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     ดอลล่รกัตัวขึ้นแข็งแกร่ง หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความเช่ือม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและ
สนับสนุนจุดยืนของเฟดในการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากน้ี ตลาดยงัได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ บริษัทจด
ทะเบียน ซ่ึงรวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน                                                                                       
    สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงเม่ือคืนน้ี (19 ก.ค.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ได้ลดความน่าดึงดูดของสัญญาทองค า อย่างไรก็ตาม 
ตลาดทองค าได้รับปัจจัยหนุนในระหว่างวัน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาค ารกลาง
สหรัฐ (เฟด)   อย่างไรก็ตาม ตลาดทองค าได้รับปัจจัยหนุนในระหว่างวัน หลังจากปธน .ทรัมป์ได้แสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของเฟด 
ซ่ึงส่งผลให้สกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน    
     ทั้งน้ี ในการให้สัมภาษณ์ต่อส านักข่าว CNBC ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า การด าเนินนโยบายของเฟดอาจกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยปธน .ทรัมป์
กล่าว หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในสัป ดาห์น้ี ซ่ึง
เขาได้ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียอีก 2 คร้ังในช่วงที่เหลือของปีน้ี    

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,215 1,231 

L2 1,206 1,243 

L3 1,200 1,247 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ระหว่างวันจะมีการดีดตัวตาม 
Technical Rebound ขึ้นมาก็ตาม 
แต่อาจเจอแรงเทขายซ ้าลงมาอีก เม่ือ
ราคาดีดตัวไม่ผ่านแนวต้าน  ให้นัก
ลงทุนสลับหน้ามาเล่นฝั่งขาย   จุด
เปลี่ยนเป็นขาขึ้นระยะส้ันราคาควร
จะยืนเหนือ $ 1,234 Us/Oz  ขึ้นไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 20– July -2018 

 

Commodity 
 

Gold 

 
Status 

Buy/Sell 

 

แนะรอขาย 

Entry Above 1,231 

Target 1,215 

Stoploss 1,248 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,224.00 -3.90 
Silver 15.402 -0.172 

Crude Oil 69.46 +0.70 
Dow Jones 25,064.50 -134.79 

 

วันที่ 

 
กองทุนถือครองจ า๙ภใภ/นวน( 

Ton) 

 
Chg 

Old New Chg 
13/06/61 795.19 795.19 0.00 

 16/07/61 795.19 794.01 -1.18 
17/07/61 794.01 794.01 0.00 

18/07/61 794.01 794.01 0.00 

19/07/61 794.01 798.13 +4.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ดอลลาร์ร่วงลงเทียบยโูรและเยน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์การท างานของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันน้ี 

ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าช่องว่างอัตรา
ดอกเบ้ียระหว่างสหรัฐและญ่ีปุ่ น รวมทั้งสหรัฐและยโุรป จะกว้างข้ึน จาก
การที่เฟดเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย ขณะที่ธนาคารกลางของญ่ีปุ่ น
และยโุรปยงัคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน  

     อย่างไรก็ดี หลังจากที่ปธน.ทรัมป์แสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบ้ียของเฟด ดอลลาร์ก็ได้อ่อนค่าลง   การกระท าของป
ธน.ทรัมป์ในวันน้ี ถือเป็นส่ิงที่สวนทางประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐ 
ซ่ึงมักจะหลีกเล่ียงการแทรกแซงการท างานของเฟด  
                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq21/2859487 
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สหรัฐฯ 

ทรัมป์ออกโรงวิพากษ์เฟด พูดชัดไม่พอใจนโยบายข้ึนดอกเบ้ีย หวั่นฉุดเศรษฐกิจสหรัฐสะดุด  
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกโรงวิพากษว์ิจารณ์การท างานของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัน้ี ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีสวนทาง
ประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐ ซ่ึงมกัจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการท างานของเฟด  ทั้งน้ี ในการใหส้ัมภาษณ์ต่อส านกัข่าว CNBC 
ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า การด าเนินนโยบายของเฟดอาจกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยปธน.ทรัมป์กล่าว หลงัจากที่นายเจอโรม 
พาวเวล ประธานเฟด กล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์น้ี ซ่ึงเขาไดส่้ง
สัญญาณเดินหนา้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก 2 คร้ังในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี  "ผมไม่รู้สึกยนิดีต่อการท างานของเฟด เพราะทุกคร้ังท่ีเศรษฐกิจ
ปรับตวัข้ึน พวกเขากต็อ้งการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก ซ่ึงผมไม่ค่อยสบายใจต่อเร่ืองน้ี แต่ขณะเดียวกนั ผมกป็ล่อยใหพ้วกเขาท าในส่ิงที่พวก
เขามองว่าดีที่สุด แต่ผมไม่ชอบงานของพวกเขาซ่ึงไดก้ระทบต่อส่ิงท่ีเราท า" ปธน.ทรัมป์กล่าว   ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์ไดป้ระกาศปรับลด
อตัราภาษีในสหรัฐ ซ่ึงส่งผลใหต้ลาดหุน้พุ่งข้ึน และเศรษฐกิจสหรัฐขยายตวัเกือบ 3% ในปีน้ีปธน.ทรัมป์แสดงความไม่เห็นดว้ยที่นายพาว
เวลระบุว่าเฟดจะข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก 2 คร้ังในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี โดยปธน.ทรัมป์ระบุว่า ก  าหนดเวลาการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวถือ
เป็นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากจะท าใหส้หรัฐเสียเปรียบยโุรป และญ่ีปุ่น จากการท่ีเฟดเดินหนา้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย ขณะท่ีธนาคาร
กลางของญ่ีปุ่ นและยโุรปยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงิน  ปธน.ทรัมป์ยอมรับว่า การแสดงความคิดเห็นของเขาถือเป็นส่ิงผิดปกติ แต่
เขากไ็ม่สนใจ  "ผมเพียงแต่พูดในส่ิงเดียวกบัท่ีผมจะพูดในฐานะประชาชนธรรมดาคนหน่ึง ซ่ึงบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ควรพูดเพราะเป็น
ประธานาธิบดี แต่ผมไม่สนใจกบัส่ิงท่ีพวกเขาพูด เพราะมุมมองของผมไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป" เขากล่าว                  https://www.ryt9.com/s/iq27/2859486 

 

 

 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานแตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 50 ปี 
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดบั 207,000 รายในสัปดาห์
ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนธ.ค.2512 ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 220,000 ราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์
ของจ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ 
ลดลง 2,750 ราย สู่ระดบั 220,500 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้  ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ท่ี
ส้ินสุดวนัท่ี 7 ก.ค. มีจ านวนเพิ่มข้ึน 8,000 ราย อยูท่ี่ระดบั 1.75 ลา้นราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่ขอ
สวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มข้ึน 6,250 ราย สู่ระดบั 1.74 ลา้นราย                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq28/2859490 

 

 

สหรัฐฯ 

Conference Board เผยดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจดีดตัวขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมิ .ย. 
     Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตวัข้ึน 0.5% ในเดือนมิ.ย. โดยปรับตวัข้ึนเป็นเดือน
ที่ 8 ติดต่อกนั และสูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึน 0.4% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนพ.ค.   
Conference Board ระบุว่า ดชันี LEI ท่ีดีดตวัข้ึนในเดือนมิ.ย.บ่งช้ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงมีการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งต่อไป 
ทั้งน้ี ดชันี LEI ถือเป็นส่ิงบ่งช้ีความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยค านวณจากตวัเลขเศรษฐกิจ 10 รายการ ซ่ึงรวมถึง ค  าสั่งซ้ือใหม่ของ
ภาคการผลิต, ราคาหุน้ และตวัเลขผูข้อรับสวสัดิการว่างงาน                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq28/2859475 

                                                                                                                                                                                         ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 
 
 
 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq27/2859486
https://www.ryt9.com/s/iq28/2859490
https://www.ryt9.com/s/iq28/2859475
http://www.ryt9.co.th/


 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report 20  กรกฎาคม 2561 
 

 

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

16 ก.ค.61 EUR 16.00 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า  
 - 1.4% 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาสินค้าส่งออก  
 - 0.3% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  
 0.6% 0.8% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.4% 0.9% 

 USA 21.00 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก  
 21.0 25.0 

 USA 21.00 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.4% 0.3% 

17 ก.ค.61 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.6% -0.1% 

 USA 20.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต  
 78.3% 77.9% 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย  
 69 68 

 USA 21.00 แถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

 - - 

18 ก.ค.61 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.1% 0.5% 

 USA 19.30 จ านวนบ้านใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง  
 1.320M 1.350M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  
 1.333M 1.301M 

 USA 21.00 แถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

 - - 

 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 - -12.6M 

19 ก.ค.61 USA 01.00 Beige Book 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 220K 214K 

 USA 19.30 ดัชนีการส ารวจภาคการผลิต  
รัฐฟิลาเดลเฟีย 

 22.0 19.9 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ 
 0.4% 0.2% 

20 ก.ค.61 USA 03.30 การปรับลดงบดุล 
 98.4 98.2 

 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.3% 0.5% 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

       


