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     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัยูโรและสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(19 ก.ค.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกจิที่
สดใสของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานทีล่ดลงแตะระดบัต า่สุดในรอบเกอืบ 50 ปี อย่างไรกต็าม ดอลลาร์อ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิเยน 
หลงัจากประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรัมป์ ได้ออกมาแสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  เงนิดอลลาร์ผนัผวน
เนื่องจากการให้ความเห็นทีข่ัดแย้งกนัระหว่างประธานาธิบดแีละประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ 
     มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าในช่วงบ่ายเร่ิมมแีรงซื้อกลบัเข้ามาในตลาดอกีคร้ัง สาเหตุทีท่ าให้ดอลล่าร์ผนัผวน หลงัจากประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์ 
ออกโรงวพิากษ์วจิารณ์การท างานของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันีซ่ึ้งถือเป็นการกระท า ที่สวนทางประธานาธิบดคีนก่อนๆของสหรัฐ ซ่ึงมกัจะหลกีเลีย่ง
การแทรกแซงการท างานของเฟด ตลาดทองค าได้รับปัจจยัหนุนในระหว่างวนั หลงัจากประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)    
     ทั้งนี ้โดยปกตแิล้ว ราคาทองค าและดอลลาร์จะเคลือ่นไหวไปในทศิทางตรงข้ามกนั โดยเมือ่ดอลลาร์อ่อนค่าลง ราคาทองค าจะปรับตวัขึน้ เนื่องจากดอลลาร์ที่
อ่อนค่าท าให้ทองค า ซ่ึงก าหนดราคาในรูปของสกลุเงนิดอลลาร์ มรีาคาถูกลงส าหรับนกัลงทุนทีถ่ือครองสกลุเงนิอืน่ๆ      
     อย่างไรกด็นีักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์ ได้แก่   การปรับลดงบดุล  เป็นต้น   
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,215 1,233 

L2 1,206 1,243 

L3 1,200 1,247 

แนะแนวทางการลงทุน   

      กราฟรายส่ีช่ัวโมงและกราฟ
รายวนัเร่ิมมสัีญญาณทีเ่ป็นบวก 
 ( Hammer Pattern ) ท าให้เกดิแรง
ซ้ือกลบัเข้ามาในตลาด มองว่าจะมี
โอกาสทีร่าคาจะเคลือ่นตวัเข้าหาแนว
ต้านระหว่างวนัได้ไม่ยาก  แนะปิด
สถานะท าก าไรทีแ่นวต้านดงักล่าว 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 20 – July - 2018 

Commodity 

 
 

Gold 

Status 

Buy/Sell 
 

แนะรอขาย 
 

Entry 

 

 

Above 1,233 

Target 1,215 

Stoploss 1,248 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,227.90 +0.60 
Silver 15.574 -0.43 

Crude Oil 68.76 +0.68 
Dow Jones 25,199.29 +79.40 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( 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 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัยูโรและสกลุเงนิหลกัๆ ในการ
ซ้ือขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานวิยอร์กเมือ่คนืนี ้(19 ก.ค.) ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกจิทีส่ดใสของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงจ านวนผู้ขอรับ
สวสัดกิารว่างงานทีล่ดลงแตะระดบัต า่สุดในรอบเกอืบ 50 ปี อย่างไรก็
ตาม ดอลลาร์อ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิเยน หลงัจากประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาแสดงความเห็นคดัค้านนโยบายปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq20/2859590 
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เกาหลใีต้ 

 อยัการเกาหลใีต้ยืน่อุทธรณ์ศาลให้จ าคุกอดตีปธน.ปาร์ค กนึ เฮ 30 ปี 
     อยัการเกาหลีใตไ้ดย้ืน่เร่ืองอุทธรณ์ขอใหศ้าลตดัสินจ าคุกอดีตประธานาธิบดีปาร์ค กึน เฮ 30 ปี ในคดีทุจริตท่ีท าใหเ้ธอถูกถอดถอนออก
จากต าแหน่ง ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นางปาร์ค ถูกตดัสินจ าคุก 24 ปีเม่ือวนัท่ี 6 เม.ย.ท่ีผา่นมา แต่อยัการไดย้ืน่เร่ืองอุทธรณ์ใหศ้าล
พิจารณาตดัสินจ าคุกเธอเป็นเวลา 30 ปี   
     นอกจากน้ี อยัการยงัไดร้้องขอใหป้รับนางปาร์ค วงเงิน 1.18 หม่ืนลา้นวอน หรือ 104 ลา้นดอลลาร์ ขณะท่ีศาลชั้นตน้ไดส้ัง่ปรับวงเงิน 
1.8 หม่ืนลา้นวอน หรือ 16 ลา้นดอลลาร์   
     ทั้งน้ี นางปาร์คถูกกล่าวหาวา่สมคบคิดกบันางชอย ซุน ซิล เพ่ือนคนสนิทบีบใหบ้ริษทัรายใหญ่ๆ อาทิ ซมัซุง กรุ๊ป บริจาคเงินถึง 7.7 
หม่ืนลา้นวอน หรือ 68.2 ลา้นดอลลาร์ใหก้บัมูลนิธิไม่แสวงผลก าไร 2 แห่งท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของนางชอย         https://www.ryt9.com/s/iq37/2859818 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์ ยอมรับหลกัฐานรัสเซียแทรกแซงการเลอืกตั้งประธานาธิบดสีหรัฐในปี 2559 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยวา่ ตนยอมรับขอ้สรุปของหน่วยข่าวกรองสหรัฐท่ีระบุวา่ รัสเซียพยายามท่ีจะเขา้
แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีพ.ศ. 2559   ปธน.ทรัมป์เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวก่อนเขา้ร่วมการประชุมกบัสมาชิกสภาคองเก
รสจากพรรครีพบัลิกนัท่ีท าเนียบขาว โดยระบุวา่ "ผมยอมรับขอ้สรุปของหน่วยข่าวกรองสหรัฐวา่รัสเซียเขา้แทรกแซงการเลือกตั้งในปี 
2559"  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ถอ้ยแถลงของปธน.ทรัมป์มีข้ึนเพียง 1 วนัหลงัจากท่ีเขาเพ่ิงจะแสดงท่าทีเขา้ขา้งรัสเซียต่อประเด็น
ดงักล่าว ระหวา่งการพบหารือกบันายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียท่ีกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด ์โดยปธน.ปูตินกล่าวย  ้าวา่
รัสเซียไม่ไดเ้ขา้แทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐ   
     อยา่งไรก็ดี หลงัประธานาธิบทรัมป์กล่าวปราศรัยสนบัสนุนรัสเซีย นายแดเนียล โคท้ส์ ผูอ้  านวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐ
กล่าววา่หน่วยข่าวกรองยงัใหค้งไวซ่ึ้งขอ้สรุปท่ีวา่รัสเซียเขา้แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐ                                https://www.ryt9.com/s/iq37/2858416 

 

 
 
 

อหิร่าน 

อหิร่านยืน่ค าร้องต่อศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศ กรณถูีกสหรัฐคว า่บาตร 
     ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ (ICJ) เปิดเผยวา่ อิหร่านไดย้ืน่ฟ้องสหรัฐ พร้อมกล่าวหาวา่การตดัสินใจของสหรัฐในการก าหนด
มาตราการคว  ่าบาตรคร้ังใหม่ หลงัจากท่ีสหรัฐถอนตวัจากขอ้ตกลงนิวเคลียร์นั้น ไดล้ะเมิดสนธิสญัญาทวภิาคีท่ีมีอายนุานนบั 10 ปี 
แถลงการณ์ของ ICJ ระบุวา่ อิหร่านไดย้ืน่ค  าร้องโดยอา้งวา่ การท่ีสหรัฐถอนตวัออกจากขอ้ตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านปี 2558 นั้น ถือเป็น
การละเมิดและฝ่าฝืนบทบญัญติัหลายขอ้ในสนธิสญัญาทางไมตรี ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและเอกสิทธ์ิทางกงศุล ท่ีสหรัฐร่วมลงนามใน
ปี 2498  ดว้ยเหตุน้ี อิหร่านจึงเรียกร้องใหส้หรัฐยกเลิกมาตรการคว  า่บาตรก่อนมีการตดัสินในศาล  เม่ือวนัท่ี 8 พ.ค.ท่ีผา่นมา ประธานาธิบดี
โดนดัล ์ทรัมป์ไดป้ระกาศน าสหรัฐถอนตวัจากขอ้ตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน พร้อมกบัใหค้  ามัน่วา่จะท าการคว  ่าบาตรอิหร่าน 
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ขอ้ตกลงนิวเคลียร์ซ่ึงอิหร่านไดล้งนามร่วมกบั 6 ประเทศมหาอ านาจ ไดแ้ก่ องักฤษ จีน ฝร่ังเศส เยอรมนันี 
รัสเซีย และสหรัฐนั้น อิหร่านเห็นพอ้งท่ีระงบัโครงการนิวเคลียร์เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการท่ีประเทศตะวนัตกจะผอ่นคลายมาตรการคว  า่บาตร
ต่ออิหร่าน                                                                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq37/28584 

 

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

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2859818
https://www.ryt9.com/s/iq37/2858416
https://www.ryt9.com/s/iq37/28584
http://www.ryt9.co.th/
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 EUR 16.00 ดชันีราคาสินค้าส่งออก 
 - 0.3% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี 
 0.6% 0.8% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.4% 0.9% 

 USA 21.00 ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์ก 
 21.0 25.0 

 USA 21.00 ดชันีสินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 0.4% 0.3% 

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

 USA 20.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
 78.3% 77.9% 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย 
 69 68 

 USA 21.00 แถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ  

 - - 

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

 USA 19.30 จ านวนบ้านใหม่ทีก่ าลงัก่อสร้าง 
 1.320M 1.350M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่ิอสร้างทีอ่ยู่อาศัย 
 1.333M 1.301M 

 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - -12.6M 

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

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 220K 214K 

 USA 19.30 ดชันีการส ารวจภาคการผลติ 
รัฐฟิลาเดลเฟีย 

 22.0 19.9 

 USA 21.00 ดชันีช้ีน าเศรษฐกจิ 
 0.4% 0.2% 

20 ก.ค.61 USA 03.30 การปรับลดงบดุล 
 98.4 98.2 

 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ 
 - 0.5% 

       

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 


