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        ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (6 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซ้ือดอลลาร์ซ่ึง
เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านคร้ังใหม่ซ่ึงจะมีผล บังคบัใช้ในวันน้ี ส่วนเงินปอนด์อ่อนค่าลงท่ามกลางความวิตกกังวล
เก่ียวกับความไม่ราบร่ืนของกระบวนการ Brexit ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐในสัปดาห์น้ี ซ่ึงรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ และ
จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์                                                                                      

     สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงเม่ือคืนน้ี (6 ส.ค.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาทองค า ขณะเดียวกันนัก
ลงทุนจับตาผลกระทบจากการที่สหรัฐประกาศคว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่าน  
     นักลงทุนจับตาผลกระทบจากการที่สหรัฐประกาศคว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่าน โดยท าเนียบขาวประกาศว่า สหรัฐจะร้ือฟ้ืนมาตรการคว ่าบาตรต่อภาค
การเงินและอุตสาหกรรมของอิหร่าน ซ่ึงจะเร่ิมมีผลบังคบัใช้วันน้ี และถือเป็นมาตรการรอบแรก ก่อนที่สหรัฐจะออกมาตรการคว ่าบาตรรอบ 2 ในเดือนพ.ย. ซ่ึง
จะพุ่งเป้าไปยงัการท าธุรกรรมของธนาคารกลาง การส่งออกน ้ามัน และการขนส่งสินค้าทางเรือของอิหร่าน  
 
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,207 1,215 

L2 1,202 1,221 

L3 1,198 1,226 

แนะแนวทางการลงทุน 
     แรงขายท าก าไรหลังจากดอลล่าร์
ได้กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกคร้ัง ทองค า
ได้อ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับและ
ทรงตัวได้ก่อนที่จะดีดตัวตาม 
Technical Rebound  แนะถือ
สถานะรอเพ่ือปิดท าก าไร  หาก
เคล่ือนตัวไม่ผ่านต้านสลับหน้าขาย  

 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 07 – Aug -2018 

 

Commodity 
 

Gold 

 
Status 

Buy/Sell 

 

ฝ่ังซือ้ถอืสถานะ

รอ 
Entry จุดเขา้ 1,207 

Target 1,215 

Stoploss 1,195 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,223.20 +3.10 
Silver 15.462 +0.77 

Crude Oil 69.01 +0.52 
Dow Jones 25,502.18 +39.60 

 

วันที่ 

 
กองทุนถือครองจ า๙ภใภ/นวน( 

Ton) 

 
Chg 

Old New Chg 
03/08/61 796.96 794.89 -2.07 

06/08/61 794.89 788.71 -6.18 
07/08/61 00.0 00.0 0.00 

08/08/61 00.0 00.0 0.00 

09/08/61 00.0 00.0 0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (6 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซ้ือ
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐประกาศคว ่าบาตร
อิหร่านคร้ังใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ในวันน้ี ส่วนเงินปอนด์อ่อนค่าลง
ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับความไม่ราบร่ืนของกระบวนการ Brexit 

ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐในสัปดาห์
น้ี ซ่ึงรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ และจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq21/2866968 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านรอบแรกวันน้ี ก่อนลงดาบสองในเดือนพ .ย. 
     ท าเนียบขาวประกาศในแถลงการณ์ฉบบัหน่ึงว่า สหรัฐจะร้ือฟ้ืนมาตรการคว  ่าบาตรต่อภาคการเงินและอุตสาหกรรมของอิหร่าน โดยจะ
เร่ิมมีผลบงัคบัใชว้นัน้ี  การท่ีรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อสกดักั้นรัฐบาลอิหร่านในการ
เขา้ซ้ือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, การท าธุรกรรมในสกุลริอลัในบญัชีธนาคารระหว่างประเทศ หรือในการออกพนัธบตัร, การท าธุรกรรมซ้ือ
ขายทองค า และสินคา้โภคภณัฑอ์ื่นๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินมั และเหลก็ส าหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต ์ซ่ึง
มาตรการคว  ่าบาตรดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปก่อนหนา้น้ี หลงัจากท่ีอิหร่านบรรลุขอ้ตกลงนิวเคลียร์กบัมหาอ านาจทั้ง 6 ชาติในปี 2558 เพื่อ
แลกเปลี่ยนกบัการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์   
     ทั้งน้ี มาตรการท่ีสหรัฐใชค้ว  ่าบาตรอิหร่านในวนัน้ี ถือเป็นมาตรการรอบแรก ก่อนท่ีสหรัฐจะออกมาตรการคว  ่าบาตรรอบ 2 ในเดือนพ.ย. 
ซ่ึงจะพุ่งเป้าไปยงัการท าธุรกรรมของธนาคารกลาง การส่งออกน ้ามนั และการขนส่งสินคา้ทางเรือของอิหร่าน ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์
ใหเ้วลาแก่ภาคธุรกิจของสหรัฐเป็นเวลา 90 วนัในการเตรียมตวัรับมือการคว  ่าบาตรอิหร่านคร้ังใหม่ หลงัจากท่ีปธน.ทรัมป์ไดย้กเลิกขอ้ตกลง
นิวเคลียร์อิหร่านในเดือนพ.ค. ซ่ึงนบัตั้งแต่นั้นมา ค่าเงินริอลั และเศรษฐกิจของอิหร่านไดท้รุดตวัลง และส่งผลใหช้าวอิหร่านทัว่ประเทศ
ออกมาประทว้งรัฐบาล                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq37/2866960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อหิร่าน 

ผู้น าอิหร่านล่ันจะท าให้สหรัฐเสียใจที่ได้ประกาศมาตรการคว ่าบาตรอิหร่านในวันน้ี  
     นายฮสัซัน รูฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านจะท าใหส้หรัฐเสียใจท่ีไดป้ระกาศมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านในวนัน้ี 
"อเมริกาจะตอ้งเสียใจที่ไดท้  าการคว  ่าบาตรต่ออิหร่าน ขณะที่พวกเขาถูกโดดเด่ียวในโลก และพวกเขาก าลงัท าการคว  ่าบาตรต่อลูกหลานของ
ชาวอิหร่าน คนป่วย และชาติอิหร่าน" นายรูฮานีกล่าวผ่านทางสถานีโทรทศัน์ท่ีมีการถ่ายทอดสดแก่ชาวอิหร่านทัว่ประเทศ หลงัสหรัฐ
ประกาศคว  ่าบาตรอิหร่านในวนัน้ี   "ดว้ยการเป็นเอกภาพ และเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ชาวอิหร่านจะสามารถฝ่าฟันมาตรการคว  ่าบาตรในคร้ัง
น้ี ซ่ึงทรัมป์จะเรียนรู้ว่าการกดดนัแบบน้ีไม่ไดท้  าใหช้าวอิหร่านยอมจ านนในช่วงท่ีผ่านมา และจะไม่มีทางยอมจ านนในอนาคต" เขากล่าว 
      ทั้งน้ี ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ลงนามในค าสั่งประธานาธิบดีในวนัน้ีอนุมติัมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่าน เพื่อกดดนัใหอ้ิหร่านกลบัสู่
โต๊ะเจรจาเพื่อยติุโครงการนิวเคลียร์ท  าเนียบขาวประกาศในแถลงการณ์ว่า สหรัฐจะร้ือฟ้ืนมาตรการคว  ่าบาตรต่อภาคการเงินและ
อุตสาหกรรมของอิหร่าน โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชว้นัพรุ่งน้ีการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านรอบใหม่ในวนัน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสกดักั้นรัฐบาลอิหร่านในการเขา้ซ้ือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, การท าธุรกรรมในสกุลริอลัในบญัชีธนาคารระหว่างประเทศ 
หรือในการออกพนัธบตัร, การท าธุรกรรมซ้ือขายทองค า และสินคา้โภคภณัฑอ์ื่นๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินมั และเหลก็ส าหรับการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต ์ซ่ึงมาตรการคว  ่าบาตรดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปก่อนหนา้น้ี หลงัจากท่ีอิหร่านบรรลุขอ้ตกลงนิวเคลียร์
กบัมหาอ านาจทั้ง 6 ชาติในปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ 
     ทั้งน้ี มาตรการท่ีสหรัฐใชค้ว  ่าบาตรอิหร่านในวนัน้ี ถือเป็นมาตรการรอบแรก ก่อนท่ีสหรัฐจะออกมาตรการคว  ่าบาตรรอบ 2 ในเดือนพ.ย. 
ซ่ึงจะพุ่งเป้าไปยงัการท าธุรกรรมของธนาคารกลาง การส่งออกน ้ามนั และการขนส่งสินคา้ทางเรือของอิหร่านประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์
ใหเ้วลาแก่ภาคธุรกิจของสหรัฐเป็นเวลา 90 วนัในการเตรียมตวัรับมือการคว  ่าบาตรอิหร่าน หลงัจากที่ปธน.ทรัมป์ไดย้กเลิกขอ้ตกลงนิวเคลียร์
อิหร่านในเดือนพ.ค. ซ่ึงนบัตั้งแต่นั้นมา ค่าเงินริอลั และเศรษฐกิจของอิหร่านไดท้รุดตวัลง และส่งผลใหช้าวอิหร่านทัว่ประเทศออกมา
ประทว้งรัฐบาล                                                                                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq37/2866959 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

06 ส.ค. 61 EUR 13.00 ค าส่ังซ้ือภาคโรงงาน  
 - 2.6% 

07 ส.ค. 61 EUR 13.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 - 2.6% 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ของ JOLTS 
 6.650M 6.638M 

08 ส.ค. 61 USA 02.00 สินเช่ือผู้บริโภค 
 16.0B 2.46B 

 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 -5.2% 3.8M 

09 ส.ค. 61 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 220K 218K 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.3% 0.3% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.3% 0.3% 

 USA 21.00 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  
 0.0% 0.6% 

10 ส.ค. 61 USA 03.30 การปรับลดงบดุล 
 - 4.256T 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.1% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.2% 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


