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        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและฟรังก์สวิส ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 ส.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวล
เก่ียวกับข่าวสหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านคร้ังใหม่ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐในสัปดาห์ น้ี ซ่ึงรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ และ
จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์     ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันหลังจากรัฐบาลสหรัฐได้บังคบัใช้มาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่านเม่ือวานน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสกัดก้ันรัฐบาลอิหร่านในการเข้าซ้ือสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ , การท าธุรกรรมในสกลุริอัลในบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หรือในการออก
พันธบัตร, การท าธุรกรรมซ้ือขายทองค า และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืนๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินัม และเหล็กส าหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต์  

     สัญญาทองค าได้รับปัจจัยหนุนจากสกลุเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ โดยดัชนีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดั ชนีวัดความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือ
เทียบกับสกลุเงินหลัก 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.12% แตะที่ระดับ 95.26 เม่ือคืนน้ี 
     อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค าขยบัข้ึนเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากดัชนีดาวโจนส์ที่ดีดตัวข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ัน ได้ผลักดันให้นักลงทุนจ านวน หน่ึงเทขายทองค าใน
ฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เม่ือคืนน้ี ขานรับการพุ่งข้ึนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยแีละผลประกอบการที่สดใสของ
บริษัทจดทะเบียน   
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,207 1,218 

L2 1,202 1,223 

L3 1,198 1,228 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ราคายงัแกว่งตัวอยู่ในกรอบ  และ
ยงัพอมีสัญญาณบวกอยู่ สถานะฝ่ัง
ซ้ือยงัสามารถถือรอ เพ่ือปิดท าก าไร
ที่แนวต้านได้   ราคาเร่ิมท ามุมแคบ
ลง  มองว่าหากดีดตัวขึ้นรอบน้ีอาจ
ดีดตัวได้สูงกว่าหลายวันที่ผ่านมา
และควรต้ัง  Stop Loss ( 1,195 Uz) 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 08 – Aug -2018 

 

Commodity 
 

Gold 

 
Status 

Buy/Sell 

 

ฝ่ังซือ้ถอืสถานะ

รอ 
Entry จุดเขา้ 1,207 

Target 1,218 

Stoploss 1,195 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,218.30 +0.60 
Silver 15.373 +0.25 

Crude Oil 69.70 +0.69 
Dow Jones 25,628.91 +126.73 

 

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 
07/08/61 788.71 787.53 -1.18 

08/08/61 00.0 00.0 0.00 

09/08/61 00.0 00.0 0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและฟรังก์สวิส ในการซ้ือ
ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 ส.ค.) เน่ืองจากความวิตก
กังวลเก่ียวกับข่าวสหรัฐประกาศคว ่าบาตรอิหร่านคร้ังใหม่ ขณะเดียวกัน
นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคญัของสหรัฐในสัปดาห์ น้ี ซ่ึงรวมถึง
ตัวเลขเงินเฟ้อ และจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  

     ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันหลังจากรัฐบาลสหรัฐได้บังคบัใช้มาตรการคว ่า
บาตรรอบใหม่ต่ออิหร่านเม่ือวานน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดก้ันรัฐบาล
อิหร่านในการเข้าซ้ือสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ , การท าธุรกรรมในสกลุริอัลใน
บัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หรือในการออกพันธบัตร , การท าธุรกรรม
ซ้ือขายทองค า และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืนๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินัม และเหล็ก
ส าหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต์  

                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq21/2867646 
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สหรัฐฯ 

รมว.ตปท.สหรัฐเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนือ หวั งกระตุ้นคมิ จอง อึนปลดอาวุธนิวเคลียร์  
     นายจอห์น โบลตนั ท่ีปรึกษาความมัน่คงแห่งชาติประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ จะเดินทางเยอืน
เกาหลีเหนืออีกคร้ังหน่ึง เพื่อพบปะกบันายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือ  นายโบลตนักล่าวว่า เกาหลีเหนือยงัคงไม่ไดด้  าเนินมาตรการที่
จ  าเป็นในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ แมว้่ามีการท าขอ้ตกลงระหว่างนายคิม และประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ในการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์
ในเดือนมิ.ย.  นายโบลตนัยงักล่าวย  ้าว่า สหรัฐมีนโยบายท่ีจะท าการคว  ่าบาตรเศรษฐกิจเกาหลีเหนือต่อไป จนกว่าจะมีความคืบหนา้ในการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์  รายงานลบัของสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า เกาหลีเหนือยงัคงเดินหนา้โครงการนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งหา้ม
ของ UN แมข้ณะน้ีเกาหลีเหนืออยูร่ะหว่างการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กบัสหรัฐ  รายงานลบัดงักล่าวเป็นรายงานท่ีทีมผูเ้ช่ียวชาญจดัท าข้ึน
ใหก้บัคณะกรรมการคว  ่าบาตรประจ าคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ โดยมีเน้ือหาว่า เกาหลีเหนือยงัคงฝ่าฝืนการคว  ่าบาตร ดว้ย
การเดินหนา้ลกัลอบซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าเร็จรูป   
     นอกจากน้ี รายงานดงักล่าวยงัระบุว่า เกาหลีเหนือไดพ้ยายามลกัลอบซ้ืออาวุธ รวมถึงยทุโธปกรณ์ทางการทหาร ในเยเมน ลิเบีย และ
ซูดาน                                                                                                                                                                          https://www.ryt9.com/s/iq38/2867628 

 

 

 

 

 

อหิร่าน 

ซาอุดิอาระเบียออกแถลงการณ์ย  ้าไม่เห็นดว้ยต่อการท่ีแคนาดาแทรกแซงกิจการภายใน 

     ส านกัข่าวซาอุดิ เพรส รายงานว่า คณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียออกแถลงการณ์ย  ้าจุดยนืไม่เห็นดว้ยต่อการท่ีรัฐบาลแคนาดาแทรกแซง
กิจการภายในของซาอุดิอาระเบีย  แถลงการณ์ระบุว่า การวิพากษว์ิจารณ์ของแคนาดาไม่ไดอ้ิงจากขอ้เทจ็จริง  เม่ือวนัจนัทร์ ซาอุดิอาระเบีย
ประกาศขบัทูตแคนาดาออกนอกประเทศภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อตอบโตต่้อการท่ีแคนาดาไดอ้อกมาวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียท่ีได้
จบักุมกลุ่มเคลื่อนไหวพิทกัษสิ์ทธิสตรี      ทั้งน้ี กระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียออกแถลงการณ์ระบุว่า นายเดนนิส โฮรัค 
เอกอคัรราชทูตแคนาดาประจ าซาอุดิอาระเบีย เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และตอ้งเดินทางออกจากประเทศภายใน 24 ชัว่โมง   
     นอกจากน้ี ซาอุดิอาระเบียยงัไดเ้รียกตวันายนาอิฟ บิน บนัดาร์ อลั-ซูไดรี เอกอคัรราชทูตซาอุดิอาระเบียประจ าแคนาดา เดินทางกลบั
ประเทศ และซาอุดิอาระเบียจะระงบัการลงทุน และการท าธุรกิจใหม่กบัแคนาดา  การด าเนินการของซาอุดิอาระเบียมีข้ึน หลงัจากท่ีนางคริส
เทีย ฟรีแลนด ์รมว.ต่างประเทศแคนาดา ไดอ้อกมาวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่ไดจ้บักุมกลุ่มเคลื่อนไหวพิทกัษสิ์ทธิสตรีก่อนหนา้
น้ี และเรียกร้องใหมี้การปล่อยตวักลุ่มนกัเคลื่อนไหวดงักล่าวโดยทนัที  รัฐบาลซาอุดิอาระเบียระบุว่า การจบักุมกลุ่มนกัเคลื่อนไหวดงักล่าว
เป็นไปตามกฎหมายของซาอุดิอาระเบีย และการที่แคนาดาวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลซาอุดิอาระเบียถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน 

                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2867629 
 

 

 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์เตือนประเทศใดกต็ามที่ท  าธุรกิจกบัอิหร่าน จะไม่สามารถท าธุรกิจกับสหรัฐ 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ทวีตขอ้ความในวนัน้ี เตือนว่า ประเทศใดกต็ามท่ีท าธุรกิจกบัอิหร่าน จะไม่สามารถท าธุรกิจกบัสหรัฐ 
หลงัจากท่ีเขาไดล้งนามในค าสั่งประธานาธิบดีเม่ือวานน้ีอนุมติัมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านคร้ังใหม่  "มาตรการคว  ่าบาตรอิหร่านไดเ้ร่ิมข้ึน
อยา่งเป็นทางการ และน่ีเป็นมาตรการคว  ่าบาตรที่จะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด ขณะที่ในเดือนพ.ย.สหรัฐจะท าการคว  ่าบาตรรอบใหม่ให้
รุนแรงข้ึน โดยประเทศใดท่ีท าธุรกิจกบัอิหร่าน จะไม่สามารถท าธุรกิจกบัสหรัฐ ผมก าลงัเรียกร้องสันติภาพของโลก ไม่นอ้ยไปกว่านั้น" 
ขอ้ความในทวิตเตอร์ระบุ                                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq38/2867613 

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

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2867628
https://www.ryt9.com/s/iq38/2867629
https://www.ryt9.com/s/iq38/2867613
http://www.ryt9.co.th/
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แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report 08  สิงหาคม 2561 
 

 

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  
 - 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 


