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        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับ
การท าสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากทั้งสองประเทศต่างก็ประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าในอัตรา 25% 
เม่ือวานน้ี        ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลง
เม่ือวานน้ีว่า จีนจะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากสหรัฐวงเงิน 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซ่ึงรวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์ โดยการด าเนินการดังกล่าวของจีน
มีขึ้นเพ่ือตอบโต้สหรัฐซ่ึงเม่ือวานน้ีได้เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติมในอัตรา 25% วงเงิน 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยจะเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในวันที่ 23 
ส.ค. 
     สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัขึ้นเม่ือคืนน้ี (8 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ที่ปรับตัวลดลง นอกจากน้ี นักลงทุนยงัเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอด ภัย หลังจากสหรัฐและจีนใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าล่าสุดเม่ือวานน้ี  

นอกจากน้ี นักลงทุนยงัเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐและจีนเปิดศึกการค้าคร้ังล่าสุด โดยกระทรวงพาณิชย์ของจี นแถลงเม่ือวานน้ี
ว่า จีนจะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากสหรัฐวงเงิน 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซ่ึงรวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์       
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,207 1,222 

L2 1,202 1,227 

L3 1,198 1,232 

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

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 09 – Aug -2018 

 

Commodity 
 

Gold 

 
Status 

Buy/Sell 

 

ฝ่ังซือ้ถอืสถานะ

รอ 
Entry จุดเขา้ 1,207 

Target 1,222 

Stoploss 1,195 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,221.00 +2.27 
Silver 15.432 +0.59 

Crude Oil 66.94 -2.23 
Dow Jones 25,583.75 -45.16 

 

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 

08/08/61 787.53 786.08 -1.45 

09/08/61 00.0 00.0 0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 ส.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตก
กังวลเก่ียวกับการท าสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนระหว่างสหรัฐ
และจีน หลังจากทั้งสองประเทศต่างก็ประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าในอัตรา 25% เม่ือวานน้ี  

     ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน
แถลงเม่ือวานน้ีว่า จีนจะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากสหรัฐวงเงิน 
1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซ่ึงรวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์ โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวของจีนมีขึ้นเพ่ือตอบโต้สหรัฐซ่ึงเม่ือวานน้ีได้เรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจากจีนเพิ่มเติมในอัตรา 25% วงเงิน 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ โดยจะเร่ิม
มีผลบังคบัใช้ในวันที่ 23 ส.ค. 
 

ก่อนหน้าน้ี คณะท างานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาตรการ
เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนล็อตแรกในอัตรา 25% วงเงิน 3.4 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ เม่ือวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา และหลังจากน้ันไม่นาน จีนก็ได้ออก
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จนี 

จีนเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าสหรัฐวงเงิน 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ ตอบโต้มาตรการทรัมป์  
     กระทรวงพาณิชยข์องจีนแถลงเม่ือวานน้ีว่า จีนจะเรียกเกบ็ภาษี 25% ต่อสินคา้น าเขา้จากสหรัฐวงเงิน 1.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ ซ่ึงรวมถึง
น ้ามนัดิบและรถยนต ์ การด าเนินการดงักล่าวของจีนมีข้ึนเพื่อตอบโตส้หรัฐซ่ึงเม่ือวานน้ีไดเ้รียกเกบ็ภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนเพิ่มเติมในอตัรา 
25% วงเงิน 1.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 23 ส.ค.   ก่อนหนา้น้ี คณะท างานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ได้
ออกมาตรการเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนลอ็ตแรกในอตัรา 25% วงเงิน 3.4 หม่ืนลา้นดอลลาร์ เม่ือวนัที่ 6 ก.ค.ท่ีผ่านมา และหลงัจากนั้น
ไม่นาน จีนกไ็ดอ้อกมาตรการเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้สินคา้จากสหรัฐในอตัราและวงเงินที่เท่ากนั  การที่สหรัฐออกมาตรการเรียกเกบ็ภาษี 25% 
ต่อสินคา้น าเขา้จากจีนทั้ง 2 ลอ็ตคิดเป็นวงเงินรวม 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ ซ่ึงจีนกไ็ดต้อบโตใ้นอตัราและวงเงินที่เท่ากนั  เม่ือช่วงกลางเดือน
เม.ย.ที่ผ่านมา ส านกังานตวัแทนการคา้สหรัฐ (USTR) ไดป้ระกาศรายการสินคา้จ านวน 1,100 รายการของจีนที่ตอ้งถูกเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้ใน
อตัรา 25% คิดเป็นวงเงินรวม 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ โดยสินคา้ลอ็ตแรกจ านวน 818 รายการ วงเงิน 3.4 หม่ืนลา้นดอลลาร์ มีผลบงัคบัใชไ้ปแลว้
ตั้งแต่วนัที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนการเรียกเกบ็ภาษีสินคา้ลอ็ตท่ี 2 วงเงิน 1.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 23 ส.ค. 
                                                                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq29/2868346 

 

 

 

 

FED 

ประธานเฟดริชมอนด์ช้ีศก .สหรัฐแข็งแกร่งเพียงพอรับมือการปรับขึ้นดอกเบ้ียของเฟด  
      นายโธมสั บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด ์กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความแขง็แกร่งเพียงพอที่จะรองรับการ
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟด  นายบาร์กินกล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียของเฟดไดอ้ยูต่  ่ากว่าระดบัปกติ ซ่ึงบ่งช้ีว่านโยบายของเฟดยงัคงกระตุน้การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจ  "เป็นเร่ืองยากท่ีจะกล่าวสนบัสนุนใหอ้ตัราดอกเบ้ียอยูต่  ่ากว่าระดบัปกติต่อไป เน่ืองจากขณะน้ีอตัราการว่างงานอยูท่ี่
ระดบัต ่า และเงินเฟ้ออยูท่ี่ระดบัเป้าหมายของเฟด" นายบาร์กินกล่าว   
     นอกจากน้ี นายบาร์กินยงัไดก้ล่าวถึงนโยบายการคา้ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ โดยเขาก าลงัศึกษาผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจจาก
การท่ีสหรัฐปรับข้ึนอตัราภาษีต่อประเทศคู่คา้ โดยเขาตั้งขอ้สังเกตุว่าการตอบโตด้ว้ยมาตรการภาษีจะสร้างแรงกดดนัทั้งในช่วงขาข้ึนและขา
ลงต่ออตัราเงินเฟ้อ                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq27/2868343 

 

 

 

 

GDP 

ทรัมป์คาด GDP สหรัฐพุ่งมากกว่า 5% ใน Q4/61 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า เขาคาดว่าตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐจะพุ่งข้ึนมากกว่า 5% ใน
ไตรมาส 4 ของปีน้ี  "คุณจะเห็นการขยายตวัที่สูงมากจริงๆ จากการใชน้โยบายเศรษฐกิจและการคา้ของผม แมว้่าเราก  าลงัต่อสู้กบัจีนในเร่ือง
การคา้ แต่เราจะมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ที่วิเศษในที่สุด" ปธน.ทรัมป์กล่าวในงานเลี้ยงอาหารค ่าเม่ือวานน้ี ซ่ึงเขาเป็นเจา้ภาพจดัเลี้ยงผูน้  า
ภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐที่สโมสรกอลฟ์ส่วนตวัของเขาที่เมืองเบดมินส์เตอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์   
     ทั้งน้ี รายช่ือบริษทัส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารไดรั้บเชิญไปในงานเลี้ยงวานน้ี ไดแ้ก่ บริษทัเฟียต ไครสเลอร์, จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน,  เป๊ปซ่ี 
โค, มาสเตอร์ การ์ด และโบอิ้ง  เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวั 4.1% ในไตรมาส 2 ซ่ึงเป็นอตัราสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี  

                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq29/2868332 
                                                                                                                                                                                         ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2868346
https://www.ryt9.com/s/iq27/2868343
https://www.ryt9.com/s/iq29/2868332
http://www.ryt9.co.th/
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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  
 - 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% 0.1% 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


