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     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 ส.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่สดใส ซ่ึงรวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์      อย่างไรก็ตาม แรงบวกของดอลลาร์
ถูกสกัดลงในระหว่างวัน หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย.               
      สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (9 ส.ค.) เน่ืองจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ได้สร้างแรงกดดันต่อตลาด นอกจากน้ี ข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส
ของสหรัฐยงัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นักลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย      ทั้งน้ี โดยปกติแล้ว ราคาทองค าและดอลลาร์จะเคล่ือนไหวไป
ในทิศทางตรงข้ามกัน โดยเม่ือดอลลาร์แข็งค่าข้ึน ราคาทองค าจะปรับตัวลดลง เน่ืองจากดอลลาร์ที่แข็งค่าท าให้ทองค า ซ่ึงก าหนดราคาในรูปข องสกลุเงิน
ดอลลาร์ มีราคาแพงข้ึนส าหรับนักลงทุนที่ถือครองสกลุเงินอ่ืนๆ     

      นอกจากน้ี ข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐยงัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นักลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยกระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิ เคราะห์คาดว่าจะ
เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 220,000 ราย    
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,207 1,218 

L2 1,202 1,222 

L3 1,198 1,227 

แนะแนวทางการลงทุน 
   การเคล่ือนตัวของราคาทองค ายงั
ไร้ทิศทาง  ปัจจัยจากค่าเงินดอลล่าร์
ยงัเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองค า
ขณะที่ภาคแรงงานยงัคงแข็งแกร่ง
หนุนดอลล่าร์แข็งค่าต่อไป มองว่า
ราคาจะ Sideway จนถึงต้นสัปดาห์
หน้า   แนะถือสถานะรอ 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 10 – 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 1,219.90 -1.10 
Silver 15.462 +0.30 

Crude Oil 66.94 -2.23 
Dow Jones 25,509.23 -74.52 

 

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 

09/08/61 786.08 786.08 0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 ส.ค.) หลังจากทางการสหรัฐ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ซ่ึงรวมถึงจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่ปรับตัวลดลงสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์    

     ดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอ
สวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 6,000 ราย  
     อย่างไรก็ตาม แรงบวกของดอลลาร์ถูกสกัดลงในระหว่างวัน หลังจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนก.ค. 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย.    
                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq21/2869085   
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางคาดการณ์  
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 6,000 ราย สู่ระดบั 213,000 รายในสัปดาห์
ท่ีแลว้ ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 220,000 ราย  ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบ
สัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 28 ก.ค. มีจ านวนเพิ่มข้ึน 29,000 ราย อยูท่ี่ระดบั 1.76 ลา้นราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่
ยืน่ขอสวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มข้ึน 3,000 ราย สู่ระดบั 1.75 ลา้นราย                                                          https://www.ryt9.com/s/iq28/2869075 

 

 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI ทรงตัวในเดือนก.ค. ขณะนักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึ้น 0.2% 
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ทรงตวัในเดือนก.ค. ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 เดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.3% ใน
เดือนมิ.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่า ดชันี PPI ปรับตวัข้ึน 0.2% ในเดือนก.ค.  กระทรวงแรงงานระบุว่า การเพิ่มข้ึนของราคา
สินคา้ไดถู้กหกัลา้งโดยการลดลงของราคาในภาคบริการ  การทรงตวัของดชันี PPI บ่งช้ีว่าอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐจะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า
ต่อไป                                                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq28/2869059 

 

 

 

 

เกาหลเีหนือ 

เกาหลีเหนือโวยสหรัฐผลกัดนันานาชาติคว  ่าบาตร ขู่กระทบการปลดอาวุธนิวเคลียร์ 
     เกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจต่อสหรัฐในวนัน้ี กรณีท่ีสหรัฐผลกัดนัใหน้านาประเทศคว  ่าบาตรเกาหลีเหนือ ขณะท่ีเกาหลีเหนือเตือน
ว่าการกระท าดงักล่าวอาจกระทบต่อความคืบหนา้ในการปลดอาวุธนิวเคลยีร์ของเกาหลีเหนือ  ทั้งน้ี กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ
ออกแถลงการณ์ระบุว่า เจา้หนา้ที่ระดบัสูงบางรายของสหรัฐก าลงักล่าวหาอยา่งเลื่อนลอยต่อเกาหลีเหนือ และพยายามที่จะท าใหน้านาชาติ
เพิ่มแรงกดดนั และท าการคว  ่าบาตรต่อเกาหลีเหนือ  แถลงการณ์ระบุว่า เกาหลีเหนือไดย้ติุการทดสอบนิวเคลียร์ และขีปนาวุธ รวมทั้งไดร้ื้อ
ถอนท าลายสถานท่ีทดสอบนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมกบัไดคื้นร่างของทหารสหรัฐท่ีไดเ้สียชีวิตในสงคราม
เกาหลีปี 2493-2496 เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ระหว่างกนั   

แถลงการณ์ยงัระบุว่า เกาหลีเหนือหวงัว่าการแสดงไมตรีจิตดงักล่าวจะช่วยลดก าแพงแห่งความไม่ไวว้างใจระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ 
และจะท าใหเ้กิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq38/2869071 

 

 

 

 

 

รัสเซีย 

รัสเซียครวญสหรัฐคว  ่าบาตรรุนแรงเกินไป ยนัไม่มีเอี่ยวลอบสังหารอดีตสายลบั 

     สถานทูตรัสเซียประจ าสหรัฐออกแถลงการณ์ระบุว่า มาตรการคว  ่าบาตรของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียมีความรุนแรงเกินไป และเหตุผลที่ใชใ้น
การออกมาตรการคว  ่าบาตรท่ีว่า รัสเซียอยูเ่บ้ืองหลงัการใชส้ารพิษท าลายระบบประสาทในการลอบสังหารอดีตสายลบัรัสเซียและลูกสาวท่ีลี้
ภยัอยูใ่นองักฤษ กเ็ป็นเร่ืองท่ีฟังไม่ข้ึน  สถานทูตรัสเซียระบุว่า ผลการสอบสวนของทางสหรัฐไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้เทจ็จริงแต่อยา่ง
ใด และรัสเซียขอเรียกร้องใหมี้การสอบสวนเร่ืองดงักล่าวอยา่งโปร่งใส และเปิดเผย    กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่า มาตรการ
คว  ่าบาตรรัสเซียจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 22 ส.ค. โดยจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้อิเลคทรอนิคส์ของรัสเซีย และผลิตภณัฑท์ี่
เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงของชาติ  แถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐมองว่ารัฐบาลรัสเซียไดล้ะเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศปี 1991 ซ่ึงไดห้า้มการใชอ้าวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ โดยรัสเซียไดใ้ชอ้าวุธดงักล่าวต่อพลเมืองของตน ซ่ึงกค็ือนาย
เซอร์เก สกรีปอล อดีตสายลบัชาวรัสเซียที่แปรพกัตร์มาอยูฝ่่ายองักฤษ และนางยเูลีย ผูเ้ป็นบุตรสาว  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยงั
กล่าวหาว่า รัสเซียไดใ้ชส้ารพิษท าลายประสาทกลุ่ม "โนวีชอก" (Novichok) เพื่อลอบสังหารบุคคลทั้งสอง    
                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2869070 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2869075
https://www.ryt9.com/s/iq28/2869059
https://www.ryt9.com/s/iq38/2869071
https://www.ryt9.com/s/iq38/2869070
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% 0.2% 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


