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     เงนิดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงัจากดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดบัต า่สุดนับตั้งแต่เดอืนกนัยายนปี ก่อน ขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนพนัธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเลก็น้อยจากความกงัวลของตลาดต่อวกิฤตค่าเงนิตุรก ี 
     ความเช่ือมัน่ต่อเงนิดอลล่าร์ลดลงเนื่องจากดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตวัลดลงมากนอกจากนีก้ าหนดการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จนีท าให้ความกงัวลของตลาดลดลง และส่งผลให้เงนิ สกลุต่างๆ ทัว่โลกแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์ ในด้านเงนิสกลุเอเชีย นอกเหนือจากปัจจยัเงนิเดอลลาร์เงนิ
สกลุเหล่านีแ้ข็งค่าขึน้ตามมาตรการควบคุมเงนิหยวนอ่อนค่าของธนาคารกลางจนีด้วย   
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย  รำคำทองค ำดดีตวัขึน้ จำกภำวะค่ำเงนิดอลล่ำร์ทีอ่่อนค่ำ เนื่องจำกขำนรับรำยงำนข่ำวทีว่่ำ จนีได้ตอบรับค ำเชิญของสหรัฐในกำร
เจรจำกำรค้ำรอบใหม่เพือ่คลีค่ลำยข้อพพิำททำงกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์จนีระบุว่ำ คณะผู้แทนของจนี ซ่ึงน ำโดยนำยหวงั โชเหวนิ รมช.พำณิชย์จนี มกี ำหนด
จะเดนิทำงเยอืนสหรัฐในเดอืนนี ้เพื่อเจรจำกบัตวัแทนเจ้ำหน้ำทีข่องสหรัฐ ซ่ึงน ำโดยนำยเดวดิ มลัพำส ปลดักระทรวงกำรคลงัฝ่ำยกจิกำรระหว่ำงประเทศ โดย
กำรเจรจำดงักล่ำวมเีป้ำหมำยทีจ่ะคลีค่ลำยข้อพพิำททำงกำรค้ำ    ขณะทีน่ักลงทุนคลำยวติกเกีย่วกบัวกิฤตกำรเงนิในตุรก ีหลงัจำกรัฐบำลตุรกเีปิดเผยว่ำ กำตำร์
ได้ตกลงทีจ่ะเข้ำลงทุนโดยตรงในตุรกคีดิเป็นวงเงนิ 1.5 หมืน่ล้ำนดอลลำร์ ท่ำมกลำงวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศ 
          
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,175 1,194 

L2 1,169 1,199 

L3 1,164 1,204 

แนะแนวทางการลงทุน  

     รำคำทองค ำได้ขยบัเคลือ่นตวัเข้ำ
หำแนวต้ำนแล้ว แนะแบ่งปิดสถำนะ
ท ำก ำไรออกมำบำงส่วนก่อน เช่ือว่ำ
จะเกดิแรงเทขำยท ำก ำไรระยะส้ัน ๆ 
ออกมำ  เนื่องจำกเทรนด์หลกัยงัเป็น
ขำลง และรำคำยงัเคลือ่นตวัต ำ่กว่ำ
เส้นค่ำเฉลีย่  แนะรอขำยแนวต้ำน 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 20 – Aug - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
แนะรอขาย 

 
Entry 

 

 

จดุเปิดขาย 1,194 

Target 1,175 

Stoploss 1,206 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,184.20 +0.20 
Silver 14.631 -0.82 

Crude Oil 65.91 +0.45 
Dow Jones 25,669.32 +110.59 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
17/08/61 773.41 772.24 -1.17 

20/08/61 00.0 00.0 0.00 

21/08/61 00.0 00.0 0.00 

22/08/61 00.0 00.0 0.00 

23/08/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

  เงนิดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงัจากดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของ 

สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดบัต า่สุดนับตั้งแต่เดอืนกนัยายนปี ก่อน ขณะที่
อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเลก็น้อยจาก 

ความกงัวลของตลาดต่อวกิฤตค่าเงนิตุรก ี 
     ความเช่ือมัน่ต่อเงนิดอลล่าร์ลดลงเนื่องจากดชันีความเช่ือมัน่
ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตวัลดลงมากนอกจากนีก้ าหนดการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนีท าให้ความกงัวลของตลาดลดลง และ
ส่งผลให้เงนิ สกลุต่างๆ ทัว่โลกแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์ ในด้านเงนิ
สกลุเอเชีย นอกเหนือจากปัจจยัเงนิเดอลลาร์เงนิสกลุเหล่านีแ้ขง็ค่าขึน้
ตามมาตรการควบคุมเงนิหยวนอ่อนค่าของธนาคารกลางจนีด้วย 
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จีน 

จนียนืยนัการช าระบญัชีด้วยหยวนมเีสถียรภาพ 
     ธนาคารแบงก ์ออฟ ไชนา (บีโอซี) การช าระบญัชีดว้ยสกลุเงินหยวนในตลาดต่างประเทศยงัคงมีเสถียรภาพ แมเ้งินหยวนในตลาด
ออฟชอร์ร่วงลงอยา่งหนกัในช่วงท่ีผา่นมาก็ตาม  รายงานสถานการณ์ดา้นการเงินโลกของบีโอซี ระบุวา่ ในเดือนมิ.ย.นั้น เงินหยวนอยูใ่น
อนัดบั 5 ของสกลุเงินท่ีใชใ้นการช าระบญัชีทัว่โลก โดยมีสดัส่วน 1.81% ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอา้งอิงจากเครือข่ายระบบการโอนเงินทางอิเลก็
ทรอนิกทัว่โลก (สวฟิต)์  ปัจจุบนั ฮ่องกงเป็นตลาดออฟชอร์หลกัส าหรับการช าระบญัชีดว้ยสกลุเงินหยวน โดยคิดเป็นสดัส่วน 75.98% ของ
ปริมาณการช าระบญัชีในรูปสกลุเงินหยวน  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ปริมาณการช าระบญัชีทั้งหมดผา่นการหกับญัชีส าหรับช าระเงิน
เพ่ือการคา้และโอนเงินต่างธนาคารทัว่โลกแบบเรียลไทม ์แตะระดบั 21.46 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 3.11 ลา้นลา้นดอลลาร์) เพ่ิมข้ึน 10% 
เม่ือเทียบรายเดือน หรือเพ่ิมข้ึน 38.7% เม่ือเทียบรายปี  บีโอซี เผยวา่ การเปิดตลาดทุนภายในประเทศของจีนยงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 
และณ. วนัท่ี 31 โควตา้ภายใตโ้ครงการนกัลงทุนสถาบนัต่างชาติท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมผา่นเงินหยวนอยูท่ี่ 6.221 แสนลา้นหยวน และ
จนถึงวนัน้ี มี 19 ประเทศและภูมิภาคไดรั้บโควตา้ดงักล่าวรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.94 ลา้นลา้นหยวน 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

จบัตาสหรัฐ-จนีหารือเงนิหยวนสัปดาห์นี ้
     สหรัฐและจีนจะจดัการเจรจาการคา้ในสปัดาห์น้ี โดยกระทรวงพาณิชยจี์นระบุวา่ คณะผูแ้ทนของจีน ซ่ึงน าโดยนายหวงั โชเหวนิ รมช.
พาณิชยจี์น จะท าหนา้ท่ีในการเจรจากบัเจา้หนา้ท่ีสหรัฐ ซ่ึงน าโดยนายเดวดิ มลัพาส ปลดักระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการระหวา่งประเทศ 
อยา่งไรก็ดี ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่ การเจรจาดงักล่าวจะเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 23 ส.ค.หรือไม่ ซ่ึงเป็นวนัท่ีสหรัฐจะใชม้าตรการเรียกเก็บภาษีน าเขา้
สินคา้จากจีนเพ่ิมเติมในอตัรา 25% วงเงิน 1.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์  นกัวเิคราะห์คาดวา่ การเจรจาระหวา่งจีนและสหรัฐคร้ังน้ี จะพุง่เป้าไปท่ี
เร่ืองเงินหยวนท่ีอ่อนค่าลง ในขณะท่ีทั้ง 2 ประเทศต่างก็พยายามรับมือกบัผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของค่าเงินในตลาด   ขณะท่ี
ส านกัข่าวต่างประเทศรายงานวา่ ทางการจีนจะใชม้าตรการเพ่ือดูแลใหเ้งินหยวนมีเสถียรภาพ ก่อนหนา้ท่ีการเจรจาระหวา่งจีนและสหรัฐ
จะเปิดฉากข้ึน   
     นอกจากน้ี การเจรจาในระดบัคณะท างานของทั้ง 2 ประเทศแลว้ การประชุมนดัต่อไประหวา่งสหรัฐและจีน คือ การจดัประชุมสุดยอด
ระหวา่งประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ในเดือนพ.ย.น้ี 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

“ทรัมป์”ยบุกองทุนช่วยเหลือซีเรีย 
     ระบุใหป้ระเทศร ่ ารวยในตะวนัออกกลางสนบัสนุนเงินทุนในส่วนน้ีแทนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ เผย สหรัฐตดัสินใจ
ยติุกองทุนเพื่อการพฒันาซีเรียปีละ 230 ลา้นดอลลาร์ พร้อมกบัผลกัดนัใหป้ระเทศท่ีร ่ ารวยจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนน้ีแทน โดยผูน้ าสหรัฐ
ทวตีการตดัสินใจเร่ืองน้ีเม่ือวาน ทรัมป์ ระบุวา่ ซาอุดิอาระเบียและประเทศท่ีร ่ ารวยอ่ืนๆในตะวนัออกกลาง จะเร่ิมจ่ายเงินส่วนน้ีแทนสหรัฐ 
ส่วนสหรัฐจะกนัเงิน230 ลา้นดอลลาร์น้ีมาพฒันาประเทศ รวมถึงกองทพั และประเทศต่างๆท่ีช่วยเหลือสหรัฐ  เม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมา 
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ รายงานวา่ กองทุนดงักล่าว ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะสนบัสนุนกรสร้างเสถียรภาพในซีเรีย ไดรั้บค าสัง่ใหมี้การ
เปล่ียนแปลงแนวทาง ส่งผลใหเ้กิดการคาดการณ์เร่ืองการถอนทหารออกจากประเทศตามมา   
      ขณะท่ีนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ประกาศเม่ือวนัท่ี 13 ก.พ.วา่ สหรัฐไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะสนบัสนุน
การด าเนินการเพ่ือตา้นกลุ่มรัฐอิสลามและการฟ้ืนฟใูนซีเรียวงเงิน 200 ลา้นดอลลาร์ แต่ในเดือนมี.ค.  ทรัมป์ไดส้ัง่การใหร้ะงบักองทุน
ดงักล่าว พร้อมกบัขอขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวธีิการใชเ้งินทุน และผลกัดนัใหป้ระเทศต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมและจ่ายเงินเพ่ิมข้ึน ทั้งยงัระบุ
ดว้ยวา่ สหรัฐจะถอนกองทพัออกจากซีเรียในเร็วๆน้ี 

 

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

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 

http://www.ryt9.co.th/
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บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   20 สิงหาคม 2561 

 

 

หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

20 ส.ค. 61 EUR 13.00 ดชันีรำคำผู้ผลติ 
 - 0.3% 

22 ส.ค. 61 USA 21.00 ยอดขำยบ้ำนมอืสอง 
 - -0.46 

 USA 21.30 สตอ็คน ำ้มนัดบิประจ ำสัปดำห์ 
 - 6.8M 

23 ส.ค. 61 USA 01.00 รำยงำนกำรประชุม FOMC  
 - - 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ เยอรมนันี 
 - 57.3 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรบริกำร เยอรมนันี 
 - 54.4 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรผลติ ยูโรโซน 
 - 55.1 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรบริกำร ยูโรโซน 
 - 54.4 

 EUR 18.00 แถลงกำรณ์ ECB 
 - - 

 USA 19.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 215K 212K 

 USA 20.00 ดชันีรำคำทีอ่ยู่อำศัย  FHFA 
 0.3% 0.2% 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ  
 55.2 55.5 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรบริกำร  
 56.0 56.2 

 EUR 21.00 ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภค ยูโรโซน 
 - -0.6 

 USA 21.00 ยอดขำยบ้ำนใหม่ 
 648K 631K 

 USA 22.00 ดชันภำคกำรผลติ Kansas 
 23 23 

24 ส.ค. 61 USA 03.30 กำรปรับลดงบดุล 
 - - 

 EUR 13.00 GDP 
 0.5% 0.3% 

 EUR 19.30 ดชันีสินค้ำคงทน 
 - 0.2% 

       

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 


