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     ดอลลาร์สหรัฐซ้ือ - ขายในช่วง 33.59-33.69 บาทวานนี ้ดอลลาร์อ่อนค่าอย่างรุนแรง ใกล้แตะระดบัต า่สุดในรอบ 2 ปี หลงัยูโรแขง็ค่าหนัก เกอืบ 1.2% เทยีบ
กบัดอลลาร์ ทนัททีีป่ระธานธนาคารกลางยุโรป บ่งช้ีว่า ธนาคารกลางยุโรปมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะพจิารณาปรับเปลีย่นนโยบายการซือ้สินทรัพย์ หรือ ควิอ ีในช่วง
ไตรมาสที ่3 ของปีนี้

้
 โดยตลาดมองว่า ธนาคารกลางยุโรปมโีอกาสทีจ่ะลดการซื้อสินทรัพย์ลง ในการประชุมเดอืนกนัยายน ในระยะส้ันนี ้ค่าเงนิดอลลาร์จะยงัคง

ได้รับแรงกดดนัจากแรงเทขาย จากแนวโน้มทีเ่ฟดจะคงการขึน้ดอกเบีย้แบบค่อยเป็นค่อยไป (โอกาสขึน้ดอกเบีย้ เดอืนธนัวาคมลดลงต า่กว่า 50%) และความไม่
ชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบาลทรัมป์ วนันีค้าดว่าค่าเงนิบาทยงัคงซื้อ-ขายอยู่ในกรอบ 33.55-33.65 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 
     มุมมองทองค าภาคบ่าย หลงัจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ส่งสัญญาณเกีย่วกบัการพจิารณาปรับวงเงนิการซ้ือพนัธบัตรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดอืนก.ย. นายดรากส่ีงสัญญาณว่า ECB จะท าการหารือเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวงเงนิ QE ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทีจ่ะถงึ
นี ้ได้หนุนให้สกลุเงนิยูโรกลบัมาแข็งค่าขึน้อกีคร้ัง  และดอลล่าร์ ได้อ่อนค่าลงไปจากปัจจยัดงักล่าว ได้หนุนให้มแีรงซือ้ทองค าเข้ามา และจากปัจจยัทางเทคนิค 
ราคากไ็ด้ดดีตวัขึน้มามายืน่เหนือเส้นค่าเฉลีย่เคลือ่นทีร่ายวนัได้อย่างมัน่คง  ท าให้เช่ือว่าราคาจะขึน้ทดสอบแนวต้านถดัไปได้ไม่ยากนัก    อย่างไรกต็ามปัจจยัที่
ต้องตดิตามในสัปดาห์นีไ้ด้แก่  ดชันีการผลติในเขต ฟิลาเดเฟีย  ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ดชันีช้ีน าเศรษฐกจิ เป็นต้น      
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,235 1,249 

L2 1,230 1,254 

L3 1,226 1,259 

แนะแนวทางการลงทุน 

   สัญญาณกราฟเทรนด์ระยะส้ันนั้น
ยงัคงเป็นขาขึน้  แม้จะอ่อนตวัลงมา
บ้างกต็ามแต่คงไม่มากนัก  แต่การ
เคลือ่นไหวของราคายงัคงอยู่ใน
กรอบ Channal ขาขึน้ นักลงทุนอาจ
พจิารณาเข้าซ้ือตามกรอบแนวรับที่
ให้ไว้หรืออ่อนตวัเข้าซ้ือสะสมได้ 

  

      
      

 
      

       
      
      
      

 
      
 
    
 
      
     
      

      
   
    

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Suggestion Your Trade 

Date 21 – July -2017 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell Wait Long 

Entry Above 1,235 

Target 1,249 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,245.50 +3.50 

Silver 16.345 +0.48 

Crude Oil 46.79 -0.33 

Dow Jones 21,611.78 -28.97 
 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 14/07/60 828.84 828.84 0.00 

17/07/60 828.84 827.07 -1.77 

18/07/60 828.84 821.45 -5.62 

19/07/60 821.45 816.12 -5.33 

20/07/60 816.12 816.12 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

          สกลุเงนิยูโรแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขาย
ทีต่ลาดนิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(20 ก.ค.) ด้วยแรงหนุนจากถ้อยแถลงของ
นายมาริโอ ดราก ีประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซ่ึงส่งสัญญาณ
เกีย่วกบัการพจิารณาปรับวงเงนิการซ้ือพนัธบัตรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดอืนก.ย.        
                                                                                         http://www.ryt9.com/s/iq20/2682299 
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ดาวน์โจน 

 ดาวโจนส์ปิดตลาดแทบไม่เคลือ่นไหว        ดชันีดาวโจนส์ ปิดตลาดวนัพฤหสับดี (20ก.ค.)ตามเวลาทอ้งถ่ิน แทบไม่เคล่ือนไหว เพราะถูก
ถ่วงจากหุน้กลุ่มคา้ปลีก หลงัจากเซียร์ส ประกาศขายธุรกิจเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการประกาศผลประกอบการบริษทัท่ี
ทะยอยออกมาอยา่งต่อเน่ือง ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ปรับตวัลง 28.97 จุดหรือ 0.13 % ปิดท่ี 21,611.78 จุด ดชันีเอสแอนดพ์ี 500  
ปรับตวัลง 0.38 จุดหรือ 0.02% ปิดท่ี 2,473.45  จุด และดชันีแนสแด็ก ปรับตวัข้ึน 4.96 จุดหรือ 0.08% ปิดท่ี 6,390.00 จุด   
     ทั้งน้ี ผลส ารวจล่าสุดระบุวา่ บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งในไตรมาส 2 โดยบริษทั 76 แห่งในดชันี
เอสแอนดพ์ี 500 ท่ีรายงานผลประกอบการจนถึงวนัน้ี ปรากฎวา่ บริษทั 76% มีผลประกอบการท่ีสูงกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว ้ขณะท่ี 
74% มียอดขายสูงกวา่ตวัเลขคาดการณ์   ดา้นกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรก
ลดลง 15,000 รายในสปัดาห์ท่ีแลว้ สู่ระดบั 233,000 ราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแตเ่ดือนก.พ. ซ่ึงในเดือนดงักล่าวมีจ านวนผูย้ืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานเพียง 227,000 ราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแตเ่ดือนมี.ค.2516 ขณะท่ี นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีวา่ จ านวนผูย้ืน่
ขอสวสัดิการวา่งงานจะอยูท่ี่ระดบั 245,000 รายในสปัดาห์ท่ีแลว้  ตวัเลขผูท่ี้ยืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกยงัคงอยูต่  ่ากวา่ 300,000 ราย 
เป็นสปัดาห์ท่ี 124 ติดต่อกนั ซ่ึงยาวนานท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี2513                                                                 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/765523 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

“ลูกชาย-ลูกเขย”ทรัมป์เตรียมแจงวุฒิสภาสัปดาห์หน้า         นายโดนลัด ์ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายของนายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐ, นายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขย และนายพอล มานาฟอร์ต อดีตผูจ้ดัการรณรงคห์าเสียงของนายทรัมป์ มีก าหนดช้ีแจงต่อวฒิุสภาสหรัฐ
ในสปัดาห์หนา้ การช้ีแจงของบุคคลทั้งสามเป็นส่วนหน่ึงของการสืบสวนกรณีท่ีรัสเซียอาจเขา้มากา้วก่ายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
ในปีท่ีแลว้ ผา่นการติดต่อกบับุคคลท่ีคอยดูแลจดัการแคมเปญหาเสียงของทรัมป์  ทั้งน้ี นายคุชเนอร์ บุตรเขยของทรัมป์และท่ีปรึกษาประจ า
ท าเนียบขาว จะเขา้ใหก้ารลบัต่อคณะกรรมาธิการวฒิุสภาดา้นความมัน่คงของสหรัฐในวนัจนัทร์ท่ี 24 ก.ย. น้ี ตามค าใหส้มัภาษณ์ของ
ทนายความส่วนตวั ซ่ึงย  ้าวา่ คุชเนอร์ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือไขความกระจ่างของคดีน้ี  ดา้นคณะกรรมการตุลา
การวฒิุสภาระบุวา่ นายโดนลัด ์ทรัมป์ จูเนียร์ และนายพอล มานาฟอร์ต อดีตผูจ้ดัการแคมเปญหาเสียงของทรัมป์ จะเขา้ใหก้ารในวนัท่ี 26 
ก.ค. หลงัจากท่ีไดมี้การยืน่ค  าร้องขอใหท้ั้งสองเขา้ร่วมใหก้าร ขณะท่ีก่อนหนา้น้ี ทั้งคู่มิไดแ้สดงเจตจ านงในการเขา้ใหก้ารแต่อยา่งใด บุคคล
ทั้งสามถูกตั้งขอ้สงสยัวา่ไดป้ระชุมร่วมกบัทนายความรัสเซียในช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีท่ีแลว้ โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือขอขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชโ้จมตีนางฮิลลารี คลินตนั คู่แขง่ของทรัมป์จากฝ่ังเดโมแครต   
                                                                                                                                                                http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/765487 

 

 
 
 
 

เกาหลใีต้ 

เกาหลใีต้จ่อร่วมมอืศก.เกาหลเีหนือ 
     ท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเปิดเผยวา่ ประเด็นดงักล่าวระบุอยูใ่นแผนการจดัการรัฐระยะ 5 ปี ของรัฐบาลชุดใหม่ของเกาหลีใต ้
ซ่ึงเร่ิมปกครองประเทศตั้งแต่วนัท่ี 10 พ.ค. ท่ีผา่นมา และในระยะเวลา 5 ปีน้ี นายมูน มีแผนท่ีจะเดินหนา้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั
เกาหลีเหนือ พร้อมผลกัดนัใหมี้โรดแมปเศรษฐกิจในคาบสมุทรเกาหลีฉบบัใหม่ เพ่ือเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ  โรดแมปฉบบัใหม่น้ี 
หมายถึงมาตรการในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจข้ึน 3 เขตตลอดแนวคาบสมุทร ซ่ึงประกอบดว้ยเขตพลงังานในทะเลตะวนัออก เขตโลจิสติกส์
ในทะเลตะวนัตก และเขตการท่องเท่ียวซ่ึงอยูใ่นเขตปลอดอาวธุซ่ึงเป็นเขตท่ีแบ่งดินแดนของทั้งสองเกาหลีออกจากกนั  นอกจากการ
พฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งสองเกาหลีแลว้ รัฐบาลเกาหลีใตจ้ะพิจารณาการน าเขตอุตสาหกรรมแกซองใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ และใหภู้เขา
คุมกงักลบัมาเปิดรับนกัท่องเท่ียวอีกคร้ัง   เขตอุตสาหกรรมแกซองซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองชายแดนของเกาหลีเหนือถูกปิดลงในสมยัท่ีนางปาร์ค 
กึน เฮ เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต ้หลงัจากท่ีเกาหลีเหนือท าการทดสอบนิวเคลียร์คร้ังท่ี 4 เม่ือเดือนม.ค. ของปีท่ีผา่นมา 

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 

 

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

17 ก.ค 60 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 1.3% 1.3% 

 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 1.1% 1.1% 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติในรัฐนิวยอร์ค 
 15.2 19.8 

18 ก.ค 60 EUR 16.00 ส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิของ
เยอรมนั จากสถาบัน ZEW 

 17.6 18.6 

 EUR 16.00 ส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิของ 
ยูโรโซน จากสถาบัน ZEW 

 37.2 37.7 

 USA 19.30 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 -0.2% -0.3% 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย 
 67 67 

19 ก.ค 60 USA 03.00  การลงทุนระยะยาวของต่างชาต ิ
 20.3B 1.8B 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย 
 1.20M 1.17M 

 USA 19.30 จ านวนบ้านใหม่ทีก่ าลงัก่อสร้าง 
 1.16M 1.09M 

 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - -7.6M 

20 ก.ค 60 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ เยอรมนัน ี
 -0.1% -0.2% 

 EUR 15.00 ดุลบัญชีเดนิสะพดั 
 23.3B 22.2B 

 EUR 19.30 ประชุมนโยบายทางการเงนิของ ECB 
(ธนาคารกลางยุโรป)   

 - - 

 USA 19.30 ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 245ษ 247K 

 USA 19.30 ดชันีการผลติในเขต ฟิลาเดเฟีย 
 23.8 27.6 

 EUR 21.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 -1 -1 

 USA 21.00 ดชันีช้ีน าเศรษฐกจิ 
 0.4% 0.3% 

       

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 
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