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       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวอยร์กเม่ือคืนน้ี (22 มี.ค.) หลังจากที่  กระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกเพิ่มขึ้น 3,000 ราย สู่ระดับ 229,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่   
ตัวเลขผู้ที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกยงัคงอยู่ต ่ากว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 159 ติดต่อกัน ซ่ึงยาวนานที่สุดนับต้ังแต่ปี 2513  ขณะที่ไอเอชเอส มาร์กิต 
ซ่ึงเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐ ชะลอตัวลงสู่ระดับ 
54.3 ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 เดือน    
      สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (22 มี.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเ ข้าซ้ือ
ทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามในค าส่ังให้เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนแล้วเม่ือวานน้ี    ความวิตกกังวล
เก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ได้ลงนามในค าส่ังประธานาธิบดีเม่ือวานน้ี เพ่ือเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน วงเงิน 6 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพ่ือเป็นการลงโทษจีนที่ได้ขโมยทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทสหรัฐ 
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,325 1,343 

L2 1,320 1,350 

L3 1,316 1,356 

แนะแนวทางการลงทุน 
  กราฟรายวันกลบัมามีสัญญาณบวกอกี
คร้ัง หลงัจากนักลงทนุวิตกกงัวลเกีย่วกบั
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน ได้กระตุ้นให้นักลงทนุเข้า
ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ทีป่ลอดภัย 

แนะถือสถานะฝ่ังซ้ือเพ่ือรอท าก าไรที่
เป้าหมายแนวต้านของวัน   เม่ือถึง
เป้าหมายท าก าไรแล้ว ให้สลบัหน้าเปิดขาย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 23 – Mar -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell Wait Long 

Entry Above 1,325 

Target 1,343 

Stoploss 1,315 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,321.50 +9.60 
Silver 16.419 +0.234 

Crude Oil 65.17 +1.63 

Dow Jones 24,682.31 -44.96 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

16/03/61 838.15 840.22 +2.07 

 19/03/61 840.22 850.84 +10.62 

20/03/61 850.84 850.54 -0.30 
21/03/61 850.54 850.54 0.00 

22/03/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวอยร์กเม่ือคืนน้ี (21 มี.ค.) หลังจากที่นักลงทุนได้
ซึมซับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เม่ือวานน้ี โดยที่
ประชุมมีมติปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อม
ส่งสัญญาณขึ้นปรับดอกเบ้ีย 3 คร้ังในปีน้ี    
     คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน 0.25% สู่
ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเม่ือวานน้ี ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์
ไว้ ซ่ึงเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในปีน้ี และเป็นคร้ังที่ 6 นับ
ต้ังแต่เฟดเร่ิมปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเดือนธ .ค.2558 
                                                                               http://www.ryt9.com/s/iq21/2801446 
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สหรัฐฯ 

ทรัมป์ลงนามค าส่ังประธานาธิบดี เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน 6 หม่ืนล้านดอลลาร์ 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดล้งนามในค าสั่งประธานาธิบดีเม่ือวานน้ี เพื่อเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนวงเงิน 6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ 
ซ่ึงจะเป็นการลงโทษจีนที่ไดข้โมยทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัสหรัฐ    "น่ีเป็นมาตรการแรกของอีกหลายมาตรการที่จะตามมา โดยตวัเลข
ขาดดุลการคา้ของสหรัฐต่อจีน ถือว่ามากที่สุดในบรรดาประเทศใดๆในประวติัศาสตร์โลก" ปธน.ทรัมป์กล่าว  ปธน.ทรัมป์เช่ือว่ามาตรการ
ของเขาจะช่วยใหส้หรัฐแขง็แกร่ง และมัง่คัง่ข้ึน  การออกมาตรการเรียกเกบ็ภาษีของปธน.ทรัมป์มีข้ึน หลงัจากท่ีส านกังานผูแ้ทนการคา้
สหรัฐ (USTR) ไดท้  าการสอบสวนตามมาตรา 301 ต่อพฤติกรรมการท าการคา้ที่ไม่เป็นธรรมของจีน   สินคา้ของจีนที่ตกเป็นเป้าหมายในการ
เรียกเกบ็ภาษีของสหรัฐ เป็นสินคา้ในกลุ่มเทคโนโลยทีี่จีนมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือสหรัฐ   
     ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์จะสั่งการให ้USTR เปิดเผยรายการสินคา้ที่จะถูกเรียกเกบ็ภาษีภายใน 15 วนั และจะมีช่วงเวลา 30 วนัส าหรับการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชน ขณะที่ USTR ไดร้ะบุรายการสินคา้ที่จะตกเป็นเป้าหมายแลว้ โดยเป็นสินคา้จ านวน 1,300 รายการ  
      นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงัไดส้ั่งการใหน้ายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ เสนอการตั้งขอ้จ ากดัต่อการลงทุนของจีนในสหรัฐปธน.ทรัมป์
จะไดรั้บการบรรยายสรุปอีกคร้ังในช่วงสองสัปดาห์ขา้งหนา้เพื่อพิจารณาการด าเนินมาตรการเพิ่มเติม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลกระทบของ
มาตรการในขั้นแรก   
     นอกจากน้ี ยงัมีข่าวว่า ปธน.ทรัมป์ตอ้งการใหจี้นจดัท าแผนลดตวัเลขเกินดุลการคา้ลง 1 แสนลา้นดอลลาร์ต่อปี หลงัจากที่เม่ือปีที่แลว้ จีน
มียอดเกินดุลการคา้กบัสหรัฐจ านวน 3.752 แสนลา้นดอลลาร์  ทางดา้นกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐขาดดุลการคา้ต่อจีนเพิ่มข้ึน 
16.7% สู่ระดบั 3.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2558 โดยตวัเลขส่งออกไปยงัจีนด่ิงลง 28.1% 
ขณะท่ีน าเขา้เพิ่มข้ึน 2.9%                                                                                                                                              http://www.ryt9.com/s/iq37/2802064 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างงบประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ หวังเล่ียงชัตดาวน์  
     สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐลงมติอนุมติัร่างกฎหมายงบประมาณวงเงิน 1.3 ลา้นลา้นดอลลาร์ในวนัน้ีดว้ยคะแนนเสียง 256-167 ก่อนที่จะส่ง
ต่อไปยงัวุฒิสภาเพื่อการพิจารณาต่อไป  คาดว่าร่างงบประมาณดงักล่าวจะผ่านการอนุมติัจากวุฒิสภาเช่นกนั โดยไดรั้บเสียงสนบัสนุนจาก
สมาชิกพรรคเดโมแครต  สภาคองเกรสเผชิญเส้นตายในเวลาเที่ยงคืนวนัศุกร์ตามเวลาสหรัฐ หรือในวนัเสาร์เวลา 11.00 น.ตามเวลาไทย ซ่ึง
หากร่างงบประมาณดงักล่าวไม่ไดรั้บการลงนามจากปธน.ทรัมป์ก่อนก าหนดเส้นตาย กจ็ะส่งผลใหรั้ฐบาลสหรัฐเผชิญกบัการปิดหน่วยงาน
ของรัฐ (ชตัดาวน์) เป็นคร้ังท่ี 3 ในปีน้ีร่างงบประมาณฉบบัน้ีจะช่วยใหรั้ฐบาลมีงบประมาณในการบริหารประเทศไปจนถึงส้ินเดือนก.ย. โดย
จะมีการเพิ่มการใชจ่้ายทางทหาร และเพิ่มงบประมาณส าหรับการรักษาความมัน่คงตามแนวชายแดน รวมทั้งเพิ่มงบประมาณส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการในการควบคุมการขายอาวุธปืน และปรับปรุงระบบความปลอดภยัในโรงเรียน        http://www.ryt9.com/s/iq37/2802059 

 

 

 

สหรัฐฯ 

 หัวหน้าทีมทนายทรัมป์ประกาศลาออก เหตุไม่สนใจค าแนะน า  
     นายจอห์น ดาวด ์ประกาศลาออกจากต าแหน่งหวัหนา้ทนายความของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ในการท าคดีซ่ึงนายโรเบิร์ต มูลเลอร์ 
อยัการพิเศษ เขา้สืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559  นายดาวดก์ล่าวว่า "ผมรักท่านประธานาธิบดี และ
ขอใหท้่านโชคดี"   ส่ือรายงานว่า นายดาวดไ์ดพ้ิจารณาที่จะลาออกเป็นเวลาหลายเดือนแลว้ หลงัจากถูกทาบทามใหม้าเป็นหวัหนา้ทีม
กฎหมายของปธน.ทรัมป์ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยเขาระบุว่าเป็นเพราะปธน.ทรัมป์ไดล้ะเลยค าแนะน าของเขา 
                                                                                                                                                                                      http://www.ryt9.com/s/iq37/2802058 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

http://www.ryt9.com/s/iq37/2802064
http://www.ryt9.com/s/iq37/2802059
http://www.ryt9.com/s/iq37/2802058
http://www.ryt9.co.th/
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Morning Report 23 มีนาคม 2561 
 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   
 

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
19 ม.ีค. 61 EUR All Day G20 Meetings 

 - - 

 USA 20.40 FOMC Member Bostic Speaks 
 - - 

20 ม.ีค. 61 USA 01.00 ประชุม  FOMC 
 - - 

 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต เยอรมันนี 
 0.1% 0.5% 

 EUR 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ  
เยอรมันนี 

 13.1 17.8 

21 ม.ีค. 61 USA 19.30 ดุลบัญชีเดินสะพัด 
 -126.8B -100.6B 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  
 5.420M 5.380M 

22 ม.ีค. 61 USA 01.00 ประชุม  FOMC  
 - - 

 USA 01.00 การคาดการณ์เศรษฐกิจของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ   

 - - 

 USA 01.00 Federal Funds Rate 
 1.625% 1,50% 

 USA 01.30 FED  แถลงการณ์ 
 - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 225K 226K 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ 
 0.3% 1.0% 

23 ม.ีค. 61 USA 19.30 ค าซ้ือสินค้าคงทน  
 1.7% -3.7% 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่  
 621K 593K 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


