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     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและเงินเยน ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผย
ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งข้ึนสูงสุดในรอบ 6 ปี ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีน้ี       
     นักลงทุนเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยเม่ือวันพุธที่ ผ่านมา นายโร
เบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐได้เรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะเรียกเก็บในอัตรา 
10% ซ่ึงครอบคลุมถึงสินค้าจ านวน 6,031 รายการ ทั้งน้ี มาตรการคร้ังล่าสุดจะมีผลบังคบัใช้ในเดือนก .ย.  ทางด้านกระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการณ์ใน
วันเดียวกันว่า รัฐบาลจีนไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากจะใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือตอบโต้ จี นขอประท้วงการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศเรียกเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจีนรอบใหม่น้ี โดยระบุว่า เป็นการกระท าที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างส้ินเชิง  
     นอกจากน้ีกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า การกระท าที่ไม่มีเหตุของสหรัฐน้ัน ไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และจีนจะน าเร่ืองดังกล่าวฟ้ องร้องต่อองค์การ
การค้าโลก (WTO)  ความเคล่ือนไหวดังกล่าวมีข้ึนหลังจากเม่ือวันศุกร์ที่แล้ว สหรัฐได้เรียกเก็บภาษีน าเข้าจากจีนกว่า 800 รายการ ในอัตรา 25% คดิเป็นมูลค่า 
3.4 หม่ืนล้านดอลลาร์ ขณะที่จีนก็ได้ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าน าเข้าจากสหรัฐในวงเงินที่เท่ากัน   

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,242 1,257 

L2 1,237 1,262 

L3 1,231 1,271 

แนะแนวทางการลงทุน 
    แรงซ้ือเร่ิมมีเข้ามาในตลาด แต่ยงั
มองว่าไม่ใช่การกลับตัว  ราคาอาจ
ขึ้นทดสอบแนวต้านระยะส้ัน ๆ  แล้ว
หลังจากน้ันจะเกิดการเทขายท าก าไร
ทางเทคนิคออกมา  แนะปิดสถานะที่
มีก าไรออกมาก่อน  เคล่ือนตัวเข้าหา
แนวต้านค่อยพิจารณาเล่นฝั่งขาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Date 13– July -2018 

 

Commodity 
 

Gold 

 
Status 

Buy/Sell 

 

แนะรอขาย 

Entry Above 1,257 

Target 1,242 

Stoploss 1,272 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,246.60 +2.2 
Silver 15.977 +-0.166 

Crude Oil 70.33 -0.05 
Dow Jones 24,924.89 +224.44 

 

วันที่ 

 
กองทุนถือครองจ า๙ภใภ/นวน( 

Ton) 

 
Chg 

Old New Chg 
06/06/61 803.42 802.24 -1.18 

 09/07/61 802.24 800.77 -1.47 
10/07/61 800.77 799.02 -1.75 

11/07/61 799.02 799.02 0.00 

12/07/61 799.02 795.19 -3.83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและเงินเยน ในการซ้ือ
ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ค.) หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งข้ึนสูงสุดในรอบ 6 ปี ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนุนให้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีน้ี  
                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq21/2854753 
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รัสเซีย 

ปูตินขยายเวลาคว  ่าบาตรชาติตะวนัตกออกไปอีก 1 ปีจนถึงส้ินปี 2562 
     ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้  ารัสเซีย ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อใหมี้การขยายเวลาคว  ่าบาตรชาติตะวนัตกออกไปอีก 1 ปีจนถึงส้ินปี 
2562 ทั้งน้ี ในปี 2557 รัสเซียไดอ้อกมาตรการตอบโตก้ารคว  ่าบาตรจากชาติตะวนัตก ดว้ยการสั่งหา้มน าเขา้สินคา้โภคภณัฑบ์างประเภทจาก
ชาติตะวนัตก ซ่ึงรวมถึง สหรัฐ สหภาพยโุรป นอร์เวย ์ออสเตรเลีย และแคนาดา  ต่อมาในปี 2558 รัสเซียไดเ้พิ่มแอลเบเนีย มอนเตเนโกร 
ไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน์ และยเูครนเขา้ในบญัชีรายช่ือประเทศที่ถูกคว  ่าบาตรมาตรการของรัสเซียมีข้ึน เพื่อตอบโตก้ารคว  ่าบาตรจากชาติ
ตะวนัตก อนัเน่ืองจากการที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมีย และแทรกแซงกิจการภายในยเูครน                                 https://www.ryt9.com/s/iq38/2855985 

 

 

 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 2.9% ในเดือนมิ.ย.เทียบรายปี สูงสุดรอบ 6 ปี 
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปรับตวัข้ึน 0.1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน โดยต ่ากว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.2% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนพ.ค.  อยา่งไรกดี็ เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งข้ึน 2.9% ในเดือนมิ.ย. 
ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.พ.2555 หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.8% ในเดือนพ.ค.  หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI 
พื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.2% เม่ือเทียบรายเดือน โดยสอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% เช่นกนัในเดือนพ.ค.  เม่ือ
เทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานดีดตวั 2.3% ในเดือนมิ.ย. ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนม.ค.ปีท่ีแลว้ หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.2% ใน
เดือนพ.ค.                                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq28/2855987 

 

 

 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาด แตะระดับต ่าสุดรอบ 2 เดือน 
     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 18,000 ราย สู่ระดบั 214,000 รายใน
สัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนพ.ค. ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 225,000 ราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์
ของจ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ 
ลดลง 1,750 ราย สู่ระดบั 223,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้  ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ท่ี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิ.ย. มีจ านวนลดลง 3,000 ราย อยูท่ี่ระดบั 1.74 ลา้นราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่ขอ
สวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มข้ึน 9,500 ราย สู่ระดบั 1.73 ลา้นราย                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq28/2855967 

 

 

 

 

IEA 

IEA ออกรายงานเตือนประเทศผู้ผลิตน ้ามันเพิ่มการผลิต อาจกระทบก าลังการผลิตส่วนเกินในตลาด  
     ส านกังานพลงังานสากล (IEA) ออกรายงานระบุว่า การท่ีประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัท าการเพิ่มการผลิตเพื่อใหร้าคาน ้ามนัปรับตวัลง อาจส่งผล
ใหก้  าลงัการผลิตส่วนเกินในตลาดลดนอ้ยลง  "การผลิตน ้ามนัท่ียงัประสบภาวะชะงกังนัในหลายประเทศ ไดเ้นน้ย  ้าใหเ้ห็นถึงแรงกดดนัต่อ
ปริมาณน ้ามนัในตลาดโลก และหากมีการผลิตน ้ามนัเพิ่มข้ึนจากตะวนัออกกลางและรัสเซีย กจ็ะส่งผลกระทบต่อก าลงัการผลิตส่วนเกินใน
ตลาด" รายงานของ IEA ระบ ุ "ภาวะเปราะบางดงักล่าวไดเ้ป็นปัจจยัหนุนราคาน ้ามนัในขณะน้ี และมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป" 
รายงานระบ ุ
     ทั้งน้ี หากก าลงัการผลิตส่วนเกินในตลาดอยูใ่นระดบัสูง กจ็ะช่วยลดผลกระทบหากเกิดภาวะต่ืนตระหนกในตลาด แต่ก  าลงัการผลิต
ส่วนเกินอยูใ่นระดบัต ่าในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากการผลิตน ้ามนัประสบภาวะชะงกังนัในเวเนซุเอลา ลิเบีย และแคนาดา 
                                                                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq30/2855976 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

09 ก.ค.61 EUR 13.00 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า  
 - 2.2% 

10 ก.ค.61 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ ZEW 
 55.0 55.5 

 USA 02.00 สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
 12.4B 9.3B 

 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็ก NFIB 
 106.3 107.8 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.700M 6.698M 

11 ก.ค.61 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.2% 0.5% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิตพ้ืนฐาน 
 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.3% 0.3% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  
 0.5% 0.1% 

 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบประจ าสัปดาห์  
 - 1.2M 

12 ก.ค.61 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 0.1% 0.1% 

 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 1.5% -0.9% 

 EUR 18.00 รายงานประชุมนโยบายการเงิน ECB   
 - - 

 USA 18.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.15 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 225K 231K 

13 ก.ค.61 USA 01.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

 -91.0B -146.8B 

 USA 03.30 การปรับลดขนาดงบดุล 
 - 4.290T 

 USA 19.30 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า  
 0.1% 0.6% 

 USA 21.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 98.4 98.2 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


