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     เงนิดอลลาร์แข็งค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิยูโร เนื่องจากอตัราเงนิเฟ้อของสหรัฐฯ เพิม่ขึน้และเป็นไปตามทีต่ลาดคาดการณ์ไว้โดยอตัราเงนิเฟ้อสหรัฐฯ เข้าสู่ระดบั
สูงสุด ในรอบมากกว่า 6 ปี ในเดอืนมถุินายน ทั้งนีเ้กษตรกรผู้ผลติถั่วเหลอืงของสหรัฐฯ ถูกผลกระทบจากมาตรการกดีกนัการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี 
หลงัจากทีม่าตรการดงักล่าวเร่ิมมผีลบังคบัใช้เมือ่วนัศุกร์ทีผ่่านมา    
      มุมมองทองค าภาคบ่าย    ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเพิม่ขึน้เลก็น้อย นักลงทุนรู้สึกคลายความกงัวลต่อการเกดิสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและ
จนี เนื่องจากจนียงัไม่ได้ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐ แม้ว่าคณะท างานของประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรัมป์ ได้ประกาศเรียกเกบ็ภาษีน าเข้าสินค้าจากจนีเพิม่อกี 2 
แสนล้านดอลลาร์เมือ่วานนี ้  นอกจากนี ้เจ้าหน้าทีจ่นีและสหรัฐยงัมแีนวโน้มทีจ่ะจดัการเจรจาเพือ่ยุตสิงครามการค้าระหว่างกนั โดยนายหวงั ชูเหวนิ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจนี ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าทีส่หรัฐร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้า ผ่านทางการเจรจาทวภิาคีรอบใหม่ และระบุว่า จนีไม่
ต้องการท าสงครามการค้า ขณะทีม่รีายงานว่า คณะท างานของปธน.ทรัมป์กเ็ตม็ใจทีจ่ะหันหน้าเจรจากบัจนีเช่นกนั  ความเคลือ่นไหวดงักล่าวมขีึน้หลงัจาก
รัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเกบ็ภาษีน าเข้าสินค้าจากจนีเพิม่อกี 2 แสนล้านดอลลาร์เมือ่วานนี ้โดยเรียกเกบ็ในอตัรา 10% และคาดว่าจะมผีลบังคบัใช้ในเดอืนก.ย 
 
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,237 1,257 

L2 1,231 1,262 

L3 1,226 1,271 

แนะแนวทางการลงทุน   

      การดดีตวัเมือ่วนัวาน ยงัท าได้
จ ากดั หลงัจาราคาเคลือ่นตวัต า่กว่า
เส้ีนค่าเฉลีย่ทศิทางยงัมองเป็นลบ
โอกาสทีร่าคาจะอ่อนตวัท า  New low 

ยงัมคีวามเป็นไปได้  นักลงทุนอาจ
เส่ียงเข้าซ้ือรอดดีตวัเพือ่ท าก าไร
ระยะส้ัน ๆ ได้    

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 13 – July - 2018 

Commodity 

 
 

Gold 

Status 

Buy/Sell 
แนะรอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

Above 1,237 

Target 1,257 

Stoploss 1,220 
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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 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( 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   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

    เงนิดอลลาร์แข็งค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิยูโร เนื่องจากอตัราเงนิเฟ้อ
ของสหรัฐฯ เพิม่ขึน้และเป็นไปตามทีต่ลาดคาดการณ์ไว้โดยอตัราเงนิ
เฟ้อสหรัฐฯ เข้าสู่ระดบัสูงสุด ในรอบมากกว่า 6 ปี ในเดอืนมถุินายน 
ทั้งนีเ้กษตรกรผู้ผลติถั่วเหลอืงของสหรัฐฯ ถูกผลกระทบจาก
มาตรการกดีกนัการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี หลงัจากทีม่าตรการ
ดงักล่าวเร่ิมมผีลบังคบัใช้เมือ่วนัศุกร์ทีผ่่านมา    
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FED 

ประธานเฟดช้ีมาตรการภาษีน าเข้าระดบัสูงของคณะท างานทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อศก.สหรัฐ 
     นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวใหส้มัภาษณ์กบัสถานีวทิยมุาร์เก็ตเพลสเม่ือวานน้ีวา่ การท่ีคณะท างาน
ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เรียกเก็บภาษีสินคา้น าเขา้ในระดบัสูงนั้น จะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ  "หากเราตั้งภาษี
น าเขา้ท่ีสูงข้ึนส าหรับสินคา้และการบริการจ านวนมาก และมาตรการดงักล่าวมีการบงัคบัใชอ้ยา่งยาวนาน ก็จะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อ
เศรษฐกิจของเราเอง" นายพาวเวลกล่าว   นายพาวเวลยงักล่าวดว้ยวา่ "เจา้หนา้ท่ีเฟดไดรั้บฟังความวติกกงัวลท่ีเพ่ิมข้ึนจากภาคธุรกิจใน
สหรัฐ เก่ียวกบัผลกระทบของมาตรการภาษีน าเขา้ของคณะท างานปธน.ทรัมป์ ผมคิดวา่ถา้คุณหยบิหนงัสือพิมพข้ึ์นมาอ่านวนัน้ี คุณก็จะได้
ยนิส่ิงเหล่าน้ีจากบรรดานกัธุรกิจ น่ีเป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์ไดว้า่ผลท่ีเกิดข้ึนจะออกมาเป็นอยา่งไร"   
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ คณะท างานของปธน.ทรัมป์ไดป้ระกาศเรียกเก็บภาษีน าเขา้เหลก็และอลูมิเนียมจากประเทศต่างๆ รวมถึงจีน 
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการต่อตา้นจากภาคธุรกิจภายในประเทศ และยงัท าใหป้ระเทศคู่คา้ของสหรัฐออกมาตรการตอบโตเ้ช่นกนั 
                                                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq27/2856354 

 

 
 
 

จีน 

จนีมยีอดเกนิดุลการค้ากบัสหรัฐ $2.897 หมืน่ล้านในเดอืนม.ิย. สูงสุดเป็นประวตักิารณ์ 
     ส านกังานศุลกากรจีนเปิดเผยในวนัน้ีวา่ จีนมียอดเกินดุลการคา้กบัสหรัฐในเดือนมิ.ย.ท่ีระดบั 2.897 หม่ืนลา้นดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดบั
สูงสุดนบัตั้งแตมี่การรวบรวมขอ้มูลในปี 2542 ขณะท่ียอดส่งออกสินคา้จากจีนไปยงัสหรัฐในเดือนมิ.ย.อยูท่ี่ระดบั 4.262 หม่ืนลา้นดอลลาร์ 
ซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์เช่นกนั   
    ทั้งน้ี จีนมียอดเกินดุลการคา้กบัสหรัฐมูลค่ามหาศาลในเดือนมิ.ย. ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ารท าสงครามการคา้ระหวา่งสองประเทศทวี
ความรุนแรงมากข้ึน หลงัจากเม่ือวนัท่ี 6 ก.ค.ท่ีผา่นมา ทั้งสหรัฐและจีนต่างก็บงัคบัใชม้าตรการเรียกเก็บภาษีน าเขา้ในอตัรา 25% คิดเป็น
มูลค่า 3.4 หม่ืนลา้นดอลลาร์ และเม่ือวนัพธุท่ีผา่นมา สหรัฐไดป้ระกาศเรียกเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนเพ่ิมอีก 2 แสนลา้นดอลลาร์ ขณะท่ี
จีนก็ขู่วา่จะตอบโตเ้ช่นกนั                                                                                                                                          https://www.ryt9.com/s/iq28/2856308 

 

 
 
 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์ ยงัเดนิหน้าขู่เรียกเกบ็ภาษนี าเข้ารถยนต์จากสหภาพยุโรป 
     นายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวในระหวา่งการแถลงในการประชุมความตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ท่ีกรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีมวา่ สหรัฐยงัคงมีแผนท่ีจะเก็บภาษีรถยนตท่ี์น าเขา้จากสหภาพยโุรป (EU)  ในการแถลงข่าวคร้ังน้ี ทรัมป์กล่าววา่ 
ตนคาดหวงัให ้EU เปล่ียนแปลงนโยบายการคา้ พร้อมระบุวา่ "เราจะมาดูกนัในวนัท่ี 25 ก.ค.น้ีท่ีพวกเขาจะเร่ิมเจรจากบัผม"   
     ทั้งน้ี คาดวา่นายฌอง-คลอ็ด ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป จะร่วมเดินทางไปยงักรุงวอชิงตนัเพ่ือเจรจากบัทรัมป์ในวนัท่ี 25 น้ี
ดว้ย ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ก่อนหนา้น้ี สหรัฐไดเ้ก็บภาษีเหลก็และอลูมิเนียมท่ีน าเขา้จาก EU ส่งผลให ้EU ออกมาตรการตอบโตโ้ดย
การเก็บภาษีรถจกัรยานยนตฮ์าร์ลีย-์เดวดิสนั และกางเกงยนีส์ท่ีน าเขา้จากสหรัฐ   
     นอกจากน้ี ทรัมป์ยงัเคยขู่ในลกัษณะเดียวกนัมาแลว้ก่อนหนา้น้ีหลายคร้ัง โดยในคร้ังน้ีทรัมป์ย  ้าวา่ "หากพวกเขาไม่เจรจาดว้ยศรัทธาท่ี
แทจ้ริง เราก็จะตอ้งท าอะไรสกัอยา่งกบัรถยนตท่ี์เราน าเขา้มาจาก EU ท่ีปัจจุบนัมีการเก็บภาษีท่ีระดบัต ่ามาก"    
                                                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq29/2856197 

 

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

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq27/2856354
https://www.ryt9.com/s/iq28/2856308
https://www.ryt9.com/s/iq29/2856197
http://www.ryt9.co.th/
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

 USA 02.00 สินเช่ือเพือ่ผู้บริโภค 
 12.4B 9.3B 

 USA 17.00 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็ NFIB 
 106.0 107.8 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.700M 6.698M 

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

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้ผลติพืน้ฐาน 
 (ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.3% 0.3% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง 
 0.5% 0.1% 

 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิประจ าสัปดาห์ 
 - 1.2M 

12 ก.ค.61 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.1% 0.1% 

 EUR 16.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 1.5% -0.9% 

 EUR 18.00 รายงานประชุมนโยบายการเงนิ ECB   
 - - 

 USA 18.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.15 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 (ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 225K 231K 

13 ก.ค.61 USA 01.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

 -91.0B -146.8B 

 USA 03.30 การปรับลดขนาดงบดุล 
 - 4.290T 

 USA 19.30 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 0.2% 0.6% 

 USA 21.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 98.4 98.2 

       

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 


