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แนวโน้ มราคาทองคาโลก (Spot Gold)

กลยุทธ์

คาดราคาทองคาคืนนี ้เคลื่อนไหวในกรอบ $1,196/Oz -$1,220/Oz
**ระมัดระวังความผันผวนของค่ าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ และ ค่ าเงินบาท**

สรุ ปราคาทองคาระหว่ างวัน
ราคาทองคาในระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายในประเทศปรับตัวลดลงประมาณ $3.2/Oz
หรื อ 1.26% มาอยู่ที่ $1,209.05/Oz (จุดต่าสุด-สูงสุดในระหว่างชัว่ โมงการซื ้อขายใน
ประเทศอยู่ที่ $1,211.40/Oz -$1,214.34/Oz)

สาหรับแนวโน้ มราคาทองคาคืนนี ้
วิเคราะห์ ทางเทคนิค-ตามวิธีเส้ นค่ าเฉลี่ย
เส้ นค่ าเฉลี่ย 5 วัน และ 10 วัน
อยู่ที่ $1,211.40/Oz และ $1,214.34/Oz ตามลาดับ
ตารางแสดงการทา Arbitrage ระหว่ างทองคาแท่ งและ Gold Futures
Arbitrage

ทองคาแท่ง

Gold Futures

สถานะ

้ (Long)
ซือ

ขาย(Short)

จานวน

50 บาททองคา

1 สัญญา

ราคา

19,100

19,180

เงินลงทุน

955,000

24,700

ระยะเวลาลงทุน (ว ัน)

ทองคาแท่ ง-ซือ้ (Long) 96.5% ที่ราคา 19,100 จานวน 50 บาท (อ้างอิงสมาคม ณ เวลา 15.00 น.)
Gold Futures-ขาย (Short) GFQ18 : 1สัญญา ที่ราคา19,180 บาท (อ้างอิง ณ เวลา 15.00 น.)
อัตราผลตอบแทน - 2.09% ต่อปี

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญ

81

ผลตอบแทนต่องวด

-0.47%

ผลตอบแทนต่อปี

-2.09%

เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของสหรั ฐและญี่ปุ่นได้ จัดการประชุมเจรจาการค้ าร่ วมกันเมื่อ
วานนี้ที่กรุงวอชิงตัน โดยทัง้ สองฝ่ ายยังคงมีมุมมองที่แตกต่ างกันเกี่ยวกับนโยบาย
การค้ า ทัง้ นี ้ ญี่ปุ่นเรียกร้ องให้ สหรัฐกลับมาพิจารณาข้ อตกลงหุ้นส่ วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟิก (TPP) แต่ สหรั ฐยืนยันที่จะสนั บสนุนการทาข้ อตกลง
การค้ าระดับทวิภาคี
นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐและจีน
ความกังวลตลาดยังได้ รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ด่ งิ ลงตามทิศทางราคา
นา้ มั น และหุ้น กลุ่ ม ธนาคารที่ป รั บ ตั ว ลงหลั ง จากอั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต ร
สหรัฐร่ วงลงติดต่ อกันเป็ นวันที่สองเมื่อคืนนี ้

ผลกระทบ
เวลา

หมายเหตุ ผลตอบแทนนี้สาหรั บทองคาแท่ ง Globlex เท่ านั้น
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ปั จจัยที่มีผลกระทบ
เกาหลีเ หนื อแสดงความไม่ พอใจต่ อสหรั ฐ ใน
วั น นี ้ กรณี ท่ ี ส หรั ฐ ผลั ก ดั น ให้ น านาประเทศ
คว่ า บาตรเกาหลี เ หนื อ ขณะที่เ กาหลี เ หนื อ
เตื อ นว่ า การกระท าดั ง กล่ า วอาจกระทบต่ อ
ความคืบหน้ าในการปลดอาวุ ธนิ วเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนือ
เฟดยังส่ งสัญญาณว่ าจะปรั บขึน้ อัตรา ดบ. อีก
2 ครั ง้ ในช่ วงที่เหลือของปี นีโ้ ดยคาดว่ าจะปรั บ
ขึ น้ ในเดื อ น ก.ย. และ ธ.ค. ส่ ง ผลให้ มี ก าร
คาดการณ์ ว่าเฟดจะปรั บขึน้ อัตรา ดบ. รวม 4
ครั ง้ ในปี นี ้

ติดต่ อซือ้ ขาย 0-2672-5995 หรือ www.globlexgold.com หรือ facebook/globlex Holding
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