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Gold
กลยุทธ์ การลงทุนในทองคา
 นักลงทุนระยะสัน้ (เล่ น 1-2 วัน)
แนะนาซื ้อเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณ $1202/Oz และขายทากาไรเมื่อ
เข้ าบริเวณแนวต้ าน $1226/Oz

 นักลงทุนระยะกลาง-ยาว
แนะนาซื ้อเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณ $1190/Oz และขายทากาไรเมื่อ
เข้ าบริเวณแนวต้ าน $1238/Oz
แนวรับ 1

แนวรับ 2

แนวต ้าน 1

แนวต ้าน 2

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
น ักลงทุนจ ับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหร ัฐ

้
ระยะสัน

1,208
(19,020)

1,202
(18,930)

1,220
(19,210)

1,226
(19330)

ทีจ
่ ะมีการเปิ ดเผยในส ัปดาห์น ี้ ได้แก่
จานวนผูข
้ อร ับสว ัสดิการว่างงานราย
ั ดาห์,
สป

ดช
ั นีร าคาผู ผ
้ ลิต (PPI)

ด ัชนีราคาผูบ
้ ริโภค (CPI)
นายเจอโรม พาวเวล ประธาน

ระยะยาว

1,196
(18,830)

1,190
(18,740)

1,232
(19,400)

1,238
(19,490)

ธนาคารกลางสหรฐ
ั (เฟด) ได้กล่า ว
สน บ
ั สนุ น ให้เ ฟดเ ดิน หน้ า ปร บ
ั ขึ้น
อ ัต ร า ด อ ก เ บี้ ย ใ น ปี นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากพอ

ภาพรวมตลาดทองคาคืนวานนี้

สรุปต ัวแปรทีส
่ าค ัญ

Close

Change

%Change

ผลกระทบ
ต่อทอง
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Arbitrage ทองคาแท่ง-Gold futures
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้ (Long)
ทองคาแท่ง-ซือ
ทองคาแท่งทีร่ าคา 19,150 บาทจานวน 50 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 08/08/2561)
Gold Futures-ขาย (Short)
GFQ18 : 1 สัญญาทีร่ าคา 19,180 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 08/08/2561)
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สนใจติดต่ อซือ้ ขายหรือข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-672-5995 หรือ www.globlexholding.co.th หรือ facebook/Globlex Holding
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News Brief

ประเด็นข่ าวที่เกี่ยวข้ องกับราคาทองคา

สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดขยับขึ ้นเมื่อคืนนี ้ (7 ส.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ช่วยหนุน
สัญญาทองคาปรับตัวขึ ้น อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กส่งผลให้ นกั ลงทุน
จานวนหนึง่ เทขายทองคาซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ ้น 60 เซนต์ หรื อ 0.05% ปิ ดที่
1,218.3 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ ้น 2.5 เซนต์ หรื อ 0.16% ปิ ดที่ 15.373 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพลาตินมั ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ ้น 5.1 ดอลลาร์ หรื อ 0.62% ปิ ดที่ 831.4 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 70 เซนต์ หรื อ 0.1% ปิ ดที่ 902.90 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาทองคาได้ รับปั จจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ น
ดัชนีวดั ความเคลือ่ นไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง 0.12% แตะที่ระดับ 95.26 เมื่อ
คืนนี ้
ทังนี
้ ้ โดยปกติแล้ ว ราคาทองคาและดอลลาร์ จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ ามกัน โดยเมื่อดอลลาร์ อ่อนค่าลง
ราคาทองคาจะปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจากดอลลาร์ ที่ออ่ นค่าทาให้ ทองคาซึง่ กาหนดราคาในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ นนั ้ มีราคา
ถูกลงสาหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น
อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคาขยับขึ ้นเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากดัชนีดาวโจนส์ที่ดีดตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่องนัน้ ได้ ผลักดัน
ให้ นกั ลงทุนจานวนหนึง่ เทขายทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยดาวโจนส์ปรับตัวขึ ้นติดต่อกันเป็ นวันที่ 3 เมื่อคืนนี ้
ขานรับการพุง่ ขึ ้นของหุ้นกลุม่ เทคโนโลยีและผลประกอบการที่สดใสของบริ ษัทจดทะเบียน
ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและฟรังก์สวิส ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ ก
เมื่อคืนนี ้ (7 ส.ค.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวสหรัฐประกาศควา่ บาตรอิหร่านครัง้ ใหม่ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับ
ตาข้ อมูลเศรษฐกิ จที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี ้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้ อ และจานวนผู้ขอรั บสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์
ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1594 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1553 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อน
ค่าลงสูร่ ะดับ 1.2935 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2943 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่าขึ ้นแตะระดับ 0.7423 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดับ 0.7389 ดอลลาร์ สหรัฐ
ดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.42 เยน จากระดับ 111.39 เยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์
สวิส ที่ระดับ 0.9956 ฟรังก์ จากระดับ 0.9963 ฟรังก์
ดอลลาร์ ได้ รับแรงกดดันหลังจากรัฐบาลสหรัฐได้ บงั คับใช้ มาตรการคว่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่ านเมื่อวานนี ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสกัดกันรั
้ ฐบาลอิหร่ านในการเข้ าซื ้อสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ , การทาธุรกรรมในสกุลริ อลั ในบัญชีธนาคาร
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ระหว่างประเทศ หรื อในการออกพันธบัตร, การทาธุรกรรมซื ้อขายทองคา และสินค้ าโภคภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินมั
และเหล็กสาหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต์
ทังนี
้ ้ มาตรการที่สหรัฐใช้ คว่าบาตรอิหร่ านเมื่อวานนี ้ ถือเป็ นมาตรการรอบแรก ก่อนที่สหรัฐจะออกมาตรการคว่า
บาตรรอบ 2 ในเดือนพ.ย. ซึง่ จะพุง่ เป้าไปยังการทาธุรกรรมของธนาคารกลาง การส่งออกน ้ามัน และการขนส่งสินค้ าทาง
เรื อของอิหร่าน
สาหรับข้ อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิ ดเผยเมื่อคืนนี ้ สานักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า ผลสารวจ
การเปิ ดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) รายเดือน พบว่า ตัวเลขการเปิ ดรับสมัครงาน ซึ่งเป็ น
มาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน อยูท่ ี่ระดับ 6.7 ล้ านตาแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึง่ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
นักลงทุนจับตาข้ อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการเปิ ดเผยในสัปดาห์นี ้ ซึ่งได้ แก่ จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค., ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนก.ค. และสต็อกสินค้ าคงคลังภาคค้ าส่งเดือน
มิ.ย.
สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนนี ้ (7 ส.ค.) โดยได้ แรงหนุนจากการคาดการณ์
ที่ว่า ปริ มาณน ้ามันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว หลังจากสหรัฐประกาศมาตรการคว่าบาตรอิหร่ าน นอกจากนี ้ การ
อ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยหนุนราคาน ้ามันเช่นกัน
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ ้น 16 เซนต์ หรื อ 0.2% ปิ ดที่ 69.17 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ ้น 54 เซนต์ หรื อ 0.7% ปิ ดที่ 73.75 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญาน ้ามันดิบได้ รับแรงหนุนจากข่าวสหรัฐประกาศคว่าบาตรอิหร่ าน ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่ามาตรการ
ดังกล่าวจะส่งผลให้ ปริ มาณน ้ามันในตลาดลดลงราว 600,000-1,500,000 บาร์ เรล
ทังนี
้ ้ รัฐบาลสหรัฐได้ บังคับใช้ มาตรการคว่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่ านเมื่อวานนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกัน้
รัฐบาลอิหร่านในการเข้ าซื ้อสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ, การทาธุรกรรมในสกุลริ อลั ในบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หรื อในการ
ออกพันธบัตร, การทาธุรกรรมซื ้อขายทองคา และสินค้ าโภคภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงถ่านหิน อลูมินมั และเหล็กสาหรับการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตรถยนต์ ซึ่งมาตรการคว่าบาตรดังกล่าวได้ ถกู ยกเลิกไปก่อนหน้ านี ้ หลังจากที่อิหร่ าน
บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ กบั มหาอานาจทัง้ 6 ชาติในปี 2558 เพื่อแลกเปลีย่ นกับการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์
ทังนี
้ ้ มาตรการที่สหรัฐใช้ คว่าบาตรอิหร่ านเมื่ อวานนี ้ ถือเป็ นมาตรการรอบแรก ก่อนที่สหรัฐจะออกมาตรการคว่า
บาตรรอบ 2 ในเดือนพ.ย. ซึง่ จะพุง่ เป้าไปยังการทาธุรกรรมของธนาคารกลาง การส่งออกน ้ามัน และการขนส่งสินค้ าทาง
เรื อของอิหร่าน
นอกจากนี ้ สัญญาน ้ามันดิบได้ รับปั จจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ นดัชนีวดั
ความเคลือ่ นไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง 0.15% แตะระดับ 95.217 เมื่อคืนนี ้
ทังนี
้ ้ ดอลลาร์ ที่ออ่ นค่า จะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของสัญญาน ้ามัน โดยทาให้ สญ
ั ญามีราคาลดลงสาหรับผู้ถือครอง
เงินสกุลอื่น
นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน ้ามันดิบประจาสัปดาห์ของสหรัฐ โดยสานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA)
จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในวันนี ้ เวลา 21.30 น.ตามเวลาไทย
--อินโฟเควสท์
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