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

 นักลงทุนระยะกลาง-ยาว
แนะนาซื ้อเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณ $1190/Oz และขายทากาไรเมื่อ
เข้ าบริเวณแนวต้ าน $1238/Oz
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Gold – ราคาทองคาโลกปิ ดลดลง$/3.00/z หรือ0.25% มา
ปิ ดที่ $1,213.80/Oz
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Related indicator

Arbitrage ทองคาแท่ง-Gold futures
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ทองคาแท่งทีร่ าคา 19,150 บาทจานวน 50 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 09/08/2561)
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Gold Futures-ขาย (Short)
GFQ18 : 1 สัญญาทีร่ าคา 19,180 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 09/08/2561)
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ดัชนีนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
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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 ้ (8 ส.ค.) โดยได้ แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี ้ นักลงทุนยังเข้ าซือ้ ทองคาในฐานะสินทรัพย์ ที่
ปลอดภัย หลังจากสหรัฐและจีนใช้ มาตรการตอบโต้ ทางการค้ าล่าสุดเมื่อวานนี ้
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ ้น 2.7 ดอลลาร์ หรื อ 0.22% ปิ ดที่
1,221 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ ้น 5.9 เซนต์ หรื อ 0.38% ปิ ดที่ 15.432 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพลาตินมั ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.9 ดอลลาร์ หรื อ 0.23% ปิ ดที่ 829.5 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 16.50 ดอลลาร์ หรื อ 1.8% ปิ ดที่ 886.40 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาทองคาได้ รับปั จจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็ น
ดัชนีวดั ความเคลือ่ นไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง 0.12% แตะที่ระดับ 95.06 เมื่อ
คืนนี ้
ทังนี
้ ้ โดยปกติแล้ ว ราคาทองคาและดอลลาร์ จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ ามกัน โดยเมื่อดอลลาร์ อ่อนค่าลง
ราคาทองคาจะปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจากดอลลาร์ ที่ออ่ นค่าทาให้ ทองคาซึง่ กาหนดราคาในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ นนั ้ มีราคา
ถูกลงสาหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น
ขณะเดียวกันสัญญาทองคายังดีดตัวขึ ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่ วงลงสูร่ ะดับ
2.967% เมื่อคืนนี ้
นอกจากนี ้ นักลงทุนยังเข้ าซื ้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐและจีนเปิ ดศึกการค้ าครัง้ ล่าสุด
โดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงเมื่อวานนี ้ว่า จีนจะเรี ยกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้ านาเข้ าจากสหรัฐวงเงิน 1.6 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ซึง่ รวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์
การดาเนินการดังกล่าวของจีนมีขึ ้นเพื่อตอบโต้ สหรัฐซึ่งเมื่อวานนี ้ได้ เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มเติมใน
อัตรา 25% วงเงิน 1.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ โดยจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 ส.ค.
ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (8
ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการทาสงครามการค้ าที่ทวีความรุ นแรงมากขึ ้นระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
ทังสองประเทศต่
้
างก็ประกาศมาตรการเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าในอัตรา 25% เมื่อวานนี ้
ดอลลาร์ ออ่ นค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.97 เยน จากระดับ 111.42 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 0.9929 ฟรังก์ จากระดับ 0.9956 ฟรังก์
ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1618 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1594 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อน
ค่าลงสูร่ ะดับ 1.2892 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2935 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่าขึ ้นสู่ระดับ 0.7438 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดับ 0.7423 ดอลลาร์ สหรัฐ
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ดอลลาร์ ได้ รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจาก
กระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงเมื่อวานนี ้ว่า จีนจะเรี ยกเก็ บภาษี 25% ต่อสินค้ านาเข้ าจากสหรัฐวงเงิ น 1.6 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ซึง่ รวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์ โดยการดาเนินการดังกล่าวของจีนมีขึ ้นเพื่อตอบโต้ สหรัฐซึ่งเมื่อวานนี ้ได้ เรี ยกเก็บ
ภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มเติมในอัตรา 25% วงเงิน 1.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ โดยจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 ส.ค.
ก่อนหน้ านี ้ คณะทางานของประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ ออกมาตรการเรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนล็อ
ตแรกในอัตรา 25% วงเงิน 3.4 หมื่นล้ านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผา่ นมา และหลังจากนันไม่
้ นาน จีนก็ได้ ออกมาตรการ
เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากสหรัฐในอัตราและวงเงินที่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ การที่สหรัฐออกมาตรการเรี ยกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้ านาเข้ าจากจีนทัง้ 2 ล็อตคิดเป็ นวงเงินรวม 5 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ซึง่ จีนก็ได้ ตอบโต้ ในอัตราและวงเงินที่เท่ากัน
ส่วนเงินปอนด์อ่อนค่าลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการ Brexit หลังจากนายเลียม ฟ็ อกซ์ รมว.
การค้ าระหว่างประเทศของอังกฤษ ระบุก่อนหน้ านี ้ว่า มีโอกาสสูงขึ ้นที่องั กฤษจะไม่มีการทาข้ อตกลง Brexit เนื่องจาก
คณะกรรมาธิ การยุโรป (EC) มีท่าทีที่ไม่ต้องการประนีประนอมกับอังกฤษ โดยนายฟ็ อกซ์ กล่าวว่า โอกาสที่องั กฤษจะ
ประสบความล้ มเหลวในการทาข้ อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU) อยูท่ ี่ "60-40"
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 ดร่ วงลงกว่า 3% เมื่อคืนนี ้ (8 ส.ค.) หลังจากสานักงาน
สารสนเทศด้ านการพลังงานของรั ฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิ ดเผยว่า สต็อกน ้ามันดิบปรับตัวลดลงน้ อยกว่าที่นกั วิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลกระทบของสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากที่จีนประกาศเรี ยก
เก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากสหรัฐในอัตรา 25% ซึง่ รวมถึงน ้ามันดิบ
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.23 ดอลลาร์ หรื อ 3.2% ปิ ดที่ 66.94 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนต.ค. ลดลง 2.37 ดอลลาร์ หรื อ 3.2% ปิ ดที่ 72.28 ดอลลาร์ /บาร์ เรล
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ปิ ดร่วงลง หลังจาก EIA รายงานว่า สต็อกน ้ามันดิบของสหรัฐลดลง 1.4 ล้ านบาร์ เรล สูร่ ะดับ
407.4 ล้ านบาร์ เรล ในสัปดาห์ที่แล้ ว ซึง่ น้ อยกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์วา่ ลดลง 3.3 ล้ านบาร์ เรล
นอกจากนี ้ EIA ยังระบุว่า สต็อกน ้ามันเบนซินเพิ่มขึ ้น 2.9 ล้ านบาร์ เรล ซึ่งสวนทางกับที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่า
ลดลง 1.7 ล้ านบาร์ เรล ส่วนสต็อกน ้ามันกลัน่ ซึ่งรวมถึงฮีตติ ้งออยล์และน ้ามันดีเซล เพิ่มขึ ้น 1.2 ล้ านบาร์ เรล มากกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น 220,000 บาร์ เรล
นักลงทุนจับตาข้ อพิพาทด้ านการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างใกล้ ชิด หลังจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงเมื่อ
วานนี ้ว่า จีนจะเรี ยกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้ านาเข้ าจากสหรัฐวงเงิน 1.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ ซึง่ รวมถึงน ้ามันดิบและรถยนต์
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวของจีนมีขึ ้นเพื่อตอบโต้ สหรัฐซึง่ เมื่อวานนี ้ได้ เรี ยกเก็บภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนเพิ่มเติ ม
ในอัตรา 25% วงเงิน 1.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ โดยจะเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 ส.ค.

--อินโฟเควสท์
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