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     สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อขายทีต่ลาดนิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(14 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกงัวลว่า การผลกัดนัร่าง
กฎหมายปฏรูิปภาษีของคณะท างานประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ อาจเผชิญอุปสรรค หลงัจากวุฒิสมาชิก 2 รายจากพรรครีพบัลกินัได้ออกมาส่ง
สัญญาณว่าจะไม่ลงมตสินับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับนี ้ขณะทีเ่งนิปอนด์แข็งค่าขึน้ ขานรับรายงานยอดค้าปลกีขององักฤษทีพุ่่งขึน้อย่างแข็งแกร่งใน
เดอืนพ.ย.             
    สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมือ่คนืนี ้(14 ธ.ค.) หลงัจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอตัราดอกเบีย้ พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจขยายวงเงนิ 
QE หากมคีวามจ าเป็น นอกจากนี ้การอ่อนค่าของสกลุเงนิดอลลาร์ และการปรับฐานลงของตลาดหุ้นสหรัฐ ยงัส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองค าซ่ึงเป็น
สินทรัพย์ทีป่ลอดภัย  
          แต่อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขส าคญัทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นีไ้ด้แก่  ดชันีภาคการผลติรัฐนิวยอร์ก อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาค  
อุตสาหกรรม ผลผลติภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น     
 
 

           
Level 

แนวรับ 

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,247 1,263 

L2 1,239 1,268 

L3 1,235 1,273 

แนะแนวทางการลงทุน 
   การดดีตวัท าได้ในวงจ ากดั  
ระหว่างวนัมองแค่รีบาวน์ส้ัน ๆ 
เท่านั้น  นักลงทุนเข้าถือสินทรัพย์
เส่ียงเพิม่มากขึน้ ดอลล่าร์ยงัเป็น
ปัจจยักดดนัและคงแข็งค่าต่อเนื่อง  
ดดีตวัไม่ผ่านต้านอาจพจิารณาเปิด
เล่นฝ่ังขายไปก่อน  
    
     
   
      
     

      
    
     
   
      
   
 
   
  

  
   

 
    
     
      

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 15 – Dec - 2017 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell Wait Short 

Entry Above 1,263 

Target 1,247 

Stoploss 1,275 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,257.10 +8.50 

Silver 15.934 +0.65 

Crude Oil 57.04 +0.44 

Dow Jones 24,508.66 -76.77 
 

วนัที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 08/12/60 842.81 842.81 0.00 

11/12/60 842.81 842.81 0.00 

12/12/60 842.81 842.81 0.00 

13/12/60 842.81 844.29 +1.48 

14/12/60 844.29 844.29 0.00 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

      สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อ
ขายทีต่ลาดนิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(14 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกงัวลว่า การ
ผลกัดนัร่างกฎหมายปฏรูิปภาษีของคณะท างานประธานาธิบดโีดนลัด์ 
ทรัมป์แห่งสหรัฐ อาจเผชิญอุปสรรค หลงัจากวุฒิสมาชิก 2 รายจากพรรครี
พบัลกินัได้ออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่ลงมตสินบัสนุนร่างกฎหมายปฏิรูป
ภาษีฉบับนี ้ขณะทีเ่งนิปอนด์แขง็ค่าขึน้ ขานรับรายงานยอดค้าปลกีของ
องักฤษทีพุ่่งขึน้อย่างแข็งแกร่งในเดอืนพ.ย.           http://www.ryt9.com/s/iq20/2754874 
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ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยความเช่ือมัน่ของกลุ่มผู้ผลติรายใหญ่ปรับตวัขึน้ในไตรมาส 4 

     ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) เปิดเผยผลส ารวจความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่น (ทงักนั) ประจ าไตรมาส 4/2560 ในวนัน้ี 
โดยระบุวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ ซ่ึงรวมถึงบริษทัผลิตรถยนตแ์ละสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์นั้น อยูท่ี่ระดบั +25 เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาส 3/2560 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั +22   

     ทั้งน้ี ดชันีความเช่ือมัน่ในไตรมาส 4/2560 อยูใ่นระดบัสูงกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์ในโพลลส์ านกัข่าวเกียวโดคาดวา่จะอยูท่ี่ +24  ส่วนดชันีความ
เช่ือมัน่ของกลุ่มบริษทันอกภาคการผลิตในไตรมาส 4/2560 ซ่ึงรวมถึงภาคบริการนั้น อยูท่ี่ระดบั +23 ไม่เปล่ียนแปลงจากระดบัในไตรมาส 
3/2560                                                                                                                                                                                                                          http://www.ryt9.com/s/iq28/2754906 

 

 

 

ECB 

แบงก์ชาตยุิโรปปรับเพิม่คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกจิยูโรโซนสู่ 2.4% ในปีนี ้
     นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าววา่ ECB ไดท้ าการปรับเพ่ิมตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจยโูร
โซนสู่ระดบั 2.4%ในปีน้ี และ 2.3% ในปีหนา้ ส่วนการขยายตวัในปี 2562 และ 2563 คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั 1.9% และ 1.7%  นายดรากียงักล่าว
วา่ ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี ECB ไดรั้บ สร้างความเช่ือมัน่วา่อตัราเงินเฟ้อจะปรับตวัไปสู่ตวัเลขเป้าหมายของ ECB ซ่ึงอยูต่  ่ากวา่ 2% เพียงเลก็นอ้ย
ในระยะกลาง  ขณะเดียวกนั ECB ปรับเพ่ิมตวัเลขคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในยโูรโซน สู่ระดบั 1.4% ในปีหนา้ และคาดวา่จะแตะระดบั 1.5% 
และ 1.7% ในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงราคาน ้ ามนั และอาหารท่ีดีดตวัข้ึน   
                                                                                                                                                                                       http://www.ryt9.com/s/iq27/2754798 

 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีสหรัฐอาจเผชิญอุปสรรค หลงัวุฒิสมาชิกรีพบัลกินัส่งสัญญาณไม่โหวตสนบัสนุน 
     ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของคณะท างานประธานาธิบดีโดนดัล ์ทรัมป์ ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคอีกคร้ัง หลงัจากนายมาร์โค รูบิโอ และนาย
ไมค ์ลี สองวฒิุสมาชิกจากพรรครีพบัลิกนัไดเ้ปิดเผยกบัแกนน าวฒิุสภาเม่ือวานน้ีวา่ พวกเขาจะไม่ลงมติสนบัสนุนร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี
ฉบบัน้ี หากไม่มีการเพ่ิมวงเงินในการลดหยอ่นภาษีเพ่ือการสงัเคราะห์บุตร  ท่ีผา่นมานั้น นายรูบิโอและนายลีไดพ้ยายามผลกัดนัให้
ครอบครัวชาวอเมริกนัท่ีมีรายไดน้อ้ย สามารถรับประโยชน์จากมาตรการลดหยอ่นภาษีใหม้ากท่ีสุด  ความเคล่ือนไหวของวฒิุสมาชิกพรรครี
พบัลิกนัทั้งสองรายน้ีมีข้ึนในช่วงเวลาท่ีสมาชิกสภาคองเกรสก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือลงมติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี หลงัจากท่ี
สมาชิกพรรครีพบัลิกนัในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาไดบ้รรลุขอ้ตกลงขั้นสุดทา้ยในการรวมเน้ือหาในร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของทั้งสอง
สภาเม่ือวนัพธุท่ีผา่นมา  ทางดา้นปธน.โดนลัด ์ทรัมป์ คาดหวงัวา่ สภาคองเกรสจะผา่นร่างกฎหมายดงักล่าว เพ่ือใหเ้ขาลงนามบงัคบัใชเ้ป็น
กฎหมายและมอบเป็นของของขวญัวนัคริสตม์าสแก่ชาวอเมริกนั                                                                               http://www.ryt9.com/s/iq29/2754964 

 

 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดค้าปลกีเพิม่ขึน้เกนิคาดในเดอืนพ.ย. 
     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน 0.8% ในเดือนพ.ย. หลงัจากเพ่ิมข้ึน 0.5% ในเดือนต.ค.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อน
หนา้น้ีวา่ยอดคา้ปลีกจะเพ่ิมข้ึน 0.3% ในเดือนพ.ย.                                                                                                       http://www.ryt9.com/s/iq28/2754801 
 
 

                                                                                                                                                                                            ขอบคุณแหล่งข่าว  http://www.ryt9.com 
 
 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

http://www.ryt9.com/s/iq28/2754906
http://www.ryt9.com/s/iq27/2754798
http://www.ryt9.com/s/iq29/2754964
http://www.ryt9.com/s/iq28/2754801
http://www.ryt9.com/
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

11 ธ.ค. 60 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.03M 6.09M 

12 ธ.ค. 60 EUR 17.00 ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิของ
เยอรมัน จากสถาบัน ZEW 

 17.9 18.7 

 EUR 17.00 ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิ ยูโรโซน 
จากสถาบัน ZEW  

 30.2 30.9 

 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือมั่นธุรกจิขนาดเลก็ 
สถาบัน NFIB 

 104.6 103.8 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ 
 

54.9 54.9 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  
( ไม่รวมอาหารและพลงังาน ) 

 0.2% 0.4% 

13 ธ.ค. 60 EUR 02.00 ECB President Draghi Speaks 
 - - 

 USA 02.00 ดุลงบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐ 
 -135.2B -63.2B 

 EUR 14.00 ดชันีราคาผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 0.3% 0.3% 

 EUR 14.00 ดชันีตาคาค้าส่งเยอรมนั 
 - 0.0% 

 EUR 17.00 เปลีย่นแปลงอตัราการจ้างงาน 
 0.4% 0.4% 

 EUR 17.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 -0.2% -0.6% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.4% 0.1% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  
ไม่รวมอาหารและพลงังาน ) 

 0.2% 0.2% 

 USA 20.15 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - -5.6M 

14 ธ.ค. 60 USA 02.00 ประมาณการณ์ทางเศรษฐกจิโดย FOMC 
 - - 

 USA 02.00 การแถลงการณ์ของ FOMC 
 - - 

 USA 02.00 การประกาศอตัราดอกเบีย้โดยเฟด 
 <1.50% <1.25% 

 EUR 14.00 แถลงการณ์และตอบค าถามของเฟด 
 - - 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 
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 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนันี 
 62.2 62.5 

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี 
 54.7 54.3 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ  ยูโรโซน 
 59.8 60.1 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  ยูโรโซน 
 56.1 56.2 

 EUR 19.45 Minimum Bid Rate 
 0.00% 0.00% 

 EUR 20.30 การแถลงการณ์ของประธานธนาคาร
กลางยุโรป 

 200K 261K 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานพาหนะ ) 
 0.7% 0.1% 

 USA 22.00 ยอดค้าปลกี 
 0.3% 0.2% 

 USA 22.00 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 - 236K 

 USA 22.00 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 0.8% 0.2% 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ 
 54.2 53.9 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ 
 54.6 54.5 

 USA 22.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 -0.1% 0.0% 

15 ธ.ค. 60 EUR 17.00 ดุลการค้า 
 24.4B 25.0B 

 USA 20.30 ดชันีภาคการผลติรัฐนิวยอร์ก 
 18.8 19.4 

 USA 21.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาค 
อุตสาหกรรม 

 77.2% 77.0% 

 USA 21.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.3% 0.9% 

16 ธ.ค. 60 USA 04.00 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว 
 57.6B 80.9B 
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