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      ช่วงเช้าเงนิดอลลาร์แข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุหลกัส่วนใหญ่ก่อนยอดขายปลกีในสหรัฐการผลติ Markit เบือ้งต้นและ PMIs ส าหรับบริการและข้อมูล
การเรียกร้องค่าว่างงานเบือ้งต้นซ่ึงจะมกีารเปิดเผยภายในไม่กีช่ั่วโมง  สกลุเงนิยูโรอ่อนค่าทีต่ลาดแลกเปลีย่นเงนิตราข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากจิกรรมในภาคการ
ผลติของยูโรโซนพุ่งขึน้สูงเป็นประวตักิารณ์ในเดอืนธันวาคมขณะทีภ่าคบริการขยายตวัเร็วทีสุ่ดในรอบ 80 เดอืนในเดอืนเดยีวกนัแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกจิของ
ภูมภิาคนีย้งัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในปีนี ้นอกจากนีภ้าคการผลติของเยอรมนีกเ็พิม่ขึน้สู่ระดบัสูงสุดในเดอืนธันวาคมในขณะทีภ่าคบริการหดตวัสูงเป็น
ประวตักิารณ์ในรอบ 2 ปีในเดอืนเดยีวกนั 

     มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัเคลือ่นไหวในกรอบแคบ และเร่ิมท ามมุแคบลงเนื่องจากยงัขาดปัจจยัใหม่ ๆ เข้ามากระตุ้นตลาดได้ซึมวบัปัจจยัข่าว
เฟดไปบ้างแล้วหลงัจากดดีตวัสัญญาณระยะส้ันมองเป็นบวกอยู่ มองว่าราคามโีอกาสขึน้ทดสอบแนวต้านของวนัได้แต่ทั้งนีต้้องขึอ้นอยู่กบัตวัเลขเศรษฐกจิใน
คนืนี ้แต่อย่างไรกต็ามหากราคาสามารถดดีตวัขึน้ไปทดสอบแนวต้านของวนันีไ้ด้ กอ็าจจะเจอแรงเทขายท าก าไรออกมาเช่นกนั แนะเปิดขายทีแ่นวต้านดงักล่าว 

     แต่อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขส าคญัทีจ่ะประกาศในคนืนีไ้ด้แก่  ดชันีภาคการผลติรัฐนิวยอร์ก อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาค  อุตสาหกรรม 
ผลผลติภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น    

evel 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,247 1,263 

L2 1,239 1,268 

L3 1,235 1,273 

แนะแนวทางการลงทุน 

   สัญญาณระยะส้ันแม้ราคาดดีตวั
แต่ฐานยงัไม่แข็งแรง  เคลือ่นตวัเข้า
โซนแนวต้าน มคีวามเส่ียงทีจ่ะโดน
แรงเทขายท าก าไรออกมา  หากว่า 
เทรนด์จะเปลีย่นเป็นขาขึน้จะต้อง
ยนื $ 1,265 Us/Oz ไปให้ได้  ถ้าไม่
สามารถยนืได้แนะเปิดขาย 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 ใน
การซื้อขายทีต่ลาดนิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(14 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุน
กงัวลว่า การผลกัดนัร่างกฎหมายปฏิรูปภาษขีองคณะท างาน
ประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ อาจเผชิญอุปสรรค หลงัจาก
วุฒิสมาชิก 2 รายจากพรรครีพบัลกินัได้ออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่ลง
มตสินับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับนี ้ขณะทีเ่งนิปอนด์แขง็ค่า
ขึน้ ขานรับรายงานยอดค้าปลกีขององักฤษทีพุ่่งขึน้อย่างแข็งแกร่งใน
เดอืนพ.ย.                                                                        http://www.ryt9.com/s/iq20/2754874 
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ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเลง็ปรับเพิม่คาดการณ์จดีพีปีี2561 
     รัฐบาลญ่ีปุ่นเตรียมปรับเพ่ิมคาดการณ์ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ส าหรับปีงบประมาณ 2561 เป็น 1.8% ซ่ึงบ่งช้ีวา่ 
รัฐบาลญ่ีปุ่นมีความเช่ือมัน่วา่เศรษฐกิจของประเทศก าลงัฟ้ืนตวั  ตวัเลขคาดการณ์ดงักล่าวจะถูกน ามาประเมินในรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจ
ประจ าปี 2561 โดยคาดวา่จะไดรั้บการรับรองจากคณะรัฐมนตรีในสปัดาห์หนา้ ส่วนเม่ือวนัท่ี 15 พ.ย.ท่ีผา่นมา จีดีพีญ่ีปุ่นในไตรมาส 3 
ขยายตวั 1.4% เม่ือเทียบเป็นรายปี ท าสถิติขยายตวัติดต่อกนัเป็นไตรมาสท่ี 7 โดยไดปั้จจยัหนุนจากการส่งออกท่ีแขง็แกร่ง 
ทั้งน้ี หากเทียบเป็นรายไตรมาส  จีดีพีไตรมาส 3 ของญ่ีปุ่นขยายตวั 0.3% ซ่ึงการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของจีดีพีญ่ีปุ่น ถือเป็นหลกัฐานท่ี
บ่งช้ีวา่ ความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นไดรั้บปัจจยัหนุนจากความตอ้งการสินคา้ญ่ีปุ่นในตลาดต่างประเทศ โดยยอดส่งออกในไตรมาส 
3 ขยายตวั 1.5% หลงัจากยอดการส่งออกช้ินส่วนสินคา้อิเลก็ทรอนิก และรถยนต ์ปรับตวัเพ่ิมข้ึน   

 

 

 

 

 

 

ปูตนี 

“ปูตนิ”หวงั“ทรัมป์”ฟ้ืนสัมพนัธ์ 
     ตามค าสญัญาช่วงผูน้ าสหรัฐรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย กล่าววา่ เขาเช่ือในความสามารถของปธน.
โดนลัด ์ทรัมป์ในการท าตามค าสญัญาท่ีเคยใหไ้วใ้นช่วงการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งท่ีวา่เขาจะร้ือฟ้ืนความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐและรัสเซีย 
“ผมหวงัวา่เขายงัคงตอ้งการท่ีจะท าตามท่ีสญัญา และผมคาดวา่ในท่ีสุดแลว้ เราจะสามารถฟ้ืนความสมัพนัธ์กลบัสู่ระดบัปกติเพ่ือประโยชน์
ของชาวอเมริกนั และชาวรัสเซีย” ปธน.ปูตินกล่าวในการแถลงข่าวประจ าปี ปธน.ปูตินยงักล่าววา่ “รัสเซียและสหรัฐสามารถด าเนินการได้
หลายแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ในอดีต โดยการร่วมมือกนัเพ่ือประโยชนข์องประชาชนของเรา”   
    นอกจากน้ี ปธน.ปูติน ยงัขานรับการประกาศของนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ถึงความพร้อมของสหรัฐในการเจรจา
โดยตรงกบัเกาหลีเหนือ ซ่ึงเขาหวงัวา่รัสเซียและสหรัฐจะสามารถร่วมมือกนัในการแกไ้ขความขดัแยง้ในคาบสมุทรเกาหลี 

 

 

 

 

 

ECB 

แบงก์ชาตยุิโรปปรับเพิม่คาดการณ์จดีพี ี
    นายดรากียงักล่าววา่ ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอีซีบีไดรั้บ สร้างความเช่ือมัน่วา่อตัราเงินเฟ้อจะปรับตวัไปสู่ตวัเลขเป้าหมายของอีซีบีซ่ึงอยูต่  ่ากวา่ 
2% เพียงเลก็นอ้ยในระยะกลาง  นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) กล่าววา่ อีซีบีไดป้รับเพ่ิมตวัเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจยโูรโซนสู่ระดบั 2.4%ในปีน้ี และ 2.3% ในปีหนา้ ส่วนการขยายตวัในปี 2562 และ 2563 คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั 1.9% 
และ 1.7% 
    ขณะเดียวกนั อีซีบีไดป้รับเพ่ิมตวัเลขคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในยโูรโซน สู่ระดบั 1.4% ในปีหนา้ และคาดวา่จะแตะระดบั 1.5% และ 
1.7% ในปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงราคาน ้ามนั และอาหารท่ีดีดตวัข้ึน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

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

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนันี 
 62.2 62.5 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 
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 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 ) 
 0.6% 0.1% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี 
 0.3% 0.2% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 237K 236K 

 USA 20.30 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 0.7% 0.2% 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ 
 54.0 53.9 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ 
 54.8 54.5 

 USA 22.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 -0.1% 0.0% 

15 ธ.ค. 60 EUR 17.00 ดุลการค้า 
 24.6B 25.0B 

 USA 20.30 ดชันีภาคการผลติรัฐนิวยอร์ก 
 18.1 19.4 

 USA 21.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาค 
อุตสาหกรรม 

 77.3% 77.0% 

 USA 21.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.3% 0.9% 

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