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          สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิยูโรและเยน ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่วนัศุกร์ (19 ม.ค.) เนื่องจากความวติก
กงัวลว่าสภาคองเกรสสหรัฐอาจไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวได้ทนัเส้นตาย ซ่ึงจะส่งผลให้มกีารปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมูลเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรัฐ                                                                    
     ราคาทองค าปิดตลาดวนัศุกร์ (19ม.ค.)ตามเวลาท้องถิ่นปรับตวัขึน้ จากค าส่ังซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และจากการทีด่อลลาร์อ่อนค่าลง ท่ามกลางความ
วติกทีว่่า สหรัฐเผชิญกบัการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชัตดาวน์) หากวุฒิสภาสหรัฐไม่อนุมตัร่ิางกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวทนัเส้นตายเทีย่งคนืนีต้ามเวลาสหรัฐ 
หรือเทีย่งวนันีต้ามเวลาไทยทั้งนี ้หากวุฒิสภาไม่อนุมตัร่ิางกฎหมายดงักล่าว จะส่งผลให้สหรัฐต้องปิดหน่วยงานรัฐบาลเร่ิมตั้งแต่วนัศุกร์ ซ่ึงจะเป็นวนัครบรอบ
การด ารงต าแหน่ง 1 ปีของประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์      ดอลลาร์ทีอ่่อนค่าลง จะเพิม่ความน่าดงึดูดของทอง โดยท าให้สัญญาทองมรีาคาถูกลงส าหรับผู้ถือ
ครองเงนิสกลุอืน่ โดยดอลลาร์ปรับตวัใกล้ระดบัต า่สุดในรอบ 3 ปี และอ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที ่5 ตดิต่อกนั ซ่ึงเป็นช่วงขาลงทีย่าวนานทีสุ่ดนับตั้งแต่เดอืนพ.ค.
2558 ขณะทีส่ภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ มมีตด้ิวยคะแนนเสียง 230 ต่อ 197 อนุมตัร่ิางกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวเมือ่วนัพฤหัสบดตีามเวลาสหรัฐ ก่อนทีจ่ะส่ง
ให้วุฒิสภาพจิารณาในวนัศุกร์แต่ยงัไม่เป็นทีแ่น่นอนว่า วุฒิสภาจะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวฉบับนีห้รือไม่ เนื่องจากมวุีฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 
และพรรครีพบัลกินัหลายคนกล่าวว่า จะโหวตคดัค้านร่างกฎหมายฉบับนี ้  

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1324 1,339 

L2 1,319 1,344 

L3 1,314 1,349 

แนะแนวทางการลงทุน 
  แม้ปัจจยัพืน้ฐานจะเป็นปัจจยั
หนุนราคา  แต่ขัดแย้งกบัปัจจยั
เทคนิคซ่ึงมองว่าก าลงัเกดิสัญญาณ 
Double Top ซ่ึงมคีวามเส่ียงทีจ่ะ
โดนแรงเทขายท าก าไรออกมา  แนะ
ปิดสถานะท าก าไรออกมาก่อน  ไม่
ผ่านต้านให้พจิารณาเปิดเล่นฝ่ังขาย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 22 – Jan -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell Wait Long 

Entry Above 1,324 

Target 1,339 

Stoploss 1,312 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,333.10 +5.90 

Silver 17.036 +0.82 

Crude Oil 63.37 -0.58 

Dow Jones 26,071.72 +53.91 
 

วนัที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 19/01/61 840.76 846.67 +5.91 

22/01/61 00.0 00.0 0.00 

23/จ1/61 00.0 00.0 0.00 

24/01/61 00.0 00.0 0.00 

25/01/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินยโูรและเยน ใน
การซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (19 ม.ค.) เน่ืองจาก
ความวติกกงัวลวา่สภาคองเกรสสหรัฐอาจไม่สามารถผา่นร่างกฎหมาย
งบประมาณชัว่คราวไดท้นัเสน้ตาย ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การปิดหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือ ชตัดาวน์ นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดรั้บแรงกดดนัจากขอ้มูล
เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรัฐ 
                                                                                                         http://www.ryt9.com/s/iq20/2770441 
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ฟิทช ์เรทติ้งส์ 

ฟิทช์ยนัอนัดบัเครดติสหรัฐที ่AAA ไม่ถูกกระทบ หากเกดิชัตดาวน์        ฟิทช ์เรทติ้งส์ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระหวา่งประเทศ ออก
แถลงการณ์ระบุวา่ อนัดบัความน่าเช่ือถือของสหรัฐท่ีระดบั AAA จะไม่ถูกกระทบโดยตรงจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนในวนัพรุ่งน้ี หากวฒิุสภาสหรัฐไม่อนุมติัร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวทนัก าหนดเสน้ตายเท่ียงคืนน้ีตามเวลาสหรัฐ หรือเท่ียงวนั
พรุ่งน้ีตามเวลาไทย   "การปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนไดเ้คยเกิดข้ึนในอดีต และการชตัดาวน์ในคร้ังน้ีก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่ออนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ี AAA ขณะท่ีแนวโนม้มีเสถียรภาพ" แถลงการณ์ระบุ  สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐมีมติดว้ยคะแนนเสียง 230 ต่อ 197 อนุมติัร่าง
กฎหมายงบประมาณชัว่คราวเม่ือคืนน้ีตามเวลาสหรัฐ ก่อนท่ีจะส่งใหว้ฒิุสภาพิจารณาในวนัน้ี  อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่นอนวา่ วฒิุสภา
จะผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวฉบบัน้ีหรือไม่ เน่ืองจากมีวฒิุสมาชิกพรรคเดโมแครต และพรรครีพบัลิกนัหลายคนกล่าววา่ พวกเขา
จะโหวตคดัคา้นร่างกฎหมายฉบบัน้ี  ขณะน้ี พรรครีพบัลิกนัครองเสียงขา้งมาก 51-49 เสียงในวฒิุสภา และร่างกฎหมายดงักล่าวจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนอยา่งนอ้ย 60 เสียงในการผา่นวฒิุสภาวนัน้ี หากวฒิุสภาไม่อนุมติัร่างกฎหมายดงักล่าวภายในวนัน้ี ก็จะส่งผลใหส้หรัฐ
ตอ้งปิดหน่วยงานรัฐบาลเร่ิมตั้งแต่วนัพรุ่งน้ี ซ่ึงจะเป็นวนัครบรอบการด ารงต าแหน่ง 1 ปีของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์                                                                                                                        

 
 
 
 

ซาอุดีอาระเบีย 

ซาอุฯ เรียกร้องขยายความร่วมมอืกลุ่มนอกโอเปค        รัฐมนตรีพลงังานซาอุดีอาระเบียกล่าวเรียกร้องใหมี้การขยายความร่วมมือระหวา่ง
กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ ามนั (โอเปค) กบักลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนันอกโอเปกออกไปจากปี 2561 ภายหลงัท าขอ้ตกลงเพ่ือกระตุน้ราคาน ้ ามนั  นายคา
ลีด อลั-ฟาลีห์ รัฐมนตรีพลงังานซาอุดีอาระเบีย กล่าวก่อนการประชุมระหวา่งโอเปคกบัประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกโอเปคท่ีกรุงมสักตั ประเทศ
โอมาน ในวนัน้ี (21 ม.ค.) วา่ ทั้งสองฝ่ายควรสานต่อความร่วมมือจากปี 2561 น้ีต่อไปอีก รวมทั้งจ าเป็นตอ้งหารือเพื่อขยายกรอบความ
ร่วมมือใหม้ากข้ึน  ท่าทีของนายฟาลีห์นบัเป็นคร้ังแรกท่ีซาอุดีอาระเบีย ประเทศแกนน าโอเปคกล่าวเรียกร้องอยา่งเปิดเผยใหข้ยายขอ้ตกลง
กบักลุ่มประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนันอกโอเปคต่อไป เพ่ือคงขอ้ตกลงลดปริมาณการผลิตสกดัไม่ใหร้าคาน ้ ามนัโลกด่ิงลง 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

 สหรัฐเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์        สภาสูงสหรัฐลม้เหลวโหวตร่างกม.งบประมาณชัว่คราว ตกอยูใ่นภาวะชตัดาวน์ รับการบริหารประเทศครบ1
ปีของประธานาธิบดีทรัมป์ วฒิุสภาสหรัฐไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้พียงพอท่ีจะผลกัดนัร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวใหผ้า่น
ความเห็นชอบ เพ่ือช่วยใหรั้ฐบาลกลางสหรัฐมีงบประมาณในการด าเนินงานต่อไปในระยะหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลใหต้อ้งมีการปิดหน่วยงาน
รัฐบาล หรือชตัดาวน์ หลงัพน้ก าหนดเสน้ตายในเท่ียงคืนวนัศุกร์ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัช่วงเท่ียงวนัน้ีตามเวลาไทย    ทั้งน้ี สภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรัฐไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง 230 ต่อ 197 อนุมติัร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราวเม่ือคืนวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรัฐ ก่อนท่ี
จะส่งใหว้ฒิุสภาพิจารณาในวนัศุกร์ อยา่งไรก็ตาม มีความวติกกงัวลกนัก่อนหนา้น้ีแลว้วา่วฒิุสภาจะไม่สามารถผา่นร่างกฎหมายงบประมาณ
ชัว่คราวฉบบัน้ี เน่ืองจากวฒิุสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพบัลิกนัหลายคนกล่าววา่ พวกเขาจะโหวตคดัคา้น  พรรครีพบัลิกนัครอง
เสียงขา้งมาก 51-49 เสียงในวฒิุสภา และร่างกฎหมายดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนอยา่งนอ้ย 60 เสียงเพ่ือผา่นวฒิุสภาภายในวนั
ศุกร์ หากวฒิุสภาไม่อนุมติัร่างกฎหมายดงักล่าว ก็จะส่งผลใหมี้การปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนตั้งแต่วนัเสาร์น้ี ซ่ึงจะเป็นวนัครบรอบ
การด ารงต าแหน่ง 1 ปีของประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรัมป์  นายโดนลัด ์ทรัมป์ ไดพ้ยายามหาทางเจรจากบัสมาชิกพรรคเดโมแครต เพ่ือ
หลีกเล่ียงการชตัดาวน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในวนัครบรอบหน่ึงปีการด ารงต าแหน่งของเขา โดยก่อนหนา้น้ีมีรายงานวา่ นายชคั ชูเมอร์ ผูน้ าพรรค
เดโมแครตในวฒิุสภา ไดเ้ดินทางไปยงัท าเนียบขาวเพ่ือพบกบันายทรัมป์ หลงัจากท่ีประธานาธิบดีไดโ้ทรศพัทห์านายชูเมอร์เพื่อเชิญเขา้พบ
และหารือเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน)์ ท่ีจะเกิดข้ึน หากวฒิุสภาสหรัฐไม่อนุมติัร่างกฎหมายงบประมาณ
ชัว่คราวทนัก าหนดเสน้ตายเท่ียงคืนวนัศุกร์ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัเท่ียงวนัวนัเสาร์ตามเวลาไทย 

                                                                                                                                                                                          ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

22  ม.ค. 61 EUR All Day การประชุมของรัฐมนตรีคลงัยูโรโซน 
 - - 

23  ม.ค. 61 EUR 17.00 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิของเยอรมนั 
จากสถาบัน ZEW 

 17.8 17.4 

 EUR 17.00 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิของ ยูโรโซน
จากสถาบัน ZEW 

 29.7 29.0 

 EUR All Day ECOFIN Meetings 
 - - 

 EUR 22.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 1 1 

 USA 22.00 ดชันีภาคการผลติสาขาริชมอนด์ 
 19 20 

24  ม.ค. 61 EUR 15.30 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ 
เยอรมนัน ี

 63.2 63.3 

 EUR 15.30 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคบริการ  
เยอรมนัน ี

 55.6 55.8 

 EUR 16.00 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ  
ยูโรโซน 

 60.4 60.5 

 EUR 16.00 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคบริการ  
ยูโรโซน 

 56.5 56.6 

 USA 21.00 ดชันีราคาบ้าน 
 0.4% 0.5% 

 USA 21.45 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ  
 55.2 55.1 

 USA 21.45 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคบริการ  
 54.5 53.7 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมอืสอง 
 5.72M 5.81M 

 USA 22.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - -6.9M 

25  ม.ค. 61 EUR 14.00 ดชันีคอมโพสิตส ารวจผู้บริโภคของ
เยอรมนัจาก GfK 

 10.8 10.8 

 EUR 16.00 ดชันีส ารวจสภาวะเศรษฐกจิเยอรมนั 
โดย Ifo 

 117.1 117.2 

 EUR 19.45 Minimum Bid Rate 
 0.00% 0.00% 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   
 
 

 EUR 20.30 แถลงการณ์ ECB 
 - - 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 236K 220K 

 USA 20.30 ดุลการค้า 
 -68.6B -70.0B 

 USA 20.30 ปริมารสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง 
 0.3% 0.8% 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 676K 733K 

 USA 22.00 ดชันีคอมโพสิตวดัสภาวะเศรษบกจิ 
 0.5% 0.4% 

26  ม.ค. 61 USA 20.30 การประมาณการณ์จดีพี ี
 3.0% 3.2% 

 USA 20.30 ค าส่ังซื้อสินค้าคงทน  
( ไม่รวมยานพาหนะ ) 

 0.6% -0.1% 

 USA 20.30 ค าส่ังซื้อสินค้าคงทน 
 0.9% 1.3% 

       


