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      สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิยูโรและเยน ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่วนัศุกร์ (19 ม.ค.) เนื่องจากความวติก
กงัวลว่าสภาคองเกรสสหรัฐอาจไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวได้ทนัเส้นตาย ซ่ึงจะส่งผลให้มกีารปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ 
นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากข้อมูลเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรัฐ 

    มุมมองภาคบ่าย เช้าวนันีร้าคาทองค าดดีตวัขึน้เลก็น้อย หลงัจากวนัวานนีร้าคาได้เคลือ่นตวัในลกัษณะ Sideway  ตลอดทั้งวนั วนันีเ้ร่ิมมสัีญญาณ Reverse down 

ซ่ึงเป็นรูปแบบกลบัตวัลงหรือพกัตวัลงมา เช่ือว่าราคาจะเกดิอ่อนแรงหลงัจากไม่สามารถทะลกุรอบสามเหลีย่มขึน้ไปด้านบนได้  แนะปิดสถานะท าก าไรทีถ่ือไว้
อยู่  หากไม่ผ่านค่อยพจิารณาเปิดเล่นฝ่ังขาย  
     แต่อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องคอยตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญัในรอบสัปดาห์นี ้ได้แก่  ดชันีภาคการผลติสาขาริชมอนด์ ดชันีราคาบ้าน ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อภาคบริการ  ยอดขายบ้านมอืสอง จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน ดุลการค้า ปริมารสินค้าคงคลงัภาคค้า
ส่ง ยอดขายบ้านใหม่ ดชันีคอมโพสิตวดัสภาวะเศรษบกจิ การประมาณการณ์จดีพี ี ค าส่ังซื้อสินค้าคงทน เป็นต้น  
 
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,322 1,339 

L2 1,318 1,344 

L3 1,313 1,348 

แนะแนวทางการลงทุน 

  วนันีม้องแค่ Sideway ระยะส้ัน ๆ  
นักลงทุนยงัต้องระมดัระวงัแรงเท
ขายท าก าไรออกมา แนะปิดสถานท า
ก าไร  หากราคาเคลือ่นตวัเข้าหาแนว
ต้านหรือนกัลงทุนอาจพจิารณาเปิด
เล่นฝ่ังขาย น่าจะปลอดภัยกว่า 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Suggestion Your Trade 

Date 22 – Jan - 2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell Wait Short 

Entry Above 1,339 

Target 1,322 

Stoploss 1,350 
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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 
 19/01/60 840.76 846.67 +5.91 

22/01/60 00.0 00.0 0.00 

23/01/60 00.0 00.0 0.00 

24/01/60 00.0 00.0 0.00 

25/01/60 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

   สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิยูโรและเยน 
ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่วนัศุกร์ (19 ม.ค.) 
เนื่องจากความวติกกงัวลว่าสภาคองเกรสสหรัฐอาจไม่สามารถผ่าน
ร่างกฎหมายงบประมาณช่ัวคราวได้ทนัเส้นตาย ซ่ึงจะส่งผลให้มกีาร
ปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับ
แรงกดดนัจากข้อมูลเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรัฐ 
                                                                                              http://www.ryt9.com/s/iq20/2770441 
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ญี่ปุ่ น 

ธนาคารกลางญี่ปุ่ นเปิดฉากการประชุมแล้ววนันี ้คาดคงนโยบายการเงนิ 
     ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) ไดเ้ร่ิมการประชุมนโยบายการเงินท่ีจดัข้ึนเป็นเวลา 2 วนัแลว้ในวนัน้ี โดยมีแนวโนม้วา่คณะกรรมการบริหาร
ของ BOJ จะคงนโยบายผอ่นคลายการเงินต่อไป แมว้า่จะมีสญัญาณล่าสุดท่ีบ่งช้ีถึงความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจ ในขณะท่ีเงินเฟ้อของ
ประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่เป้าหมาย  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ตลาดการเงินจะรอดูการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนของนายฮารุฮิโกะ 
คุโรดะ ผูว้า่การ BOJ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม เพ่ือจบัสญัญาณบ่งช้ีถึงทิศทางการด าเนินนโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ
หลงัจากท่ีธนาคารกลางญ่ีปุ่นไดเ้สนอปรับลดปริมาณการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลในช่วงตน้เดือนน้ี ซ่ึงนกัลงทุนต่างมองวา่การด าเนินการ
ดงักล่าวถือเป็นการส่งสญัญาณการคุมเขม้นโยบายในอนาคต และยงัท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียระยะยาวปรับตวัสูงข้ึนและเงินเยนแขง็ค่าข้ึน   
การด าเนินการเพ่ือลดขนาดมาตรการกระตุน้การเงินจ านวนมหาศาลท่ีไดมี้การน ามาใชเ้ป็นคร้ังแรกเม่ือปี 2556 นั้น สอดคลอ้งกบัความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐ ยโูรโซน และองักฤษ แต่ก็ยงัเป็นท่ีกงัขาวา่ นโยบายกระตุน้ดงักล่าวจะยงัด าเนินต่อไปหรือไม่ในขณะท่ีวาระ
การท าหนา้ท่ีของนายคุโรดะก าลงัจะส้ินสุดลงในช่วงเดือนเม.ย.น้ี                                                                            http://www.ryt9.com/s/iq27/2770719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

 รัฐบาลสหรัฐเร่งผลกัดนัหน่วยงานรัฐเปิดท าการอกีคร้ัง 
     นางซาราห์ ฮคัคาบี แซนเดอร์ส โฆษกประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยวา่ ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดโ้ทรศพัทพ์ดูคุยกบัแกนน าสภาคอง
เกรสและสมาชิกหลายคนในคณะท างานของรัฐบาลเม่ือวานน้ีตามเวลาสหรัฐ เก่ียวกบัผลกระทบของการท่ีหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน
ไดถู้กปิดการด าเนินงาน หรือชตัดาวน์ หลงัจากวฒิุสภาไม่ผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว  นางแซนเดอร์สกล่าววา่ “คณะท างานของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ก าลงัท างานกนัอยา่งหนกั เพ่ือเร่งผลกัดนัใหห้น่วยงานของรัฐบาลสามารถกลบัมาด าเนินงานไดอี้กคร้ัง และเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่วา่บรรดาทหารและครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งเดก็ๆผูด้อ้ยโอกาส และชาวอเมริกนัทุกคน จะไดรั้บการดูแลต่อไป”   
ดา้นประธานาธิบดีทรัมป์ ไดท้วตีขอ้ความเม่ือวานน้ีตามเวลาสหรัฐ โดยทรัมป์ยงัคงกล่าวโจมตีพรรคเดโมแครต โดยเฉพาะอยา่งยิง่นายชคั 
ชูเมอร์ ผูน้ าพรรคเดโมแครตในวฒิุสภาวา่ เป็นตน้เหตขุองการชตัดาวน์ในคร้ังน้ี นอกจากน้ี ทรัมป์ยงัเรียกร้องใหส้มาชิกพรรครีพบัลิกนั
เดินหนา้ผลกัดนัใหมี้การลงมติเพ่ืออนุมติังบประมาณในระยะยาว ไม่ใช่งบประมาณชัว่คราว   
     ทั้งน้ี หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐไดเ้ขา้สู่ภาวะชตัดาวน์ตั้งแต่พน้เท่ียงคืนวนัศุกร์ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัช่วงเท่ียงวนัเสาร์ท่ี
ผา่นมาตามเวลาไทย หลงัจากท่ีวฒิุสภาสหรัฐไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้พียงพอท่ีจะผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว เพ่ือ
ช่วยใหรั้ฐบาลกลางสหรัฐมีงบประมาณในการด าเนินงานต่อไปเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์                        http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/789556 

 

 

 

เอเชีย 

 

Stock 

Market 

หุ้นเอเชียผนัผวนหลงัสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ 
     ตลาดหุน้เอเชียเคล่ือนไหวทั้งในแดนบวกและลบในช่วงเชา้วนัน้ี เน่ืองจากนกัลงทุนวติกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองใน
สหรัฐ หลงัจากท่ีวฒิุสภาสหรัฐไม่ผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว ซ่ึงส่งผลใหห้น่วยงานบางส่วนของรัฐบาลตอ้งปิดการด าเนินงาน 
หรือชตัดาวน์ ตั้งแต่ช่วงหลงัเท่ียงคืนของวนัศุกร์ท่ีผา่นมาตามเวลาสหรัฐ   
     ทั้งน้ี หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐไดเ้ขา้สู่ภาวะชตัดาวน์ตั้งแตห่ลงัเท่ียงคืนวนัศุกร์ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัช่วงเท่ียงวนัเสาร์
ท่ีผา่นมาตามเวลาไทย หลงัจากท่ีวฒิุสภาสหรัฐไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเ้พียงพอท่ีจะผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว เพ่ือ
ช่วยใหรั้ฐบาลกลางสหรัฐมีงบประมาณในการด าเนินงานต่อไปเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

 

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

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

http://www.ryt9.com/s/iq27/2770719
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/789556
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% 
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