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       เงนิยูโรกลบัมาอ่อนค่าลงไปแตะระดบัต า่สุดตั้งแต่ปลายเดอืนสิงหาคมจากความเส่ียงแผนงบดุลการคลงัของอติาลทีีสู่งขึน้ เงนิหยวนอ่อนค่าลงมากหลงัจาก
ตลาดกลบัมาเปิดเป็นวนัแรกซ่ึงอ่อนค่าตามการประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงนิของธนาคารจนีช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่่านมา    ความกงัวลต่อประเดน็การค้าโลก
และความเส่ียงทีสู่งขึน้ในเศรษฐกจิตลาดเกดิใหม่ส่งผลให้นักลงทุนขายสินทรัพย์ทีม่คีวามเส่ียงสูงท าให้เงนิดอลล่าร์จงึมแีนวโน้มแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิอืน่  
นอกจากนีเ้งนิดอลล่าร์ยงัคงได้รับปัจจยับวกจากแนวโน้มเศรษฐกจิของสหรัฐฯทีด่กีว่า     
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย กำรดดีตวัของรำคำทองค ำทีผ่่ำนมำยงัไม่ยนืยนัในทศิทำง กำรท ำก ำไรยงัอยู่ในวงจ ำกดั จำกกำรคำดกำรณ์เกีย่วกบันโยบำยกำรเงนิ
สหรัฐฯ ยงัเป็นปัจจยักดดนัต่อรำคำทองค ำต่อไป แต่อย่ำงไรกต็ำมระยะส้ันควำมกงัวลต่อประเด็นกำรค้ำโลกและควำมเส่ียงทีสู่งขึน้ในเศรษฐกจิตลำดเกดิใหม่
ส่งผลให้นักลงทุนขำยสินทรัพย์ทีม่คีวำมเส่ียงสูงท ำให้เงนิดอลล่ำร์จงึมแีนวโน้มแข็งค่ำเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิอืน่    
        นอกจำกนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตำมตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกำศในสัปดำห์นี ้ได้แก่  ควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก NFIB ดชันรีำคำผู้ผลติ ควำมเช่ือมัน่
ธุรกจิขนำดเลก็จำก NFIB ดชันีรำคำผู้ผลติ  ดชันีรำคำผู้บริโภค  จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน  สตอ็คน ำ้มนัดบิรำยสัปดำห์  ดุลงบประมำณรัฐบำล
สหรัฐ  กำรลดขนำดงบดุล  ดชันสิีนค้ำน ำเข้ำ  ดชันีสินค้ำส่งออก  ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภค  เป็นต้น        
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,186 1,203 

L2 1,181 1,208 

L3 1,172 1,213 

แนะแนวทางการลงทุน  

    แรงซื้อยงัมน้ีอย ตลำดยงัขำด
ปัจจยัหนุน ในขณะทีข้่อมูลตวัเลข
เศรษฐกจิยงัแข็งแกร่ง  จะหนุน
ให้ดอลล่ำร์แข็งค่ำต่อไป  แนะรอเข้ำ
ซ้ือแนวรับ  มองว่ำจะมโีอกำสดดีตวั
ให้ท ำก ำไรได้ เนื่องจำกมสัีญญำณ 
Bullish Divergence เกดิขึน้แล้ว 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 09 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดเข้ำซ้ือ 1,181 

Target 1,203 

Stoploss 1,170 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,188.60 -17.00 

Silver 14.329 -0.32 

Crude Oil 74.29 -0.50 
Dow Jones 26,487.78 +39.73 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 05/09/61 731.64 730.17 -1.47 

08/10/61 730.17 730.17 0.00 

09/10/61 00.0 00.0 0.00 

10/10/61 00.0 00.0 0.00 

11/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

     เงนิยูโรกลบัมาอ่อนค่าลงไปแตะระดบัต า่สุดตั้งแต่ปลายเดอืน 
สิงหาคมจากความเส่ียงแผนงบดุลการคลงัของอติาลทีีสู่งขึน้ เงนิ
หยวนอ่อนค่าลงมากหลงัจากตลาดกลบัมาเปิดเป็นวนัแรกซ่ึงอ่อนค่า
ตามการประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงนิของธนาคารจนีช่วงสุด
สัปดาห์ทีผ่่านมา       
     ความกงัวลต่อประเดน็การค้าโลกและความเส่ียงทีสู่งขึน้ใน
เศรษฐกจิตลาดเกดิใหม่ส่งผลให้นักลงทุนขายสินทรัพย์ทีม่คีวามเส่ียง
สูงท าให้เงนิดอลล่าร์จงึมแีนวโน้มแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิอืน่  
นอกจากนีเ้งนิดอลล่าร์ยงัคงได้รับปัจจยับวกจากแนวโน้มเศรษฐกจิ
ของสหรัฐฯทีด่กีว่า       
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ปำกสีถำน 

ปากสีถานเลง็ขอเงนิกู้จาก IMF คาดวงเงนิสูงถึง 1.2 หมืน่ล้านดอลลาร์     ทางการปากีสถานวางแผนกูย้มืเงินจากกองทุนการเงินะรหวา่ง
ประเทศ ( IMF) เน่ืองจากรัฐบาลก าลงัเร่งด าเนินการเพ่ิมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแกปั้ญหาทางการเงินท่ีซบเซา โดยหลงัผา่นการหารือ
กบันกัเศรษฐศาสตร์ชั้นน า รัฐบาลปากีสถานจะยืน่ขอความช่วยเหลือจาก IMF อยา่งเป็นทางการ  ดา้นรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัของ
ปากีสถานจะเขา้พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งการประชุมประจ าปีของ IMF ซ่ึงจดัข้ึนท่ีบาหลีในสปัดาห์น้ี เบ้ืองตน้คาดการณ์วา่
รัฐบาลอาจตอ้งการเงินกูมู้ลค่ากวา่ 1.2 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ  นายเชาธรี ฟาวดั ฮุสเซ รัฐมนตรีสารสนเทศของปากีสถานเปิดเผยวา่ การ
ขาดดุลทางการคา้และทุนส ารองระหวา่งประเทศท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วส่งผลใหป้ากีสถานไม่มีทางเลือกมากนกั พร้อมระบุวา่ เศรษฐกิจ
ปากีสถานมีความไม่แน่นอนเพ่ิมมากข้ึน และตลาดหุน้ก็ร่วงลงอยา่งหนกั   
     ทั้งน้ี การท่ีปากีสถานขอความช่วยเหลือจาก IMF ยงัถือเป็นทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนและสหรัฐท่ียงัคงตึงเครียด โดยเม่ือเดือน
ก.ย.ท่ีผา่นมา นายไมค ์ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐส่งสญัญาณวา่ สหรัฐไม่ตอ้งการให ้IMF ปล่อยเงินกูแ้ก่ปากีสถานการซ่ึง
เป็นหน่ึงในประเทศท่ีถือครองพนัธบตัรจีน                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq28/2898036 

 

 
 
 
 
 

UN 

จนท. UN เตอืนความตงึเครียดด้านการค้าเป็นภัยคุกคามเศรษฐกจิโลก    นายหลิว เจ้ินหมิน รองเลขาธิการฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งสหประชาชาติ (UN) เตือนวา่ ความตึงเครียดดา้นการคา้ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกในขณะน้ี อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลก  
นายหลิวกล่าวต่อคณะกรรมการสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ีรับผิดชอบดา้นกิจการเศรษฐกิจและสงัคมวา่ ความตึงเครียดดา้นการคา้
โลกยงัคงทวคีวามรุนแรงข้ึน โดยนอกจากผลกระทบโดยตรง เช่นการคา้ท่ีถูกจ ากดัแลว้ การเติบโตของการคา้โลกยงัมีแนวโนม้ชะลอตวัลง
เหลือ 4% ในปี 2561 น้ีอีกดว้ย ในขณะท่ีปีท่ีผา่นมาขยายตวัอยูท่ี่ 5%   นายหลิวเตือนวา่ ความไม่แน่นอนในแวดวงการคา้โลกท่ียดืเยื้ออาจ
ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อภาคธุรกิจและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย ์และพฤติกรรมการลงทุน ซ่ึงจะส่งผลใหกิ้จกรรม
ทางเศรษฐกิจซบเซาลงออยา่งมาก  "การใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้และมาตรการตอบโตจ้ะส่งผลใหร้ะบบการคา้แบบพหุภาคีถดถอย 
และสร้างความเสียหายเป็นวงกวา้ง" นายหลิวกล่าว 
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายหลิวยงัไดก้ล่าวเตือนถึงความผนัผวนทางการเงินในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศ ซ่ึงอาจสร้าง
แรงกดดนัต่อค่าเงินของประเทศกลุ่มน้ี และอาจส่งผลใหเ้กิดการถอนเงินทุนอยา่งเฉียบพลนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเทศท่ีมีอตัราการเติบโต
ของเศรษฐกิจท่ีชา้ มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง และมียอดขาดดุลงบประมาณท่ีสูงมาก โดยประเทศเหล่าน้ีมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกไดม้ากกวา่                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq29/2897979 

 

 
 
 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นเผยยอดเกนิดุลบญัชีเดนิสะพดัเดอืนส.ค.แตะ 1.84 ล้านล้านเยน      กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีวา่ ญ่ีปุ่นมียอดเกินดุลบญัชี
เดินสะพดัในเดือนส.ค.ทั้งส้ิน 1.84 ลา้นลา้นเยน (ประมาณ 1.63 หม่ืนลา้นดอลลาร์) ท าสถิติเกินดุลบญัชีเดินสะพดัติดต่อกนัเป็นเวลา 50 
เดือน  รายงานระบุวา่ ญ่ีปุ่นมียอดขาดดุลการคา้อยูท่ี่ 2.193 แสนลา้นเยน เน่ืองจากยอดน าเขา้สินคา้ในกลุ่มพลงังานอยา่งน ้ ามนัดิบและก๊าซ
ธรรมชาติพุง่สูงข้ึน ซ่ึงบดบงัยอดส่งออกท่ีขยายตวัข้ึนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเซมิคอนดกัเตอร์   ยอดขาดดุลการคา้ดา้น
การบริการท่ีระดบัอยูท่ี่ 6.1 พนัลา้นเยน เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากฝนท่ีตกลงมาอยา่งหนกัและน ้ าท่วมอยา่งฉบัพลนัในพ้ืนท่ีทาง
ตะวนัตกของญ่ีปุ่นเม่ือเดือนก.ค.ท่ีผา่นมา  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ยอดขาดดุลการคา้ดา้นการคมนาคมทางอากาศและทางทะเลอยูท่ี่ 
9.54 หม่ืนลา้นเยน ขณะท่ียอดนกัท่องเท่ียวขาเขา้และค่าใชจ่้ายทวัร์เรือส าราญท่ีเพ่ิมข้ึนในเดือนส.ค.นั้น ไดช่้วยหนุนใหย้อดเกินดุลการคา้
ภาคการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 1.23 แสนลา้นเยน                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq28/2897973 

 

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

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 
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บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   09 ตุลาคม 2561 

 

 

หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

08  ต.ค. 61 EUR 13.00 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 - -1.1% 

09  ต.ค. 61 EUR 13.00 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 - 2.8% 

 EUR 13.00 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 - -0.9% 

 USA 17.00 ควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก NFIB 
 108 108.8 

10  ต.ค. 61 USA 19.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ 
 0.2% -0.1% 

 USA  19.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ  
(ไม่รวมอำหำรและพลงังำน) 

 0.2% -0.1% 

 USA 21.00 เฟดแอตแลนต้ำ คำดกำรณ์อตัรำเงนิเฟ้อ 
 - 2.2% 

 USA 21.00 ดชันีภำคค้ำส่ง 
 0.8% 0.6% 

11  ต.ค. 61 EUR All Day ECB Minutes 
 - - 

 USA  19.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
(ไม่รวมอำหำรและพลงังำน)  

 0.2% 0.1% 

 USA 19.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 210K 207K 

 USA 22.00 สตอ็คน ำ้มนัดบิรำยสัปดำห์ 
 - 8.0M 

12  ต.ค. 61 USA 01.00 ดุลงบประมำณรัฐบำลสหรัฐ 
 62.0B -214.1B 

08  ต.ค. 61 USA 03.30 กำรลดขนำดงบดุล 
 - -4,175T 

09  ต.ค. 61 EUR 16.00 ดชันีรำคำผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 - 0.4% 

 EUR 16.00 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 - -0.8% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 0.2% -0.6% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 0.3% -0.1% 

 USA 21.30 ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 99.0 100.1 

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 


