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      ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยนในวันน้ี ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากการท าสงครามการค้ากับสหรัฐ   ยโูรดิ่งลงเทียบเยน
และดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนวิตกเก่ียวกับความขัดแย้ง ระหว่างสหภาพยโุรปและอิตาลีเก่ียวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอิตาลี  ดอลลาร์ได้รับแรง
กดดันจากความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภ าษีต่อสินค้า
น าเข้าจากจีนวงเงิน 2.67 แสนล้านดอลลาร์ ถ้าหากจีนได้ท าการตอบโต้ต่อการเรียกเก็บภาษีก่อนหน้าน้ีของสหรัฐ                                                                                   
     ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (9 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากสกลุเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ นอกจากน้ี ความวิตกกังวล
เก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ยงัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นักลงทุนเข้าซ้ือทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย     นอกจากน้ี นักลงทุนยงัเข้าซ้ือทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัม ป์ ขู่ว่าจะเรียก
เก็บภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีนวงเงิน 2.67 แสนล้านดอลลาร์ ถ้าหากจีนได้ท าการตอบโต้ต่อกา รเรียกเก็บภาษีก่อนหน้าน้ีของสหรัฐ    ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า 
ภาวะการค้าที่ไม่สมดุลระหว่างสหรัฐและจีนเป็นส่ิงที่บ่งช้ีว่าจีนได้ท าการตอบโต้สหรัฐแล้ว และยงักล่าวด้วยว่า จีนไม่พร้อมที่จะบรรลุ ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ  
 
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,182 1,194 

L2 1,176 1,203 

L3 1,172 1,208 

แนะแนวทางการลงทุน 
    จากแรงเทขายท าก าไรเม่ือวันวาน
ประกอบกับการแข็งค่าของสกลุ
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  กดดันราคาให้
อ่อนตัวลงท าให้เกิดสัญญาณที่เป็น
ลบอีกคร้ัง  แต่มองว่าราคาได้อ่อนตัว
ลงมาที่โซนแนวรับและเป็นแนวซ้ือ
สะสมได้  แนะรอดีดตัวปิดท าก าไร  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 10 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดเข้าซ้ือ 1,182 

Target 1,203 

Stoploss 1,170 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,191.60 +2.90 
Silver 14.40 +0.71 

Crude Oil 74.96 +0.67 
Dow Jones 26,430.57 -56.21 

 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 05/09/61 731.64 730.17 -1.47 

08/10/61 730.17 730.17 0.00 

09/10/61 730.17 730.17 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   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      เงินปอนด์พุ่งข้ึนเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 ต.ค.) หลังจากส่ือต่างประเทศ
รายงานว่า สหราชอาณาจักร และสหภาพยโุรป (EU) อาจบรรลุข้อตกลงว่า
ด้วยการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 
ภายในวันจันทร์หน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันจากควา มวิตก
กังวลเก่ียวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  
                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq21/2898304 
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สหรัฐฯ 

ทรัมป์ขู่เก็บภาษีสินค้าจีนวงเงิน 2.67 แสนล้านดอลลาร์ หากจีนตอบโต้มาตรการสหรัฐ      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะเรียก
เกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากจีนวงเงิน 2.67 แสนลา้นดอลลาร์ ถา้หากจีนไดท้  าการตอบโตต่้อการเรียกเกบ็ภาษีก่อนหนา้น้ีของสหรัฐ  ทั้งน้ี ต่อ
ขอ้ถามท่ีว่า เขาพร้อมท่ีจะเรียกเกบ็ภาษีคร้ังใหม่ในกรณีท่ีจีนท าการตอบโตห้รือไม่ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "แน่นอน"  ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า 
ภาวะการคา้ที่ไม่สมดุลระหว่างสหรัฐและจีนเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าจีนไดท้  าการตอบโตส้หรัฐแลว้    นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวว่า จีนไม่พร้อม
ที่จะบรรลุขอ้ตกลงการคา้กบัสหรัฐ  เม่ือช่วงกลางเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ส านกังานตวัแทนการคา้สหรัฐ (USTR) ไดป้ระกาศรายการสินคา้จ านวน 
1,100 รายการของจีนที่ตอ้งถูกเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้ในอตัรา 25% คิดเป็นวงเงินรวม 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ โดยสินคา้ลอ็ตแรกจ านวน 818 รายการ 
วงเงิน 3.4 หม่ืนลา้นดอลลาร์ มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนการเรียกเกบ็ภาษีสินคา้ลอ็ตท่ี 2 วงเงิน 1.6 หม่ืนลา้นดอลลาร์มีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที่ 23 ส.ค. ซ่ึงจีนกไ็ดต้อบโตด้ว้ยการเรียกเกบ็ภาษี 25% ต่อสินคา้น าเขา้จากสหรัฐวงเงินรวม 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์เช่นกนั  ต่อมา
ในวนัที่ 17 ก.ย. ปธน.ทรัมป์กไ็ดป้ระกาศเรียกเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนคร้ังใหม่ในวงเงิน 2 แสนลา้นดอลลาร์ โดยเรียกเกบ็ในอตัรา 10% ซ่ึง
ไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 24 ก.ย. และจากนั้นจะเพิ่มเป็น 25% ตั้งแต่ช่วงตน้ปีหนา้ ขณะท่ีรัฐบาลจีนกไ็ดต้อบโตด้ว้ยการเรียกเกบ็ภาษีสินคา้จาก
สหรัฐในอตัรา 5-10% คิดเป็นวงเงิน 6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 24 ก.ย.เช่นกนั   

     ทั้งน้ี หากสหรัฐเรียกเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนวงเงิน 2.67 แสนลา้นดอลลาร์ นอกเหนือจากที่เรียกเกบ็ภาษีสินคา้วงเงิน 5 หม่ืนลา้น
ดอลลาร์ และ 2 แสนลา้นดอลลาร์ก่อนหนา้น้ี กเ็ท่ากบัว่าสหรัฐไดเ้รียกเกบ็ภาษีต่อสินคา้ทั้งหมดท่ีจีนส่งเขา้ไปยงัสหรัฐ โดยขอ้มูลจาก
กระทรวงพาณิชยส์หรัฐระบุว่า สหรัฐไดน้ าเขา้สินคา้จากจีนวงเงิน 5.05 แสนลา้นดอลลาร์ในปีที่แลว้                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2898296 

 
 

รัสเซีย 

รัสเซียเผยเกินดุลการค้าพุ่ง 69.5% ช่วง 9 เดือนแรก สู่ระดับ 1.363 แสนล้านดอลลาร์       ธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียมีตวัเลขเกินดุล
การคา้พุ่งข้ึน 69.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ สู่ระดบั 1.363 แสนลา้นดอลลาร์  การเกินดุลการคา้
ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการปรับตวัดีข้ึนของระดบัราคาสินคา้ในต่างประเทศส าหรับการส่งออกของรัสเซีย ขณะที่การน าเขา้ไดช้ะลอตวัลง  

เม่ือเดือนท่ีแลว้ ธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียมีตวัเลขเกินดุลการคา้พุ่งข้ึน 70.8% ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีที่แลว้ สู่ระดบั 1.199 แสนลา้นดอลลาร์   

     นอกจากน้ี ธนาคารกลางรัสเซียยงัเปิดเผยว่า รัสเซียมีตวัเลขเกินดุลบญัชีเดินสะพดัพุ่งข้ึนสู่ระดบั 7.58 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในช่วง 9 เดือน
แรกของปีน้ี เม่ือเทียบกบัระดบั 1.97 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้    ขณะเดียวกนั รัสเซียมีทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศ
เพิ่มข้ึน 3.56 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี จากการท่ีธนาคารกลางรัสเซียเขา้ซ้ือสกุลเงินต่างประเทศเพื่อปกป้องเศรษฐกิจจาก
ความผนัผวนของราคาน ้ามนั รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพของทุนส ารองประเทศ                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq29/2898295 

 
 

ดาวโจนส์ 

ส่ือตีข่าวสหราชอาณาจักร- EU อาจบรรลุข้อตกลง Brexit ภายในจันทร์หน้า      ส านกัข่าวดาวโจนส์รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวจากนกัการทูต
ระบุว่า สหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรป (Brexit) อาจบรรลุขอ้ตกลงว่าดว้ยการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรออกจาก EU (Brexit) ภายใน
วนัจนัทร์หนา้  รายงานระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถลดความขดัแยง้เกี่ยวกบัประเดน็ชายแดนของประเทศไอร์แลนด ์แต่กย็งัคงมีความเห็นที่
แตกต่างกนัในบางเร่ือง  ส่วนส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานในสัปดาห์ท่ีแลว้ว่า การบรรลุขอ้ตกลง Brexit ก าลงัใกลเ้ขา้มาแลว้  ทางดา้น
เจา้หนา้ที่ฝ่ายเจรจาของ EU กล่าวว่า EU ใกลบ้รรลุขอ้ตกลงกบัสหราชอาณาจกัร ขณะที่นายฌอง-คลอ็ด ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ยโุรป (EC) กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายอาจท าขอ้ตกลงกนัในเดือนหนา้ หรืออยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนน้ี  ข่าวความคืบหนา้ในการเจรจา Brexit ไดช่้วย
หนุนตลาดหุน้องักฤษและค่าเงินปอนดใ์หป้รับตวัข้ึนในวนัน้ี                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq37/2898298 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2898296
https://www.ryt9.com/s/iq29/2898295
https://www.ryt9.com/s/iq37/2898298
http://www.ryt9.co.th/
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แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  10  ตุลาคม 2561 
 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
08  ต.ค. 61 EUR 13.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  

 - -1.1% 

09  ต.ค. 61 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 - 2.8% 

 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 - -0.9% 

 USA 17.00 ความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็กจาก  NFIB 
 108 108.8 

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

 USA  19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% -0.1% 

 USA 21.00 เฟดแอตแลนต้า คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 
 - 2.2% 

 USA 21.00 ดัชนีภาคค้าส่ง  
 0.8% 0.6% 

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

 USA  19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน)  

 0.2% 0.1% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 210K 207K 

 USA 22.00 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 - 8.0M 

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

 USA 03.30 การลดขนาดงบดุล 
 - -4,175T 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 - 0.4% 

 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 - -0.8% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 0.2% -0.6% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 0.3% -0.1% 

 USA 21.30 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 99.0 100.1 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


