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            ดชันีค่าเงนิดอลล่าร์ลดลงในวนัองัคาร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนายโดนัล ทรัมป์ เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายเร็วเกนิไป อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเร่ิมทรงตวัโดยปิดทีร่ะดบั3.21% นอกจากนี ้รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ยงัปรับลด
คาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลกในปี 2018 ด้วย 
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย รำคำทองค ำมกีำรฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย ซ่ึงแสดงให้เห็นควำมไม่แน่ใจของนักลงทุนและควำมผนัผวนของตลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ นอกจำกนี้
ตวับ่งช้ีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคจะส่งผลต่อกำรเลีย่นแปลงรำคำทองค ำในอนำคต โดยเฉพำะผลตอบแทนพนัธบัตรทีล่ดลง และค่ำเงนิดอลล่ำร์ทีอ่่อนค่ำลง รวมไป
ถึงกำรฟ้ืนตวัของค่ำเงนิยูโร  อตัรำผลตอบแทนของกระทรวงกำรคลงัอำยุ 10 ปีและ 30 ปีของสหรัฐลดลงในวนัองัคำรเมือ่วำนนีเ้นื่องจำกนักลงทุนได้เทขำยท ำ
ก ำไรล่วงหน้ำ ไปก่อนหน้ำนีผ้ลตอบแทนพนัธบัตรพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบหลำยปีหลงัจำกข้อมูลเศรษฐกจิทีส่ดใส  ด้ำน IMF ตดักำรคำดกำรณ์กำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกจิทัว่โลกในปีพ. ศ. 2561 และ 2562 รวมทั้งประมำณกำรของสหรัฐฯและจนีในปีหน้ำว่ำทั้งสองประเทศจะมคีวำมกดดนัในด้ำนสงครำมกำรค้ำไป
จนถึงปีหน้ำ  
   นอกจำกนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตำมตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกำศในสัปดำห์นี ้ได้แก่  ดชันีรำคำผู้ผลติ ควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก NFIB ดชันีรำคำผู้ผลติ  
ดชันีรำคำผู้บริโภค  จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน  สตอ็คน ำ้มนัดบิรำยสัปดำห์  ดุลงบประมำณรัฐบำลสหรัฐ  กำรลดขนำดงบดุล  ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ  
ดชันีสินค้ำส่งออก  ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภค  เป็นต้น        

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,182 1,194 

L2 1,176 1,203 

L3 1,172 1,208 

แนะแนวทางการลงทุน  

   สัญญำณบวกระยะส้ัน อำจส่งผล
ต่อกำรดดีตวัของรำคำทองค ำระยะ
ส้ัน ๆ  ท ำให้ระหว่ำงวนัอำจมกีำรรี
บำวน์ ขึน้มำระยะส้ัน  แนะปิด
สถำนะท ำก ำไรออกไปก่อน อ่อนตวั
หรือปรับตวัลงรอบใหม่ ค่อย
พจิำรณำเข้ำซ้ือ 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 10 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดเข้ำซ้ือ 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 

 

 

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 

09/10/61 730.17 730.17 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   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

     ดชันีค่าเงนิดอลล่าร์ลดลงในวนัองัคาร ส่วนหนึง่เป็นผล 
มาจากนายโดนัล ทรัมป์ เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ดอกเบีย้
นโยบายเร็วเกนิไป อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 
ปีเร่ิมทรงตวัโดยปิดทีร่ะดบั3.21% นอกจากนี ้รายงาน World 
Economic Outlook ของ IMF ยังปรับลดคาดการณ์การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของโลกในปี 2018 ด้วย 
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สหรัฐฯ 

ทรัมป์เตรียมเผยช่ือทูตสหรัฐประจ า UN คนใหม่ใน 2-3 สัปดาห์ 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ กล่าววา่ เขาจะเปิดเผยช่ือผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรสหรัฐประจ าสหประชาชาติคน
ใหม่ภายในเวลา 2-3 สปัดาห์ เพ่ือแทนนางนิกกี ฮาลีย ์ซ่ึงไดป้ระกาศลาออกจากต าแหน่งภายในช่วงส้ินปีน้ี  ปธน.ทรัมป์กล่าว หลงัจากท่ี
นางฮาลียไ์ดเ้ขา้พบปธน.ทรัมป์ท่ีท าเนียบขาวในวนัน้ี  ปธน.ทรัมป์ไดย้กยอ่งการท างานของนางฮาลีย ์โดยระบุวา่เธอไดป้ระสบความส าเร็จ
อยา่งมาก โดยเฉพาะในความพยายามปลดอาวธุนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี  ปธน.ทรัมป์กล่าววา่ นางฮาลียไ์ดแ้จง้ใหท้ราบเม่ือราว 6 
เดือนก่อน เก่ียวกบัแผนการลาออกจากต าแหน่ง  ดา้นนางฮาลียก์ล่าววา่ ตนยงัไม่มีแผนการใดๆ หลงัจากยติุบทบาทเอกอคัรราชทูตผูแ้ทน
ถาวรสหรัฐประจ าสหประชาชาติ แต่ยนืยนัวา่ตนไม่มีแผนท่ีจะเป็นคู่แข่งของปธน.ทรัมป์ในการลงสมคัรชิงชยัต าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐในปี 2563  นางฮาลีย ์ซ่ึงเป็นอดีตผูว้า่การรัฐเซาธ์แคโรไลนา ไดด้ ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรสหรัฐประจ าสหประชาชาติ
นบัตั้งแต่เดือนม.ค.ปีท่ีแลว้ และนบัเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงรายล่าสุดของปธน.ทรัมป์ท่ีประกาศลาออกจากต าแหน่ง 
                                                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq38/2898293 

 

 
 
 
 

จีน 

 

วติกศก.จนี-อติาลฉุีดหุ้นยุโรปร่วงต า่สุดรอบคร่ึงปี 
     ตลาดหุน้ยโุรปปิดร่วงลงเม่ือวนัจนัทร์ (8 ต.ค.) โดยดชันี STOXX 600 ร่วงลง 1.12% แตะระดบัต ่าสุดในรอบ 6 เดือน ขณะท่ีดชันี DAX 
ตลาดหุน้เยอรมนีด่ิงลง 1.4% และดชันี FTSE MIB ของตลาดหุน้อิตาลีทรุดตวัลง 2.4% แตะระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 17 เดือน  ภาวะร่วง
หนกัของตลาดหุน้ยโุรปเกิดจากความกงัวลท่ีวา่เศรษฐกิจจีนอาจไดรั้บผลกระทบมากกวา่ท่ีคาดไวจ้ากการท าสงครามการคา้กบัสหรัฐ 
ขณะเดียวกนั นกัลงทุนยงัวติกเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งสหภาพยโุรป (อีย)ู กบัอิตาลีเก่ียวกบัการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอิตาลี 
ตลาดยงัถูกถ่วงลงจากการดีดตวัข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยโุรป ซ่ึงปรับตวัข้ึนตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐ   
     นอกจากนั้น นกัลงทุนยงัมีความวติกวา่ เศรษฐกิจจีนก าลงัไดรั้บผลกระทบจากการท าสงครามการคา้กบัสหรัฐ หลงัจากท่ีธนาคารกลาง
จีนประกาศปรับลดสดัส่วนการกนัส ารองของธนาคารพาณิชยล์ง 1% โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 15 ต.ค.   

 

 
 
 

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 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2898293
https://www.ryt9.com/s/iq28/2897973
http://www.ryt9.co.th/
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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 


