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      สกลุเงินปอนด์และยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (10 ต.ค.) ขานรับความหวังที่ว่าอังกฤษจะ
สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยโุรป (EU) เก่ียวกับการแยกตัวออกจาก EU (Brexit) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ประจ าเดือนก.ย.ของสหรัฐในวันน้ี เพ่ือบ่งช้ีทิศทางอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  เงินปอนด์และยโูรยงัคงได้รับแรงหนุนจากรายงานข่าวที่ว่า 
สหราชอาณาจักร และ EU อาจบรรลุข้อตกลง Brexit ภายในวันจันทร์หน้า โดยนายมิเชล บาร์นิเยร์ ตัวแทนเจรจาฝ่าย EU ในประเด็น Brexit กล่าวว่า มีความ
คืบหน้าในการเจรจาข้อตกลง Brexit กับอังกฤษ โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับชายแดนของประเทศไอร์แลนด์    
     ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัขึ้นเม่ือคืนน้ี (10 ต.ค.) เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ช่วยหนุนแรงซ้ือทองค า นอกจากน้ี การร่วงลงอย่างหนัก
ของตลาดหุ้นสหรัฐยงัเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้นักลงทุนเข้าซ้ือทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  นอกจากน้ี นักลงทุนยงัเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างหนัก โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 800 จุดเม่ือคืนน้ี หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอาย ุ
10 ปีพุ่งข้ึนสู่ระดับ 3.241% ภายหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พ้ืนฐาน ซ่ึงไม่นับรวมหมวดอาหาร , พลังงาน และภาค
บริการ พุ่งข้ึน 0.4% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่ สุดนับต้ังแต่เดือนม.ค.     
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,182 1,204 

L2 1,176 1,209 

L3 1,172 1,214 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค ายงัเคล่ือนตัวในกรอบ
แคบ  ทิศทางยงัไม่ชัดเจนมากนัก 
ภาพรวมราคายงัเคล่ือนตัวต ่ากว่า
เส้นค่าเฉล่ียอาจมองเป็นลบไว้ก่อน 
ยงัแนะน าเล่นในกรอบ  กรอบแนว
รับยงัแข็งแรง  อ่อนตัวยงัเข้าซ้ือ
สะสมได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 11 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดเข้าซ้ือ 1,182 

Target 1,204 

Stoploss 1,170 

 

 

p  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,193.40 +1.90 
Silver 14.40 +0.71 

Crude Oil 73.91 +0.67 
Dow Jones 25,598.74 -831.83 

 

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 
10/10/61 738.17 738.99 +8.82 

11/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    สกลุเงินปอนด์และยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (10 ต.ค.) ขานรับความหวังที่ว่า
อังกฤษจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยโุรป (EU) เก่ียวกับการ
แยกตัวออกจาก EU (Brexit) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดือนก.ย.ของสหรัฐในวันน้ี เพ่ือบ่งช้ีทิศทางอัตรา
ดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq21/2898899 
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ญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นผิดหวัง หลังไต้หวันเตรียมจัดประชามติกรณียกเลิกห้ามน าเข้าอาหารจากญ่ีปุ่ น  

   นายมิคิโอะ นูมาตะ ประธานสมาคมแลกเปลี่ยนญ่ีปุ่ น-ไตห้วนั แสดงความผิดหวงัต่อการที่ไตห้วนัเตรียมจดัท าประชามติ เพื่อใหป้ระชาชน
ตดัสินใจว่าจะมีการยกเลิกการหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหารจาก 5 จงัหวดัของญ่ีปุ่นหรือไม่ หลงัเกิดการร่ัวไหลของกมัมนัตภาพรังสีใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะในปี 2554  "ถึงแมก้ารท าประชามติไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผมที่มีต่อไตห้วนั แต่ผมกรู้็สึกผิดหวงัต่อการ
ตดัสินใจดงักล่าว" นายนูมาตะกล่าว   นายนูมาตะยนืยนัว่าผลิตภณัฑอ์าหารทั้งหมดท่ีมีการวางจ าหน่ายในญ่ีปุ่น ลว้นมีความปลอดภยั และ
ชาวไตห้วนัจ านวนกวา่ 4.5 ลา้นคนในปีที่แลว้ที่ไดเ้ดินทางเยอืนญ่ีปุ่ น กไ็ดเ้คยกินอาหารดงักล่าว  คณะกรรมการการเลือกตั้งของไตห้วนัแถลง
วานน้ีว่า ไตห้วนัจะมีการจดัท าประชามติ พร้อมกบัการเลือกตั้งทอ้งถิ่นในเดือนหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนตดัสินใจว่าจะมีการยกเลิกการหา้ม
น าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหารจาก 5 จงัหวดัของญ่ีปุ่นหรือไม่ หลงัเกิดการร่ัวไหลของกมัมนัตภาพรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะในปี 2554   

      ทั้งน้ี ไตห้วนัจะมีการจดัท าประชามติใน 7 หวัขอ้ ในวนัท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกไปหยอ่นบตัรลงคะแนนในวนัท่ี 24 พ.ย.เพื่อ
เลือกนายกเทศมนตรี, สภาเทศบาล และผูบ้ริหารของเขตปกครองส่วนทอ้งถิ่นทัว่ประเทศ  ก่อนหนา้น้ี ในเดือนพ.ย. 2559 รัฐบาลไตห้วนัมี
แผนที่จะผ่อนคลายมาตรการระงบัการน าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหารจาก 5 จงัหวดัของญ่ีปุ่ น โดยจะมีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอน แต่แผนดงักล่าว
ไดถู้กขดัขวางโดยพรรคก๊กมินตัง๋ ซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายคา้น ซ่ึงตั้งขอ้สงสัยต่อความสามารถของรัฐบาลในการรับประกนัความปลอดภยัของ
อาหารที่มีการน าเขา้ หลงัจากที่มีการพบว่ามีการลกัลอบวางจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารดงักล่าวจากญ่ีปุ่ น ส่งผลใหรั้ฐบาลยกเลิกแผนการผ่อน
คลายมาตรการดงักล่าว                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq38/2898890 

 
 

ตุรกี 

รมว.คลังตุรกีวอนเอกชนลดราคาสินค้า 10% หวังช่วยสกัดเงินเฟ้อ  

     นายเบรัต อลัเบยรั์ค รมว.คลงัตุรกี เรียกร้องใหภ้าคเอกชนของตุรกีลดราคาสินคา้อยา่งนอ้ย 10% เพื่อสกดัการพุ่งข้ึนของเงินเฟ้อในประเทศ 

นอกจากน้ี นายอลัเบยรั์คยงัไดอ้อกมาตรการเพื่อใหเ้งินเฟ้อปรับตวัลง โดยรัฐบาลจะตรึงค่าไฟฟ้า และค่าก๊าซธรรมชาติจนกว่าจะถึงส้ินปีน้ี 

ขณะเดียวกนั รัฐบาลจะใหเ้งินช่วยเหลือภาคธุรกิจเพื่อป้องกนัการปลดพนกังาน  

    ทั้งน้ี อตัราเงินเฟ้อของตุรกีพุ่งแตะระดบัเกือบ 25% ในเดือนก.ย. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 15 ปี ท่ามกลางวิกฤตค่าเงินลีราที่ไดท้รุดตวัลง
ราว 40% ในปีน้ี                                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq38/2898867 

 
 
 

สหรัฐฯ 

ทีมงานทรัมป์ทาบทามดินา พาวเวลอดีตผู้ช่วยที่ปรึกษาความม่ันคงเป็นทูตสหรัฐประจ า UN 
     แหล่งข่าวระบุว่า นางดินา พาวเวล อดีตผูช่้วยท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐ และปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารของโกลดแ์มน แซคส์ ได้
เขา้หารือกบัเจา้หนา้ที่ระดบัสูงของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์เกี่ยวกบัความเป็นไปไดใ้นการเขา้รับต าแหน่งเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวร
สหรัฐประจ าสหประชาชาติ แทนนางนิกกี เฮลีย ์ซ่ึงไดป้ระกาศลาออกวานน้ี โดยจะมีผลในส้ินปีน้ี  ปธน.ทรัมป์ไดย้นืยนัวานน้ีว่า นางพาว
เวลเป็นหน่ึงในตวัเกง็จ านวน 5 คนที่อาจเขา้ด ารงต าแหน่งแทนนางเฮลีย ์อยา่งไรกดี็ ยงัไม่เป็นที่แน่นอนว่านางพาวเวลจะมีความสนใจเขา้รับ
ต าแหน่งเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรสหรัฐประจ าสหประชาชาติหรือไม่ เน่ืองจากขณะน้ีนางพาวเวลยงัคงมีความสุขกบัการท างานในโกลด์
แมน แซคส์ และยงัไม่ไดท้  าการตดัสินใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการท างานของตน 
      ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์จะเปิดเผยช่ือผูท้ี่จะมาด ารงต าแหน่งแทนนางเฮลียภ์ายในเวลา 2-3 สัปดาห์ และหลงัจากนั้นจะส่งช่ือเพื่อใหวุ้ฒิสภาให้
การอนุมติั                                                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq38/2898872 

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2898890
https://www.ryt9.com/s/iq38/2898867
https://www.ryt9.com/s/iq38/2898872
http://www.ryt9.co.th/
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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 18.30 รายงานการประชุม ธนาคารกลางยโุรป  
 - - 

 USA  19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน)  

 0.2% 0.1% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 207K 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 


