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      ดชันีค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง ในช่วงทีน่ักลงทุนขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปริมาณมาก ท าให้เงนิเยนซ่ึงเป็นสินทรัพย์ปลดภัยมคีวามต้องการมาก
ขึน้ขณะทีเ่งนิสกลุเอเชียปรับตวัแข็งค่า หลงัจากทีอ่่อนค่าอย่างมากในวนัก่อนหน้า  ตลาดเข่าสู่ภาวะกลวัความเส่ียงหลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากเมือ่
วานนีโ้ดยอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงทุกช่วงอายุ ขณะทีเ่งนิเยนแข็งค่าขึน้มาก ด้านพฒันาการ Brexit ตวัแทนของสหภาพยุโรปกล่าวว่า
ข้อตกลง Brexit อาจลุล่วงในวนัพุธหน้า   
     มุมมองทองค าภาคบ่าย ราคาทองค ามกีารฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย ซ่ึงแสดงให้เห็นความไม่แน่ใจของนักลงทุนและความผนัผวนของตลาดทีอ่าจเกดิขึน้ นอกจากนี้
ราคาทองค าปรับตวัสูงขึน้ในวนัพุธโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐทีอ่่อนค่าลงอย่างมากและการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรกต็ามนกัลงทุนอาจ
ตดิตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรทีจ่ะมผีลต่อความคาดหวงัต่อการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ซ่ึงมผีลต่อความต้องการทองค าหรือดอกเบีย้ อกีคร้ัง 
   นอกจากนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในสัปดาห์นี ้ได้แก่  ดชันีราคาผู้บริโภค  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  สตอ็ค
น า้มนัดบิรายสัปดาห์  ดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ  การลดขนาดงบดุล  ดชันีสินค้าน าเข้า  ดชันีสินค้าส่งออก  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค  เป็นต้น    
     
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,182 1,204 

L2 1,176 1,209 

L3 1,172 1,214 

แนะแนวทางการลงทุน  

   สัญญาณบวกระยะส้ัน อาจส่งผล
ต่อการดดีตวัของราคาทองค า  ท าให้
ระหว่างวนัอาจมกีารรีบาวน์ ขึน้มา 
สถานะฝ่ังซื้ออาจถือรอเพือ่ปิดท า
ก าไรทีบ่ริเวณแนวต้าน  มองว่าก าลงั
จะมแีรงซื้อกลบัเข้ามาในตลาดอกี
คร้ัง  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 11 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดเข้าซ้ือ 1,182 

Target 1,204 

Stoploss 1,170 
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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 

 

 

วนัที่ 
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 

10/10/61 730.17 738.99 +8.82 

11/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

   ดชันีค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง ในช่วงทีน่ักลงทุนขายใน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปริมาณมาก ท าให้เงนิเยนซ่ึงเป็นสินทรัพย์ปลดภยัมี
ความต้องการมากขึน้ขณะทีเ่งนิสกลุเอเชียปรับตวัแข็งค่า หลงัจากที่
อ่อนค่าอย่างมากในวนัก่อนหน้า  ตลาดเข่าสู่ภาวะกลวัความเส่ียง
หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงมากเมือ่วานนีโ้ดยอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงทุกช่วงอายุ ขณะทีเ่งนิเยน
แข็งค่าขึน้มาก ด้านพฒันาการ Brexit ตวัแทนของสหภาพยุโรปกล่าวว่า
ข้อตกลง Brexit อาจลุล่วงในวนัพธุหน้า     
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สหรัฐฯ 

รมว.คลงัสหรัฐช้ีตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงหนกัเป็นแค่การพกัฐาน ช้ีปัจจยัพืน้ฐานศก.สหรัฐยงัแข็งแกร่ง 
     นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัสหรัฐ ไดแ้สดงความเห็นวา่ การร่วงลงอยา่งหนกัของตลาดหุน้นิวยอร์กเม่ือคืนน้ี เป็น
เพียงการพกัฐาน และไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาเชิงระบบแต่อยา่งใด  นายมนูชินเปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวนอกรอบการประชุมประจ าปีของ
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ท่ีเกาะบาหลีของอินโดนีเซียในช่วงเชา้วนัน้ีวา่ ตลาดหุน้สหรัฐเพียงแต่เขา้สู่ระยะพกัฐาน พร้อมระบุ
วา่ ปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐยงัคงแขง็แกร่งมาก และน่ีจึงเป็นเหตผุลท่ีท าใหต้ลาดหุน้สหรัฐทะยานข้ึนอยา่งคึกคกัในช่วงท่ีผา่น
มา ดงันั้น การท่ีตลาดเขา้สู่ภาวะพกัฐานเม่ือคืนน้ี จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าแปลกใจ   การแสดงความเห็นของนายมนูชินสอดคลอ้งกบัท่ี
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดก้ล่าวกบัผูส่ื้อข่าวก่อนท่ีจะเดินทางไปร่วมรณรงคห์าเสียงในรัฐเพนซิลวาเนียเม่ือวานน้ีวา่ "การร่วงลงของ
ตลาดหุน้สหรัฐเม่ือคืนน้ี เป็นการพกัฐาน"  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้นิวยอร์กร่วงลง 831.83 จุด หรือ -3.15% ปิดท่ี 25,598.74 จุดเม่ือคืนน้ี 
หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐพุง่ข้ึน ภายหลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อพุง่ข้ึนสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดย
เม่ือเวลา 20.04 น.ตามเวลาไทยเม่ือคืนน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 3.241% ขณะท่ีอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 3.401%   
     ทั้งน้ี พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีถือเป็นพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐท่ีใชอ้า้งอิงในการก าหนดราคาของตราสารหน้ีทัว่โลก รวมถึงอตัรา
ดอกเบ้ียจ านองของสหรัฐ ซ่ึงหากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัข้ึน จะท าใหผู้บ้ริโภคมีเงินส าหรับการใชจ่้ายลดนอ้ยลง ขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินกูจ้  านองเพ่ิมมากข้ึน และบริษทัต่างๆจะเผชิญกบัตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากการช าระหน้ี จึงท าใหบ้ริษทัเหล่าน้ีลดการ
ลงทุน และลดการจ่ายเงินปันผลแก่นกัลงทุน                                                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq20/2899228 

 

 
 
 

ญี่ปุ่ น 

 ญี่ปุ่ นเผยดชันี PPI เดอืนก.ย.เพิม่ขึน้ 3% หลงัราคาน า้มนัดบิพุ่ง 
     ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวนัน้ีวา่ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของญ่ีปุ่นปรับตวัข้ึน 3.0% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี 
เน่ืองจากตน้ทุนน ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลใหร้าคาสินคา้ประเภทต่างๆปรับตวัข้ึนเป็นวงกวา้ง  ทั้งน้ี ดชันี PPI ปรับตวัสูงข้ึนติดต่อกนัเป็น
เดือนท่ี 21 และขยายตวัในระดบัเดียวกนัเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนั  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ในบรรดาสินคา้ 744 ประเภทท่ีใชใ้นการ
ค านวณดชันี PPI นั้น มีราคาสินคา้ 400 ประเภทท่ีปรับตวัสูงข้ึน น าโดยราคากลุ่มสินคา้น ้ ามนัและถ่านหินท่ีปรับตวัพุง่ข้ึน 26.4% และ
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคปรับตวัเพ่ิมข้ึน 4.9%  ส่วนราคาสินคา้เคมีภณัฑป์รับตวัเพ่ิมข้ึน 5.0% และราคาสินคา้เหลก็ปรับเพ่ิมข้ึน 3.9% 
ราคาสินคา้ท่ีปรับตวัลดลงมี 261 ประเภท ประกอบดว้ยราคาสินคา้โลหะท่ีปรับตวัลง 1.7% ท่ามกลางความวติกกงัวลต่อผลกระทบจาก
สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระบบอุปสงค ์ ส่วนราคาสินคา้น าเขา้พุง่ข้ึน 10.9% ขณะท่ีราคา
สินคา้ส่งออกปรับตวัเพ่ิมข้ึน 2.2% โดยทั้ง 2 ส่วนน้ีค านวณในรูปสกลุเยน                                                           https://www.ryt9.com/s/iq28/2899187 

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq20/2899228
https://www.ryt9.com/s/iq28/2899187
http://www.ryt9.co.th/
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

 EUR 13.00 ดชันีสินค้าส่งออก 
 - -0.9% 

 USA 17.00 ความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็จาก NFIB 
 108 108.8 

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

 USA  19.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% -0.1% 

 USA 21.00 เฟดแอตแลนต้า คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ 
 - 2.2% 

 USA 21.00 ดชันีภาคค้าส่ง 
 0.8% 0.6% 

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

 USA  19.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน)  

 0.2% 0.1% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 210K 207K 

 USA 22.00 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - 8.0M 

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

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

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

 EUR 16.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 - -0.8% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าน าเข้า 
 0.2% -0.6% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าส่งออก 
 0.3% -0.1% 

 USA 21.30 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 99.0 100.1 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 


