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      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ต.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก .ย. นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ของตลาดหุ้นสหรัฐ                                                          
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 าพุ่งข้ึนอย่างมากในวันน้ี ขณะที่นักลงทุนหันมาซ้ือทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางการทรุดตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก   นอกจากน้ี ราคา
ทองยงัได้แรงหนุนจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดิ่งลงในวันน้ี หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ชะลอตัวลงในเดือน
ก.ย. ซ่ึงช่วยลดคาดการณ์การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)   นอกจากน้ี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยงัถูกกดดันจากการ
ที่นักลงทุนหันมาซ้ือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัย ท่ามกลางการทรุดตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก  

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,210 1,226 

L2 1,205 1,230 

L3 1,199 1,236 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค าดีดตัว เกินความ
คาดหมาย หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯร่วง
ลงหนักอย่างต่อเน่ืองเป็นวันที่สอง
นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
มากขึ้น  แต่มองว่าราคาดีดตัวขึ้น
มากแล้ว  แนะรอขายท าก าไรเม่ือ
ราคาเคล่ือนตัวเข้าหาแนวต้าน  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 12 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,226 

Target 1,210 

Stoploss 1,238 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,227.60 +34.20 
Silver 14.606 +0.28 

Crude Oil 70.97 -2.20 
Dow Jones 25,052.83 -545.91 

 

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 

11/10/61 738.99 738.99 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ต.ค.) หลังจากทางการสหรัฐ
เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก .ย. 
นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ของ
ตลาดหุ้นสหรัฐ                                                     https://www.ryt9.com/s/iq21/2899523 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ขยบัขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. ต ่ากว่าคาดการณ์            กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปรับตวั
ข้ึนเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. เม่ือเทียบรายเดือน โดยต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.2% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนส.ค.  
การเพิ่มข้ึนนอ้ยกว่าคาดของดชันี CPI มีสาเหตุจากการชะลอตวัของราคาค่าเช่า และพลงังาน  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI เพิ่มข้ึน 2.3% ในเดือน
ก.ย. หลงัจากพุ่งข้ึน 2.7% ในเดือนส.ค.    หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานขยบัข้ึน 0.1% เม่ือเทียบรายเดือน โดยต ่า
กว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.2% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.1% ในเดือนส.ค.    เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานปรับตวัข้ึน 2.2% 
หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.2% เช่นกนัในเดือนส.ค.                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq28/2899517 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มข้ึนสวนทางคาดการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว  

     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกเพิ่มข้ึนในสัปดาห์ท่ีแลว้ แต่ยงัคงอยูใ่กลร้ะดบั
ต ่าสุดในรอบ 49 ปี  ทั้งน้ี จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกเพิ่มข้ึน 7,000 ราย สู่ระดบั 214,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 206,000 ราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึง
ถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ เพิ่มข้ึน 2,500 ราย สู่ระดบั 209,500 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้   

ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัท่ียงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 29 ก.ย. มีจ านวนเพิ่มข้ึน 4,000 ราย อยูท่ี่ระดบั 
1.66 ลา้นราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่ขอสวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง ลดลง 10,000 ราย สู่ระดบั 1.66 ลา้น
ราย  ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2516                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq28/2899501 

 
 
สหรัฐฯ 

ทรัมป์โบ้ยเฟดเป็นต้นเหตุท าให้หุ้นตกสัปดาห์นี ้แต่ยันไม่ปลดประธานเฟด 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ กล่าวในวนัน้ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นตน้เหตุท่ีท  าใหต้ลาดหุน้ทรุดตวัลงในสัปดาห์น้ี โดยดชันีดาว
โจนส์ด่ิงลงมากกว่า 800 จุดเม่ือวานน้ี และวนัน้ีกย็งัคงปรับตวัลง   "เป็นการปรับฐานของตลาดซ่ึงผมคิดว่าเกิดจากเฟดและอตัราดอกเบ้ีย 
ขณะที่ดอลลาร์แขง็ค่ามาก ท าใหภ้าคธุรกิจประสบปัญหา" เขากล่าว     ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวว่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เขม้งวด
เกินไปในการใชน้โยบายการเงิน และก าลงัด าเนินการผิดพลาด 

     อยา่งไรกดี็ ปธน.ทรัมป์ยนืยนัว่า เขาจะไม่ปลดนายพาวเวลออกจากต าแหน่ง เพียงแต่เขารู้สึกผิดหวงัต่อการด าเนินนโยบายของเฟด 

ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์ไดอ้อกมาโจมตีเฟดเป็นวนัที่ 2 หลงัจากท่ีเม่ือวานน้ีเขากล่าวว่า "ผมมีปัญหากบัเฟด โดยเฟดไดบ้า้ไปแลว้ ผมไม่รู้ว่าพวกเขา
มีปัญหาอะไรถึงไดเ้ดินหนา้ข้ึนอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าขนัส้ินดี ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีเฟดจะตอ้งท าอยา่งนั้น ซ่ึงผมไม่ชอบเลย"     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq27/2899512 

 
 

ตุรกี 

ส่ือเผยตุรกีเตรียมปล่อยตัวบาทหลวงบรุนสัน หลังสหรัฐ- ตุรกีบรรลุข้อตกลงลับ            ส านกัข่าว NBC รายงานว่า ท  าเนียบขาวคาดว่ารัฐบาล
ตุรกีจะปล่อยตวับาทหลวงแอนดรูว ์บรุนสันในอีกไม่กี่วนั หลงัจากที่รัฐบาลสหรัฐและตุรกีสามารถบรรลุขอ้ตกลงลบั   ค่าเงินลีราของตุรกีพุ่ง
ข้ึนกว่า 2% สู่ระดบั 5.97 เทียบดอลลาร์ หลงัมีรายงานข่าวดงักล่าวทั้งน้ี ประเดน็บาทหลวงบรุนสันถือเป็นปัญหาท่ีสร้างความขดัแยง้ระหว่าง
สหรัฐและตุรกี โดยท าใหส้หรัฐประกาศคว  ่าบาตรตุรกี ขณะที่ตุรกีกไ็ดใ้ชม้าตรการตอบโตส้หรัฐ   บาทหลวงบรุนสันถูกด าเนินคดีในขอ้หา
เป็นสายลบั และอาจตอ้งโทษจ าคุกสูงสุด 35 ปี หากถูกตดัสินว่ามีความผิดจริง 

     นอกจากน้ี บาทหลวงบรุนสันยงัถูกตั้งขอ้หาว่ามีส่วนพวัพนักบัพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานและองคก์รก่อการร้าย Fethullahist ซ่ึงทางตุรกี
ระบุว่าเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการก่อรัฐประหารในปี 2559 เพื่อโค่นลม้ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยบิ เออร์โดกนั     

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2899517
https://www.ryt9.com/s/iq28/2899501
https://www.ryt9.com/s/iq27/2899512
http://www.ryt9.co.th/
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Morning Report  12  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 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% 0.4% 

 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.4% -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 


