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      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(11 ต.ค.) หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ทีเ่พิม่ขึน้น้อยกว่าคาดในเดอืนก.ย. นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐ   
ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับลดลง 0.51% โดยเงนิยูโรแขง็ ค่าขึน้มากทสุีดเมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุหลกัอืน่ๆ ขณะทีค่่าเงนิเอเชียเคลือ่นไหวใน ทศิทางทีต่่างกนั  ดชันี
ตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐฯ ปรับตวัลดลง ส่วนหนึง่จากความกงัวลของตลาดต่อแนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้นโยบายของเฟดทีอ่าจกระทบการ ขยายตวัของเศรษฐกจิ
สหรัฐฯ ในระยะต่อไป  ด้านเงนิเฟ้อของสหรัฐฯ สูงขึน้น้อยกว่าที ่ตลาดคาดในเดอืนกนัยายน ด้านของไทย ธปท. ส่งสัญญาณสนบัสนุนการปรับขึน้อตัรา 

ดอกเบีย้นโยบายในไตรมาสนี ้    
     มุมมองทองค าภาคบ่าย ตลาดทองค าปรับตวัขึน้อย่างมากในช่วงการซื้อขายเมือ่วนัวานนีเ้นือ่งจากทองค าได้รับแรงกระตุ้นเพิม่ขึน้หลงัจากค่าเงนิดอลล่าร์
อ่อนค่าย่างมนีัยส าคญัซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้ตลาดทองค าปรับตวัสูงขึน้ หากราคาทะลรุะดบั จากแรงซื้อทีม่มีากอยู่อาจจะมกีารดดีตวัขึน้ไปทดสอบ $ 1,226 
Us/Oz ได้อกีคร้ัง แต่อย่างไรกต็ามราคาได้ดดีตวัขึน้มามากแล้ว อาจเจอแรงเทขายท าก าไรระยะส้ัน ๆ ออกมาแนะแบ่งสถานะท าก าไรออกบางส่วน  
   นอกจากนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในคนืนี ้ได้แก่  ดชันีสินค้าน าเข้า  ดชันีสินค้าส่งออก  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค  เป็นต้น        
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,210 1,226 

L2 1,205 1,230 

L3 1,199 1,236 

แนะแนวทางการลงทุน  

  ด้วยแรงซื้อทีย่งัมอียู่ระยะส้ัน อาจ
ส่งผลต่อการดดีตวัของราคาทองค า
ให้ขึน้ทดสอบ New High อกีคร้ัง  
อย่างไรกต็ามเมือ่ราคาเคลือ่นตวัเข้า
ใกล้แนวต้านของวนั นกัลงทุนอาจ
พจิารณาปิดสถานะท าก าไร หรือ 
สลบัหน้ามาเปิดเล่นฝ่ังขายได้เช่นกนั 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 

 

 

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 

11/10/61 738.99 738.99 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

   ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับลดลง 0.51% โดยเงนิยูโรแข็ง ค่าขึน้มากที
สุดเมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุหลกัอืน่ๆ ขณะทีค่่าเงนิเอเชียเคลือ่นไหวใน 

ทศิทางทีต่่างกนั  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐฯ ปรับตวัลดลง ส่วน
หนึ่งจากความกงัวลของตลาดต่อแนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้นโยบายของ
เฟดทีอ่าจกระทบการ ขยายตวัของเศรษฐกจิสหรัฐฯ ในระยะต่อไป 

ด้านเงนิเฟ้อของสหรัฐฯ สูงขึน้น้อยกว่าที ่ตลาดคาดในเดอืนกนัยายน 
ด้านของไทย ธปท. ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึน้อตัรา 

ดอกเบีย้นโยบายในไตรมาสนี ้
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สหรัฐฯ 

คุดโลว์เผยท าเนียบขาวก าลงัเตรียมการประชุมทรัมป์-สี จิน้ผงินอกรอบ G20 เดอืนหน้า 
      นายแลร์รี คุดโลว ์ท่ีปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าววา่ ท าเนียบขาวก าลงัด าเนินการเพ่ือใหมี้การพบปะกนัระหวา่ง
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จ้ินผิงนอกรอบการประชุม G20 ท่ีกรุงบวัโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงจะจดัการ
ประชุมในวนัท่ี 30 พ.ย.-1 ธ.ค.  อยา่งไรก็ดี นายคุดโลวก์ล่าววา่ ขณะน้ียงัไม่มีการก าหนดหวัขอ้ในการเจรจาของผูน้ าทั้งสองแต่อยา่งใด 
การเจรจาดงักล่าวจะมีข้ึน ท่ามกลางการท าสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน โดยสหรัฐขูเ่รียกเก็บภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนวงเงิน 2.67 
แสนลา้นดอลลาร์ นอกเหนือจากท่ีเรียกเก็บภาษีสินคา้วงเงิน 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ และ 2 แสนลา้นดอลลาร์ก่อนหนา้น้ี  หากสหรัฐเรียกเก็บ
ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนเพ่ิมอีกในวงเงิน 2.67 แสนลา้นดอลลาร์ ก็เท่ากบัวา่สหรัฐไดเ้รียกเก็บภาษีตอ่สินคา้ทั้งหมดท่ีจีนส่งเขา้ไปยงัสหรัฐ 
โดยขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐระบุวา่ สหรัฐไดน้ าเขา้สินคา้จากจีนวงเงิน 5.05 แสนลา้นดอลลาร์ในปีท่ีแลว้ 
                                                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq38/2899513 

 

 
 
 
 

ออสเตรเลยี 

ธนาคารกลางออสเตรเลยีเตอืนสงครามการค้ากระทบเศรษฐกจิ 
     ธนาคารกลางออสเตรเลียไดอ้อกโรงเตือนเร่ืองปัจจยัเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ  ทั้งความเส่ียงจากสงครามการคา้ 
เศรษฐกิจจีนท่ีขยายตวัในอตัราท่ีชะลอตวัลง ผลกระทบจากตลาดเกิดใหม่ ตลอดจนปัญหาหน้ีและระบบการธนาคารของรัฐบาลอิตาลี 
รายงานการทบทวนเสถียรภาพดา้นการเงินท่ีแบงกช์าติออสเตรเลียไดเ้ผยแพร่ปีละ 2 คร้ังนั้น ระบุวา่ ความเส่ียงช่วงขาลงนั้นมีมากข้ึน และ
กระแสการปกป้องการคา้ท่ีสูงข้ึนลว้นเป็นภยัคุกคามต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ 
     นอกจากน้ี รายงานยงัระบุดว้ยวา่ ออสเตรเลียนั้นมีความอ่อนไหวต่อการหดตวัลงของการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการ
โยกยา้ยของการลงทุนในตลาดการเงินทัว่โลก โดยในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนันั้น ปัจจยัเหล่าน้ีจะเร่งใหเ้ศรษฐกิจโลกเขา้สู่ช่วงขาลง   
แบงกช์าติออสเตรเลียยงัไดร้ะบุถึงสภาพท่ีเปราะบางภายในประเทศ 3 รายการ ไดแ้ก่ หน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัท่ีชะลอตวัลง หลงัจากท่ีราคาบา้นในออสเตรเลียร่วงลงไปติดต่อกนั 12 เดือน รวมทั้งการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมในภาค
ธุรกิจการธนาคาร                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq27/2899756 

 

 
 
 
 

โอเปก 

โอเปกเผยเวเนซุเอลาผลติน า้มนัลดลงในเดอืนก.ย. 
     กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ ามนั (โอเปก) เปิดเผยในรายงานประจ าเดือนท่ีเผยแพร่ออกมาเม่ือวานน้ีวา่ เวเนซุเอลา ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศ
สมาชิกของโอเปก ไดป้รับลดการผลิตน ้ ามนัลงอีกคร้ังในเดือนกนัยายน  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิของโอเปกเผยให้
เห็นวา่ เวเนซุเอลามีการผลิตน ้ ามนัลดลง 42,000 บาร์เรลต่อวนั ขณะท่ีขอ้มูลอยา่งเป็นทางการซ่ึงโอเปกไดรั้บมาจากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุ
วา่ เวเนซูเอลาไดป้รับลดการผลิตน ้ ามนัลดลง 14,000 บาร์เรลต่อวนั   รายงานระบุวา่ ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิพบวา่ 
เวเนซุเอลามีการผลิตน ้ ามนัอยูท่ี่ 1,197,000 บาร์เรลต่อวนัในเดือนก.ย. ลดลงจากปริมาณการผลิตของเดือนส.ค.ท่ีระดบั 1,239,000 บาร์เรล
ต่อวนั  ดา้นรัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยวา่ เวเนซุเอลาไดป้รับลดการผลิตน ้ ามนัลงจากระดบั 1,448,000 บาร์เรลต่อวนัในเดือนส.ค. มาอยูท่ี่ 
1,434,000 บาร์เรลต่อวนัในเดือนก.ย.   
      นอกจากน้ี แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีโอเปกน ามาใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการยงัระบุอีกวา่ ในปี 2560 เวเนซุเอลามีการผลิตน ้ ามนัเฉล่ียอยูท่ี่ 
1,911,000 บาร์เรลต่อวนั ขณะท่ีรัฐบาลเวเนซุเอลากล่าววา่ เวเนซุเอลามีการผลิตน ้ ามนัเฉล่ียอยูท่ี่ 2,035,000 บาร์เรลต่อวนัในปีดงักล่าว 
                                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq29/2899850 

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2899513
https://www.ryt9.com/s/iq27/2899756
https://www.ryt9.com/s/iq29/2899850
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 

 USA 03.30 การลดขนาดงบดุล 
 - -4,175T 

 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 0.4% 0.4% 

 EUR 16.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.4% -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 


