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         เงินดอลลาร์แข็งค่าข้ึน จากตัวเลขการจ้างงานที่ปรับดีข้ึนกว่าคาดและค่าจ้างแรงงานที่ขยายตัวสูงสุดต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2009 ปะกอบกับความเส่ียงด้าน
ข้อขัดแย้งทางการค้าจีน-สหรัฐฯ ยงัยืดเย้ือโดยทรัมป์ข่มขู่ที่จะก าหนดภาษีน าเข้าเพิ่มเติม 267 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
       มุมมองทองค าภาคบ่าย   ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดตลาดในแดนลบเม่ือคืนน้ี (12 ต.ค.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ขณะนักลงทุนได้ขายทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงอย่างหุ้น หลังตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวข้ึนเม่ือคืนน้ี    ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็น
ปัจจัยลดความน่าดึงดูดของทอง โดยท าให้สัญญาทองมีราคาแพงข้ึนส าหรับผู้ถือครองเงินสกลุอ่ืน   ขณะที่นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์เส่ียง ขานรับข่าวที่ว่าผู้น า
จีนและสหรัฐจะพบปะกันเพ่ือเจรจาแก้ไขความขั ดแย้งทางการค้า   และนักลงทุนยงัคงกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งขึ้นอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจท าให้
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และยงัมีความวิตกเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าด้วย  

     ขณะเดียวกัน นัจับตาตลาดการเงินหลังจากที่นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงคลังสหรัฐ ได้กล่าวไว้ว่า จะหารือเก่ียวกับแนวทางป้องกันการลดค่าสกลุ
เงินในการเจรจาเร่ืองการค้ากับญ่ีปุ่ น  

 
 

        

Level 
 

แนวรับ (Support) 

 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,212 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน  

     ราคาทองค าได้เคล่ือนตัวเข้าหา
แนวต้าน และราคาได้ปรับตัวขึ้นมา
มากแล้ว แนะปิดสถานะท าก าไร
บางส่วน  ที่เหลือทะยอยปิดที่แนว
ต้านถัดไป  มองว่าจะมีแรงเทขายท า
ก าไรระยะส้ัน ๆ ออกมา  หากราคา
อ่อนตัวระหว่างวัน คอยซ้ือแนวรับ  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 15 – Oct -2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอขาย 

 
Entry 

 

 

จุดขาย 1,236 

Target 1,212 

Stoploss 1,250 
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Symbol Markets Close Change 
Gold 1,221.60 -6.00 

Silver 14.606 +0.28 
Crude Oil 71.34 +0.37 
Dow Jones 25,339.99 +287.16 

 

 

วันที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 12/10/61 738.99 744.64 +5.65 

15/10/61 00.0 00.0 0.00 

16/10/61 00.0 00.0 0.00 
17/10/61 00.0 00.0 0.00 

18/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขาย
ที่ ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ต.ค.) โดยนักลงทุนได้
หันมา ซ้ือเงินดอลลาร์ซ่ึงเป็นสินทรัพย์เส่ียง หลังดัชนีดาวโจนส์
ตลาดหุ้น นิวยอร์กปิดตลาดในแดนบวกเม่ือคืนน้ี        
      ดอลลาร์สหรัฐได้รับปัจจัยหนุนหลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์ก ปิดตลาดในแดนบวกเม่ือคืนน้ี โดยนักลงทุนคลายความ
กังวลเก่ียวกับการ เร่งขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  
นอกจากน้ี ตลาดยงัได้ แรงหนุนจากการดีดตัวข้ึนของหุ้นกลุ่มเทค
โนโลย ีีการเปิดเผยผล ประกอบการที่สดใสของธนาคารสหรัฐ 
รวมท้งัการคาดการณ์ที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของ จีน อาจเจรจากันนอกรอบการ
ประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ อาร์เจนตินา ซ่ึงอาจช่วย
ยติุการท าสงครามการค้าระหว่างทั้งสองปร ะเทศ  
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องักฤษ 

รัฐบาลอังกฤษยงัม่ันใจ Brexit คืบหน้า แม้การเจรจากับผู้แทน EU คว้าน ้าเหลว 
     รัฐบาลองักฤษยงัมัน่ใจว่า การเจรจาเร่ืองการถอนตวัจากการเป็นสมาชิกสหภาพยโุรปขององักฤษ (Brexit) จะคืบหนา้ต่อไปได ้แมว้่า 
การเจรจาระหว่างนายโดมินิค แรบ รัฐมนตรีที่ดูแลเร่ือง Brexit กบันายมิเชล บาร์นิเยร์ ตวัแทนเจรจาฝ่าย EU ในประเดน็ Brexit เม่ือวนั
อาทิตยท์ี่ผ่านมาจะยงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นประเดน็ที่มีความส าคญั   
     ทั้งน้ี ยงัไม่มีการวางแผนเร่ืองการจดัการเจรจาเพิ่มเติมก่อนหนา้ท่ีการประชุมสุดยอดของผูน้  าสหภาพยโุรปจะเปิดฉากข้ึนในวนัพุธท่ีจะ
ถึงน้ี  ก่อนหนา้น้ี นายกุนเทอร์ ออตติงเจอร์ หวัหนา้คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป กล่าวว่า เขามองเห็นโอกาสท่ีจะมีการบรรลุขอ้ตกลงว่า
ดว้ยการที่องักฤษแยกตวัจากสหภาพยโุรปในสัปดาห์หนา้ เม่ือผูน้  าของ 27 ชาติในสหภาพยโุรป (EU) มีการประชุมร่วมกบันางเทเรซา เมย ์
นายกรัฐมนตรีองักฤษ 

 

 
 
 
 

จนี 

ทูตจีนประจ าสหรัฐย า้จีนไม่ต้องการท าสงครามการค้า แต่พร้อมรับมือและปกป้องผลประโยชน์  
      นายชุย เทียนไค เอกอคัรราชทูตจีนประจ าสหรัฐไดใ้หส้ัมภาษณ์ในรายการ "Fox News Sunday" ว่า จีนไม่ตอ้งการท าสงครามการคา้ แต่
หากใครเร่ิมท าสงครามการคา้กบัเรา เรากจ็  าเป็นตอ้งรับมือและปกป้องผลประโยชน์ของเรา  นอกจากน้ี ทูตจีนยงัไดป้ฏิเสธถึงขอ้กล่าวอา้ง
ของนายไมค ์เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่า จีนไดใ้ชค้วามพยายามที่จะเขา้มาวุ่นวายกบักิจการภายในประเทศของสหรัฐ   
ขณะท่ีเม่ือวานน้ี นายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ไดอ้อกมาขู่ว่า จะเกบ็ภาษีสินคา้จีนอีกรอบ พร้อมกบัเตือนดว้ยว่า การท่ีจีนเขา้มา
วุ่นวายกบัการเมืองสหรัฐนั้น ถือเป็นปัญหาท่ีใหญ่กว่ากรณีรัสเซียเขา้มาเกี่ยวพนักบัการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือปี 2559 
ทรัมป์ ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ "60 Minutes" ของ CBS ว่า ตนเองไม่ไดต้อ้งการที่จะท าใหเ้ศรษฐกิจจีนเขา้สู่ภาวะถดถอย แต่ตอ้งการใหมี้
การเจรจาในขอ้ตกลงที่เป็นธรรมกบัเรา ผมตอ้งการใหเ้ปิดตลาดเหมือนกบัท่ีเราเปิดตลาดของเรา   
                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq29/2900414 

 

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น 

นายกฯญ่ีปุ่ นเตรียมประกาศมาตรการข้ึนภาษีอุปโภคบริโภคส าหรับปี 2562 วันน้ี 
     นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญ่ีปุ่น เตรียมประกาศอยา่งเป็นทางการในวนัน้ีเร่ืองการปรับข้ึนภาษีอุปโภคบริโภคจาก 8% เป็น 10% 
โดยมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนตุลาคม 2562  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า นายอาเบะคาดว่า จะสั่งการใหรั้ฐมนตรีท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งไดจ้ดัท า
มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดา้นลบของการข้ึนภาษี ซ่ึงก่อนหนา้น้ี นายอาเบะไดช้ะลอการประกาศเร่ืองน้ีออกไปถึง 2 คร้ัง เน่ืองจาก
กงัวลว่า จะส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  อยา่งไรกดี็ นายอาเบะคาดว่า จะประกาศเร่ืองน้ีอยา่ง
เป็นทางการในการประชุมครม.นดัพิเศษ ซ่ึงคาดว่า จะมีการพิจารณาอนุมติังบประมาณเสริมวงเงิน 9.40 แสนลา้นเยน หรือ 8.4 พนัลา้น
ดอลลาร์ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ซ่ึงจะมีการน ามาใชฟ้ื้นฟูพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากฝนท่ีตกลงมาอยา่งหนกัและเหตุแผ่นดินไหวในปี 
แผนการปรับข้ึนภาษีดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้เน่ืองจากตอ้งน ามาใชใ้นดา้นความมัน่คงทางสังคม หลงัจากท่ีประเทศเขา้สู่
สังคมผูสู้งวยั                                                                                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq29/2900404 

 

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

 
 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2900414
https://www.ryt9.com/s/iq29/2900404
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 
15  ต.ค. 61 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  

 0.6% 0.1% 

 USA 19.30 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก 
 19.3 19.0 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.5% 0.6% 

16  ต.ค. 61 EUR 16.00 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของเยอรมนีจาก
สถาบัน ZEW 

 - 76.0 

 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 - 1.3% 

 EUR  16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 - -0.8% 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.2% 0.4% 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย  
 67 67 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.900M 6.939M 

17  ต.ค. 61 EUR  16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 - 0.2% 

 USA 19.30 เร่ิมต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
 1.216M 1.282M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน  
 1.272M 1.229M 

 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 - 6.0M 

18  ต.ค. 61 USA 01.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นสหรัฐฯ 

 - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 215K 214K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิต  FED สาขาฟิลาเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกา 

 20.3 22.9 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดสภาวะเศรษฐกิจ 
 0.5% 0.4% 

19  ต.ค. 61 USA 3.30 การปรับลดงบดุล 
 - 4.177T 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  
 5.300M 5.340M 

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


