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      ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือน
ก.ย. ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากที่ขยบัขึ้นเพียง 0.1% เช่นกันในเดือนส.ค. โดยยอดค้าปลีกที่ซบเซาในเดือนก .ย.เป็นผลมาจากการ
ลดลงอย่างมากของยอดขายที่ร้านอาหารและบาร์ แม้ยอดขายรถยนต์ จะดีดตัวขึ้นก็ตาม   ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐมียอดขาดดุล
งบประมาณในปีงบฯ 2561 ซ่ึงส้ินสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 7.99 แสนล้านดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปี 2555     
      ราคาทองค า ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ นอกจากน้ี สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบีย ยงัเป็นอีก
ปัจจัยที่ท าให้นักลงทุนเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย   ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและซาอุดีอ าระเบีย จากกรณีการหายตัวไป
อย่างลึกลับของนักข่าวชาวซาอุฯ โดยปธน .ทรัมป์ขู่ลงโทษอย่างรุนแรงต่อซาอุฯ หากพบว่าอยู่เบ้ืองหลังการหายตัวของนักข่าวรายน้ี ด้านซาอุฯ ล่ันพร้อมตอบ
โต้รุนแรงกว่าหากถูกคว ่าบาตร    ด้านซาอุดีอาระเบียล่ันพร้อมตอบโต้สหรัฐด้วยมาตรการที่รุนแรงกว่ า พร้อมย า้เตือนว่า ซาอุฯ ซ่ึงเป็นประเทศมหาอ านาจ
น ้ามันน้ัน มีบทบาทส าคญัและทรงประสิทธิภาพในเศรษฐกิจโลก     ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความล่าสุดเม่ือวานน้ีว่า เขาจะส่งนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐ เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอ าระเบีย หลังจากที่นายทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับกษัตริย์ซาอุฯ และ
พระองค์ทรงปฏิเสธไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึนกับนายจามาล คาช็อกกี นักข่าวชาวซาอุฯ ที่หายตัวไปต้ังแต่เม่ือสองสัปดาห์ก่อน  

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,214 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค าดีดตัว ต่อเน่ืองจาก
วันศุกร์ที่ผ่านมา  ปัจจัยหนุนจาก
ค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนค่าลง ประกอบ
กับสถานะการณ์ตรึงเครียดทาง
การเมืองระหว่างสหรัฐฯ – ซาอุดิ
อารเบีย อาจท าให้ราคาเคล่ือนตัวขึ้น
ทดสอบแนวต้านได้ แนะรอขาย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 16 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,236 

Target 1,214 

Stoploss 1,250 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,230.30 +8.30 
Silver 14.727 +0.92 

Crude Oil 71.80 +0.46 
Dow Jones 25,250.55 -89.44 

 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 12/09/61 738.99 744.64 +5.65 

15/10/61 744.64 748.76 +4.12 

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 

    ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบ
เซา โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% 
ในเดือนก.ย. ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากที่ขยบั
ขึ้นเพียง 0.1% เช่นกันในเดือนส.ค. โดยยอดค้าปลีกที่ซบเซาในเดือนก .ย.
เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของยอดขายที่ร้านอาหารและบาร์ แม้
ยอดขายรถยนต์จะดีดตัวขึ้นก็ตาม   ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐรายงาน
ว่า รัฐบาลสหรัฐมียอดขาดดุลงบประมาณในปีงบฯ 2561 ซ่ึงส้ินสุด ณ วันที่ 
30 ก.ย. เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 7.99 แสนล้านดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด
นับต้ังแต่ปี 2555 โดยรายจ่ายของรัฐบาลพุ่งข้ึน 3.2% เม่ือเทียบกับ
ปีงบประมาณก่อนหน้า ขณะที่รายรับของรัฐบาลขยายตัวเพียง 0.4% 
                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq21/2900460 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเดือนก .ย.เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% น้อยกว่าคาดการณ์  

     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกเพิ่มข้ึนเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มข้ึน 0.6% หลงัจากท่ีขยบัข้ึน
เพียง 0.1% เช่นกนัในเดือนส.ค.   ยอดคา้ปลีกที่ซบเซาในเดือนก.ย.เป็นผลมาจากการลดลงอยา่งมากของยอดขายที่ร้านอาหารและบาร์ แม้
ยอดขายรถยนตจ์ะดีดตวัข้ึนกต็าม  โดยยอดขายที่ร้านอาหารและบาร์ร่วงลง 1.8% ซ่ึงเป็นการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2559 หรือในรอบเกือบ
สองปี ขณะที่ยอดขายรถยนตเ์ดือนก.ย. พุ่งข้ึน 0.8% หลงัจากลดลง 0.5% ในเดือนส.ค.  เม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกเดือนก.ย.เพิ่มข้ึน 4.7% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้  ส่วนยอดคา้ปลีกพื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ามนั วสัดุก่อสร้าง และอาหาร ปรับตวัเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือน
ก.ย.                                                                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq28/2900452 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนส.ค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณ์ไว ้ การปรับตวัข้ึนของสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจในเดือนส.ค.ไดแ้รงหนุนจากการพุ่งข้ึนของสตอ็กสินคา้ภาคคา้ส่งและคา้ปลีก 
ที่ 1.0% และ 0.7% ตามล าดบั ซ่ึงช่วยชดเชยการปรับตวัลง 0.1% ของสตอ็กสินคา้ในภาคการผลิต   ขณะเดียวกนั ทางกระทรวงไดป้รับทบทวน
สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจในเดือนก.ค. เป็นเพิ่มข้ึน 0.7% จาก 0.6% ในรายงานก่อนหนา้น้ี  ส่วนยอดขายสินคา้ในภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 0.5% ใน
เดือนส.ค. และจากยอดขายในเดือนส.ค. เจา้ของธุรกิจจะใชเ้วลา 1.34 เดือนในการขายสินคา้จนหมดสตอ็ก ซ่ึงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.ค.   
     ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีว่ายอดขายจะเพิ่มข้ึนในช่วงหลายเดือน
ขา้งหนา้ ขณะที่การลดลงของสตอ็กสินคา้คงคลงั บ่งช้ีถึงความไม่เช่ือมัน่ของภาคธุรกิจต่อยอดขายในอนาคต              https://www.ryt9.com/s/iq28/2900448 

 
 
 

ซาอุดีอาระ 

เบีย 

ผู้แทนซาอุฯพบปะหารือทางการตุรกี กรณีนักข่าวซาอุฯหายตัวในอิสตันบูล  

     คณะผูแ้ทนจากซาอุดีอาระเบียไดเ้ขา้พบกบัทางตุรกี ที่ศูนยบ์ญัชาการความมัน่คงในนครอิสตนับูล เพื่อหารือกรณีการหายตวัไปของนายจา
มาล คาชอ็กกี นกัข่าวชาวซาอุฯ หลงัจากท่ีเขาไดเ้ขา้ไปติดต่อท าธุระในสถานกงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจ าอิสตนับูล ตั้งแต่เม่ือสองสัปดาห์
ก่อน  ส่ือทอ้งถิ่นรายงานว่า การประชุมดงักล่าวซ่ึงไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกและผูท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยนั้น กินเวลาประมาณ
สองชัว่โมง ก่อนท่ีคณะผูแ้ทนจ านวน 15 คนจากซาอุฯ จะเดินทางออกจากศูนยบ์ญัชาการเพื่อมุ่งหนา้ไปยงัอาคารสถานกงสุลซาอุดีอาระเบีย 
ดว้ยรถยนต ์10 คนั  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ทั้งสองประเทศไดต้กลงกนัในสัปดาห์ท่ีแลว้ว่าจะท างานร่วมกนัในคดีน้ี และจะด าเนินการ
คน้หาร่วมกนัในสถานกงสุลซาอุฯ ท่ีซ่ึงนายคาชอ็กกีถูกพบเห็นเป็นคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 2 ต.ค.   
     ทั้งน้ี ตุรกีเช่ือว่า นกัข่าวรายน้ีถูกฆาตกรรม ขณะท่ีซาอุดีอาระเบียปฏิเสธขอ้กล่าวหา  รายงานข่าวระบุว่า ประธานาธิบดี เรเซป ตอยยปิ 
เออร์โดกนั ของตุรกี และสมเดจ็พระราชาธิบดี ซัลมาน บิน อบัดุลลาซิซ อลั ซาอุด ไดพู้ดคุยกนัทางโทรศพัทเ์กี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวในช่วงเยน็
วนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา                                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/2900450 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2900452
https://www.ryt9.com/s/iq28/2900448
https://www.ryt9.com/s/iq37/2900450
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 


