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      สกลุเงนิดอลล่าร์สหรัฐถูกกดดนัหลงัจากทีร่ายงานของรัฐบาลรายงานว่ายอดขายค้าปลกีในเดอืนก. ย. ในวนัจนัทร์ทีผ่่านมา เงนิดอลลาร์ร่วงลงเนื่องจาก
ผลตอบแทนการขายพนัธบัตรสหรัฐฯสู่จุดสูงสุดในรอบหลายปีทีผ่่านมา นักลงทุนหันไปถอืสินทรัพย์ทีป่ลอดภัย  เช่นเยนญี่ปุ่ นและฟรังก์สวสิ  ทีใ่ห้
ผลตอบแทนเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐ  เนื่องจากหุ้นยุโรปร่วงลงสู่ระดบัต า่สุดในรอบ 22 เดอืน ความตงึเครียดทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างมหาอ านาจตะวนัตก
และซาอุดอีาระเบียยงัรวมถึงปัจจยัอ่อนแอของตวัเลขเศรษฐกจิเมือ่วานนี ้ 
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย ตลำดทองค ำปรับตวัขึน้ หลงัรำยงำนของรัฐบำลสหรัฐฯ ระบุว่ำยอดค้ำปลกีเพิม่ขึน้ 0.1% เมือ่เดอืนทีแ่ล้วหลงัจำกทีไ่ด้รับผลปัจจยั
บวกในเดอืนสิงหำคม นักวเิครำห์คำดกำรณ์เพิม่ขึน้ 0.6% ในเดอืนกนัยำยน ยอดค้ำปลกีในเดอืนกนัยำยนเพิม่ขึน้ 4.7% เทยีบจำกปีทีผ่่ำนมำ รำยงำนนีไ้ม่รวม
รถยนต์รถยนต์ วสัดุก่อสร้ำงและบริกำรอำหำรและกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคส่วนใหญ่ของผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ ขณะทีผ่ลตอบแทนพนัะบัตรสหรัฐ 
ฯ ปรับตวัลดลง ท ำให้นกัลงทุนหันกลบัเข้ำมำถอืสินทรัพย์ทีป่ลอดภัยเพิม่มำกขึน้   
   นอกจำกนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตำมตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกำศในรอบสัปดำห์นี ้ ยอดค้ำปลกี ดชันีกำรผลติรัฐนิวยอร์ก  สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ 
ผลผลติภำคอุตสำหกรรม  ดชันีตลำดทีอ่ย่อูำศัย  ต ำแหน่งงำนว่ำงเปิดใหม่จำก JOLTs  เร่ิมต้นก่อสร้ำงทีอ่ย่อูำศัย  ใบอนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน  รำยงำนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิสหรัฐฯ  จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน  ดชันีภำคกำรผลติ FED สำขำฟิลำเดลเฟีย สหรัฐอเมริกำ  ดชันีช้ีวดัสภำวะ
เศรษฐกจิ  กำรปรับลดงบดุล  ยอดขำยบ้ำนมอืสอง   เป็นต้น        

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,214 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน  

  ระยะส้ัน ยงัมแีรงซือ้หนุนรำคำให้
เคลือ่นตวัเข้ำหำแนวต้ำน แต่มองว่ำ
อำจจะเป็นโยนรำคำ ( สัญญำณ
หลอก )  นักลงทุนยงัต้องระมดัระวงั
แรงเทขำยท ำก ำไรออกมำ แนะปิด
สถำนะท ำก ำไรออกมำก่อน  หรือรอ
ขำยเปิดเพิม่เพือ่ถั๋วเฉลีย่ 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 16 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอขำย 

 
Entry 

 

 

จุดขำย 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 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 05/09/61 738.99 744.64 +5.65 

16/10/61 744.64 748.76 +4.12 

17/10/61 00.0 00.0 0.00 

18/10/61 00.0 00.0 0.00 

19/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

    ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับตวัลดลงจากความเส่ียงด้าน  ภูมรัิฐศาสตร์
และยอดค้าปลกีสหรัฐฯ เดอืนกนัยายนทีอ่อกมาน้อยกว่าทีต่ลาดคาด 

ขณะทีเ่งนิเยนเคลือ่นไหวแข็งค่าขึน้เนื่องจากนักลงทุนกลบัเข้ามาถือ
ครองสินทรัพย์ทีป่ลอดภัย 

     ดชันีตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐฯ ปรับตวัลดลง จากความเส่ียงในตลาด
ทีสู่งขึน้ จากตวัเลขสหรัฐฯ ทีอ่่อนแอกว่าคาด และความขัดแย้งระหว่าง
ซาอุดอิาระเบียและสหรัฐฯ โดยยอดค้าปลกีของสหรัฐฯ สูงขึน้น้อยกว่า
คาดในเดอืนกนัยายน รวมทั้งความเส่ียงสงครามการค้าจนีและสหรัฐฯ 
ยงัยดืเยือ้ หลงัจากนายมนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัแสดงความ
กงัวลต่อการอ่อนค่าของเงนิหยวน  
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สหรัฐฯ 

สหรัฐแจงขาดดุลงงบประมาณปีนีพุ้่งสูงสุด 
     กระทรวงการคลงัสหรัฐ เผยตวัเลขขาดดุลงบประมาณประจ าปีน้ี ซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 30 ก.ย. เพ่ิมข้ึนเป็น 779,000 ลา้นดอลลาร์ สูงสุด
นบัตั้งแต่ปี 2555 และเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้กวา่ 113,000 ลา้นดอลลาร์  กระทรวงการคลงัสหรัฐ ระบุวา่ยอดขาดดุลงบประมาณเทียบเท่ากบั 
3.9%ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) เพ่ิมข้ึนจาก 3.5% ในปีประมาณ 2560 โดยรายรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จากการจดัเก็บภาษีได้
มากข้ึน โดยเฉพาะจากบุคคลธรรมดา แต่การจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลบัลดลง  ส่วนรายจ่ายดา้นต่างๆเพ่ิมข้ึน 127,000 ลา้นดอลลาร์ 
เพ่ิมข้ึนมากสุดในประวติัการณ์ ส่วนใหญ่เป็นงบช าระหน้ี และโดยรวมแลว้หน้ีสาธารณะของสหรัฐเพ่ิมข้ึนอีก 1 ลา้นลา้นในปีงบประมาณ
ล่าสุด เป็น 15.75 ลา้นลา้นดอลลาร์ ส่วนรายจ่ายดอกเบ้ียหน้ีรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 14% เป็น 65,000 ลา้นดอลลาร์ เน่ืองจากระดบัหน้ีท่ีสูงข้ึน 
เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน  นายสตีฟ มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ระบุวา่การเดินหนา้นโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆของประธานาธิบดี
ท่ีช่วยกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งแขง็แกร่ง ประกอบกบัขอ้เสนอตดัลดค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่มีประโยชนจ์ะท าใหส้หรัฐหวนกลบัมา
มีฐานะทางการเงินท่ีย ัง่ยนือีกคร้ัง   
     อยา่งไรก็ตาม การใชจ่้ายดา้นการทหารของสหรัฐเพ่ิมข้ึน 32,000 ลา้นดอลลาร์ ขณะท่ีการใชจ่้ายดา้นการศึกษาของสหรัฐลดลง 48,000 
ลา้นดอลลาร์ หรือ 43% 

 

 
 
 
 
 

ซำอดุิอำระ 

เบีย 

นักข่าวซาอุฯหายตวัฉุดตลาดทุน-ตลาดหุ้น-ธุรกจิโลก 
    ขณะท่ีพนัธบตัรของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ก็ไดรั้บผลกระทบจากเร่ืองน้ีเช่นกนั โดยผลตอบแทนของพนัธบตัรพุง่ข้ึนไปท่ี 4.6% หลงัจาก
มีความกงัวลในเร่ืองน้ี รวมไปถึงตลาดหลกัทรัพย ์ทาวาดลัของซาอุฯ มีแรงเทขายจากนกัลงทุนต่างชาติอยา่งมาก  การหายตวัไปอยา่งมี
เง่ือนง าของนายจามาล คาช็อกกี นกัข่าวชาวซาอุดิอาระเบียเป็นเวลากวา่ 2 อาทิตย ์ในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในกรุงอิสตนับูล ประเทศ
ตุรกี ก าลงัส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจและการลงทุนทัว่โลก ท่ามกลางกระแสข่าววา่รัฐบาลซาอุดิอาระเบีย อยูเ่บ้ืองหลงัการสงัหารเขา 
เน่ืองจากนายคาช็อกกี มกัวพิากษว์จิารณ์นโยบายของเจา้ชายโมฮมัเหมด็ บิน ซลัมาน มกฎุราชกมุารแห่งซาอุดีอาระเบีย และเขาไดล้ี้ภยัไป
ใชชี้วติอยูใ่นต่างประเทศเม่ือปีท่ีแลว้เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจบักมุ  ผลพวงจากข่าวการหายตวัไปอยา่งมีเง่ือนง าของนายคาช็อกกี ท าใหบ้รรดา
ผูบ้ริหารของจีเอม็ เจพีมอร์แกน และฟอร์ด เป็นผูบ้ริหารรายล่าสุดท่ีตดัสินใจยกเลิกเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งประเทศดา้นเศรษฐกิจท่ีกรุง
ริยาดในเดือนน้ี ขณะท่ีนายสตีฟ มนูชิน รมว.การคลงัสหรัฐ ยงัไม่ไดป้ระกาศยกเลิกแผนเขา้ร่วมประชุมแต่อยา่งใด แมจ้ะมีเสียงเรียกร้อง   
     นอกจากน้ี การหายตวัไปของนายคาช็อกกียงัส่งผลกระทบต่อซาอุฯ โดยเฉพาะการลงทุนกวา่ 45,000 ลา้นดอลลาร์ในซอฟตแ์บงก ์วชินั 
ฟันด ์ซ่ึงเป็นกองทุนความมัง่คัง่ของประเทศและเมด็เงินเหล่าน้ีน าไปลงทุนไปในบริษทัสตาร์ทอพัช่ือดงัอยา่งอูเบอร์ สแลก็ รวมไปถึง
บริษทัอ่ืนๆ เช่นเออาร์เอม็ ผูผ้ลิตชิปโทรศพัทมื์อถือ เอน็วเิดีย ผูผ้ลิตการ์ดจอช่ือดงั หรือแมแ้ต่ในเทสลา  ล่าสุด ราคาหุน้ของซอฟตแ์บงก์่
ไดรั้บผลกระทบจากเร่ืองน้ีไปเตม็ๆ จนส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง 725 เยน (-7.27%) หลงัจากราคาหุน้ปรับตวัข้ึนในช่วงก่อนหนา้น้ี ถือวา่ร่วง
ลง 30% และมูลค่าตลาดของซอฟตแ์บงกว์บูจากจุดสูงสุดเกือบ 720,000 ลา้นบาท 

 

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

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 

http://www.ryt9.co.th/
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หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

15 ต.ค. 61 USA 19.30 ยอดค้ำปลกี 
 0.6% 0.1% 

 USA 19.30 ดชันีกำรผลติรัฐนิวยอร์ก 
 19.3 19.0 

 USA 21.00 สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ 
 0.5% 0.6% 

16 ต.ค. 61 EUR 16.00 ดชันีภำวะเศรษฐกจิของเยอรมนจีำก 
สถำบัน ZEW 

 - 76.0 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 - 1.3% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 20.15 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 0.2% 0.4% 

 USA 21.00 ดชันีตลำดทีอ่ย่อูำศัย 
 67 67 

 USA 21.00 ต ำแหน่งงำนว่ำงเปิดใหม่จำก JOLTs 
 6.900M 6.939M 

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

 USA 19.30 เร่ิมต้นก่อสร้ำงทีอ่ย่อูำศัย 
 1.216M 1.282M 

 USA 19.30 ใบอนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน 
 1.272M 1.229M 

 USA 21.30 สตอ็คน ำ้มนัดบิรำยสัปดำห์ 
 - 6.0M 

18 ต.ค. 61 USA 01.00 รำยงำนกำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิสหรัฐฯ 

 - - 

 USA 19.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 215K 214K 

 USA 19.30 ดชันีภำคกำรผลติ FED สำขำฟิลำเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกำ 

 20.3 22.9 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัสภำวะเศรษฐกจิ 
 0.5% 0.4% 

19 ต.ค. 61 USA 03.30 กำรปรับลดงบดุล 
 - 4.177T 

 USA 21.00 ยอดขำยบ้ำนมอืสอง 
 5.300M 5.340M 

       

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 


