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     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 ธ.ค.) หลังจากกระทรวงแรงานสหรัฐเปิดเผย
ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ .ย.ที่ขยายตัวน้อยกว่าคาด ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียในปีหน้า   
     มุมมองทองค าภาคบ่าย  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (7 ธ.ค.) โดยนักลงทุนยงัคงเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้น
สหรัฐร่วงลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ยงัเพิ่มความน่าดึงดูดให้สัญญาทองค าด้ วยเช่นกัน  การลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความต้องการทองค าเพิ่มขึ้น  
     ขณะทน่ี กัลงทุนจับตาการประชุม  นโยบ ายก ารเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  (เฟด) ในวันที่ 18-19 ธ.ค. ซ่ึงมีการคาดการณ์กันว่า  เฟดจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียเป็นคร้ังที่ 4 ในปีน้ี 
 

 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 

 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,235 1,254 

L2 1,230 1,263 

L3 1,224 1,268 

แนะแนวทางการลงทุน 

    ดอลล่าร์ยงัเป็นปัจจัยหนุนราคา
ทองค าให้ทรงตัวในระดับสูงต่อไป 
แต่ราคาปรับตัวขึ้นมามากแล้ว  อาจ
เกิดแรงเทขายระยะส้ัน  ๆ ออกมาได้ 
แต่อย่างไรก็ตามการอ่อนตัวอาจท า
ได้ไม่มากเช่นกัน นักลงทุนยงั
สามารถเข้าซ้ือเก็งก าไรรอบส้ันได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Suggestion Your Trade 

Date 10  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,235 

Target 1,254 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,252.60 +9.00 

Silver 14.696 +0.187 
Crude Oil 52.61 +1.12 
Dow Jones 24,388.95 -558.72 

 

 

วันที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 07/12/61 758.21 759.73 +1.52 

10/12/61 00.0 00.0 0.00 

11/12/61 00.0 00.0 0.00 
12/12/61 00.0 00.0 0.00 

13/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

    ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขาย
ที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 ธ.ค.) หลังจากกระทรวง
แรงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ .ย.ที่
ขยายตัวน้อยกว่าคาด ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า    
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ญี่ปุ่น 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นปรับลดตัวเลข GDP ไตรมาส 3 เป็นหดตัวลง 2.5% เทียบรายปี จากเดิมหดตัว 1.2%       รัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 หดตวัลง 2.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซ่ึงเป็นการหดตวัมากที่สุดในรอบกว่า 4 ปี 
เน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติไดส่้งผลกระทบต่อรายจ่ายดา้นการลงทุน   ตวัเลขจีดีพีดงักล่าวถูกปรับทบทวนลงจากรายงาน
เบ้ืองตน้ท่ีระบุว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่นหดตวั 1.2% ในไตรมาส 3 และยงัเป็นการหดตวัรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ีหดตวั 7.3% ในไตรมาส 2 
ของปี 2557 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีญ่ีปุ่นปรับข้ึนภาษีการบริโภค ขณะเดียวกนั ตวัเลขจีดีพีท่ีมีการปรับทบทวน ยงัหดตวัลงมากกว่าท่ีนกั
เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนในผลส ารวจของเกียวโด นิวส์ โพลล ์คาดการณ์ไวว้่าจะหดตวั 2.1%  หากเทียบเป็นรายไตรมาส จีดีพี
ไตรมาส 3 หดตวั 0.6% ซ่ึงลดลงจากรายงานเบ้ืองตน้ท่ีระบุว่าหดตวั 0.3% 

     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ไดรั้บผลกระทบจากภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองหลายเหตุการณ์ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจประเทศเส่ียงเขา้สู่ภาวะถดถอย  ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึง ไตฝุ้่ นเชบี ที่พดัถล่มทางตะวนัตกของญ่ีปุ่ น จนส่งผลใหต้อ้งมีการปิดใหบ้ริการสนามบินหลกัของโอซากา้
ชัว่คราว และแผ่นดินไหวรุนแรง 6.7 แมกนิจูด ที่เขยา่เกาะฮอกไกโด ทางตอนเหนือของประเทศในเดือนก.ย. ไดส่้งผลกระทบต่อ
การใชจ่้ายของภาคธุรกิจ เช่น ผูค้า้ปลีก และบริษทัเทคโนโลย ี รายจ่ายดา้นการลงทุนร่วงลง 2.8% จากไตรมาสก่อนหนา้ ซ่ึงเป็น
การปรับทบทวนลงอยา่งมากจากที่ลดลงเพียง 0.2% ในรายงานเบ้ืองตน้  นอกจากน้ี การใชจ่้ายภาคเอกชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก
ภยัพิบติัเช่นกนั ถูกปรับทบทวนเป็นลดลง 0.2% จากเดิมลดลง 0.1% ส่วนการลงทุนภาคสาธารณะลดลง 2.0% จากเดิมลดลง 1.9% 
                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq28/2926415 

  

 

 

 

 

ฝร่ังเศส  
 

มาครองเตรียมประชุมร่วมกับสหภาพการค้าวันน้ี หวังคลายวิกฤตม็อบเส้ือก๊ักเหลือง          ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครอง 
แห่งฝร่ังเศส เตรียมประชุมร่วมกบัสหภาพการคา้และองคก์รนายจา้งในวนัน้ี เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุม
ต่อตา้นรัฐบาลของกลุ่มเส้ือกัก๊สีเหลืองในกรุงปารีสและเมืองอื่นๆ ท่ีด  าเนินมาเป็นสัปดาห์ท่ี 4 แลว้  การประชุมในวนัน้ีจะมีข้ึน
ก่อนการแถลงทางโทรทศัน์ ซ่ึงคาดว่านายมาครองจะประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตท่ีเกิดข้ึน  รายงานข่าวระบุ
ว่า กลุ่มผูป้ระทว้งเส้ือกัก๊เหลืองประมาณ 136,000 คนไดอ้อกมาชุมนุมกนัตามทอ้งถนนในวนัเสาร์ท่ีผ่านมา ซ่ึงในจ านวนน้ี มีผู ้
ถูกจบักุมมากกว่า 1,200 คน  โดยเฉพาะท่ีกรุงปารีส มีรายงานเหตุวางเพลิงรถ ทุบท าลายหนา้ต่างและปลน้ร้านคา้เกิดข้ึนทัว่เมือง 
และมีประชาชนเขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งราว 10,000 คน  นายบรูโน เลอแมร์ รัฐมนตรีคลงัฝร่ังเศสระบุว่า สถานการณ์ท่ีก  าลงั
เกิดข้ึนน้ีถือเป็นภยัพิบติัส าหรับธุรกิจและเศรษฐกิจ                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq38/2926419 

  

 

 

 

 

ญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นเผยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 1.31 ล้านล้านเยนในเดือนต.ค. ลดลง 40.1% ร่วงหนักสุดในรอบ 21 เดือน        ขอ้มูลจากรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นเผยใหเ้ห็นว่า ยอดเกินดุลบญัชีเดินสะพดัของญ่ีปุ่ นลดลงมากที่สุดในรอบ 21 เดือนในเดือนต.ค. เน่ืองจากราคาน ้ามนัน าเขา้
ท่ีปรับตวัสูงข้ึนไดบ้ดบงัการส่งออกท่ีขยายตวัข้ึน  กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า ญ่ีปุ่นมียอดเกินดุลบญัชีเดินสะพดั 
1.31 ลา้นลา้นเยน (1.165 หม่ืนลา้นดอลลาร์) ในเดือนต.ค. ลดลง 40.1% จากเดือนเดียวกนัของปีที่แลว้ ซ่ึงนบัเป็นเดือนที่ 4 
ติดต่อกนัแลว้ท่ียอดเกิดดุลบญัชีเดินสะพดัลดลง และเป็นการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนม .ค. 2550 ซ่ึงในตอนนั้น ยอดเกินดุล
ด่ิงหนกัถึง 88.9%  อยา่งไรกดี็ ญ่ีปุ่ นยงัคงมียอดเกินดุลบญัชีเดินสะพดัเป็นเดือนที่ 52 ติดต่อกนั โดยไดรั้บแรงหนุนจากรายได้
จากการลงทุนต่างประเทศ  รายงานเบ้ืองตน้ระบุว่า ราคาน ้ามนัดิบท่ีปรับตวัข้ึนและก๊าซธรรมชาติเหลวน าเขา้ท่ีปรับตวัข้ึน ส่งผล
ใหย้อดน าเขา้ของญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน 20.5% จากปีที่แลว้ สู่ระดบั 7.41 ลา้นลา้นเยนในเดือนน้ี                          ttps://www.ryt9.com/s/iq28/2926408 

  

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2926415
https://www.ryt9.com/s/iq38/2926419
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
10 ธ.ค 61 EUR 14.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  

 - -0.4% 

 EUR 14.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 - -0.8% 

 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 7.000M 7.009M 

11 ธ.ค 61 EUR 17.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของ  เยอรมนี
จากสถาบัน ZEW 

 - 58.2 

 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็กจาก 
NFIB 

 0.4% 0.0% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.0% 0.6% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  
( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.1% 0.5% 

12 ธ.ค 61 EUR 17.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 - -0.3% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.0% 0.3% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA  20.30 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธุรกิจใน
แอตแลนตาเฟด 

 - 2.2% 

 USA 22.30 สต็อคน ้ามันดิบประจ าสัปดาห์  
 - -7.3M 

13 ธ.ค 61 USA 02.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

   

 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 0.1% 0.1% 

 EUR 15.55 ประกาศอัตราดอกเบ้ียของ ECB 
 0.00% 0.00% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 228K 231K 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 -0.7% 0.5% 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 0.1% 0.4% 

14 ธ.ค 61 USA 04.00 การปรับลดงบดุล 
 - 4,086T 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  เยอรมันนี 
 - 51.6 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง 
บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   10 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  เยอรมันนี 
 - 53.3 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  
 - 51.5 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน  
 - 53.1 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก 
 0.1% 0.8% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก ( ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.2% 0.7% 

 USA 21.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.1% 0.3% 

 USA 21.15 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  
 0.3% 0.3% 

 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.5% 0.3% 

       


