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     เงินปอนด์ร่วงลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ธ.ค.) เน่ืองจากความไม่แน่นอนของ
การที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยรายงานล่าสุดระบุว่า ผู้น าเยอรมนีและผู้ น าสหภาพยโุรป (EU) ได้ปิดทางเจรจาข้อตกลง Brexit ต่อ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ     
     ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (11 ธ.ค.) เน่ืองจากสกลุเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าได้สร้างแรงกดดันต่อตลาด อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค าปรับตัวลง
เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า เป็นปั จจัยที่ช่วยหนุนตลาดในระหว่างวัน  
     อย่างไรก็ตาม ทองค าปิดตลาดปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากตลาดได้รับปัจจัยหนุนในระหว่างวันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะชะลอการปรับข้ึน
อัตราดอกเบ้ียในปีหน้า  เฟดจะจัดการประชุมในวันที่ 18-19 ธ.ค.น้ี ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 4 ส าหรับปีน้ี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่เช่ือว่า เฟดจะชะลอการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า หลังการเปิดเผยตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรที่ซบเซาในเดือนพ .ย.  
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,235 1,248 

L2 1,230 1,254 

L3 1,224 1,263 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค าอ่อนตัวลงเล็กน้อย  
จากแรงกดดันค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็ง
ค่าข้ึน  นักลงทุนเทขายท าก าไรระยะ
ส้ัน ๆ ออกมา  แต่การปรับตัวลงยงั
ท าได้ไม่มากนักน่ืองจากนักลงทุนยงั
เข้าถือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย  แนะอ่อนตัวเข้าซ้ือ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 12  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,235 

Target 1,248 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,247.20 -2.20 
Silver 14.628 +0.23 

Crude Oil 51.65 +0.65 

Dow Jones 24,370.24 -53.02 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 07/12/61 758.21 759.73 +1.52 

10/12/61 759.73 760.32 +0.59 

11/12/61 760.32 763.56 +3.24 
12/12/61 00.0 00.0 0.00 

13/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   เงินปอนด์ร่วงลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขาย
ที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ธ.ค.) เน่ืองจากความไม่
แน่นอนของการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดย
รายงานล่าสุดระบุว่า ผู้น าเยอรมนีและผู้ น าสหภาพยโุรป (EU) ได้ปิดทาง
เจรจาข้อตกลง Brexit ต่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษ  
                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq21/2927291      
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EU 

ผู้น าเยอรมนี , EU ประสานเสียงปิดทางเจรจาข้อตกลง Brexit ต่อนายกฯอังกฤษ  

    นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษ ไดเ้ดินทางเขา้พบผูน้  าของสหภาพยโุรป (EU) ในวนัน้ี เพื่อหาทางออกใหก้บัร่างขอ้ตกลงการแยกตวั
ขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผูน้  า EU ในวนัที่ 13-14 ธ.ค.  ทั้งน้ี นางเมยไ์ดห้ารือกบันายมาร์ค รุทท ์
นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด ์และนางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เพื่อขอเสียงสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในขอ้ตกลง 
Brexit   อยา่งไรกดี็ ผูน้  าของ EU ส่งสัญญาณชดัเจนว่า พวกเขายนิดีท่ีจะใหค้  าช้ีแจงในประเดน็ต่างๆต่อนางเมย ์แต่จะไม่มีการเจรจาต่อรองคร้ัง
ใหม่ต่อขอ้ตกลง Brexit ดงักล่าว   นางแมร์เคิลระบุจุดยนืของเยอรมนีว่าจะไม่มีการเจรจาท าขอ้ตกลง Brexit ฉบบัใหม่   ทางดา้นนายฌอง-คลอ็ด 
ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) กล่าวว่า "ขอ้ตกลงท่ีเราไดท้  าข้ึนถือเป็นขอ้ตกลงฉบบัเดียวท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความเป็นไปได ้และเรา
จะไม่เปิดการเจรจาคร้ังใหม่"     เม่ือวานน้ี นางเมยไ์ดป้ระกาศเลื่อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างขอ้ตกลง Brexit ออกไปโดยไม่มีก  าหนด จากเดิม
ท่ีมีก  าหนดลงมติในวนัน้ี  มีการคาดการณ์ในวงกวา้งว่า ร่างขอ้ตกลง Brexit ของนางเมยจ์ะถูกคว  ่ากลางสภา หากมีการลงมติในวนัน้ี 
                                                                                                                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq37/2927178 

 
 

แคนนาดา 
 

ศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวผู้บริหาร หัวเว่ย หลังย่ืนหลักทรัพย์วงเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์ 

     ศาลแคนาดาไดอ้นุญาตใหป้ระกนัตวันางเม่ิง ว่านโจว ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินของบริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยี ่หลงัจากอดีตเพื่อน
ร่วมงานและครอบครัวของนางเม่ิงไดย้ืน่หลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดและบา้นในการขอประกนัตวั มูลค่ารวม 7.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   นางเม่ิงไดถู้ก
ทางการแคนาดาจบักุมตวัเม่ือวนัที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตามค าขอของกระทรวงยติุธรรมสหรัฐ เน่ืองจากคาดว่าทางบริษทัอาจลกัลอบขายสินคา้
ใหก้บัอิหร่าน ซ่ึงถูกสหรัฐคว  ่าบาตร  ต่อมาในวนัที่ 7 ธ.ค. นางเม่ิงไดถู้กน าตวัข้ึนศาลเมืองแวนคูเวอร์ และถูกตั้งขอ้กล่าวหาว่ามีพฤติกรรม
หลอกลวงในกรณีลกัลอบท าขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัอิหร่าน โดยนางเม่ิงถูกระบุว่าไดใ้ชบ้ริษทัสกายคอม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อบงั
หนา้ (shell company) ในการท าธุรกิจกบัอิหร่าน ซ่ึงถือเป็นการละเมิดมาตรการคว  ่าบาตรที่สหรัฐบงัคบัใชต่้ออิหร่าน ในช่วงปี 2552-2557 
                                                                                                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq37/2927180 

 
 

อังกฤษ 
 

นายกฯอังกฤษคว้าน ้าเหลว หลังผู้น า EU ปิดทางเจรจา ล่ันไม่แก้ไขข้อตกลง Brexit 

     นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษ ไดเ้ดินทางเขา้พบผูน้  าของสหภาพยโุรป (EU) ในวนัน้ี เพื่อหาทางออกใหก้บัร่างขอ้ตกลงการแยกตวั
ขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผูน้  า EU ในวนัที่ 13-14 ธ.ค.    ทั้งน้ี นางเมยจ์ะเจรจากบันายมาร์ค รุทท ์
นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด ์และนางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เพื่อขอเสียงสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในขอ้ตกลง 
Brexit    อยา่งไรกดี็ ผูน้  าของ EU ส่งสัญญาณชดัเจนว่า พวกเขายนิดีท่ีจะใหค้  าช้ีแจงในประเดน็ต่างๆต่อนางเมย ์แต่จะไม่มีการเจรจาต่อรองคร้ัง
ใหม่ต่อขอ้ตกลง Brexit ดงักล่าว    นายฌอง-คลอ็ด ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) กล่าวว่า "ขอ้ตกลงท่ีเราไดท้  าข้ึนถือเป็น
ขอ้ตกลงฉบบัเดียวท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความเป็นไปได ้และเราจะไม่เปิดการเจรจาคร้ังใหม่"   เม่ือวานน้ี นางเมยไ์ดป้ระกาศเลื่อนการลงมติในรัฐสภา
ต่อร่างขอ้ตกลง Brexit ออกไปโดยไม่มีก  าหนด จากเดิมท่ีมีก  าหนดลงมติในวนัน้ี    มีการคาดการณ์ในวงกวา้งว่า ร่างขอ้ตกลง Brexit ของนางเมย์
จะถูกคว  ่ากลางสภา หากมีการลงมติในวนัน้ี                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/2927166 

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

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2927178
https://www.ryt9.com/s/iq37/2927180
https://www.ryt9.com/s/iq37/2927166
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 

 55.0 58.2 

 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็กจาก 
NFIB 

 107.0 107.4 

 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  ยโูรโซน 
 0.3% -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 

 -165.0B -100.5B 

 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  
 -1.0% 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 าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  12  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% 

       


