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     ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับสูงขึน้หลงัจากความกงัวลต่อประเดน็สงครามการค้าลดลงบ้างหลงัจนีส่งสัญญาณการลดภาษีน าเข้ายานยนต์จากสหรัฐฯ ส่วนเงนิ
ปอนด์สเตอร์ลงิยงัคงอ่อนค่าลงมากต่อเนื่องจากความเส่ียงทีน่ายกรัฐมนตรีเทเร ซ่า เมย์อาจถูกลงคะแนนไม่ไว้วางใจให้ออกจากต าแหน่ง ประเดน็การค้าของจนี
และสหรัฐฯ ผ่อนคลายมากขึน้ เนื่องจากจนีจะ ลดภาษนี าเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ขัดแย้งกนัเองในเชิงนโยบาย โดยทรัมป์ขู่ว่าจะปล่อยให้
รัฐบาลปิดท าการหากว่ารายจ่ายเพือ่สร้างก าแพงแนวชายแดนสหรัฐฯ-เมก็ซิโกไม่ผ่านสภาคองเกรส ด้านเคร่ืองช้ีเศรษฐกจดิชันีความเช่ือมัน่ของธุรกจิ ใน
เยอรมนียงัคงตดิลบขณะทีด่ชันรีาคาผู้ผลติสหรัฐฯ และญี่ปุ่ นลดลงจากราคาน า้มนั     
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย รำคำทองค ำดดีตวัขึน้ จำกปัจจยัควำมไม่แน่นอนจำกปัญหำ Brexit  ทีย่ังมคีวำมเห็นแย้ง ในเร่ืองกำรโหวตองักฤษออกจำกสหภำพ
ยุโรป  นักลงทุนยงัเข้ำซื้อสินทรัพย์ทีป่ลอดภัยเช่น ทองค ำ น ำ้มนั และดอลล่ำร์ นักวเิครำะห์ ระบุว่ำ รำคำทองจะปรับฐำนต่อไป ขณะทีน่ักลงทุนจบัตำกำร
ประชุมนโยบำยกำรเงนิของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ในวนัที ่18-19 ธ.ค. ซ่ึงมกีำรคำดกำรณ์กนัว่ำ เฟดจะปรับขึน้อตัรำดอกเบีย้เป็นคร้ังที ่4 ในปีนี้ 
     อย่ำงไรกต็ำมนักลงทุนยงัต้องคอยตดิตำมตวัเลขตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ ำคญัทีจ่ะประกำศในรอบสัปดำห์นีไ้ด้แก่  ดชันีรำคำผู้บริโภค  คำดกำรณ์อตัรำเงนิเฟ้อ
ของธุรกจิในแอตแลนตำเฟด  ดุลงบประมำณธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ  ดชันีสินค้ำส่งออก กำรปรับ
ลดงบดุล  ยอดค้ำปลกี  ผลผลติภำคอุตสำหกรรม  ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ  อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ  สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ เป็นต้น 
      

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,235 1,248 

L2 1,230 1,254 

L3 1,224 1,263 

แนะแนวทางการลงทุน  

    หลงัจำกทีร่ำคำได้เคลือ่นตวัเข้ำหำ
แนวต้ำนไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว และดอล
ล่ำร์กลบัมำแข็งค่ำขึน้อกีคร้ัง  อำจ
เป็นปัจจยักดดนัให้รำคำทองค ำเกดิ
กำรอ่อนตวัลงในระยะเวลำอนัส้ันนี ้ 
ในเบือ้งต้นยงัมองว่ำเป็นกำรย่อเพือ่
ขึน้ต่อได้ 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 12  – Dec -2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดซื้อ 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 
 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
07/11/61 758.21 759.73 +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   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

  ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับสูงขึน้หลงัจากความกงัวลต่อประเดน็ 
สงครามการค้าลดลงบ้างหลงัจนีส่งสัญญาณการลดภาษีน าเข้ายาน
ยนต์จากสหรัฐฯ ส่วนเงนิปอนด์สเตอร์ลงิยงัคงอ่อนค่าลงมากต่อเนื่อง
จากความเส่ียงทีน่ายกรัฐมนตรีเทเร ซ่า เมย์อาจถูกลงคะแนนไม่
ไว้วางใจให้ออกจากต าแหน่ง 
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จีน 

ทูตจนีช้ีการระงบัข้อพพิาทการค้าจนี-สหรัฐช่ัวคราวส่งผลดต่ีอทั้ง 2 ประเทศ 
     หวาง ตงฮวั ทูตจีนประจ ากงสุลจีนในเมืองซานฟรานซิสโก ไดเ้ปิดเผยผา่นทางบทความท่ีไดมี้การเผยแพร่ผา่นทาง San Francisco 
Chronicle g,njvวานน้ีวา่ การหยดุพกัขอ้พิพาทการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐ ไดช่้วยผอ่นคลายความวติกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ และเสถียรภาพของตลาดใน 2 ประเทศ  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ หวางไดก้ล่าวผา่นบทความช่ือ  "A welcome pause in U.S.-
China trade dispute" วา่ นบัเป็นขา่วดีส าหรับเศรษฐกิจและตลาดโลกท่ีผูน้ าของจีนและสหรัฐไดป้ระชุมและรับประทานอาหารเยน็อยา่ง
สร้างสรรคน์อกรอบการประชุม G20 ท่ีอาร์เจนตินา  ในระหวา่งการประชุมช่วงรับประทานอาหารเยน็นั้น ประธานาธิบดีสี จ้ินผงิ ของจีน 
และประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เห็นชอบร่วมกนัวา่ จะยงัไม่มีการจดัเก็บภาษีชุดใหม่เพ่ิมเติม  หวางระบุวา่ ถือเป็นผลประโยชน์ส าหรับ
ทั้ง 2 ฝ่ายท่ีสามารถไกล่เกล่ียความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจซ่ึงกนัและกนั ในขณะท่ีชาว
อเมริกนัจ านวนมากท่ีตนเองไดพ้ดูคุยดว้ยนั้น ต่างหวงัวา่ ความขดัแยง้ทางการคา้จะยติุลงโดยเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัของสหรัฐ   
                                                                                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq29/2927527 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 
 

“ทรัมป์”พร้อมแทรกแซงคดหีัวเว่ยถ้าช่วยปิดดลีการค้ากบัจนี 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยวา่ พร้อมจะแทรกแซงกรณีการจบักมุตวันางเม่ิง หวา่นโจว ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การเงิน (ซีเอฟโอ) ของบริษทั หวัเวย่ เทคโนโลย ีหากจะช่วยใหบ้รรลุขอ้ตกลงการคา้กบัจีนได ้ ทรัมป์ กล่าววา่ พร้อมจะแทรกแซงคดี
ดงักล่าวถา้หากคิดวา่เป็นผลดีต่อขอ้ตกลงการคา้กบัจีน และความมัน่คงของประเทศ แต่ยอมรับวา่ ยงัไม่ไดพ้ดูคุยกบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
ของจีนเก่ียวกบัเร่ืองน้ี   ถอ้ยแถลงของทรัมป์ มีข้ึนหลงัจากศาลแคนาดา อนุญาตใหป้ระกนัตวันางเม่ิง หลงัจากเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว
ของนางเม่ิงไดย้ืน่หลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดและบา้นในการขอประกนัตวั มูลค่ารวม 7.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และมีความเป็นไปไดท่ี้นางเม่ิงจะ
ถูกส่งตวัไปยงัสหรัฐเพ่ือรับการพิจารณาคดีต่อไป   
     ทั้งน้ี นางเม่ิง ไดถู้กทางการแคนาดาจบักมุตวัเม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค.ท่ีผา่นมา ตามค าขอของกระทรวงยติุธรรมสหรัฐ เน่ืองจากคาดวา่ทางบริษทั
อาจลกัลอบขายสินคา้ใหก้บัอิหร่าน ซ่ึงถูกสหรัฐคว  ่าบาตร  ต่อมาในวนัท่ี 7 ธ.ค. นางเม่ิงไดถู้กน าตวัข้ึนศาลเมืองแวนคูเวอร์ และถูกตั้งขอ้
กล่าวหาวา่มีพฤติกรรมหลอกลวงในกรณีลกัลอบท าขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัอิหร่าน โดยนางเม่ิงถูกระบุวา่ไดใ้ชบ้ริษทัสกายคอม ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือบงัหนา้ในการท าธุรกิจกบัอิหร่าน ซ่ึงถือเป็นการละเมิดมาตรการคว  ่าบาตรท่ีสหรัฐบงัคบัใชต้่ออิหร่าน ในช่วงปี 
2552-2557 

 

 
 
 

จีน 

จนีเตรียมหั่นภาษรีถยนต์สหรัฐเหลอื 15% 
     ส านกัข่าวบลูมเบิร์ก รายงานวา่ รัฐบาลจีนก าลงัเตรียมด าเนินการปรับลดอตัราภาษีรถยนตท่ี์น าเขา้จากสหรัฐ หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีสหรัฐ
และจีนไดห้ารือกนัทางโทรศพัทใ์นวนัน้ี  แหล่งข่าวระบุวา่ คณะรัฐมนตรีจีน เตรียมพิจารณาขอ้เสนอปรับลดอตัราภาษีรถยนตท่ี์น าเขา้จาก
สหรัฐ ลงสู่ระดบั 15% จากปัจจุบนัท่ีระดบั 40% โดยจีน ไดป้รับข้ึนอตัราภาษีรถยนตท่ี์น าเขา้จากสหรัฐสู่ระดบั 40% ในเดือนก.ค.เพ่ือตอบ
โตม้าตรการปรับข้ึนอตัราภาษีของทางสหรัฐ  รายงานข่าวจากส านกัข่าวบลูมเบิร์ก สอดคลอ้งกบัขอ้ความในทวติเตอร์ของประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐท่ีระบุก่อนหนา้น้ีวา่ จีนตกลงท่ีจะปรับลดภาษีรถยนตส์หรัฐจากระดบั 40%   
หลงัจากข่าวน้ีแพร่ออกไปทั้งในส่ือกระแสหลกัและส่ือโซเชียล ราคาหุน้บริษทัผลิตรถยนตส์ญัชาติเยอรมนัท่ีมีฐานผลิตในสหรัฐ ปรับตวั
ข้ึนกนัถว้นหนา้ โดยเฉพาะรถยนตบี์เอม็ดบัเบิลย ูและเมอร์เซเดสเบนซ์ 

 

 

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2927527
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วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

10 ธ.ค 61 EUR 14.00 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 - -0.4% 

 EUR 14.00 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 22.00 ต ำแหน่งงำนว่ำงเปิดใหม่จำก JOLTs 
 7.000M 7.009M 

11 ธ.ค 61 EUR 17.00 ดชันีช้ีวดัภำวะเศรษฐกจิของ เยอรมนี
จำกสถำบัน ZEW 

 55.0 58.2 

 USA 18.00 ดชันีควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก 
NFIB 

 107.0 107.4 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ 
 0.0% 0.6% 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ  
( ไม่รวมอำหำรและพลงังำน) 

 0.1% 0.5% 

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

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
 0.0% 0.3% 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอำหำรและพลงังำน) 

 0.2% 0.2% 

 USA  20.30 คำดกำรณ์อตัรำเงนิเฟ้อของธุรกจิใน
แอตแลนตำเฟด 

 - 2.2% 

 USA 22.30 สตอ็คน ำ้มนัดบิประจ ำสัปดำห์ 
 - -7.3M 

13 ธ.ค 61 USA 02.00 ดุลงบประมำณธนำคำรกลำง
สหรัฐอเมริกำ 

 -165.0B -100.5B 

 EUR 14.00 ดชันีรำคำผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 0.1% 0.1% 

 EUR 15.55 ประกำศอตัรำดอกเบีย้ของ ECB 
 0.00% 0.00% 

 USA 20.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 228K 231K 

 USA 20.30 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 -1.0% 0.5% 

 USA 20.30 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 0.1% 0.4% 

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

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ เยอรมนันี 
 - 51.6 

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 



 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง 
บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   12 ธันวาคม 2561 

หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรบริกำร เยอรมนันี 
 - 53.3 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรผลติ ยูโรโซน 
 - 51.5 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรบริกำร ยูโรโซน 
 - 53.1 

 USA 20.30 ยอดค้ำปลกี 
 0.1% 0.8% 

 USA 20.30 ยอดค้ำปลกี ( ไม่รวมยำนพำหนะ) 
 0.2% 0.7% 

 USA 21.15 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 0.1% 0.3% 

 USA 21.15 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ 
 0.3% 0.3% 

 USA 21.15 อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ 
 0.5% 0.3% 

       


