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            นักลงทุนผ่อนคลายความกงัวลในประเดน็สงครามการค้าลงเนื่องจากจนีมคีวามคบืหน้าหลงัการเจรจาของผู้น าทั้งสอง ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ลดลง 0.35% 
จากวนัก่อนหน้า   ขณะทีต่ลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกหลงัจากนักลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัข้อขดัแย้งทางการค้าระหว่างจนีละสหรัฐฯ โดยเส้นอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มคีวามชันสูงขึน้ ด้านตวัเลขเศรษฐกจิอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของสหรัฐฯ เดอืนพฤศจกิายนปรับตวั ลดลง ขณะทีผ่ลผลติ
ภาคอุตสาหกรรมยูโรโซน ขยายตวัสูงขึน้ในเดอืนตลุาคม  
      ราคาทองฟิวเจอร์ ปิดตลาดวนัองัคาร (11ธ.ค.)ปรับตวัขึน้เกอืบ 2 ดอลลาร์ เพราะปัจจยัหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการคาดการณ์ทีว่่าธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า   
        อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องคอยตดิตามตวัเลขตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นีไ้ด้แก่  ดชันีราคาผู้บริโภค  คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ
ของธุรกจิในแอตแลนตาเฟด  ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน ดชันีสินค้าน าเข้า  ดชันีสินค้าส่งออก การปรับ
ลดงบดุล  ยอดค้าปลกี  ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ  อตัราการใช้ก าลงัการผลติ  สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ เป็นต้น 
ทั้งนี ้เฟดจะจดัการประชุมในวนัที ่18-19 ธ.ค.นี ้ขณะทีน่ักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุมคร้ังนี ้ซ่ึงจะเป็นการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้คร้ังที ่4 ส าหรับปีนี ้แต่จะชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีหน้า หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรทีซ่บเซาในเดอืนพ.ย.  
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,238 1,248 

L2 1,232 1,254 

L3 1,228 1,263 

แนะแนวทางการลงทุน  

    หลงัจากทีร่าคาได้เคลือ่นตวัเข้าหา
แนวต้านไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และดอล
อ่อนค่าลง หนุนราคาดดีตวัขึน้ ยงั
มองกราฟในลกัษณะ ย่อตวัเพือ่ขึน้
ต่อ  นักลงทุนยงัสามารถเข้าซือ้
สะสม ได้ เมือ่ราคาอ่อนตวัลงมาแนว
รับ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 13  – Dec -2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดซื้อ 1,238 

Target 1,254 

Stoploss 1,235 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,250.00 +2.80 

Silver 14.851 +0.223 

Crude Oil 51.15 -0.50 

Dow Jones 24,527.27 +157.03 
 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( 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 

12/12/61 763.56 763.56 0.00 

13/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

              นักลงทุนผ่อนคลายความกงัวลในประเดน็สงครามการค้าลง
เนื่องจากจนีมคีวามคบืหน้าหลงัการเจรจาของผู้น าทั้งสอง ดชันีค่าเงนิ
ดอลลาร์ลดลง 0.35% 
จากวนัก่อนหน้า   ขณะทีต่ลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกหลงัจากนักลงทุน
คลายความกงัวลเกีย่วกบัข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจนีละสหรัฐฯ 
โดยเส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ มคีวามชันสูงขึน้ 
ด้านตวัเลขเศรษฐกจิอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของสหรัฐฯ เดอืนพฤศจกิายน
ปรับตวั ลดลง ขณะทีผ่ลผลติภาคอุตสาหกรรมยูโรโซน ขยายตวัสูงขึน้
ในเดอืนตุลาคม   
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EIA 

EIA เผยยอดผลติน า้มนัดบิสหรัฐสัปดาห์ทีแ่ล้วลดลงเลก็น้อย 
     ส ำนกังำนสำรสนเทศดำ้นกำรพลงังำนของรัฐบำลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยวำ่ กำรผลิตน ้ ำมนัดิบของสหรัฐลดลงในสปัดำห์ท่ีผำ่นมำ ซ่ึง
ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 7 ธ.ค.  รำยงำนประจ ำสปัดำห์ของ EIA ระบุวำ่ กำรผลิตน ้ ำมนัดิบของสหรัฐเม่ือสปัดำห์ท่ีแลว้อยูท่ี่ 11.6 ลำ้นบำร์เรล/วนั 
ลดลง 100,000 บำร์เรล/วนัจำกสปัดำห์ก่อนหนำ้ แต่ยงัคงมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ 1.8 ลำ้นบำร์เรล/วนั   
     นอกจำกน้ี ในรำยงำน "Short-term Energy Outlook" EIA ประเมินวำ่ กำรผลิตน ้ ำมนัดิบของสหรัฐเดือนพ.ย.เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 11.5 ลำ้น
บำร์เรล/วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 150,000 บำร์เรล/วนัจำกเดือนต.ค. เน่ืองจำกไดมี้กำรกลบัมำผลิตตำมปกติหลงัจำกท่ียติุไปเพรำะพำยเุฮอร์ริเคนเม่ือ
เดือน ต.ค.   ส ำนกัข่ำวซินหวัรำยงำนวำ่ EIA คำดกำรณ์วำ่ กำรผลิตน ้ ำมนัดิบของสหรัฐปี 2561 โดยเฉล่ีย จะอยูท่ี่ระดบั 10.9 ลำ้นบำร์เรล/
วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำก 9.4 ลำ้นบำร์เรล/วนั จำกปีก่อนหนำ้ท่ีระดบั 12.1 ลำ้นบำร์เรล/วนั                                            https://www.ryt9.com/s/iq29/2928073 

 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

วุฒิสภาสหรัฐเตรียมพจิารณายุตกิารสนับสนุนกองทพัซาอุดอีาระเบียในเยเมน 
     วฒิุสภำสหรัฐไดล้งมติเพ่ือเปิดกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรยติุกำรใหก้ำรสนบัสนุนกองทพัซำอุดีอำระเบียในเยเมน หลงัคดีฆำตกรรมนำย
จำคำล คำช็อกกี นกัข่ำวชำวซำอุดีอำระเบียไดส้ร้ำงควำมตึงเครียดใหก้บัรัฐบำลของประธำนำธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ และสภำคองเกรส   
วฒิุสภำสหรัฐมีมติดว้ยคะแนนเสียง 60 ต่อ 39 เสียงใหเ้ปิดกำรพิจำรณำประเด็นดงักล่ำว ซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุนโดยนำยไมค ์ลี วฒิุสมำชิก
พรรครีพบัลิกนั และนำยเบอร์นีย ์แซนเดอร์ส วฒิุสมำชิกอิสระ ซ่ึงเป็นกำรส่งสญัญำณวำ่ทั้งสองพรรคจะรวมตวักนัเพ่ือทบทวนบทบำท
ของซำอุดีอำระเบียในคดีฆำตกรรมของนำยคำช็อกกีและควำมขดัแยง้ในเยเมน รวมถึงควำมสมัพนัธ์ในระดบัทวภิำคี   
     อยำ่งไรก็ตำม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวำ่กำรเปล่ียนแปลงของมำตรกำรดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อกำรลงมติในรอบสุดทำ้ยหรือไม่ 
นอกจำกน้ี นำยบ็อบ คอร์เกอร์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวเิทศสมัพนัธ์ของวฒิุสภำ กล่ำวกบัผูส่ื้อขำ่ววำ่ เขำเตรียมเสนอมติเพ่ือประณำม
กำรเสียชีวติของนำยคำช็อกกี ขณะท่ีนำยมิทช ์แมคคอนเนลล ์ไดเ้รียกร้องใหว้ฒิุสมำชิกลงคะแนนเสียงใหก้บัค ำร้องของนำยคอร์เกอร์   
ทั้งน้ี หำกวฒิุสภำเห็นชอบผำ่นร่ำงมติดงักล่ำว จะถือเป็นควำมทำ้ทำยต่อรัฐบำลของปธน.ทรัมป์ซ่ึงกล่ำวก่อนหนำ้น้ีวำ่ไม่มีหลกัฐำนใดท่ี
บ่งช้ีวำ่เจำ้ชำยโมฮมัเหมด็ บิน ซลัมำน มกฎุรำชกมุำรแห่งซำอุดีอำระเบีย เป็นผูส้ัง่กำรสงัหำรนำยคำช็อกกี และไม่เตม็ใจท่ีจะลงโทษ
ซำอุดีอำระเบีย แมห้น่วยข่ำวกรองของสหรัฐจะสรุปวำ่มกฏุรำชกมุำรซำอุดีอำระเบียมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคดีดงักล่ำวก็ตำม 
                                                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq37/2928079 

 

 
 
 
 

 

 ธนาคารกลางจนีระงบัการด าเนินการทางตลาดตดิต่อกนัเป็นวนัที ่35 เหตุสภาพคล่องเพยีงพอ 
     ธนำคำรกลำงจีน (PBOC) ไดร้ะงบักำรด ำเนินกำรทำงตลำดผำ่นกำรท ำขอ้ตกลง reverse repo เป็นวนัท่ี 35 ติดต่อกนัในวนัน้ี โดยระบุวำ่ 
สภำพคล่องในระบบธนำคำรนั้นมีเพียงพอ  ทั้งน้ี reverse repo เป็นกระบวนกำรอดัฉีดสภำพคล่องท่ีธนำคำรกลำงเขำ้ซ้ือหลกัทรัพยจ์ำก
ธนำคำรพำณิชยด์ว้ยขอ้ตกลงท่ีจะขำยคืนในอนำคต  ส ำหรับอตัรำดอกเบ้ียขำ้มคืน Shibor ซ่ึงเป็นมำตรวดัตน้ทุนท่ีธนำคำรของจีนปล่อยกู้
ใหก้บัธนำคำรดว้ยกนันั้น ปรับตวัข้ึน 0.95%  แตะท่ี 2.519% ส่วนอตัรำดอกเบ้ีย Shibor ประเภท 1 เดือน ปรับตวัข้ึน 0.26% แตะท่ี 2.9% 
ส ำนกัข่ำวซินหวัรำยงำน                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq27/2928095 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2928073
https://www.ryt9.com/s/iq37/2928079
https://www.ryt9.com/s/iq27/2928095
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

10 ธ.ค 61 EUR 14.00 ดชันีสินค้าน าเข้า 
 - -0.4% 

 EUR 14.00 ดชันีสินค้าส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 7.000M 7.009M 

11 ธ.ค 61 EUR 17.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิของ เยอรมนี
จากสถาบัน ZEW 

 55.0 58.2 

 USA 18.00 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็จาก 
NFIB 

 107.0 107.4 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ 
 0.0% 0.6% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  
( ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.1% 0.5% 

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

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.0% 0.3% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA  20.30 คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อของธุรกจิใน
แอตแลนตาเฟด 

 - 2.2% 

 USA 22.30 สตอ็คน า้มนัดบิประจ าสัปดาห์ 
 - -7.3M 

13 ธ.ค 61 USA 02.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

 -165.0B -100.5B 

 EUR 14.00 ดชันีราคาผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 0.1% 0.1% 

 EUR 15.55 ประกาศอตัราดอกเบีย้ของ ECB 
 0.00% 0.00% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 228K 231K 

 USA 20.30 ดชันีสินค้าน าเข้า 
 -1.0% 0.5% 

 USA 20.30 ดชันีสินค้าส่งออก 
 0.1% 0.4% 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 



 

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

 
  Afternoon Report   13 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 

 

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

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนันี 
 - 51.6 

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี 
 - 53.3 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ ยูโรโซน 
 - 51.5 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบริการ ยูโรโซน 
 - 53.1 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี 
 0.1% 0.8% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี ( ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.2% 0.7% 

 USA 21.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.1% 0.3% 

 USA 21.15 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ 
 0.3% 0.3% 

 USA 21.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 0.5% 0.3% 

       


