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     ราคาทองปิดตลาดวันอังคาร (12ก.พ.)ปรับตัวข้ึน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งการเจรจาระหว่างสมาชิกพรรคเดโม
แครตและรีพับลิกันในการหลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชัตดาวน์) รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 
     เจ้าหน้าที่ท าเนียบขาวรายหน่ึงกล่าวว่า อาจมีการเล่ือนก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากเดิมที่ก า หนดไว้ใน
วันที่ 1 มี.ค.  ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะจัดการเจรจาการค้ารอบใหม่ที่กรุงปักก่ิงในสัปดาห์น้ี โดยกระทรวงพาณิชย์จีนยืนยนัว่า นายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน จะจัดการประชุมเพ่ือเจรจาการค้ารอบใหม่กับนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ (ยเูอสทีอาร์) และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี
คลังสหรัฐ โดยการประชุมจะจัดข้ึนที่กรุงปักก่ิง ในวันที่ 14-15 ก.พ.น้ี   ด้านนายริชาร์ด เชลบี วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกัน เปิดเผยว่า ในการเจรจาระหว่าง
สมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการรักษาความม่ันคงตามแนวชาย แดนน้ัน ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุ
ข้อตกลงช่ัวคราวเพ่ือจัดสรรงบประมาณด้านความม่ันคงตามแนวชายแดนร่วมกันได้  
 

 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,303 1,317 

L2 1,297 1,322 

L3 1,292 1,326 

แนะแนวทางการลงทุน           
  หากราคายงัไม่กลับมายืนเหนือ  
 $ 1,311 Us/Oz ได้อีกคร้ังจะท าให้
ทิศทางทองค าระยะส้ันมองเป็นขา
ลง และจะท าให้เกิดการปรับฐาน
ระยะส้ันคร้ังใหม่ ในทางกลับกัน
หากสามารถยืนได้ มองดีดตัว
ทดสอบแนวต้านได้ไม่ยากนัก  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 13  – Feb -2019 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell ฝั่งซ้ือถือรอ 

Entry จุดซ้ือ 1,303 

Target 1,317 

Stoploss 1,285 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,314.00 +2.10 
Silver 15.809 +0.96 

Crude Oil 51.63 -1.09 

Dow Jones 25,425.76 +372.65 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 08/02/62 803.29 802.12 -1.17 

11/02/62 802.12 802.12 0.00 

12/02/62 892.12 798.89 -3.23 
13/02/62 00.0 00.0 0.00 

14/02/62 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและเงินปอนด์ ในการ
ซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.พ.) หลังจาก
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) เปิดเผยว่า ดัชนีความเช่ือม่ัน
ของธุรกิจขนาดย่อมชะลอตัวลงในเดือนม .ค. อันเน่ืองมาจากผลกระทบ
ของภาวะชัตดาวน์หน่วยงานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือ
เทียบกับเงินเยน โดยได้ปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่า สหรัฐและจีนจะ
สามารถบรรลุข้อตกลงการค้า  
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สหรัฐฯ 
 
 

ทรัมป์อาจเล่ือนก าหนดเส้นตายเจรจาการค้ากับจีน หากสามารถบรรลุดีลในไม่ช้า       

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะพิจารณาเลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างสหรัฐกบัจีนจากเดิมใน
วนัที่ 2 มี.ค.ออกไป หากคณะเจรจาของสหรัฐและจีนสามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ในไม่ชา้   ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาเปิดกวา้งต่อการ
ขยายก าหนดเวลาเส้นตาย แต่กไ็ม่ตอ้งการที่จะท าดงักล่าว   ผูน้  าสหรัฐยงักล่าวว่า ทางจีนตอ้งการที่จะบรรลุขอ้ตกลงเป็นอยา่งมาก และเขามี
คณะเจรจาชุดใหญ่อยูท่ี่จีนเพื่อหาทางท าขอ้ตกลง  ต่อขอ้ถามท่ีว่า เขาจะพบกบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิงในช่วงปลายเดือนมี.ค.หรือไม่ 
ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "ยงัไม่ใช่ ณ จุดน้ี"  ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์ก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ในวนัที่ 2 มี.ค. ซ่ึงหาก
ทั้ง 2 ฝ่ายยงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงก่อนวนัดงักล่าว ปธน.ทรัมป์กจ็ะเดินหนา้เพิ่มการเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้ต่อสินคา้จีนมูลค่า 2 แสนลา้น
ดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จากเดิม 10% ในขณะน้ี                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq38/2953408 

 
 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์ไม่ปล้ืมข้อตกลงเดโมแครต- รีพับลิกัน แต่ส่งสัญญาณไม่มีชัตดาวน์รอบ 2 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวในวนัน้ีว่า เขาไม่ไดรู้้สึกมีความสุขต่อการท่ีสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัสามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงชัว่คราวในการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน)์ ก่อนถึงเส้นตายวนัที่ 15 ก.พ.  "ผมไม่สามารถพูดว่าผมมีความสุข ผมไม่
สามารถพูดว่าผมรู้สึกปลื้ม" ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผูส่ื้อข่าว   อยา่งไรกดี็ ปธน.ทรัมป์ไม่ไดก้ล่าวว่าเขาจะลงนาม หรือจะวีโตข้อ้ตกลงดงักล่าว 
โดยระบุแต่เพียงว่า เขาจะจดัการประชุมเพื่อหารือถึงเร่ืองน้ีในเวลาต่อไป  ปธน.ทรัมป์กล่าวต่อไปว่า เขาไม่เช่ือว่าจะเกิดภาวะชตัดาวน์อีกคร้ัง
หน่ึง   "เราไม่ตอ้งการเห็นการชตัดาวน์อีกคร้ังหน่ึง" ปธน.ทรัมป์กล่าว และเสริมว่า เขาจะดูรายละเอียดของขอ้ตกลงดงักล่าว 

ทางดา้นนายเควิน แมคคาร์ธี ผูน้  าเสียงขา้งนอ้ยในสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจาระหว่างสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนั
ในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์รอบท่ี 2 ในวนัที่ 15 ก.พ. ประสบความคืบหนา้ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุขอ้ตกลงชัว่คราว ซ่ึงพรรคเดโม
แครตมีท่าทีอ่อนขอ้ต่อขอ้เรียกร้องของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ในการสร้างก  าแพงกั้นแนวชายแดนท่ีติดกบัเมก็ซิโก     นายแมคคาร์ธียงั
กล่าวว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงก่อนหนา้น้ียนืกรานว่าจะไม่มีการใหง้บประมาณสร้างก าแพง แต่ในการท าขอ้ตกลง
ชัว่คราว นางเพโลซีไม่ไดแ้สดงการคดัคา้นต่อขอ้เรียกร้องของปธน.ทรัมป์แต่อยา่งใด และขณะน้ี พรรคเดโมแครตเห็นพอ้งต่อแนวคิดในการ
สร้างร้ัวความยาวมากกว่า 55 ไมล ์  

     อยา่งไรกดี็ นายดรูว ์แฮมมิล ซ่ึงเป็นรองหวัหนา้คณะท างานของนางเพโลซี กล่าวว่า "ขอ้ตกลงน้ีกย็งัคงไม่มีการใหเ้งินสร้างก  าแพง และท่ี
ผ่านมา พรรคเดโมแครตกไ็ดส้นบัสนุนการสร้างร้ัวอยูแ่ลว้ และขอ้ตกลงน้ีกมี็วงเงินสนบัสนุนการสร้างร้ัวเท่ากบัในปีท่ีแลว้"   แหล่งข่าวใน
สภาคองเกรสเปิดเผยว่า ตวัแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัสามารถบรรลุขอ้ตกลงชัว่คราวในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์ 
โดยที่ประชุมเห็นพอ้งกนัในการสร้างร้ัววงเงิน 1.4 พนัลา้นดอลลาร์ แต่ไม่ใช่ก  าแพงคอนกรีตที่ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ตอ้งการ   ก่อน
หนา้น้ี ปธน.ทรัมป์เรียกร้องใหมี้การสร้างก าแพงความยาว 215 ไมล ์วงเงิน 5.7 พนัลา้นดอลลาร์กั้นชายแดนเมก็ซิโก ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ระหว่างพรรคเดโมแครต และรีพบัลิกนัในสภาคองเกรส จนน าไปสู่ภาวะชตัดาวน์ 35 วนั ซ่ึงเป็นสถิติยาวนานเป็นประวติัการณ์ของ
สหรัฐ     นอกจากน้ี ขอ้ตกลงชัว่คราวดงักล่าวจะลดจ านวนเตียงในสถานกกักนัผูอ้พยพท่ีเขา้เมืองอยา่งผิดกฎหมายลง 17% จากปัจจุบนัที่
ระดบั 49,057 เตียง สู่ระดบั 40,520 เตียง                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq37/2953407 

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

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2953408
https://www.ryt9.com/s/iq37/2953407
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
12 ก.พ 62 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันของธุรกิจขนาดเล็ก 

 103.0 104.4 

 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.950M 6.888M 

13 ก.พ 62 EUR 17.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 -0.4% -1.7% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.1% -0.1% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA 22.00 คาดการณืเงินเฟ้อ FED แอตแลนต้า 
 - 2.0% 

 USA 22.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 - 1.3M 

14 ก.พ 62 EUR 14.00 ประมาณการ GDP เยอรมันนี 
 0.1% -0.2% 

 EUR 17.00 ประมาณการ GDP ยโูรโซน 
 0.2% 0.2% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 225K 234K 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.2% -0.2% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 - -0.1% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก  
 0.1% 0.2% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก  (ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.1% 0.2% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.2% 0.6% 

15 ก.พ 62 USA 04.30 การปรับลดงบดุล 
 - 4,026T 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า  
 - -1.9% 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาสินค้าส่งออก  
 - -1.0% 

 USA 20.30 ดัชนีส ารวจภาคการผลิตสาขานิวยอร์ค  
 7.0 3.9 

 USA 20.30 ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า  
 0.2% -1.0% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาสินค้าส่งออก  
 0.2% -0.6% 

 USA 21.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.2% 0.3% 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต  
 78.8% 78.7% 

 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค มหาลัยมิชิแกน  
 92.5 91.2 

       


