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     ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับลดลง 0.36% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนทีล่ดลง เนื่องจากประธานาธิบดทีรัมป์มท่ีาทโีอนอ่อนผ่อนตาม
ต่อประเดน็การค้าและงบประมาณก่อสร้างก าแพงมากขึน้ ตลาดลดความกงัวลต่อความเส่ียงจากสภาครองเกรสโดยข้อตกลงเบือ้งต้นด้านงบประมาณใช้จ่าย
ด้านความมัน่คงท าให้ความเส่ียงการปิดท าการของรัฐบาลลดลง และนักลงทุนยงัมมีมุมองเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าสหรัฐฯ–จนี เนื่องจากทรัมป์ยนิยอมให้มี
การขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปจากก าหนดเดมิในวนัที ่1 มนีาคมเนื่องจากข้อตกลงมแีนวโน้มจะบรรลุผล     
     มุมมองภาคบ่าย ทองค าปรับระดบัสูงขึน้ในวนัพุธทีผ่่านมา ตลาดได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐทีอ่่อนตวัลง แต่ยงัท าก าไรได้ในวงจ ากดั เนื่องจากความ
ต้องการสินทรัพย์ทีม่คีวามเส่ียงเพิม่ขึน้และอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรสหรัฐทีเ่พิม่ขึน้ นกัลงทุนยงัไม่มัน่ใจในทศิทางของตลาดมากนัก จากความผนัผวน
ของตลาดทองค า   

     อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นีไ้ด้แก่  ดชันรีาคาผู้บริโภค  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 

ดชันีราคาผู้ผลติ  ยอดค้าปลกี  สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ   การปรับลดงบดุล  ดชันีส ารวจภาคการผลติสาขานิวยอร์ค   ดชันีราคาสินค้าน าเข้า   ดชันีราคาสินค้า
ส่งออก  ผลผลติภาคอุตสาหกรรม   อตัราการใช้ก าลงัการผลติ   ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค มหาลยัมชิิแกน  เป็นต้น   
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,303 1,317 

L2 1,297 1,322 

L3 1,292 1,326 

แนะแนวทางการลงทุน      

     ราคาทองค ายงัเคลือ่นตวัอยู่ใน
กรอบ ยงัแกว่งตวัไร้ทศิทาง นัก
ลงทุนยงัสามารถเข้าซื้อ หรือขาย 
ตามกรอบรับ – ต้าน ของวนัมองว่า
จะเป็นอย่างนีต้ลอดทั้งสัปดาห์  
จนกว่าจะมปัีจจยัใหม่ ๆ เข้ามา
กระตุ้นให้ทองค าเลอืกข้าง 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Suggestion Your Trade 

Date 13  – Feb -2019 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell ปิดท าก าไรทีแ่นวต้าน 
Entry จุดขาย 1,317 

Target 1,303 

Stoploss 1,328 
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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 
 

 

วนัที่ 
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 

12/02/62 802.12 798.89 -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   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

     ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับลดลง 0.36% สะท้อนความต้องการ
สินทรัพย์ปลอดภัยของนกัลงทุนทีล่ดลง เนื่องจากประธานาธิบดี
ทรัมป์มท่ีาทโีอนอ่อนผ่อนตามต่อประเดน็การค้าและงบประมาณ
ก่อสร้างก าแพงมากขึน้ 

     ตลาดลดความกงัวลต่อความเส่ียงจากสภาครองเกรสโดย
ข้อตกลงเบือ้งต้นด้านงบประมาณใช้จ่ายด้านความมัน่คงท าให้ความ
เส่ียงการปิดท าการของรัฐบาลลดลง และนักลงทุนยงัมมีุมมองเชิง
บวกต่อการเจรจาการค้าสหรัฐฯ–จนี เนื่องจากทรัมป์ยนิยอมให้มกีาร
ขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปจากก าหนดเดมิในวนัที ่1 มนีาคม
เนื่องจากข้อตกลงมแีนวโน้มจะบรรลุผล 
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รัสเซีย 

รัสเซียจี ้ทวติเตอร์-เฟซบุ๊ก เร่งโอนถ่ายฐานข้อมูลของพลเมอืงในประเทศให้กบัรัสเซีย 

     Roskomnadzor ซ่ึงเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลดา้นการส่ือสารของรัสเซีย ขู่วา่จะลงโทษทวติเตอร์และเฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นบริษทั
โซเชียลมีเดียของสหรัฐ หากบริษทัเหล่าน้ีปฏิเสธท่ีจะโอนถ่ายฐานขอ้มูลของผูใ้ชง้านชาวรัสเซียมาใหก้บัทางรัสเซีย  นายอเลก็
ซานเดอร์ ซารอฟ หวัหนา้หน่วยาน Roskomnadzor กล่าววา่ "ทวติเตอร์และเฟซบุ๊กจะตอ้งโอนถ่ายฐานขอ้มูลผูใ้ชง้านชาวรัสเซีย
ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงผมคิดวา่น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 9 เดือน ไม่เช่นนั้นบริษทัเหล่าน้ีจะตอ้งถูกลงโทษ"นายซารอฟ คาดหวงั
วา่ เจา้หนา้ท่ีตวัแทนของทวติเตอร์และเฟซบุ๊กจะพบกบัเจา้หนา้ท่ีของ Roskomnadzor เพ่ือหารือเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวในช่วง
ปลายเดือนก.พ. ท่ีกรุงมอสโก   

     ทั้งน้ี กฎหมายของรัสเซียก าหนดวา่ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของชาวรัสเซียเอาไว้
ภายในอาณาเขตของรัสเซีย และ Roskomnadzor มีสิทธิท่ีจะลงโทษดว้ยการปรับเงินหรือบลอ็คการใหบ้ริการของบริษทั
อินเทอร์เน็ต ในกรณีท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ เม่ือปีท่ีแลว้ Roskomnadzor ไดพ้ยายามระงบัการใชง้านแอป
พลิเคชนั เทเลแกรม ในรัสเซีย ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ส่งขอ้ความ เน่ืองจากเทเลแกรมไดป้ฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูลของผูใ้ชง้าน 
                                                                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2953709 

  

 

 

 

 

 

ฟิลปิปินส์  

ดูเตอร์เต หวงัเปลีย่นช่ือประเทศฟิลปิปินส์ เหตุช่ือเก่าเช่ือมโยงยุคอาณานิคมในอดตี 
     ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ เปิดเผยวา่ เขาคาดหวงัท่ีจะเปล่ียนช่ือประเทศจากฟิลิปปินส์ ใหเ้ป็น "มาฮาร์ลิ
กา" เน่ืองจากช่ือเก่าเป็นช่ือท่ีถูกตั้งข้ึนในยคุท่ีฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปน  ความหวงัของนายดูเดอร์เตมีความสอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของอดีตปธน.เฟอร์ดินาน มาร์กอส ท่ีเคยแสดงความประสงคท่ี์จะเปล่ียนช่ือประเทศใหเ้ป็น "มาฮาร์ลิกา" ซ่ึงเป็น
ภาษาทอ้งถ่ินท่ีแปลวา่ "ความสูงศกัด์ิ" โดยช่ือประเทศฟิลิปปินส์นั้นถูกตั้งข้ึนโดยกษตัริยฟิ์ลิปท่ีสอง ในช่วงท่ีฟิลิปปินส์ตกเป็น
อาณานิคมของสเปนกวา่ 300 ปี   
     ทั้งน้ี แนวคิดของปธน.ดูเตอร์เตอาจตอ้งใชก้ารร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ และมีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างอ่ืนๆ มากมาย  
โดยปธน.ดูเตอร์เตไดพ้ยายามผลกัดนัใหมี้การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ และเปล่ียนรูปแบบการปกครองของรัฐบาล  ปธน.ดูเตอร์
เตกล่าววา่ "วนันึง เราตอ้งเปล่ียนช่ือประเทศใหม่ อดีตปธน.มาร์กอสนั้นคิดถูกแลว้ เขาตอ้งการท่ีจะเปล่ียนช่ือประเทศเป็นมาฮาร์
ลิกา เน่ืองจากนัน่คือภาษามาเลย"์                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq38/2953193 

  

 

 

 

 

กมัพูชา 

กมัพูชาผดิหวงั หลงั EU เลง็ถอดสิทธิพเิศษทางการค้า อ้างไม่พอใจด้านสิทธิมนุษยชน 
     รัฐบาลกมัพชูาแสดงความผิดหวงัต่อการตดัสินใจของสหภาพยโุรป (EU) ท่ีจะเร่ิมกระบวนการพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทาง
การคา้ต่อกมัพชูา เน่ืองจากมีความไม่พอใจต่อประวติัดา้นสิทธิมนุษยชน, สิทธิของแรงงาน และการด าเนินการดา้น
ประชาธิปไตยของกมัพชูา  รัฐบาลกมัพชูาออกแถลงการณ์ประณามการตดัสินใจดงักล่าววา่เป็นการแสดงความไม่ยติุธรรมเป็น
อยา่งยิง่ของคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซ่ึงเป็นองคก์รบริหารของ EU ในการเร่ิมกระบวนการพิจารณายกเลิกสิทธิพิเศษทาง
การคา้ "Everything but Arms" (EBA) จาก EU ซ่ึงช่วยใหก้มัพชูาสามารถส่งออกสินคา้ไปยงั EU ไดทุ้กรายการโดยไม่ถูกเรียก
เก็บภาษีน าเขา้ ยกเวน้อาวธุ  รัฐบาลกมัพชูากล่าวหา EC วา่ ไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อการด าเนินมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม และมี
ความคืบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสญัญาของสหประชาชาติ และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)   
                                                                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq38/2953405 

  

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2953193
https://www.ryt9.com/s/iq38/2953405
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

12 ก.พ 62 USA 18.00 ดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกจิขนาดเลก็ 
 103.0 104.4 

 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.950M 6.888M 

13 ก.พ 62 EUR 17.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 - -1.7% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 0.1% -0.1% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค 
 (ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA 22.00 คาดการณ์เงนิเฟ้อ FED แอตแลนต้า 
 - 2.0% 

 USA 22.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - 1.3M 

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

 EUR 17.00 ประมาณการ GDP ยูโรโซน 
 0.2% 0.2% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 225K 234K 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ 
 0.2% -0.2% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ 
 (ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 - -0.1% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี 
 0.1% 0.2% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.1% 0.2% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 0.2% 0.6% 

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

 EUR 17.00 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 - -1.9% 

 EUR 17.00 ดชันีราคาสินค้าส่งออก 
 - -1.0% 

 USA 20.30 ดชันีส ารวจภาคการผลติสาขานิวยอร์ค 
 7.0 3.9 

 USA 20.30 ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 
 0.2% -1.0% 

 USA 20.30 ดชันีราคาสินค้าส่งออก 
 0.2% -0.6% 

 USA 21.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.2% 0.3% 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 



 

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

 
  Afternoon Report   13 กุมภาพันธ์ 2562 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 USA 21.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
 78.8% 78.7% 

 USA 22.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิแกน 
 92.5 91.2 

       


