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     ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 111 เยน จากการคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุ ข้อตกลงทางการค้า   นายโรเบิร์ต ไลท์ไทเซอร์ ผู้แทนการค้า
สหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะเป็นผู้น าคณะเจรจาการค้ากับจีนในวันที่ 14-15 ก.พ. ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีก าหนดพบปะกับ
คณะเจรจาการค้าของสหรัฐในวันศุกร์น้ี    
     นอกจากน้ี จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเล้ียงอาหารให้แก่คณะผู้แทนสหรัฐที่ภัตตาคารจีนในกรุงปักก่ิง ซ่ึงคาดว่านายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะเป็น
เจ้าภาพจัดงานเล้ียงดังกล่าว   ทั้งน้ี การที่ปธน.สี จ้ินผิง เตรียมให้การต้อนรับคณะผู้แทนการค้าสหรัฐ และการที่จีนมีก าหนดจัดงานเล้ียงดังกล่าว ถือเป็น
สัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีของทั้งจีนและสหรัฐในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย    
     ราคาทองฟิวเจอร์ ปิดตลาดวันพุธ(13ก.พ.)ปรับตัวข้ึน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งจั บตาประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ในการลงนามข้อตกลงในการเจรจาระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเพ่ือหลีกเล่ียงการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชัตดาวน์)   ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้
นผิง มีก าหนดพบปะกับคณะเจรจาการค้าของสหรัฐในวันศุกร์น้ี  

 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,303 1,314 

L2 1,297 1,319 

L3 1,292 1,324 

แนะแนวทางการลงทุน           
  สัญญาณกราฟทองค ารายวัน  ส่ง
สัญญาณเป็นลบ  หลังจากดีดตัวขึ้น
ไปทดสอบแนวต้าน แต่ไม่สามารถ
ผ่านขึ้นไปได้  และโดนแรงเทขายท า
ก าไรออกมา  มองว่าราคาทองค ามี
โอกาสอ่อนตัวลงมากกว่าน้ี  แนะไป
รอดักซ้ือที่กรอบแนวรับของวัน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 14  – Feb -2019 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,303 

Target 1,314 

Stoploss 1,285 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,314.00 +2.10 
Silver 15.809 +0.96 

Crude Oil 53.90 +0.80 

Dow Jones 25,543.27 +117.51 
 

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 
13/02/62 798.89 796.85 -2.04 

14/02/62 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 111 เยน จากการคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐ
และจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า  
      นายโรเบิร์ต ไลท์ไทเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะเป็นผู้น าคณะเจรจาการค้ากับจีนในวันที่ 14-15 ก.พ. 
ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีก าหนดพบปะกับคณะเจรจาการค้าของ
สหรัฐในวันศุกร์น้ี   
     นอกจากน้ี จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเล้ียงอาหารให้แก่คณะผู้แทนสหรัฐ
ที่ภัตตาคารจีนในกรุงปักก่ิง ซ่ึงคาดว่านายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน 
จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเล้ียงดังกล่าว    
     ทั้งน้ี การที่ปธน.สี จ้ินผิง เตรียมให้การต้อนรับคณะผู้แทนการค้าสหรัฐ 
และการที่จีนมีก าหนดจัดงานเล้ียงดังกล่าว ถือเป็น สัญญาณบวกที่แสดงให้
เห็นถึงความปรารถนาดีของทั้งจีนและสหรัฐในความพยายามที่จะบรรลุ
ข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย  
 
https://www.ryt9.com/s/iq21/2954043 
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สหรัฐฯ 
 
 

ทรัมป์-มนูชินประสานเสียง การเจรจาการค้ากับจีนก าลังไปได้ดี  
      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐไดส่้งคณะเจรจาท่ีมีความสามารถไปยงัจีนในสัปดาห์น้ี และการเจรจากก็  าลงัด  าเนินไปอยา่งดี 

ทางดา้นนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจาการคา้กบัจีนเป็นไปดว้ยดีในวนัน้ีต่อขอ้ถามเกี่ยวกบัการประชุมท่ีกรุงปักกิ่ง 
นายมนูชินกล่าวว่า "จนถึงขณะน้ี การเจรจาเป็นไปดว้ยดี"อยา่งไรกดี็ นายมนูชินไม่ไดเ้ปิดเผยว่า เขาไดพ้บปะกบัเจา้หนา้ที่จีนรายใด 

ก่อนหนา้น้ี นายมนูชินคาดหวงัว่า การเจรจาจะเกิดผลเพื่อยติุความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะพิจารณา
เลื่อนก าหนดเส้นตายในการบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างสหรัฐกบัจีนจากเดิมในวนัที่ 1 มี.ค.ออกไป หากคณะเจรจาของสหรัฐและจีน
สามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ในไม่ชา้ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์ก าหนดเส้นตายส าหรับการบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ในวนัที่ 1 มี.ค. ซ่ึง
หากทั้ง 2 ฝ่ายยงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงก่อนวนัดงักล่าว ปธน.ทรัมป์กจ็ะเดินหนา้เพิ่มการเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้ต่อสินคา้จีนมูลค่า 2 แสนลา้น
ดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จากเดิม 10% ในขณะน้ี                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq38/2954051 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ทรงตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนม.ค. 
      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ทรงตวัเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ขณะที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 0.1%   ดชันี CPI ไดรั้บผลกระทบจากการด่ิงลงของราคาน ้ามนั ขณะท่ีราคาอาหารปรับตวัข้ึน  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI 

เพิ่มข้ึน 1.6% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560 หลงัจากดีดตวัข้ึน 1.9% ในเดือนธ.ค.หากไม่นบัรวมหมวด
อาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.2% เม่ือเทียบรายเดือน และสอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ โดยดชันี CPI 

พื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.2% ติดต่อกนั 5 เดือน     เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานปรับตวัข้ึน 2.2% หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.2% เช่นกนัในเดือนพ.ย.และธ.ค.      
                                                                                                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq28/2954052 

 
 
 
 
 

โกลด์แมน 
แซคส์ 

โกลด์แมน แซคส์คาดราคาน ้ามันอยู่ในช่วงขาข้ึนในไตรมาส 2 เหตุอุปสงค์เพิ่มมากกว่าคาด  

     โกลดแ์มน แซคส์คาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัดิบเบรนทจ์ะแตะระดบัสูงสุดท่ี 67.50 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 2 หลงัจากที่พยายามดีดตวั
เหนือระดบั 64 ดอลลาร์นบัตั้งแต่ท่ีด่ิงลงอยา่งมากในไตรมาส 4 ของปีที่แลว้   โกลดแ์มน แซคส์ระบุว่า การคาดการณ์ราคาดงักล่าวมาจาก
มุมมองท่ีว่า การขยายตวัของอุปสงคจ์ะเพิ่มข้ึนมากกว่าท่ีคาดการณ์ก่อนหนา้น้ี ขณะท่ีกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) ใชม้าตรการปรับ
ลดก าลงัการผลิตลงอยา่งมากเพื่อลดปริมาณน ้ามนัในตลาด   

     ทั้งน้ี โกลดแ์มน แซคส์คาดการณ์ว่าอุปสงคน์ ้ามนัจะมีการขยายตวั 1.4 ลา้นบาร์เรล/วนัในปีน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมุมมองของส านกังาน
พลงังานสากล (IEA) แต่สูงกว่าที่โอเปกและนกัวิเคราะห์จากตลาดวอลลส์ตรีทคาดการณ์ที่ระดบั 1.24 ลา้นบาร์เรล/วนั  โกลดแ์มน แซคส์ระบุ
ว่า นกัวิเคราะห์คาดการณ์ความตอ้งการใชน้ ้ามนัต ่าเกินไป โดยเฉพาะจากตลาดเกิดใหม่  โอเปกเปิดเผยรายงานประจ าเดือนก.พ. ระบุว่าการ
ผลิตน ้ามนัของโอเปกลดลง 797,000 บาร์เรล/วนั สู่ระดบั 30.806 ลา้นบาร์เรล/วนัในเดือนม.ค. ซ่ึงเทียบเท่ากบัการปฏิบติัตามขอ้ตกลงปรับลด
ก าลงัการผลิตราว 86%   ทางดา้นซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงเป็นผูน้  าในการปรับลดการผลิตของโอเปก ประกาศว่าจะลดการผลิตสู่ระดบั 9.8 ลา้น
บาร์เรล/วนัในเดือนหนา้ โดยลดลงมากกว่า 500,000 บาร์เรล/วนัจากที่มีการสัญญาไวใ้นช่วงแรก                                        https://www.ryt9.com/s/iq30/2954050 

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

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2954051
https://www.ryt9.com/s/iq28/2954052
https://www.ryt9.com/s/iq30/2954050
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 

       


