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     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(13 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ทีว่่า 
สหรัฐและจนีจะสามารถบรรลขุ้อตกลงทางการค้า นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัแข็งค่าขึน้หลงัจากนักลงทุนซึมซับรายงานทีว่่า อตัราเงนิเฟ้อของสหรัฐทรงตวั
ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่3  และปัจจยัหนุนจากการทีแ่นวโน้มทีจ่ะไม่เกดิภาวะการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (ชัตดาวน์) รอบ 2 ในสัปดาห์นี ้
     มุมมองภาคบ่าย ทองค าปรับระดบัสูงขึน้เลก็น้อยเมือ่คนืนี ้(13 ก.พ.) ท่ามกลางการซื้อขายทีผ่นัผวน เนื่องจากการแข็งค่าของสกลุเงนิดอลลาร์ได้สร้างแรง
กดดนัต่อตลาดทองค า ขณะทีน่ักลงทุนยงัคงจบัตาว่าสหรัฐจะเผชิญกบัสถานการณ์ทีห่น่วยงานของรัฐบาลถูกปิดท าการ หรือชัตดาวน์ รอบทีส่องหรือไม่ 

    อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นีไ้ด้แก่  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  ดชันีราคาผู้ผลติ  ยอดค้า
ปลกี  สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ   การปรับลดงบดุล  ดชันีส ารวจภาคการผลติสาขานิวยอร์ค   ดชันีราคาสินค้าน าเข้า   ดชันีราคาสินค้าส่งออก  ผลผลติ
ภาคอุตสาหกรรม   อตัราการใช้ก าลงัการผลติ   ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค มหาลยัมชิิแกน  เป็นต้น   
 
 
 
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,303 1,314 

L2 1,297 1,319 

L3 1,292 1,324 

แนะแนวทางการลงทุน      

     ราคาทองค ายงัเคลือ่นตวัอยู่ใน
กรอบ การดดีตวัท าได้ในวงจ ากดั 
ในขณะทีต่ลาดยงัเผชิญกบัแรงขาย
ท าก าไรออกมา เบือ้งต้นมองว่า นกั
ลงทุนอาจมารอตั้งรับเมือ่ราคามกีาร
อ่อนตวัลงมาและเข้าซ้ือตามกรอบที่
ให้ไว้  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 
 

 

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 

13/02/62 798.89 796.85 -2.04 

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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FED 

 

ปธ.เฟดฟิลาเดลเฟียหนุนเฟดขึน้ดอกเบีย้เพยีงคร้ังเดยีวในปีนีแ้ละปีหน้า 

     นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยวา่ เฟดจะยงัคงสามารถปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียทั้งในปีน้ีและปีหนา้ได ้เม่ือเขาพิจารณาจากมุมมองท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจ  นายฮาร์เกอร์กล่าวในการแถลงต่อ
เครือข่ายธุรกิจชาวยวิซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวานน้ีวา่ การปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟดเพียงคร้ังเดียวในปีน้ีและปีหนา้นั้น เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม
นอกจากน้ี นายฮาเกอร์คาดวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐจะขยายตวัเหนือระดบั 2% เลก็นอ้ยในปีน้ี และ
ชะลอลงเลก็นอ้ยสู่ระดบั 2% ในปีหนา้  ทั้งน้ี นายฮาร์เกอร์จะเป็นกรรมการท่ีสามารถลงมติก าหนดอตัราดอกเบ้ียของเฟดในปี
หนา้                                                                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq29/2954423 

  

 

 

 

 

 

จีน – สหรัฐฯ 

ผู้แทนระดบัสูงจนีและสหรัฐเปิดฉากการเจรจาเร่ืองการค้าทีก่รุงปักกิง่แล้ววนันี ้
     จีนและสหรัฐไดเ้ร่ิมการเจรจาประเด็นการคา้ในระดบัรัฐมนตรีท่ีกรุงปักก่ิงแลว้ในวนัน้ี เพ่ือคล่ีคลายสงครามการคา้ระหวา่ง 2 
ประเทศ  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ การเจรจาคร้ังน้ีจะจดัข้ึนไปจนถึงวนัพรุ่งน้ี และมีนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวง
คลงัสหรัฐ นายโรเบิร์ต ไลทไ์ฮเซอร์ ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ รวมทั้งนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน  เม่ือเดือนธ.ค. 2561 
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน และประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เห็นพอ้งวา่ ทั้ง 2 ประเทศจะเก็บภาษีน าเขา้สินคา้
เพ่ิมเติม และพยายามท่ีจะสรุปการเจรจาในประเด็นเทคโนโลย ีและทรัพยสิ์นทางปัญญาใหไ้ดภ้ายในระยะเวลา 90 วนั   
บลูมเบิร์ก นิวส์ รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวในวนัน้ีวา่ ทั้ง 2 ประเทศอยูใ่นระหวา่งการประสานงานเพ่ือจดัท าขอ้ตกลง โดยป
ธน.ทรัมป์ไดพิ้จารณาเร่ืองการเล่ือนเสน้ตายการเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากวนัท่ี 1 มี.ค. ออกไป 60 วนั  
     ทั้งน้ี ทรัมป์ใหค้  ามัน่วา่ จะข้ึนภาษีสินคา้จีนวงเงิน 2 แสนลา้นดอลลาร์ จากอตัราภาษีเดิม 10% เป็น 25% ยกเวน้วา่ทั้ง 2 ฝ่ายจะ
สามารถตกลงกนัไดใ้นประเด็นท่ีสหรัฐมองวา่ จีนด าเนินการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม                                      https://www.ryt9.com/s/iq29/2954399 

  

 

 

 

 

จีน 

แบงก์ชาตจินีระงบัการด าเนินการทางตลาดต่อเนื่องกนัเป็นวนัที ่4 หลงัหยุดตรุษจนี 
     ธนาคารกลางจีน (PBOC) ไดร้ะงบัการด าเนินการทางตลาดเงิน (Open Market Operations: OMO) ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 ใน
วนัน้ี หลงัจากช่วงวนัหยดุเทศกาลตรุษจีนส้ินสุดลง  เวบ็ไซตข์อง PBOC ระบุวา่ สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่นระดบัท่ี
ค่อนขา้งสูง หลงัจากท่ีมีกระแสเงินสดเขา้มาในระบบการเงินซ่ึงช่วยชดเชยขอ้ตกลง reverse repos ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน   
Reverse repo เป็นกระบวนการท่ีธนาคารกลางเขา้ซ้ือหลกัทรัพยจ์ากธนาคารพาณิชยด์ว้ยขอ้ตกลงท่ีจะขายคืนในอนาคต 
ทั้งน้ี ขอ้ตกลง reverse repo ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในวนัน้ีอยูท่ี่ 2 แสนลา้นหยวน (2.95 หม่ืนลา้นดอลลาร์) ซ่ึงเท่ากบัวา่ PBOC 
ไดร้ะบายสภาพคล่องจากระบบการเงินในจ านวนเงินดงักล่าว   
     ทั้งน้ี เทศกาลตรุษจีน ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 5 ก.พ. ในปีน้ี ถือเป็นเทศกาลส าคญัส าหรับชาวจีน ส่งผลใหเ้กิดอุปสงคเ์งินสดในช่วง
ดงักล่าวเป็นจ านวนมาก                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq27/2954434 

  

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

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2954423
https://www.ryt9.com/s/iq29/2954399
https://www.ryt9.com/s/iq27/2954434
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   14 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 

       


