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     ดอลลาร์อ่อนค่าลง  หลังจากทางการสหรัฐรายงานว่ายอดค้าปลีกเดือนธ .ค.ร่วงลงหนักสุดในรอบ 9 ปี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและ
กลุ่มสินค้าผู้บริโภคดิ่งลง และยงัสกัดปัจจัยบวกจากรายงานความคืบหน้าของการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนด้วยเช่นกัน                 
      ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (14 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทุนลดการถือครองทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนส่งสัญญาคืบหน้า รวมทั้งแนวโน้มที่ว่าสหรัฐจะสามารถหลีกเ ล่ียงภาวะที่หน่วยงานของรัฐบาลปิดท าการช่ัวคราว หรือชัตดาว น์ 
     นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนส่งสัญญาณคืบหน้า โดยนายโรเบิร์ต ไลท์ไทเซอร์  
ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้เข้าร่วมเ จรจานายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ที่กรุงปักก่ิงเม่ือวานน้ีและจะมีการสรุปผล
การเจรจาในวันน้ีตามเวลาท้องถิ่น  
     อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค าปิดตลาดขยบัลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เน่ืองจากนักลงทุนส่วนหน่ึงยงัคงเดินหน้าเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ ที่ปลอดภัย 
หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 1.2% ในเดือนธ.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับต้ังแต่เดือนก .ย.2552 โดยได้รับผลกระทบ
จากการปรับตัวลงของยอดขายในสินค้าทุกหมวด  

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,308 1,320 

L2 1,303 1,324 

L3 1,297 1,329 

แนะแนวทางการลงทุน           
  จากการเคล่ือนตัวของราคาทองค า
เม่ือวานน้ีราคาสามารถกลับมาอยู่ใน
แดนบวกได้ ท าให้กราฟทองค า
ระหว่างวันมีโอกาสปรับตัวขึ้นแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป  สถานะฝั่งซ้ือยงั
สามารถถือรอเพ่ือปิดท าก าไรที่แนว
ต้านได้  อ่อนตัวเข้าซ้ือเพิ่ม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 15  – Feb -2019 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,308 

Target 1,320 

Stoploss 1,295 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,313.90 -1.20 
Silver 15.528 -0.124 

Crude Oil 54.41 +0.51 

Dow Jones 25,439.39 +103.88 
 

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 

14/02/62 796.85 796.85 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์อ่อนค่าลง  หลังจากทางการสหรัฐรายงานว่ายอดค้าปลีกเดือน
ธ.ค.ร่วงลงหนักสุดในรอบ 9 ปี ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่ม
ค้าปลีกและกลุ่มสินค้าผู้บริโภคดิ่งลง และยงัสกัดปัจจัยบวกจากรายงาน
ความคืบหน้าของการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนด้วย
เช่นกัน                                                    https://www.ryt9.com/s/iq18/2954661 
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สหรัฐฯ 
 
 

ทรัมป์วางแผนลงนามร่างกม.งบประมาณเล่ียงชัตดาวน์ แต่เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินสร้างก าแพงก้ันเม็กซิโก  

     นายมิทช ์แมคคอนเนลล ์ผูน้  าเสียงขา้งมากในวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ มีแผนที่จะลงนามในร่างกฎหมาย
งบประมาณชัว่คราวซ่ึงรวมงบท่ีจะใชส้ร้างร้ัวกั้นแนวชายแดนท่ีติดกบัเมก็ซิโก เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์รอบท่ีสอง แต่ขณะเดียวกนั 
ทรัมป์กจ็ะใชอ้  านาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อออกกฎหมายอนุมติังบประมาณสร้างก าแพงกั้นชายแดน  โดยไม่ตอ้ง
ผ่านการรับรองจากสภาคองเกรส        เม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา ตวัแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัไดบ้รรลุขอ้ตกลงชัว่คราว
ในการหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์ โดยที่ประชุมเห็นพอ้งกนัในการสร้างร้ัววงเงิน 1.4 พนัลา้นดอลลาร์ แต่ไม่ใช่ก  าแพงคอนกรีตที่ตอ้งใชง้บใน
การสร้างถึง 5.7 พนัลา้นดอลลาร์ ตามที่ปธน.ทรัมป์ตอ้งการ                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/2954660 

 
สหรัฐฯ 

ผลส ารวจช้ีคะแนนนิยมทรัมป์ดีดตัวจากช่วงชัตดาวน์          เวบ็ไซต ์FiveThirtyEight ระบุว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดดี้ด
ตวัข้ึนจากระดบัต ่ากว่า 40% ที่ท  าไวใ้นวนัที่ 25 ม.ค. ซ่ึงขณะนั้นสหรัฐก าลงัเผชิญกบัการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) นาน 35 วนั ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นประวติัการณ์ของสหรัฐ    ผลการส ารวจล่าสุด พบว่า ปธน.ทรัมป์ไดรั้บคะแนนนิยม 41.5% ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดของปีน้ี 
แต่กย็งัต  ่ากว่าระดบั 42.2% ที่ท  าไวใ้นวนัที่ 22 ธ.ค.ปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นวนัเร่ิมตน้ชตัดาวน ์ ปธน.ทรัมป์มีคะแนนนิยมอยูท่ี่ราว 42% ในช่วง 10 เดือนที่
ผ่านมา ซ่ึงถือว่าต ่าเม่ือเทียบกบัประธานาธิบดีสหรัฐในยคุใหม่ และปธน.ทรัมป์ยงัคงไดรั้บคะแนนความไม่พอใจจากชาวสหรัฐในระดบัสูง                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สภาคองเกรสเร่งอนุมัติร่างงบประมาณ ก่อนเส้นตายชัตดาวน์เที่ยงคืนพรุ่งน้ี            สภาคองเกรสสหรัฐเตรียมเร่งพิจารณาและใหก้ารอนุมติั
ร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อใหท้นัเส้นตายในช่วงเท่ียงคืนวนัพรุ่งน้ีตามเวลาสหรัฐ หรือช่วงเท่ียงของวนัเสาร์ตามเวลาไทย มิฉะนั้นสหรัฐจะ
เผชิญกบัการปิดหน่วยงานรัฐบาล (ชตัดาวน์) เป็นคร้ังท่ี 2  ทั้งน้ี ร่างกฎหมายงบประมาณดงักล่าวจะใหเ้งินทุนแก่หน่วยงานรัฐบาลจ านวน 9 
แห่งเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานต่อไปไดจ้นถึงวนัที่ 30 ก.ย. โดยหน่วยงานเหล่าน้ีไดถู้กปิดท าการ และเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลจ านวน 800,000 รายถูก
พกังานชัว่คราวในช่วงชตัดาวน์ก่อนหนา้น้ี ขณะท่ีหน่วยงานอื่นๆ ท่ีถูกมองว่ามีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ และความมัน่คงของชาติยงัคง
สามารถเปิดด าเนินงานในช่วงชตัดาวน์  มีการคาดการณ์กนัว่า สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ และวุฒิสภาจะท าการอนุมติัร่างกฎหมายงบประมาณ
ดงักล่าวภายในคืนน้ี ก่อนส่งต่อไปใหป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ลงนามเป็นกฎหมายต่อไป   ร่างกฎหมายงบประมาณดงักล่าวไดผ้่านความ
เห็นชอบจากคณะเจรจาที่ประกอบดว้ยสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนัก่อนหนา้น้ี โดยทั้งสองพรรคต่างอา้งชยัชนะในการจดัท าร่าง
กฎหมายดงักล่าว  นายริชาร์ด เชลบี ซ่ึงเป็นวุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิกนั กล่าวว่า ร่างกฎหมายน้ีไดใ้หเ้งินดาวน์ส าหรับการสร้างก  าแพงของ
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ และท าใหรั้ฐบาลมีงบประมาณส าหรับการบริหารงานไปจนถึงส้ินสุดปีงบประมาณปัจจุบนั ขณะท่ีนางนิตา โล
วีย ์ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่า ร่างกฎหมายน้ีไดป้ฏิเสธการใหง้บสร้างก  าแพงของปธน.ทรัมป์ และมีการ
ใชม้าตรการที่ท  าใหร้ะบบตรวจคนเขา้เมืองของสหรัฐมีความเห็นแก่มนุษยธรรมม 

     ทั้งน้ี ร่างกฎหมายฉบบัน้ีจะจดัสรรงบประมาณ 1.375 พนัลา้นดอลลาร์ส าหรับการสร้างร้ัวกั้นชายแดนสหรัฐ-เมก็ซิโกความยาว 55 ไมล ้แต่
ไม่ใช่ก  าแพงคอนกรีตความยาว 215 ไมลท์ี่ตอ้งใชง้บในการสร้างถึง 5.7 พนัลา้นดอลลาร์ตามปธน.ทรัมป์ตอ้งการ  ส่ือรายงานว่า ปธน.ทรัมป์มี
แนวโนม้ที่จะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณดงักล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชตัดาวน์รอบท่ีสอง ถึงแมว้่าปธน .ทรัมป์ดูจะยงัไม่ค่อยพอใจนกั 
เน่ืองจากไม่ไดง้บ 5.7 พนัลา้นดอลลาร์เพื่อสร้างก าแพงตามที่เขาตอ้งการ แต่คาดว่าเขาอาจจะหางบประมาณดว้ยการใชอ้  านาจประธานาธิบดี
ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ และออกกฎหมายอนุมติังบประมาณสร้างก าแพงกั้นชายแดนเมก็ซิโก โดยไม่ตอ้งผ่านการรับรองจากสภาคอง
เกรส                                                                                                                                                                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq37/2954655 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2954660
https://www.ryt9.com/s/iq37/2954655
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 

       


