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    ความเช่ือมัน่ต่อเงนิดอลลาร์ลดลงหลงัยอดค้าปลกีหดตวัลงมากทีสุ่ดนับตั้งแต่เดอืนธันวาคม 2009 ซ่ึงเพิม่ความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิสหรัฐฯ ชะลอตวั 
ส่วนเงนิปอนด์อ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอน Brexit เมือ่วานนีส้ภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจกัรไม่ผ่านญัตต ิBrexit ของเมย์ ดชันีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลง
จากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนีทีย่งัไม่คบืหน้ามากนัก รวมถึงยอดค้าปลกีสหรัฐฯ เดอืนธันวาคมทีอ่อกมาอ่อนแอ เศรษฐกจิยูโรโซนไตรมาส 4 
ขยายตวั 0.2% ขณะทีก่ารส่งออกจนีเดอืนมกราคมกลบัมาขยายตวัดเีกนิคาด       

     มุมมองภาคบ่าย ราคาทองตลาดล่วงหน้าสหรัฐ ปิดวนัพฤหัสบด ี(14ก.พ.)ปรับตวัขึน้จากค าส่ังซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย หลงัการเปิดเผยยอดค้าปลกีของสหรัฐ
ทีท่รุดหนักในรอบกว่า 9 ปี  ทั้งนี ้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลกีดิง่ลง 1.2% ในเดอืนธ.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงมากทีสุ่ดนับตั้งแต่เดอืนก.ย.2552 
ซ่ึงขณะนั้นเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวัจากภาวะถดถอย  นักวเิคราะห์คาดว่ายอดค้าปลกีจะเพิม่ขึน้ 0.2% ในเดอืนธ.ค. หลงัจากเพิม่ขึน้ 0.1% ในเดอืนพ.ย. ซ่ึงการทรุด
ตวัของยอดค้าปลกีในเดอืนธ.ค.ได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลงของยอดขายในสินค้าทุกหมวด   

    อย่างไรกต็ามนักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นีไ้ด้แก่  ดชันสี ารวจภาคการผลติสาขานิวยอร์ค  ดชันีราคาสินค้าน าเข้า 

ดชันีราคาสินค้าส่งออก  ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใช้ก าลงัการผลติ  ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิแกน เป็นต้น     
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,308 1,320 

L2 1,303 1,324 

L3 1,297 1,329 

แนะแนวทางการลงทุน      

     ภาพรวมราคาทองค าระยะส้ันใน
วนันีย้งัมทีศิทางเป็นบวก  หลงัจาก
ลงไป Test แนวรับวนัวาน ก่อนมี
แรงซื้อกลบัขึน้มาส่งผลท าให้แพ
ทเทร์ินของแท่งเทยีนมองเป็น
รูปแบบกลบัตวัขึน้ แนะถอืสถานะ
ท าก าไรไปรอปิดแนวต้าน  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 
 

 

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 

14/02/62 796.85 796.85 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

     ความเช่ือมัน่ต่อเงนิดอลลาร์ลดลงหลงัยอดค้าปลกีหดตวัลง 
มากทีสุ่ดนับตั้งแต่เดอืนธันวาคม 2009 ซ่ึงเพิม่ความกงัวลต่อภาวะ
เศรษฐกจิสหรัฐฯ ชะลอตวั ส่วนเงนิปอนด์อ่อนค่าลงจากความไม่
แน่นอน Brexit เมือ่วานนีส้ภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจกัรไม่ผ่าน
ญัตต ิBrexit ของเมย์   
     ดชันีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงจากการเจรจาทางการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ และจนีทีย่งัไม่คบืหน้ามากนัก รวมถึงยอดค้าปลกี
สหรัฐฯ เดอืนธันวาคมทีอ่อกมาอ่อนแอ เศรษฐกจิยูโรโซนไตรมาส 4 
ขยายตวั 0.2% ขณะทีก่ารส่งออกจนีเดอืนมกราคมกลบัมาขยายตวัดี
เกนิคาด  
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เกาหลใีต้ 

เกาหลใีต้เผยศก.ยงัแกร่ง-แม้การลงทุน-ส่งออกชะลอ 

     กระทรวงการคลงัเกาหลีใตเ้ปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจ หรือ กรีนบุ๊ค ในวนัน้ี โดยระบุวา่ เศรษฐกิจของเกาหลีใตแ้มจ้ะ
ไดรั้บปัจจยัหนุนจากการบริโภคภายในประเทศท่ีแขง็แกร่ง แต่การลงทุนและการส่งออกยงัคงซบเซา เน่ืองจากขอ้พิพาทการคา้
ระหวา่งจีนและสหรัฐยงัคงไม่แน่นอน ประกอบกบัการชะลอตวัของธุรกิจเซมิคอนดกัเตอร์  รายงานระบุวา่ การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนของเกาหลีใตมี้การขยายตวั 2.5% ในไตรมาส 4 ปีท่ีแลว้ เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ แต่การลงทุน
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการก่อสร้างไดป้รับตวัลง 3.3% และ 6% ตามล าดบั ในช่วงเวลาดงักล่าว    

     ทั้งน้ี ยอดส่งออกของเกาหลีใตเ้ดือนม.ค.ปรับตวัลง 5.8% จากระดบัของปีก่อนหนา้ จากแรงฉุดของอุตสาหกรรมชิปท่ียงัคง
ซบเซาลง โดยเกาหลีใตมี้ยอดส่งออกชิปในช่วงเวลาดงักล่าวคิดเป็นมูลค่าเพียง 7.42 พนัลา้นดอลลาร์ หรือลดลง 23.3% จากปีท่ี
แลว้  ทั้งน้ี ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2561 ของเกาหลีใต ้ขยายตวัเพียง 2.7% ซ่ึงเป็นการขยายตวัในอตัราต ่าสุด
ในรอบ 6 ปีหรือนบัตั้งแต่ปี 2555 หลงัจากการลงทุนในภาคเอกชนซบเซาลง นอกจากน้ี จีดีพีปี 2561 ขยายตวันอ้ยกวา่ปี 2560 ซ่ึง
มีการขยายตวัแขง็แกร่งถึง 3.1% 

  

 

 

 

 

 

สหรัฐฯ 

สภาคองเกรสสหรัฐผ่านร่างกม.งบประมาณช่ัวคราว 
     สภาคองเกรสสหรัฐมีมติผา่นร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว ซ่ึงรวมงบท่ีจะใชส้ร้างร้ัวกั้นแนวชายแดนท่ีติดกบัเมก็ซิโก เพ่ือ
หลีกเล่ียงภาวะชตัดาวน์รอบท่ีสอง โดยหลงัจากน้ีร่างกฎหมายดงักล่าวจะถูกส่งใหป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ลงนามเป็น
ล าดบัต่อไป  ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีข้ึนหลงัจากเม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมา ตวัแทนการเจรจาจากพรรคเดโมแครตและรีพบัลิกนั
ไดบ้รรลุขอ้ตกลงชัว่คราวในการหลีกเล่ียงภาวะชตัดาวน์ โดยท่ีประชุมเห็นพอ้งกนัในการสร้างร้ัววงเงิน 1.4 พนัลา้นดอลลาร์ แต่
ไม่ใช่ก าแพงคอนกรีตท่ีตอ้งใชง้บในการสร้างถึง 5.7 พนัลา้นดอลลาร์ ตามท่ีปธน.ทรัมป์ตอ้งการ  ดา้นนายมิทช ์แมคคอนเนลล ์
ผูน้ าเสียงขา้งมากในวฒิุสภาสหรัฐเปิดเผยวา่ ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ มีแผนท่ีจะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชัว่คราว
ซ่ึงรวมงบท่ีจะใชส้ร้างร้ัวกั้นแนวชายแดนท่ีติดกบัเมก็ซิโก เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะชตัดาวน์รอบท่ีสอง แต่ขณะเดียวกนั ทรัมป์ก็จะใช้
อ านาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือออกกฎหมายอนุมติังบประมาณสร้างก าแพงกั้นชายแดน โดยไม่ตอ้งผา่น
การรับรองจากสภาคองเกรส    

  

 

 

 

 

จีน-สหรัฐฯ 

เจรจาจนี-สหรัฐเห็นต่างประเดน็ปฏิรูปเศรษฐกจิจนี   
    ส่ือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงส านกัข่าวบลูมเบิร์กและวอลลส์ตรีท เจอร์นลั รายงานโดยอา้งแหล่งข่าววา่ การเจรจาการคา้รอบใหม่
ระหวา่งสหรัฐกบัจีนมีความคืบหนา้เพียงเลก็นอ้ย โดยทั้งสองฝ่ายยงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นประเด็นท่ีสหรัฐเรียกร้องให้
ทางการจีนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ แมค้ณะผูแ้ทนเจรจาของทั้งสองประเทศต่างก็พยายามหาทางท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงใหท้นั
ก่อนก าหนดเสน้ตายในวนัท่ี 1 มี.ค.ก็ตาม   
     นอกจากน้ี สหรัฐ ยงัไม่ยอมผ่อนปรนขอ้เรียกร้องท่ีตอ้งการใหรั้ฐบาลจีนยติุการอุดหนุนรัฐวสิาหกิจและปรับปรุงระบบธรร
มาธิภาลในภาคเอกชนใหดี้ข้ึน ซ่ึงประเด็นดงักล่าวถูกมองวา่มีความอ่อนไหวและอาจไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ าของจีน 
นายโรเบิร์ต ไลทไ์ทเซอร์ ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ไดเ้ขา้ร่วมเจรจากบันายหลิว เหอ รอง
นายกรัฐมนตรีจีน ท่ีกรุงปักก่ิงเม่ือวานน้ี และจะมีการสรุปผลการเจรจาในวนัน้ีตามเวลาทอ้งถ่ิน 

  

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

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

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   15 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 

       


