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      ความเช่ือม่ันต่อเงินดอลลาร์ลดลงจากถ้อยแถลงของเฟดที่กล่าวว่าเฟดอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายในปี น้ี นอกจากน้ี ปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ยงัมา
จากที่ตลาดคลายความกังวลลงหลังจากการเจรจาการ ค้าระหว่างสหรัฐฯ  และจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และการอนุมัติเงินใช้จ่ายภาครัฐของของทรัมป์  
     มุมมองทองค าภาคบ่าย   ราคาทองค ายงัคงเคล่ือนตัวในระดับสูงต่อไป  แหล่งข่าวแจ้งว่า  ธนาคารกลางจีน เปิดเผยว่า จีน มีการส ารองทองค าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แตะ 59.94 ล้านออนซ์ นับจนถึงส้ินเดือนม.ค. จากระดับ 59.56 ล้านออนซ์ ในช่วงส้ินเดือนธ.ค. ปี2561 ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน    

ส านักข่าวซินหัว รายงานว่า การซ้ือทองค าเพิ่มขึ้นของจีน เกิดขึ้นในช่วง เวลาที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็เพิ่มการถือครองโลหะมีค่าประเภทน้ีเช่นกัน โดยสภา
ทองค าโลก เปิดเผยว่า อุปสงค์ทองค าเพิ่มข้ึน 4% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดับ 4,345.1 ตันในปีที่แล้ว  รายงานระบุว่า ปริมาณการซ้ือทองค าโดยธนาคารกลาง
ประเทศต่างๆ แตะระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปี 2514 ซ่ึงเป็นปีที่มีการยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองค า โดยปริมาณทองค าส ารองของรัฐบาลทั่วโลกทะยานข้ึน 
651.5 ตัน หรือ 74% ในปี 2561 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า    

     สภาทองค าโลก คาดการณ์ว่า ทองค าจะมีความน่าดึงดูดมากข้ึนในปี 2562 ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เน่ืองจากสถานการณ์ไม่แน่นอนต่างๆ ที่เพิ่ม
สูงข้ึนในตลาดการเงิน รวมถึงการด าเนินนโยบายปกป้องเศรษฐกิจและการค้าของหลายประเทศ   
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 

 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,317 1,334 

L2 1,310 1,338 

L3 1,306 1,349 

แนะแนวทางการลงทุน  

     จากการอ่อนตัวของราคาทองค า
ในช่วงสายของวันน้ี  เน่ืองจากราคา
เร่ิมเคล่ือนตัวเข้าสูแนวต้าน ซ่ึงเป็น
โซนเปิดขายเก็งก าไรระยะส้ัน  ๆ  
มองว่าราคาอาจเกิดการปรับฐาน
ราคาระยะส้ัน ๆ อีกคร้ัง  แต่ยงัมอง
เป็นการอ่อนตัวเพ่ือสะสมก าลัง  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 18  – Feb -2019 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอขาย 

 
Entry 

 

 

จุดขาย 1,334 

Target 1,317 

Stoploss 1,350 
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Symbol Markets Close Change 
Gold 1,322.10 +8.20 

Silver 15.743 +0.215 
Crude Oil 55.59 +1.18 
Dow Jones 25,883.25 +443.86 

 

 

วันที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 15/02/62 796.85 793.03 -3.82 

18/02/62 00.0 00.0 0.00 

19/02/62 00.0 00.0 0.00 
20/02/62 00.0 00.0 0.00 

21/02/62 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขาย
ที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวันศุกร์ (15 ก.พ.) หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซ่ึงรวมถึงยอดค้าปลีก , การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และราคาน าเข้า                   
                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq20/2955455 
 
      
      

 

https://www.ryt9.com/s/iq20/2955455
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อังกฤษ 

นายกฯอังกฤษเรียกร้องสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมหนุนร่างข้อตกลง Brexit 
     นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษ ไดเ้รียกร้องใหส้มาชิกพรรคอนุรักษนิ์ยมในรัฐสภาสนบัสนุนร่างขอ้ตกลงในการถอนตวัของ
องักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ท่ามกลางความไม่ชดัเจนท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี  นางเมยไ์ดแ้สดงความเห็นผ่านทางจดหมายที่ส่งถึง
สมาชิกพรรคอนุรักษนิ์ยมในรัฐสภาจ านวน 317 ราย โดยเรียกร้องใหส้มาชิกพรรคมองขา้มความพึงพอใจส่วนตวัและเห็นแก่ส่วนรวม 
พร้อมกล่าวว่า "ประวติัศาสตร์จะก าหนดทิศทางในอนาคตของพวกเราทั้งหมด" ในกรณีการจดัการเกี่ยวกบั Brexit   
นางเมยร์ะบุในจดหมายว่า "ดิฉันเช่ือว่า ความลม้เหลวในการสร้างความประนีประนอมเพื่อหาบรรลุขอ้ตกลงและผลกัดนัร่างขอ้ตกลงให้
ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น จะสร้างความผิดหวงัใหก้บัประชาชนท่ีส่งเรามาเป็นตวัแทนของพวกเขา และท าใหพ้ลาดโอกาสใน
อนาคตที่สดใสที่ทุกคนต่างปรารถนา"  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ขณะน้ีองักฤษใกลจ้ะถึงก  าหนดเส้นตายในการแยกตวัออกจากสหภาพ
ยโุรปในวนัที่ 29 มี.ค. แต่นายกรัฐมนตรีองักฤษยงัคงไม่สามารถโนม้นา้วใหส้มาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่สนบัสนุนร่างขอ้ตกลง Brexit ที่เธอได้
ท  าไวก้บัสหภาพยโุรปในปีที่แลว้ได ้                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq38/2955804 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์ เตรียมเยือนญ่ีปุ่ น 26 พ.ค. คาดได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่เป็นคนแรก  
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่าของรัฐบาลญ่ีปุ่นในวนัน้ีว่า รัฐบาลญ่ีปุ่นอาจเชิญประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ 
ใหเ้ดินทางเยอืนญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 3 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี 26 พ.ค.น้ี โดยคาดว่าทรัมป์อาจจะมีโอกาสเขา้เฝ้าเจา้ชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่ง
ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะข้ึนเป็นสมเดจ็พระจกัรพรรดิองคใ์หม่ของญ่ีปุ่นในเดือนดงักล่าว โดยทรัมป์อาจเป็นพระราชอาคนัตุกะจากต่างชาติคนแรกของ
สมเดจ็พระจกัรพรรดิองคใ์หม่     ทั้งน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นตอ้งการท่ีจะกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ชาติ ดว้ยการเชิญใหป้ธน.ทรัมป์มาเป็น
พระราชอาคนัตุกะจากต่างชาติคนแรกของสมเดจ็พระจกัรพรรดิองคใ์หม่ ซ่ึงจะข้ึนครองราชยใ์นวนัท่ี 1 พ.ค. 2562     
     ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์จะเดินทางเยอืนญ่ีปุ่ น 2 คร้ังในช่วงเดือนดงักล่าว เน่ืองจากปธน.ทรัมป์มีก  าหนดเขา้ร่วมประชุม G20 ที่โอซากา้ ในช่วง
ปลายเดือนมิ.ย.  อน่ึง เจา้ชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีพระชนมาย ุ58 พรรษา จะข้ึนครองราชสมบติัต่อจากสมเดจ็พระ
จกัรพรรดิอากิฮิโตะ ซ่ึงจะทรงสละราชสมบติัในวนัที่ 30 เม.ย.น้ี                                                                          https://www.ryt9.com/s/iq38/2955686 

 

 

 

 

จนี 

จีนเผยยอดการจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลง 11.4% ในเดือนม.ค. 
     ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของจีน (CAICT) เปิดเผยในวนัน้ีว่า ยอดการจดัส่งสมาร์ทโฟนของจีนลดลง 11.4% สู่
ระดบั 32.15 ลา้นเคร่ืองในเดือนม.ค. 2562   
     ทั้งน้ี ผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟนมีสัดส่วนสูงถึง 94.4% ของยอดการจดัส่งโทรศพัทมื์อถือทั้งหมดในประเทศจีนในเดือนม.ค. 
ส าหรับยอดจดัส่งโทรศพัทมื์อถือทั้งหมดลดลง 12.8% อยูท่ี่ 34.05 ลา้นเคร่ืองในเดือนม.ค. โดยในจ านวนน้ี 95% เป็นโทรศพัท ์4G 
ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า โทรศพัทมื์อถือแบรนดข์องจีนมีสัดส่วนในการจดัส่งทั้งหมด 94.2% ในเดือนม.ค. 2562 เพิ่มข้ึนจาก 85.7% ใน
เดือนม.ค. 2561                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq38/2955333 

 

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

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2955804
https://www.ryt9.com/s/iq38/2955686
https://www.ryt9.com/s/iq38/2955333
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
19 ก.พ 62 EUR 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันเศรษฐกิจ เยอรมันนี  

Research (ZEW)  
 20.0 27.6 

 USA 22.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 59 58 

20 ก.พ 62 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต เยอรมันนี  
 -0.1% -0.4% 

 EUR 22.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ยโูรโซน  
 - -7.9 

21 ก.พ 62 USA 02.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

 - - 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  
 - 49.9 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  
 - 53.1 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  
 - 50.0 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน  
 - 50.8 

 EUR 20.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน 
 -0.8% -0.8% 

 USA 20.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน  
 0.8% 1.2% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 225K 239K 

 USA 20.30 ดัชนีภาคการผลิต  FED ฟิลาเดเฟีย 
 14.0 17.0 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  
 54.2 54.9 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  
 53.9 54.2 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมือสอง  
 5.050M 4.990M 

 USA 22.00 ดัชนีชีวัดภาวะเศรษฐกิจ  
 0.2% -0.1% 

 USA 23.00 สต็อคน ้ามันดิบประจ าสัปดาห์  
 - 3.6M 

22 ก.พ 62 USA 04.30 การปรับลดงบดุล 
 - 4.028T 

 EUR 14.00 GDP เยอรมันนี 
 0.0% -0.2% 

 EUR 16.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ เยอรมันนี  
 - -1.9% 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 - 0.0% 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง 
บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

       


