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     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 ก.พ.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่อ่อนแอซ่ึงรวมถึงยอดค้าปลีก , การผลิตภาคอุตสาหกรรม และราคาน าเข้า    การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเม่ือคืนน้ีเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์  
โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐปรับตัวลงเป็นค ร้ังแรกในรอบ 8 เดือนนับต้ังแต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว โดยการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐร่วงลง 0.6% ในเดือนม.ค. เน่ืองจากการผลิตรถยนต์ และเคร่ืองจักร ร่วงลง    กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเม่ือคืนน้ีว่า ดัชนีราคา
น าเข้าร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนม.ค. โดยปรับตัวลง 0.5% เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากดิ่งลง 1.0% ในเดือนธ.ค.  และเม่ือเทียบรายปี ดัชนีราคาน าเข้าทรุดตัว
ลง 1.7% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับต้ังแต่เดือนส .ค. 2559   ด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเม่ือวันพฤหัสบดีว่า ยอดค้าปลีกดิ่งลง 
1.2% ในเดือนธ.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับต้ังแต่เดือนก .ย. 2552    
     ราคาทองค า เคล่ือนตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เน่ืองจากวันวาน ตลาดเงินสหรัฐฯปิดท าการวันประธานาธิบดี  ท าให้การเคล่ือนไหวของราคาทองค าอยู่ในวงจ ากัด   
นักลงทุนอาจจะต้องชะลอการลงทุนออกไปก่อน        
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,317 1,334 

L2 1,310 1,338 

L3 1,306 1,349 

แนะแนวทางการลงทุน           
  ราคายงัทรงตัวในระดับสูง  และยงั
มีแรงซ้ือเข้ามาหนุนเป็นระยะ แต่
เน่ืองจากมุมมองระยะส้ันเร่ิมมี
สัญญาณ Bearish Divergence 
อาจจะมีแรงเทขายท าก าไรออกมาได้
เช่นกัน หากเป็นไปได้ นักลงทุนอาจ
ชะลอการการลงทุนออกไปก่อน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 19  – 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 Close 
Silver 15.743 Close 

Crude Oil 55.59 Close 

Dow Jones 25,883.25 Close 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 15/02/62 796.85 793.03 -3.82 

18/02/62 793.03 793.03 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 ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวันศุกร์ (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 

ผลศึกษาช้ี Brexit แบบไร้ข้อตกลงกระทบการจ้างงาน 612,000 คนใน 43 ประเทศทั่วโลก        ผลการศึกษาของสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจไลบนิ์ซ และ
มหาวิทยาลยัมาร์ติน ลูเธอร์ ฮอล-วิทเทนเบิร์ก ระบุว่า การแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยไม่มีการท าขอ้ตกลง จะส่งผล
กระทบต่อการจา้งงานจ านวนมากกว่า 100,000 ต าแหน่งในเยอรมนี  ผลการศึกษาระบุว่า ในกรณีดงักล่าว การน าเขา้ขององักฤษจากสหภาพ
ยโุรป (EU) จะทรุดตวัลง 25% และจะกระทบต่อการจา้งงานของประชาชนจ านวน 612,000 คนใน 43 ประเทศทัว่โลก   

     ทั้งน้ี เยอรมนีจะเป็นประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยจะส่งผลกระทบต่อการจา้งงานจ านวนมากกว่า 100,000 ต าแหน่ง 

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมรถยนตจ์ะเป็นอุตสาหกรรมที่ไดรั้บผลกระทบมากที่สุด ขณะที่เยอรมนีมีแรงงานจ านวน 15,000 ต าแหน่งที่ท  างานใน
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งออกไปยงัองักฤษ  หากเทียบตามสัดส่วนประชากร พบว่า ไอร์แลนดแ์ละมอลตา้จะเป็นประเทศที่ไดรั้บผลกระทบ
มากที่สุด เน่ืองจากประชาชนจ านวน 1.0% และ 1.7% ในประเทศทั้งสองจะไดรั้บผลกระทบจากการแยกตวัขององักฤษออกจาก EU โดยไม่มี
การท าขอ้ตกลง                                                                                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq38/2956054 

 
เยอรมันนี 

 

เยอรมนีเผยการส่งออกภาควิศวกรรมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว  

     สมาคมอุตสาหกรรมวิศวะเคร่ืองกลเยอรมนี (VDMA) เปิดเผยว่า การส่งออกของภาควิศวกรรมของเยอรมนีมีการขยายตวั 5.3% แตะระดบั 
1.778 แสนลา้นยโูรในปีที่แลว้ ซ่ึงเป็นระดบัสูงเป็นประวติัการณ์นายโอลาฟ วอร์ทมานน์ ผูเ้ช่ียวชาญของ VDMA กล่าวว่า การขยายตวัของการ
ส่งออกบ่งช้ีว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางของเยอรมนี ซ่ึงมีผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยขีั้นสูง ก  าลงัเป็นท่ีตอ้งการจากลูกคา้ทัว่โลกVDMA ยงัคาดการณ์
ว่าการส่งออกไปยงัจีนจะเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในปีน้ี แมเ้ศรษฐกิจจีนมีการชะลอตวัลง แต่การส่งออกจะไม่แขง็แกร่งเท่ากบัในปีท่ีแลว้ 
                                                                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq38/2956052 

 
 
 
 
 

ECB 
 
 

ประธานคณะกรรมาธิการยโุรปเช่ือสหรัฐไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อรถยโุรป  

      นายฌอง-คลอ็ด ยงุเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซ่ึงเป็นองคก์รบริหารของสหภาพยโุรป (EU) กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรัมป์ใหส้ัญญากบัเขาว่า สหรัฐจะไม่เรียกเกบ็ภาษีเพิ่มเติมต่อรถยนตท่ี์น าเขา้จากยโุรปในขณะน้ี   "ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ใหส้ัญญากบัผม
ว่าจะยงัไม่มีการเกบ็ภาษีรถยนตใ์นเวลาน้ี ซ่ึงผมมองว่าส่ิงน้ีถือเป็นค ามัน่สัญญาท่ีคุณสามารถเช่ือถือได"้ นายยงุเกอร์กล่าว 

ทางดา้นนางมาร์การิติส ชินาส โฆษกของ EU กล่าวว่า EU จะตอบโตอ้ยา่งรุนแรงและรวดเร็ว หากสหรัฐระบุว่ารถยนตข์องยโุรปเป็นภยัต่อ
ความมัน่คง และควรถูกเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้ 

     ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเตรียมออกรายงานวิเคราะห์ว่า การน าเขา้รถยนตจ์าก EU ถือเป็นภยัต่อความมัน่คงของสหรัฐ จนท าใหค้วรมี
การเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้หรือไม่ หลงัจากนั้น ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์จะใชเ้วลา 90 วนัในการพิจารณาประกาศเรียกเกบ็ภาษีดงักล่าว 

ที่ผ่านมา สหรัฐและ EU ไดพ้ยายามหาทางออกต่อประเดน็ดงักล่าว แต่การเจรจากมี็ความคืบหนา้เพียงเลก็นอ้ย       https://www.ryt9.com/s/iq38/2956053 
 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐหารือเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนจนท .ประสานงาน ปูทางสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  

     ส่ือรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐก าลงัหารือกบัเกาหลีเหนือเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเจา้หนา้ท่ีประสานงานในประเทศทั้งสอง เพื่อปูทางสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่งเป็นทางการ  หากแผนดงักล่าวมีความคืบหนา้ กจ็ะท าใหส้หรัฐส่งเจา้หนา้ท่ีประสานงานหลายคนไปตั้ง
ส านกังานที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือ น าโดยเจา้หนา้ที่ระดบัสูงที่สามารถพูดภาษาเกาหลี  ขณะเดียวกนั นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.
ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า เจา้หนา้ที่สหรัฐจะเดินทางมายงัเอเชียเพือ่จดัเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ และ
นายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวนัที่ 27-28 ก.พ.                                                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2956050 

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

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2956054
https://www.ryt9.com/s/iq38/2956053
https://www.ryt9.com/s/iq38/2956050
http://www.ryt9.co.th/


 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  19  กุมภาพนัธ์ 2562 
 

 

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 าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

       


