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     ในขณะที่วันวานตลาดสหรัฐฯ ปิดท าการเน่ืองในวันประธานาธบดีค่าเงินดอลล่าร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ก่อนหน้าน้ี  ความเช่ือม่ันต่อเงินดอลลาร์ลดลง
จากถ้อยแถลงของเฟดที่กล่าวว่าเฟดอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายในปี น้ี นอกจากน้ี ปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ยงัมาจากที่ตลาดคลายคว ามกังวลลงหลังจาก
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ  และจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และการอนุมัติเงินใช้จ่ายภาครัฐของของทรัมป์  
     มุมมองทองค าภาคบ่าย   ราคาทองค ายงัคงเคล่ือนตัวในระดับสูงต่อไป   ซ่ึงได้รับปัจจัยหนุนจากสกลุเงินดอลล่าร์ที่อ่อนค่าลงมา หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้  อีกทั้งปัจจัยหนุนทองค าแหล่งข่าวแจ้งว่า  ธนาคารกลางจีน เปิดเผยว่า จีน มีการส ารองทองค าเพิ่มขึ้น  

 ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน   ส านักข่าวซินหัว รายงานว่า การซ้ือทองค าเพิ่มขึ้นของจีน เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็เพิ่มการ
ถือครองโลหะมีค่าประเภทน้ีเช่นกัน โดยสภาทองค าโลก เ ปิดเผยว่า อุปสงค์ทองค าเพิ่มข้ึน 4% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดับ 4,345.1 ตันในปีที่แล้ว  รายงานระบุว่า 
ปริมาณการซ้ือทองค าโดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ แตะระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปี 2514 ซ่ึงเป็นปีที่มีการยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองค า โดยปริมาณทองค า
ส ารองของรัฐบาลทั่วโลกทะยานขึ้น 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  

     ทองค ายงัสามารถทรงตัวใน
ระดับสูงได้อย่างม่ันคง  โดยได้
ปัจจัยหนุนหลังจากสกลุเงินดอลล่าร์
อ่อนค่าลง อาจท าให้ราคาเคล่ือนตัว
เข้าหาแนวต้าน แนะนักลงทุนหา
จังหวะรอเปิดขายที่แนวต้าน หาก
ราคายงัไม่ถึง แนะชะลอการลงทุน  

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 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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จนี 

 – 

 สหรัฐฯ 

จีน-สหรัฐจะเร่ิมเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีรอบใหม่ในวันพฤหัสฯน้ี  
     จีนและสหรัฐเปิดเผยว่า การเจรจาการคา้ระดบัรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 วนัจะจดัข้ึนท่ีกรุงวอชิงตนัในวนัพฤหสับดีน้ี โดยทั้งสองฝ่ายคาดว่า 
จะเจรจาเพื่อบรรลุขอ้ตกลงการคา้ก่อนส้ินเดือนน้ี   การเจรจาคร้ังน้ีมีข้ึนหลงัจากการเจรจาท่ีกรุงปักกิ่งเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ โดยนายสตีเวน 
มนูชิน นายโรเบิร์ต ไลทไ์ฮเซอร์ ผูแ้ทนการคา้สหรัฐ และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน จะเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว ขณะที่การ
ประชุมระดบัรัฐมนตรีช่วยจะเร่ิมข้ึนในวนัน้ี    
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชุมดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงระหว่างประธานาธิบดีสี จ้ินผิงและประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรัมป์ในเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมาเพื่อชะลอการเกบ็ภาษีเพิ่มเติมเป็นเวลา 90 วนั และพยายามที่จะบรรลุขอ้ตกลงเกี่ยวกบัประเดน็ดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและเทคโนโลยี   
     ทั้งน้ี สหรัฐไดขู้่ว่าจะเพิ่มอตัราภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้จีนมูลค่า 2 แสนลา้นดอลลาร์ข้ึนมากกว่า 2 เท่า หากไม่มีการบรรลุขอ้ตกลง
ภายในวนัที่ 1 มีนาคมน้ี แต่ปธน.ทรัมป์ระบุในสัปดาห์ท่ีแลว้ว่า เขาอาจเลื่อนก าหนดเส้นตายดงักล่าวออกไปอีก 60 วนั หากมีสัญญาณว่า
เจา้หนา้ที่สหรัฐและจีนใกลจ้ะบรรล ุ                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq29/2956210 

 

 
 

ญี่ปุ่น 
 

 

ผู้ว่าฯแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นเผยพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเพิ่ม หากเยนแข็งกระทบเศรษฐกิจ  
     นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนัน้ีว่า BOJ พร้อมท่ีจะด าเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่น หากเงินเยนท่ีแขง็ค่าอยา่งมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสกดักั้นการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดบั 2% 
แต่เขาระบุว่า BOJ จะพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเกี่ยวกบัผลไดแ้ละผลเสีย หากตอ้งท าการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก  นายคุโรดะ
เปิดเผยต่อรัฐสภาญ่ีปุ่นว่า การปรับตวัของค่าเงินอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคา ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราจะตอ้งพิจารณา
ปัจจยัเหล่าน้ีเม่ือก  าหนดนโยบายการเงิน โดยเขาระบุว่า หากการเคลื่อนไหวของค่าเงินมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคา และหากจ าเป็น
จะตอ้งบรรลุเป้าหมายราคาของเรา เรากจ็ะพิจารณาด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย                                            https://www.ryt9.com/s/iq29/2956208 

 

 

 

 

รัสเซีย 

ธนาคารรัสเซียประกาศอายดับัญชีบริษัทน ้ามันเวเนซุเอลา หวั่นถูกสหรัฐคว ่าบาตร  
     แหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารแกซพรอมแบงกข์องรัสเซียประกาศอายดับญัชีของบริษทั ปิโตรเลออส เดอ เวเนซุเอลา (PDVSA) ซ่ึงเป็น
บริษทัน ้ามนัของรัฐบาลเวเนซุเอลา และระงบัการท าธุรกรรมกบับริษทั เพื่อลดความเส่ียงท่ีทางธนาคารจะถูกคว  ่าบาตรจากสหรัฐ 
ขณะน้ี บริษทัต่างชาติหลายแห่งไดพ้ากนัลดการท าธุรกรรมกบั PDVSA นบัตั้งแต่ท่ีสหรัฐประกาศคว  ่าบาตรบริษทั แต่การท่ีธนาคารท่ีมี
ความใกลชิ้ดกบัรัฐบาลรัสเซียประกาศอายดับญัชี และระงบัการท าธุรกรรมกบั PDVSA ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากที่ผ่านมา รัสเซียถือ
เป็นพนัธมิตรที่แขง็แกร่งของนายนิโคลสั มาดูโล ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา   อยา่งไรกดี็ PDVSA ระบุในทวิตเตอร์ว่า รายงานข่าวดงักล่าว
เป็นข่าวลวง แต่ไม่ไดร้ะบุรายละเอียด                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq38/2956043 

 

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

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2956210
https://www.ryt9.com/s/iq38/2956043
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   

       


