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    ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ต.ค.) โดยนักลงทุนได้หันมาซ้ือเงินดอลลาร์
ซ่ึงเป็นสินทรัพย์เส่ียง หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดในแดนบวก   ดอลลาร์สหรัฐได้รับปัจจัยหนุนหลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
ตลาดในแดนบวกเม่ือคืนน้ี โดยนักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับการเร่งข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  นอกจากน้ี ตลาดยงัได้แรงหนุนจาก
การดีดตัวข้ึนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของธนาคารสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
และประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน อาจเจรจากันนอกรอบการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงอาจช่วยยติุการท าสงครามการค้า
ระหว่างทั้งสองประเทศ 
     ราคาทองค าฟิวเจอร์ร่วงเกือบ 0.4% หลังพุ่งนิวไฮรอบ 2 เดือนเม่ือวันพฤหัสบดี ผลจากแรงขายท าก าไร ขณะที่นักลงทุนหันลงทุนในตลาดหุ้นซ่ึงเร่ิมฟ้ืนตัว
ขึ้น   นักวิเคราะห์คาดว่า ถึงแม้ราคาทองอ่อนตัวลงในการซ้ือขายเม่ื อวันศุกร์ แต่มีแนวโน้มพุ่งข้ึน 1.5% ในสัปดาห์น้ี ซ่ึงจะเป็นการปรับตัวข้ึนมากที่สุดในรอบ 
7 สัปดาห์  ขณะที่นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์เส่ียง ขานรับข่าวที่ว่า ผู้น าจีนและสหรัฐจะพบปะกันเพ่ือเจรจาแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า  
 
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,212 1,226 

L2 1,208 1,230 

L3 1,203 1,236 

แนะแนวทางการลงทุน 
   แรงเทขายท าก าไร ท าให้ทองค า
เกิดการปรับฐานระยะส้ัน ๆ  แม้ว่า
จะมีการดีดตัวระยะส้ัน ๆ ระหว่าง
วันก็ตาม  แนวต้านจะเป็นแนวที่
จะต้องปิดสถานะท าก าไรออกมา
มองว่าราคาปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก
แล้ว  แนะรอขายกรอบแนวต้าน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 15 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,226 

Target 1,212 

Stoploss 1,238 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,221.60 -6.00 
Silver 14.606 +0.28 

Crude Oil 71.34 +0.37 
Dow Jones 25,339.99 +287.16 

 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 12/09/61 738.99 744.64 +5.65 

15/10/61 00.0 00.0 0.00 

16/10/61 00.0 00.0 0.00 
17/10/61 00.0 00.0 0.00 

18/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ต.ค.) โดยนักลงทุนได้หันมา
ซ้ือเงินดอลลาร์ซ่ึงเป็นสินทรัพย์เส่ียง หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดตลาดในแดนบวกเม่ือคืนน้ี    
     ดอลลาร์สหรัฐได้รับปัจจัยหนุนหลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ปิดตลาดในแดนบวกเม่ือคืนน้ี โดยนักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับการ
เร่งขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  นอกจากน้ี ตลาดยงัได้
แรงหนุนจากการดีดตัวข้ึนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลย ีการเปิดเผยผล
ประกอบการที่สดใสของธนาคารสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของ
จีน อาจเจรจากันนอกรอบการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา ซ่ึงอาจช่วยยติุการท าสงครามการค้าระหว่างทั้งสองปร ะเทศ 
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จนี 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดสภาพคล่องกว่า 4.4 แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดในเดือนก .ย. 
     ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางไดอ้ดัฉีดเงินเมด็เงินมูลค่า 4.415 แสนลา้นหยวน (6.38 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ) เขา้สู่ตลาด
ในเดือนก.ย. ผ่านทางโครงการเงินกูร้ะยะกลาง (MLF) เพื่อรักษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัเพียงพอและสมเหตุสมผล โดยเงินกูด้งักล่าวจะมี
อาย ุ1 ปี และคิดอตัราดอกเบ้ียท่ี 3.3%  PBOC ระบุว่า ยอดเงินกูใ้นโครงการ MLF ทั้งหมดอยูท่ี่ 5.38 ลา้นลา้นหยวน ณ ส้ินเดือนก.ย. 
นอกจากน้ี ธนาคารกลางจีนยงัไดอ้ดัฉีดเงิน 1.25 หม่ืนลา้นหยวนใหก้บัธนาคารเพื่อการพฒันาจีน, ธนาคารเพื่อพฒันาการเกษตรของจีน และ
ธนาคารเพื่อการน าเขา้และส่งออกของจีน ผ่านโครงการจดัสรรเงินกูเ้พิ่มเติม (PSL) ในเดือนก.ย.  ขณะเดียวกนั ธนาคารกลางยงัอนุมติัเงินกู ้
มูลค่า 4.75 หม่ืนลา้นหยวนใหก้บัสถาบนัการเงิน ผ่านโครงการเงินกูร้ะยะสั้น (SLF) ในเดือนก.ย. เพื่อรองรับความตอ้งการสภาพคล่อง 

MLF เป็นเคร่ืองมือที่ธนาคารกลางจีนน ามาใชใ้นปี 2557 เพื่อช่วยใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละธนาคารภายใตน้โยบายของรัฐสามารถรักษาสภาพ
คล่องดว้ยการเขา้กูย้มืเงินจากธนาคารกลางไดโ้ดยใชห้ลกัทรัพยม์าค ้าประกนัส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ธนาคารกลางจีนไดห้นัมาพึ่งพาการ
ด าเนินการทางตลาดเงิน (Open Market Operations - OMO) มากข้ึนในการบริหารจดัการสภาพคล่อง 

      ทั้งน้ี รัฐบาลจีนไดต้ดัสินใจวางนโยบายการเงินปี 2561 ไวใ้นกรอบที่รอบคอบและเป็นกลางต่อไป เน่ืองจากจีนซ่ึงเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสองของโลกนั้นมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกบัการป้องกนัความเส่ียง                               https://www.ryt9.com/s/iq29/2900309 

 
 
 
 

IMF 

ชาติสมาชิก IMF ให้ค าม่ันไม่กดค่าเงินสู้สงครามการค้า ยนิดีเจรจาการค้าแก้ไขปัญหา  

     กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวนัน้ีว่า ชาติสมาชิก IMF ไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะไม่กดค่าเงินของตนเพื่อใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบทาง
การคา้ ขณะเดียวกนักย็นิดีเจรจาการคา้เพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป  นอกจากน้ี ชาติสมาชิก IMF ยงัยนิดีที่จะหาทางพฒันาองคก์ารการคา้โลก 
(WTO) เพื่อรับมือกบัขอ้พิพาททางการคา้ดว้ย  แถลงการณ์จากชาติสมาชิก IMF ระบุว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตไดเ้ม่ือการคา้และการลงทุน
เป็นไปอยา่งเสรี ยติุธรรม และใหป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยชาติสมาชิกจะไม่กดค่าเงินเพื่อใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือชาติอื่น  ๆ 

ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีข้ึนระหว่างการประชุมประจ าปีของ IMF และธนาคารโลก ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย  ก่อนหนา้น้ี นายสตีเวน 
มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัสหรัฐ ไดอ้อกมาเตือนจีนเกี่ยวกบัการที่เงินหยวนอ่อนค่าลง ซ่ึงท าใหจี้นมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการคา้ อยา่งไร
กต็าม นายมนูชินไม่ไดก้ล่าวหาว่า จีนจงใจกดดนัเงินหยวนใหอ้่อนค่า   

     ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัสหรัฐเตรียมออกรายงานรอบคร่ึงปีในประเดน็ค่าเงิน ในวนัที่ 15 ต.ค.น้ี โดยนกัลงทุนจะจบัตาในส่วนท่ีระบุถึงจีน 
ซ่ึงขณะน้ีเป็นคู่กรณีของสหรัฐในการท าสงครามการคา้  ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ มกักล่าวหาจีนว่าจงใจลดค่าเงินหยวน เพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบในการส่งออก และท าใหจี้นเกินดุลการคา้อยา่งมากต่อสหรัฐ ซ่ึงปธน.ทรัมป์มองว่าเป็นการด าเนินการทางการคา้ที่ไม่
เป็นธรรมต่อสหรัฐ                                                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq29/2900218 

 
ญ่ีปุ่ น 

ผู้ว่าแบงก์ชาติญ่ีปุ่ นเผยเฟดข้ึนดอกเบ้ียดีต่อเศรษฐกิจโลก กังวลสงครามการค้ามากกว่ า 

    นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผูว้่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนัน้ีว่า การท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ข้ึนดอกเบ้ียนั้นโดยหลกัการ
แลว้เป็นเร่ืองดีต่อเศรษฐกิจโลก เพราะสะทอ้นถึงความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจโลกต่อไป   

อยา่งไรกดี็ ผูว้่าแบงกช์าติญ่ีปุ่นไดแ้สดงความกงัวลว่า ส่ิงท่ีน่าวิตกมากกว่าคือผลกระทบจากการท าสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐกบัจีน ซ่ึง
จะสร้างความเสียหายไปทัว่โลก                                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq29/2900224 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2900309
https://www.ryt9.com/s/iq29/2900224
http://www.ryt9.co.th/
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
15  ต.ค. 61 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  

 0.6% 0.1% 

 USA 19.30 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก 
 19.3 19.0 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.5% 0.6% 

16  ต.ค. 61 EUR 16.00 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของเยอรมนีจาก
สถาบัน ZEW 

 - 76.0 

 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 - 1.3% 

 EUR  16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 - -0.8% 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.2% 0.4% 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย  
 67 67 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.900M 6.939M 

17  ต.ค. 61 EUR  16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 - 0.2% 

 USA 19.30 เร่ิมต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
 1.216M 1.282M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน  
 1.272M 1.229M 

 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์  
 - 6.0M 

18  ต.ค. 61 USA 01.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นสหรัฐฯ 

 - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 215K 214K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิต  FED สาขาฟิลาเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกา 

 20.3 22.9 

 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดสภาวะเศรษฐกิจ 
 0.5% 0.4% 

19  ต.ค. 61 USA 3.30 การปรับลดงบดุล 
 - 4.177T 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  
 5.300M 5.340M 

       

       

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 


