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      ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้าน
ขยบัขึ้น 1 จุด อยู่ที่ระดับ 68 ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มข้ึน ขณะที่ธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนก.ย. โดยปรับตัวขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค.                                                                          
      ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดขยบัเพียงเล็กน้อยเม่ือคืนน้ี (16 ต.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเข้าซ้ือสินทรัพย์เส่ียง
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นการลงทุนในตลาดหุ้น หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานข้ึนกว่า 500 จุด ขานรับผลประกอบการและตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง   ทองค าปิดตลาดในแดนบว ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบีย จากกรณีการหายตัว
ไปอย่างลึกลับของนักข่าวชาวซาอุฯ โดยปธน .ทรัมป์ขู่ว่าจะลงโทษอย่างรุนแรงต่อซาอุฯ หากพบว่าอยู่เบ้ืองหลังการหายตัวของนักข่าวร ายน้ี ขณะที่ทางการซาอุ
ฯยืนยนัพร้อมตอบโต้รุนแรงกว่าหากถูกคว ่าบาตร      
     อย่างไรก็ตาม สัญญาทองค าขยบัข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เน่ืองจากนักลงทุนเทขายทองค า และเข้าซ้ือสินทรัพย์เส่ียง หลังจากดัชนีดาวโจ นส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กดีดตัวขึ้นกว่า 500 จุดเม่ือคืนน้ี หลังบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่สดใส และทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง  
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,214 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน 
     จากแรงซ้ือที่หนุนให้ราคาเคล่ือน
ตัวเข้าใกล้แนวต้าน  แต่ล้มเหลวใน
คร้ังที่ผ่านมา  มองว่าอาจเกิดแรงเท
ขายท าก าไรระยส้ัน  ออกมาเพ่ือปรับ
ฐาน ระหว่างวันอาจเห็นราคาอ่อน
ตัวลงมาที่แนวรับเพ่ือสะสมก าลัง
รอบใหม่  แนะเข้าซ้ือที่แนวรับ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 17 – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดขาย 1,214 

Target 1,236 

Stoploss 1,200 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,231.00 +0.70 
Silver 14.701 -0.26 

Crude Oil 71.92 +0.14 
Dow Jones 25,798.42 +547.87 

 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 12/09/61 738.99 744.64 +5.65 

15/10/61 744.64 748.76 +4.12 

16/10/61 748.76 748.76 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 

     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูร ,เงินเยน และฟรังก์สวิส 
ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (16 ต.ค.) ขานรับ
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ 

     ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดย
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความ
เช่ือม่ันผู้สร้างบ้านขยบัข้ึน 1 จุด อยู่ที่ระดับ 68 ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบราย
เดือน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มข้ึน ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มข้ึนติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 4 ในเดือนก.ย. โดยปรับตัวขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ใน
เดือนส.ค.                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq21/2901196 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.ryt9.com/s/iq21/2901196
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านปรับตัวข้ึนในเดือนต .ค. 
     สมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นขยบัข้ึน 1 จุด อยูท่ี่ระดบั 68 ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบ
รายเดือน  ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นไดแ้รงหนุนจากอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน และตน้ทุนการก่อสร้างท่ีลดลงจากการร่วงลงของราคาไม ้แต่ยงัถูก
กดดนัจากการขาดแคลนแรงงานทกัษะ  อยา่งไรกดี็ ดชันีความเช่ือมัน่ทรงตวั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้   ดชันีความเช่ือมัน่ยงัคงอยู่
สูงกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงมุมมองโดยทัว่ไปท่ีเป็นบวก   ส่วนดชันีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ เพิ่มข้ึน 1 จุด สู่ระดบั 75 จุด 
ขณะท่ีดชันีภาวะยอดขายในปัจจุบนัเพิ่มข้ึน 1 จุด สู่ระดบั 74 จุด                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq28/2901187 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนส .ค. 
     ส านกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนส.ค. 
ทั้งน้ี ผลส ารวจการเปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) รายเดือน พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซ่ึงเป็นมาตร
วดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน พุ่งข้ึนแตะระดบั 7.14 ลา้นต าแหน่งในเดือนส.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ส่วนตวัเลขการจา้งงาน
แตะระดบั 5.78 ลา้นต าแหน่ง ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์เช่นกนั  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขผูท้ี่มองหางานท าอยูท่ี่
ระดบั 6.23 ลา้นคนในเดือนส.ค. และลดลงสู่ระดบั 5.96 ลา้นคนในเดือนก.ย.  ส่วนตวัเลขผูล้าออกจากงานโดยสมคัรใจลดลงเลก็นอ้ยสู่ระดบั 
3.58 ลา้นคนในเดือนส.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และพุ่งข้ึน 12.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที่แลว้   

     ทั้งน้ี ตวัเลขผูล้าออกจากงานโดยสมคัรใจถือเป็นส่ิงบ่งช้ีความเช่ือมัน่ของแรงงานท่ีคาดว่าจะสามารถหางานท่ีใหผ้ลตอบแทนไดดี้ข้ึน 
                                                                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq28/2901182 

 
 

FED 

เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในก.ย. 
     ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนัน้ีว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มข้ึนติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ในเดือนก.ย. โดยปรับตวั
ข้ึน 0.3% หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนส.ค.  ทั้งน้ี การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นการวดัการปรับตวัของภาคการผลิต, เหมืองแร่ และ
สาธารณูปโภค  ภาคการผลิตเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนก.ย. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคทรงตวั  นอกจากน้ี การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 3.3% 
ในไตรมาส 3 หลงัจากพุ่งข้ึน 5.3% ในไตรมาส 2  ส่วนอตัราการใชก้  าลงัการผลิตทรงตวัที่ระดบั 78.1% ในเดือนก.ย. 
                                                                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq28/2901173 

 
 

โกลด์แมน 
แซคส์ 

โกลด์แมน แซคส์เผยก าไร ,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 3 

     โกลดแ์มน แซคส์เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีก  าไรและรายไดใ้นไตรมาส 3 สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว ้โดยไดแ้รงหนุนจากธุรกิจ
วาณิชธนกิจ 

ทั้งน้ี โกลดแ์มน แซคส์ ระบุว่า ธนาคารมีก  าไรท่ีระดบั 6.28 ดอลลาร์/หุน้ สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 5.38 ดอลลาร์/หุน้ 

นอกจากน้ี โกลดแ์มน แซคส์ เปิดเผยว่า ธนาคารมีรายได ้8.65 พนัลา้นดอลลาร์ สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 8.40 พนัลา้นดอลลาร์ 
                                                                                                                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq29/2901167 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2901187
https://www.ryt9.com/s/iq28/2901182
https://www.ryt9.com/s/iq28/2901173
https://www.ryt9.com/s/iq29/2901167
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 


