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      ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัสกลุ เงนิยูโรเงนิเยน และฟรังก์สวสิ ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(16 ต.ค.) ขานรับข้อมูล
เศรษฐกจิทีแ่ข็งแกร่งของสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกจิทีแ่ข็งแกร่ง โดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาต(ิNAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันี
ความเช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านขยบัขึน้ 1จุด อยู่ทีร่ะดบั 68 ในเดอืนต.ค. เมือ่เทยีบรายเดอืน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีธ่นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
รายงานว่าการผลติภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่4 ในเดอืนก.ย. โดยปรับตวัขึน้ 0.3% หลงัจากเพิม่ขึน้ 0.4% ในเดอืนส.ค.    
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย ตลำดทองค ำอ่อนตวัลงเลก็น้อย  ขำนรับข้อมูลเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงกำรผลติภำคอุตสำหกรรมทีป่รับตวัเพิม่ขึน้
ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่4 ในเดอืนก.ย. ขณะทีเ่งนิปอนด์แข็งค่ำหลงัจำกส ำนักงำนสถิตแิห่งชำตขิององักฤษ (โอเอน็เอส) รำยงำนว่ำ ตวัเลขค่ำจ้ำงขององักฤษพุ่ง
สูงสุดในรอบเกอืบ 10 ปี  
   นอกจำกนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตำมตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกำศในรอบสัปดำห์นี ้ เร่ิมต้นก่อสร้ำงทีอ่ย่อูำศัย  ใบอนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน  รำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิสหรัฐฯ  จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน  ดชันีภำคกำรผลติ FED สำขำฟิลำเดลเฟีย สหรัฐอเมริกำ  ดชันีช้ีวดัสภำวะ
เศรษฐกจิ  กำรปรับลดงบดุล  ยอดขำยบ้ำนมอืสอง   เป็นต้น        
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,214 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน  

  ระยะส้ัน อำจมแีรงขำยท ำก ำไร
ระยะส้ัน ๆ ออกมำ แนะปิดสถำนะ
ท ำก ำไรออกมำก่อนจะดกีว่ำ  อ่อน
ตวัรอบใหม่ค่อยพจิำรณำเข้ำซ้ือ  
มองแนวรับระหว่ำงวนัเป็นแนวที่
เข้ำซ้ือเกง็ก ำไรระยะส้ัน ๆ ได้กรอบ
กำรเล่นระหว่ำง $ 1,210 $- 1,236 Us 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 17 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดขำย 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 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 05/09/61 738.99 744.64 +5.65 

16/10/61 744.64 748.76 +4.12 

17/10/61 748.76 748.76 0.00 

18/10/61 00.0 00.0 0.00 

19/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

    ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัสกลุ เงนิยูโรเงนิเยน และฟรังก์
สวสิ ในการซื้อขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(16 ต.ค.) 
ขานรับข้อมูลเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งของสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรง
หนุนจากข้อมูลเศรษฐกจิทีแ่ข็งแกร่ง โดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ
(NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านขยบัขึน้ 1
จุด อยู่ทีร่ะดบั 68 ในเดอืนต.ค. เมือ่เทยีบรายเดอืน โดยได้แรงหนุนจาก
อุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีธ่นาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่4 ในเดอืน
ก.ย. โดยปรับตวัขึน้ 0.3% หลงัจากเพิม่ขึน้ 0.4% ในเดอืนส.ค.   
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ซำอดุิอำระ 

เบีย 

กงสุลใหญ่ซาอุฯในอสิตนับูลเดนิทางออกจากตุรกแีล้ว ก่อนเจ้าหน้าทีท่ าการตรวจค้นบ้านพกั 
      ส่ือตุรกีรายงานวา่ นายโมฮมัหมดั อลั-โอไตบี กงสุลใหญ่ซาอุดิอาระเบียประจ านครอิสตนับูล ไดเ้ดินทางออกจากตุรกีแลว้ ก่อนท่ี
เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจคน้บา้นพกัของเขา  นายอลั-โอไตบีไดเ้ดินทางออกจากนครอิสตนับูลโดยไดข้ึ้นเคร่ืองบินจากท่าอากาศยานอะตา
เติร์ก ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีตุรกีและซาอุดิอาระเบียเตรียมเขา้ตรวจคน้บา้นพกัของเขาเพ่ือหาเบาะแสการหายตวัไปของนายจามาล คาช็อกกี 
นกัข่าวซาอุดิอาระเบีย หลงัจากท่ีเม่ือวานน้ี เจา้หนา้ท่ีตุรกีไดเ้ขา้ตรวจคน้สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา 9 ชัว่โมง  ทางการตุรกีและ
ซาอุดิอาระเบียไดเ้ห็นพอ้งกนัในสปัดาห์ท่ีแลว้ในการด าเนินการร่วมกนัเพ่ือหาสาเหตุการหายตวัไปของนายคาช็อกกี 
    นายคาช็อกกีเป็นคอลมันิสตข์องนสพ.วอชิงตนั โพสต ์และไดล้ี้ภยัไปใชชี้วติอยูใ่นต่างประเทศเม่ือปีท่ีแลว้เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจบักมุ 
จากการท่ีเขามกัวพิากษว์จิารณ์นโยบายของเจา้ชายโมฮมัเหมด็ บิน ซลัมาน มกฎุราชกมุารแห่งซาอุดิอาระเบีย 
                                                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq38/2901181 

 

 
 
 

IMF 

“ลาการ์ด”เลือ่นเยอืนตะวนัออกกลาง 
     นางคริสติน ลาการ์ด ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (ไอเอม็เอฟ) ไดเ้ล่ือนการเดินทางเยอืนตะวนัออกกลางออกไป 
ท่ีผา่นมา นางลาการ์ดมีแผนจะเดินทางเยอืนตะวนัออกกลาง รวมถึงเขา้ร่วมการประชุมฟัวเจอร์ อินเวสตเ์มนท ์อินนิชิเอทีฟ(เอฟไอไอ) 
ระหวา่งวนัท่ี 23-25 ต.ค.ท่ีกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดิอาระเบีย โดยโฆษกไอเอม็เอฟ กล่าววา่ นางลาการ์ดจะเล่ือนการเดินทางเยอืน
ตะวนัออกกลางออกไป เน่ืองจากเหตุการหายตวัไปของนายจามาล คาช็อกกี ผูส่ื้อข่าวเดอะ วอชิงตนั โพสต ์  
    ทั้งน้ี นางลาการ์ดไดก้ล่าวก่อนหนา้น้ีวา่ แมจ้ะหวาดกลวัท่ีนายคาช็อกกีอาจถูกฆาตกรรม แต่ก็ยงัมีแผนท่ีจะเดินทางเขา้ร่วมงานเอฟไอไอ 
ท่ีริยาด เน่ืองจากเป็นหนา้ท่ีท่ีจะจดัการธุระของไอเอม็เอฟกบัหลากหลายรัฐบาลทัว่ทุกมุมโลก และตอนน้ี ยงัมีความตั้งใจท่ีจะเดินทางเยอืน
กรุงริยาด และจะจบัตาดูขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีจะเปิดเผยออกมาในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้  ทั้งน้ี ผูบ้ริหารบริษทักเูกิล คลาวด ์จีเอม็ เจพีมอร์แกน 
และฟอร์ด ก็ตดัสินใจยกเลิกเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวเช่นกนั   

 

 
 
 

FED 

"ทรัมป์"ต าหนิเฟดรอบใหม่ช้ีเป็นภัยคุกคามใหญ่ทีสุ่ด 
    ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐออกมาโจมตีธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด อีกคร้ัง โดยบอกเม่ือวานน้ีวา่ เฟดเป็นภยัคุกคาม
ใหญ่ท่ีสุดของเขา  เหตุผลในการออกมาโจมตีเฟดคร้ังใหม่ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เป็นเพราะเฟดปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วเกินไป 
แมจ้ะยอมรับวา่เฟด เป็นองคก์รอิสระ ดงันั้นเขาจึงไม่ไดพ้ดูเร่ืองน้ีกบัเฟด แต่ก็โจมตีนายเจอโรม เพาเวลล ์ประธานเฟดวา่ ควรจะชะลอการ
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียใหช้า้ลงกวา่น้ี เพราะถา้ดูจากตวัเเลขของเงินเฟ้อ มนัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก  ทรัมป์  เป็นคนท่ีแต่งตั้งเพาเวลลใ์หม้ารับ
ต าแหน่งน้ีเอง แตเ่ขาก็บอกวา่ บางทีเขาอาจจะถูกหรือผดิก็ได ้เพราะก็มีหลายคนท่ีเขารู้สึกไม่แฮปป้ี โดยในปีน้ี เฟด ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
แลว้ 3 คร้ัง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ศรษฐกิจร้อนแรงมากเกินไป  ตามปกติแลว้ ประธานาธิบดีสหรัฐมกัไม่แสดงความคิดเห็นเร่ืองนโยบายของ
เฟด เพ่ือแสดงความเคารพต่อความเป็นอิสระขององคก์ร แต่ก่อนหนา้น้ีทรัมป์ก็เคยพดูถึงนโย บายของเฟดวา่ “ เพ้ียน ” 

 

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

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2901181
http://www.ryt9.co.th/
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หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

15 ต.ค. 61 USA 19.30 ยอดค้ำปลกี 
 0.6% 0.1% 

 USA 19.30 ดชันีกำรผลติรัฐนิวยอร์ก 
 19.3 19.0 

 USA 21.00 สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ 
 0.5% 0.6% 

16 ต.ค. 61 EUR 16.00 ดชันีภำวะเศรษฐกจิของเยอรมนจีำก 
สถำบัน ZEW 

 - 76.0 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 - 1.3% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 20.15 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 0.2% 0.4% 

 USA 21.00 ดชันีตลำดทีอ่ย่อูำศัย 
 67 67 

 USA 21.00 ต ำแหน่งงำนว่ำงเปิดใหม่จำก JOLTs 
 6.900M 6.939M 

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

 USA 19.30 เร่ิมต้นก่อสร้ำงทีอ่ย่อูำศัย 
 1.216M 1.282M 

 USA 19.30 ใบอนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน 
 1.272M 1.229M 

 USA 21.30 สตอ็คน ำ้มนัดบิรำยสัปดำห์ 
 - 6.0M 

18 ต.ค. 61 USA 01.00 รำยงำนกำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิสหรัฐฯ 

 - - 

 USA 19.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 215K 214K 

 USA 19.30 ดชันีภำคกำรผลติ FED สำขำฟิลำเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกำ 

 20.3 22.9 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัสภำวะเศรษฐกจิ 
 0.5% 0.4% 

19 ต.ค. 61 USA 03.30 กำรปรับลดงบดุล 
 - 4.177T 

 USA 21.00 ยอดขำยบ้ำนมอืสอง 
 5.300M 5.340M 

       

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 


