
 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  18  ตุลาคม 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวันที่ 25-26 ก.ย. โดยระบุ
ว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า เฟด จ าเป็นต้องเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง    
"กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า การเดินหน้าปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน (fed fund rates) อย่างค่อยเป็นค่อยไปน้ัน จะสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเ น่ือง และภาวะตลาดแรงงานที่มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เคล่ือนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% ซ่ึงเป็นเป้าหมายในระยะ
กลางของคณะกรรมการก าหนดโยบายการเงิน (FOMC)" รายงานการประชุมระบุ    
      ราคาทองค า  อ่อนตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากสกลุเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ระบุว่า คณะกรรมการเฟดจะเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียต่อไป   รายงานการประชุมเฟดได้กล่าวว่า เฟดอาจจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายคุมเข้มทาง
การเงินต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบ้ียกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ดีดตัวสูงข้ึ นอันเน่ืองมาจากการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของเฟด และเพ่ือป้องกันความเส่ียงที่ เป็นผลมาจากภาวะไร้สมดุลทางการเงิน    อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนยงัคงซ้ือทองค าใ นฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบีย กรณีการหายตัวไปของนายจามาล คาช็อกกี นักข่าว ซาอุดีอาระเบีย 
ท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียอยู่เบ้ืองหลังการสังหารนายคาช็อกกี แต่ทางซาอุดีอาระเบียได้ปฏิเสธข้อกล่า วหาดังกล่าว    

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,214 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค า อ่อนตัวลงจากแรง
กดดันค่าเงินดอลล่าร์หลัง FED 
เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย แต่
ราคาอ่อนยงัตัวลงไม่มากนัก บ่ง
บอกได้ว่าตลาดยงัมีแรงซ้ือหนุนอยู่
มองว่าเม่ือราคาเคล่ือนตัวลงมาที่
แนวรับจะมีแรงซ้ือกลับเข้ามาอีก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 18 – 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 1,227.40 -3.60 
Silver 14.663 -0.38 

Crude Oil 70.92 -2.07 
Dow Jones 25,706.68 -91.74 

 

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 
17/10/61 748.76 748.76 0.00 

18/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวันที่ 25-26 
ก.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า เฟด
จ าเป็นต้องเดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง   
"กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า การเดินหน้าปรับขึ้นกรอบเป้าหมาย
อัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน (fed fund rates) อย่างค่อยเป็นค่อยไปน้ัน จะ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และภาวะ
ตลาดแรงงานที่มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เคล่ือนตั วเข้าใกล้
ระดับ 2% ซ่ึงเป็นเป้าหมายในระยะกลางของคณะกรรมการก าหนดโยบาย
การเงิน (FOMC)" รายงานการประชุมระบุ   
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สหรัฐฯ 

ก.คลังสหรัฐเผยไม่มีประเทศคู่ค้ารายใหญ่บิดเบือนค่าเงิน แต่ข้ึนบัญชีจีน- ญ่ีปุ่ น-อินเดียถูกจับตานโยบาย FX         กระทรวงการคลงัสหรัฐได้
เปิดเผยรายงาน "นโยบายเศษฐกิจและอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (International Economic and Exchange Rate Policies) รอบคร่ึงปี ต่อสภาคองเก
รสเม่ือวานน้ี โดยระบุว่า ไม่มีประเทศคู่คา้รายใหญ่ของสหรัฐประเทศใดท่ีมีพฤติกรรมบิดเบือนค่าเงิน ซ่ึงรวมถึงจีน  อยา่งไรกต็าม รายงาน
ดงักล่าวไดร้ะบุว่า จีน เยอรมนี อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และสวิตเซอร์แลนด ์อยูใ่น "รายช่ือประเทศที่ถูกจบัตา" ซ่ึงหมายความว่า ทางการ
สหรัฐจะจบัตานโยบายอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศเหล่าน้ีอยา่งใกลชิ้ด                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq29/2901754 

 
 
 
 
 
 

FED 

รายงานประชุมช้ีเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าข้ึนดอกเบ้ียต่อไป มุ่งหนุนศก .เติบโตต่อเน่ือง           ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการ
ประชุมประจ าวนัที่ 25-26 ก.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า เฟดจ าเป็นตอ้งเดินหนา้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อ
สนบัสนุนเศรษฐกิจใหข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง   "กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพอ้งว่า การเดินหนา้ปรับข้ึนกรอบเป้าหมายอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น 
(fed fund rates) อยา่งค่อยเป็นค่อยไปนั้น จะสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และภาวะตลาดแรงงานท่ีมีความแขง็แกร่ง 
รวมทั้งอตัราเงินเฟ้อท่ีเคลื่อนตวัเขา้ใกลร้ะดบั 2% ซ่ึงเป็นเป้าหมายในระยะกลางของคณะกรรมการก าหนดโยบายการเงิน (FOMC)" รายงาน
การประชุมระบุ        นอกจากน้ี รายงานการประชุมยงัระบุว่า กรรมการเฟดไดห้ารือกนัเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียในอนาคต โดยกล่าวว่า 
เฟดอาจจ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายคุมเขม้ทางการเงินต่อไปแมใ้นช่วงเวลาท่ีอตัราดอกเบ้ียกลบัสู่ภาวะปกติแลว้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะ
สามารถควบคุมอตัราเงินเฟ้อท่ีดีดตวัสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟด และเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากภาวะ
ไร้สมดุลทางการเงิน  ส าหรับการประชุมเม่ือวนัที่ 25-26 ก.ย.ท่ีผ่านมานั้น คณะกรรมการเฟดมีมติเป็นเอกฉันทใ์หป้รับข้ึนอตัราดอกเบ้ียระยะ
สั้น 0.25% สู่ระดบั 2.00-2.25% พร้อมกบัส่งสัญญาณว่าจะข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเดือนธ.ค. หลงัจากปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเดือนมี.ค.,มิ.ย. และใน
เดือนก.ย. ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ฟดปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียรวม 4 คร้ังในปีน้ี ส่วนในปีหนา้ เฟดยงัคงส่งสัญญาณปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 3 คร้ัง ในการ
ประชุมคร้ังน้ี เฟดยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีน้ี สู่ระดบั 3.1% จากเดิมที่ 2.8% และปรับเพิ่มตวัเลข
คาดการณ์ในปีหนา้สู่ระดบั 2.5% จากเดิมที่ 2.4% ส่วนการขยายตวัในปี 2563 ยงัคงอยูท่ี่ระดบั 2% ขณะที่คาดการณ์ว่าอตัราการขยายตวัในปี 2564 
จะอยูท่ี่ 1.8% เช่นเดียวกบัอตัราการขยายตวัในระยะยาว   

     นอกจากน้ี เฟดไดค้งคาดการณ์ตวัเลขเงินเฟ้อในปีน้ีท่ีระดบั 2.10% และปรับลดตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปีหนา้สู่ระดบั 2.0% จากเดิมที่
ระดบั 2.10% และคงตวัเลขเงินเฟ้อในปี 2563 ที่ระดบั 2.1% และคาดการณ์ตวัเลขเงินเฟ้อในปี 2564 ที่ระดบั 2.10%  

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลงมา กกว่าคาดในเดือนก .ย.         กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นลดลง
มากกว่าคาดในเดือนก.ย. โดยด่ิงลง 5.3% เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.201 ลา้นยนิูต จากระดบั 1.268 ลา้นยนิูตในเดือนส.ค.  นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นจะลดลงสู่ระดบั 1.220 ลา้นยนิูตในเดือนก.ย.   ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นส าหรับ
ครอบครัวเด่ียว ลดลง 0.9% สู่ระดบั 871,000 ยนิูต   ส่วนการก่อสร้างบา้นส าหรับหลายครอบครัว ซ่ึงรวมถึงอพาร์ทเมนทแ์ละคอนโดมิเนียม 
ร่วงลง 15.2% สู่ระดบั 330,000 ยนิูต  การก่อสร้างบา้นทรุดตวัลง 13.7% ในทางใต ้ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2558 
โดยไดรั้บผลกระทบจากพายเุฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ ขณะท่ีเพิ่มข้ึนทางตะวนัตก และตะวนัออกเฉียงเหนือ  นอกจากน้ี กระทรวงรายงานว่า การ
อนุญาตก่อสร้างบา้นลดลง 0.6% สู่ระดบั 1.241 ลา้นยนิูต ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงเป็นเดือนที่ 2    การอนุญาตก่อสร้างบา้นส าหรับครอบครัว
เด่ียว เพิ่มข้ึน 2.9% สู่ระดบั 851,000 ยนิูต   ส่วนการอนุญาตก่อสร้างบา้นส าหรับหลายครอบครัวร่วงลง 7.6% สู่ระดบั 390,000 ยนิูต 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          https://www.ryt9.com/s/iq29/2901737 
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เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  18  ตุลาคม 2561 
 

 

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 


