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      ดชันีดอลลาร์ปรับสูงขึน้จากบันทกึการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีส่ะท้อนสัญญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟดต่อเนือ่งรายงานการ
ประชุม FOMC ตอกย า้ความตั้งใจของเฟดในการขึน้ดอกเบีย้นโยบายเหนือระดบัเป้าหมายในชว่ ง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรกต็าม ปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการขึน้
ดอกเบีย้เร่ิมแสดงชัดขึน้ เนือ่งจากตลาดบ้านสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอตวั ด้านการค้า  สหรัฐฯ ไม่ได้กล่าวหาว่าประเทศใดเป็นผู้แทรกแซงค่าเงนิ   
     มุมมองทองค าภาคบ่าย ตลาดทองค าอ่อนตวัลงเลก็น้อย  จากข้อมูลเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งของสหรัฐ ซ่ึงรวมถงึการเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัที ่25-

26 ก.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มคีวามเห็นตรงกนัว่า เฟดจ าเป็นต้องเดนิหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เพือ่สนับสนุนเศรษฐกจิให้ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ได้
หนุนให้ดอลล่าร์แข็งค่าขึน้มาอกีคร้ัง และยงัเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค าให้ออ่นตวัลงระหว่างวนั  รายงานการประชุมยงัระบุว่า กรรมการเฟดได้หารือกนั
เกีย่วกบัทศิทางอตัราดอกเบีย้ในอนาคต โดยกล่าวว่า เฟดอาจจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงนิต่อไปแม้ในช่วงเวลาทีอ่ตัราดอกเบีย้กลบัสู่ภาวะปกติ
แล้ว ซ่ึงการด าเนนิการดงักล่าวจะสามารถควบคุมอตัราเงนิเฟ้อทีด่ดีตวัสูงขึน้อนัเนื่องมาจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด และเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทีเ่ป็น
ผลมาจากภาวะไร้สมดุลทางการเงนิ 

   นอกจากนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในรอบสัปดาห์นี ้ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  ดชันภีาคการผลติ FED สาขาฟิลาเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกา  ดชันีช้ีวดัสภาวะเศรษฐกจิ  การปรับลดงบดุล  ยอดขายบ้านมอืสอง   เป็นต้น        
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,215 1,236 

L2 1,208 1,241 

L3 1,203 1,246 

แนะแนวทางการลงทุน  

  ระยะส้ัน อาจมแีรงขายท าก าไร
ระยะส้ัน ๆ ออกมา การอ่อนตวัรอบ
นีน้ักลงทุนยงัสามารถเข้าซื้อเกง็
ก าไรระยะส้ัน ๆ ได้ มองว่าจะมแีรง
ซื้อกลบัขึน้ไปอกีคร้ัง นักลงทุนยงั
สามารถเกง็ก าไรในกรอบ ระหว่าง $ 
1,215 Us/Oz - $ 1,236Us/Oz 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

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 71.92 -2.07 
Dow Jones 25,76.68 -91.74 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( 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 

18/10/61 748.76 748.76 0.00 

19/10/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

   ดชันีดอลลาร์ปรับสูงขึน้จากบนัทกึการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ทีส่ะท้อนสัญญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟด
ต่อเนื่องรายงานการประชุม FOMC ตอกย า้ความตั้งใจของเฟดในการ
ขึน้ดอกเบีย้นโยบายเหนือระดบัเป้าหมายในชว่ ง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไร
กต็าม ปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการขึน้ดอกเบีย้เร่ิมแสดงชัดขึน้ เนื่องจาก
ตลาดบ้านสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอตวั ด้านการค้า  สหรัฐฯ ไม่ได้
กล่าวหาว่าประเทศใดเป็นผู้แทรกแซงค่าเงนิ   
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ญี่ปุ่ น 

แบงก์ชาตญิี่ปุ่ นปรับลดรายงานการประเมนิเศรษฐกจิ 2 ภูมภิาค     กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีวา่ ญ่ีปุ่นเกินดุลการคา้เป็นคร้ัง
แรกในรอบ 3 เดือนในเดือนก.ย. อยา่งไรก็ตาม ยอดส่งออกเดือนก.ย.ปรับตวัลดลงคร้ังแรกในรอบ 22 เดือน เน่ืองจากผลกระทบพายไุตฝุ้่ น
ท่ีพดัถล่มพ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัตกของญ่ีปุ่น  รายงานเบ้ืองตน้ของกระทรวงฯ ระบุวา่ ยอดเกินดุลการคา้เดือนก.ย.อยูท่ี่ระดบั 1.396 แสนลา้นเยน 
(ประมาณ 1.24 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ซ่ึงฟ้ืนตวัข้ึนหลงัจากท่ีขาดดุลการคา้ 4.38 แสนลา้นเยนในเดือนส.ค. อยา่งไรก็ตาม ยอดเกินดุล
การคา้เดือนก.ย.ปีน้ีร่วงลง 78.7% เม่ือเทียบกบัเดือนก.ย.ปีท่ีแลว้   เจา้หนา้ท่ีกระทรวงฯไดแ้ถลงต่อส่ือมวลชนวา่ พายไุตฝุ้่ นเชบีไดส้ร้าง
ความเสียหายเป็นวงกวา้งในพ้ืนท่ีรอบโอซากาเม่ือเดือนก.ย. ซ่ึงอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตและช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 
นอกจากน้ี ยงัเป็นสาเหตท่ีุท าใหย้อดส่งออกลดลง 1.2% เม่ือเทียบรายปี แตะท่ีระดบั 6.73 ลา้นลา้นเยน   ส่วนยอดน าเขา้ปรับตวัสูงข้ึน 7.0% 
แตะระดบั 6.59 ลา้นลา้นเยน เน่ืองจากตน้ทุนพลงังานปรับตวัสูงข้ึน โดยยอดน าเขา้น ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึน 37.9% แตะท่ี 7.228 แสนลา้นเยน 
แมว้า่ปริมาณการน าเขา้น ้ ามนัดิบลดลง อนัเน่ืองมาจากราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึนก็ตาม             https://www.ryt9.com/s/iq28/2902123 

 

 
 

เอเปก 

 รมว.คลงัเอเปคเตอืนปัจจยัเส่ียงศก.โลกเพิม่ขึน้ แนะเพิม่ศักยภาพการผลติ    ท่ีประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัเอเปคไดอ้อกแถลงการณ์
เตือนวา่ ปัจจยัเส่ียงช่วงขาลงท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจโลกนั้น เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา  ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ 
แถลงการณ์ร่วมระบุวา่ปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ี ประกอบดว้ยสถานการณ์ความตึงเครียดดา้นการคา้และภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนความอ่อนไหวดา้น
การเงินท่ีสูงข้ึน ระดบัหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มดา้นการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึน ภาวะไร้สมดุลทัว่โลก การขยายตวัในระดบั
โครงสร้างท่ีอ่อนตวัและไม่เท่าเทียมกนั  ท่ีประชุมรมว.คลงัเอเปค ซ่ึงจดัข้ึนท่ีปาปัวนิวกินีคร้ังน้ี ยงัไดแ้นะน าในเร่ืองการการยกระดบัดา้น
การเงินและกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq29/2902113 

 

 
 
 

สหรัฐฯ 

ทรัมป์ส่ังรัฐมนตรีทุกคนห่ันงบกระทรวง 5% หวงัแก้ไขปัญหาขาดดุลงบประมาณ         ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าววา่ เขาจะแจง้
ใหรั้ฐมนตรีทุกคนท าการปรับลดงบประมาณในกระทรวงท่ีดูแลลง 5% เพ่ือแกไ้ขปัญหาขาดดุลงบประมาณ  "เราจะขอใหรั้ฐมนตรีทุกคน
ลดวงเงินงบประมาณลง 5% ในวนัน้ี" ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผูส่ื้อข่าว  ปธน.ทรัมป์กล่าวก่อนหนา้น้ีวา่ เขามีแผนท่ีจะปรับลดการใชจ่้ายของ
รัฐบาล หลงัมีการประกาศตวัเลขขาดดุลงบประมาณเพ่ิมข้ึน 17% ในปีงบประมาณ 2561 สู่ระดบั 7.79 แสนลา้นดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดบั
สูงสุดในรอบ 6 ปี   อยา่งไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ไม่ไดร้ะบุวา่ เขาเตรียมพิจารณาปรับลดรายจ่ายของรัฐบาลในดา้นใด  ขณะเดียวกนั ปธน.ทรัมป์
ยนืยนัวา่ รัฐบาลจะยงัคงเดินหนา้มาตรการปรับลดอตัราภาษีต่อไป เพราะรัฐบาลยงัคงมีแผนท่ีจะปรับลดอตัราภาษีอ่ืนๆอีก 
                                                                                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq38/2901750 

 

 
 
 

น า้มนัดิบ 

สตอ็กน า้มนัดบิสหรัฐพุ่งเกนิคาดฉุดราคาดิง่ 3%       สญัญาน ้ ามนัดิบล่วงหนา้เวสตเ์ท็กซสั ปิดตลาดวนัพธุ (17ต.ค.)ปรับตวัร่วงลง 3% 
หลุดระดบั 70 ดอลลาร์ หลงัการเปิดเผยสตอ็กน ้ ามนัดิบสหรัฐท่ีเพ่ิมข้ึนมากเกินคาดในสปัดาห์ท่ีแลว้  อยา่งไรก็ดี ราคาน ้ ามนัยงัคงไดรั้บแรง
หนุนจากความสมัพนัธ์ท่ีตึงเครียดระหวา่งสหรัฐและซาอุดิอาระเบีย กรณีการหายตวัไปของนายจามาล คาช็อกกี นกัข่าวซาอุดิอาระเบีย 
ล่าสุด ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดส่้งนายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ เดินทางไปยงัซาอุดิอาระเบีย เพ่ือใหมี้การสอบสวน
กรณีการหายตวัไปของนายคาช็อกกี ซ่ึงไดห้ายตวัไปอยา่งลึกลบัหลงัเขา้ไปติดต่อขอรับเอกสารเพ่ือเตรียมแต่งงานกบัคูห่มั้นชาวตุรกีใน
สถานกงสุลซาอุดิอาระเบีย ประจ านครอิสตนับูลเม่ือวนัท่ี 2 ต.ค. แต่ไม่เคยมีใครเห็นเขาออกมาจากสถานกงสุลอีกเลย ท่ามกลางกระแสข่าว
วา่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียอยูเ่บ้ืองหลงัการสงัหารนายคาช็อคกี       

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2902123
https://www.ryt9.com/s/iq29/2902113
https://www.ryt9.com/s/iq38/2901750
http://www.ryt9.co.th/
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บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   18 ตุลาคม 2561 

 

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 USA 19.30 ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์ก 
 19.3 19.0 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 0.5% 0.6% 

16 ต.ค. 61 EUR 16.00 ดชันีภาวะเศรษฐกจิของเยอรมนจีาก 
สถาบัน ZEW 

 - 76.0 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า 
 - 1.3% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 20.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม 
 0.2% 0.4% 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ย่อูาศัย 
 67 67 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.900M 6.939M 

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

 USA 19.30 เร่ิมต้นก่อสร้างทีอ่ย่อูาศัย 
 1.216M 1.282M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน 
 1.272M 1.229M 

 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์ 
 - 6.0M 

18 ต.ค. 61 USA 01.00 รายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐฯ 

 - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 215K 214K 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติ FED สาขาฟิลาเดล
เฟีย สหรัฐอเมริกา 

 20.3 22.9 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัสภาวะเศรษฐกจิ 
 0.5% 0.4% 

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

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมอืสอง 
 5.300M 5.340M 

       

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 


