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          ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หลังจาก กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอ เมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงาน
คร้ังแรกลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับต ่าสุดในรอบ 49 ปี   ส่วนทางด้าน Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ Leading Economic Index 
(LEI) ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนต.ค. โดยดีดตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์   Conference Board ระบุว่า 
ดัชนี LEI ที่ดีดตัวขึ้น บ่งช้ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อไป   ทั้งน้ี ดัชนี LEI ถือเป็นส่ิงบ่งช้ีความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ 
โดยค านวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ 10 รายการ ซ่ึงรวมถึง ค าส่ังซ้ือใหม่ของภาคการผลิต , ราคาหุ้น และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน  
      ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (18 ต.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่าง
หนัก อันเน่ืองมาจากความความกังวลเก่ียวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
หลังจากนายแลร์รี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า การเจรจาเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งทางการค้ากับจีนยงัคงไม่มี ความคืบหน้า 
นอกจากน้ี ความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียยงัเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนแรงซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย     
     อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกของทองค าในระหว่างวัน โดยดัชนีดอลลาร์  ซ่ึงเป็นดัชนีวัดความเคล่ือนไหวของดอลลาร์
สหรัฐเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลัก 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ่มข้ึน 0.24% แตะระดับ 95.89 เม่ือคืนน้ี   

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,216 1,234 

L2 1,210 1,239 

L3 1,204 1,244 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค า ยงัทรงตัวในระดับสูง
ต่อไป จากความตรึงเครียดทาง
การเมืองสหรัฐ-ซาอุ ฯ และความ
ขัดแย้งทางการค้ากับจีนยงัคงไม่มี
ความคืบหน้า นักลงทุนเข้าซ้ือ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  แนะ
ถือสถานะฝั่งซ้ือเพ่ือปิดก าไรแนวต้าน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 19  – Oct -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,216 

Target 1,234 

Stoploss 1,200 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,230.10 +2.70 
Silver 14.604 -0.59 

Crude Oil 69.16 -0.59 
Dow Jones 25,379.45 -327.23 

 

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 

18/10/61 748.76 748.76 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หลังจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอ เมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการ
ว่างงานคร้ังแรกลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับต ่าสุดในรอบ 49 ปี 
     ส่วนทางด้าน Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ 
Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนต.ค. โดยดีด
ตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์  Conference Board ระบุว่า ดัชนี LEI ที่ดีดตัวขึ้น บ่งช้ีว่า
เศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อไป  
ทั้งน้ี ดัชนี LEI ถือเป็นส่ิงบ่งช้ีความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ โดย
ค านวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ 10 รายการ ซ่ึงรวมถึง ค าส่ังซ้ือใหม่ของภาค
การผลิต, ราคาหุ้น และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน  
                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq28/2902345 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  

     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลงในสัปดาห์ท่ีแลว้ ใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบ 
49 ปี  ทั้งน้ี จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดบั 210,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ใกลร้ะดบัต ่าสุด
นบัตั้งแต่เดือนพ.ย.2512 ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 212,000 ราย   ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่
ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ เพิ่มข้ึน 2,000 ราย สู่ระดบั 
211,750 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้  ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัท่ียงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 6 ต.ค. มี
จ านวนลดลง 13,000 ราย อยูท่ี่ระดบั 1.64 ลา้นราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2516  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาว
อเมริกนัที่ยืน่ขอสวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง ลดลง 1,250 ราย สู่ระดบั 1.65 ลา้นราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2516 
                                                                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq28/2902356 

 
 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

 ขุนคลังสหรัฐประกาศยกเลิกการเข้าร่วมงานประชุมในซาอุดิอาระเบียแล้ว  

     นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ ทวีตขอ้ความระบุว่า เขาไดต้ดัสินใจยกเลิกการเขา้ร่วมงานประชุม Future Investment Initiative (FII) ที่กรุง
ริยาด ซาอุดิอาระเบีย หลงัจากท่ีก่อนหนา้น้ีเขายนืยนัว่าจะเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว   นายมนูชินระบุว่า เขาไดต้ดัสินใจดงักล่าว หลงัท าการ
หารือกบัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ และนายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ   อยา่งไรกดี็ นายมนูชินไม่ไดร้ะบุเหตุผลเบ้ืองหลงั
การตดัสินใจยกเลิกการเขา้ร่วมการประชุมคร้ังน้ี 

     ทั้งน้ี การประชุม FII ถือเป็นการจดัประชุมภาคธุรกิจคร้ังใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย โดยมีวิทยากรกว่า 150 รายจาก 140 องคก์รเขา้ร่วมงาน 

ทางดา้นผูน้  าของหลายประเทศ และบริษทัยกัษใ์หญ่หลายแห่ง พากนัยกเลิกการเขา้ร่วมงานดงักล่าว หลงัเกิดกรณีการหายตวัไปของนายจา
มาล คาชอ็กกี ผูส่ื้อข่าวซาอุดิอาระเบีย ระหว่างเขา้ไปติดต่อธุระที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตนับูล ขณะที่มีรายงานว่า 
ซาอุดิอาระเบียส่งมือสังหารจ านวน 15 คนเพื่อทรมาน และฆาตกรรมนายคาชอ็กกี   นายคาชอ็กกีเป็นคอลมันิสตข์องนสพ.วอชิงตนั โพสต ์
และไดล้ี้ภยัไปใชชี้วิตอยูใ่นต่างประเทศเม่ือปีท่ีแลว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจบักุม จากการท่ีเขามกัวิพากษว์ิจารณ์นโยบายของเจา้ชายโมฮมั
เหมด็ บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย และเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปการเมืองในซาอุดิอาระเบีย  หนงัสือพิมพเ์ยนิ ซาฟัค ซ่ึงให้
การสนบัสนุนรัฐบาลตุรกี รายงานว่า นายคาชอ็กกีไดถู้กทรมานอยา่งโหดเห้ียมก่อนถูกสังหารระหว่างการสอบสวนท่ีสถานกงสุล
ซาอุดิอาระเบียประจ านครอิสตนับูล   

     ทั้งน้ี เยนิ ซาฟัคระบุว่า นายคาชอ็กกีไดถู้กตดัน้ิวมือหลายน้ิวในระหว่างการสอบสวน และต่อมาถูกตดัศีรษะ ก่อนที่ทีมสังหารจะท าการ
ตดัอวยัวะเพื่อแยกช้ินส่วนในร่างกายของเขา   เยนิ ซาฟัคบรรยายรายละเอียดการทรมานดงักล่าว โดยอา้งว่ามาจากเทปบนัทึกเสียงระหว่าง
การสอบสวนนายคาชอ็กก ี ทางดา้นหนงัสือพิมพนิ์วยอร์ก ไทมส์รายงานว่า เจา้หนา้ที่ระดบัสูงของตุรกีรายหน่ึงไดย้นืยนัรายงานดงักล่าว 

ทางการตุรกียงัไม่ไดส่้งมอบวตัถุพยานซ่ึงเป็นภาพและเสียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการหายตวัไปของนายคาชอ็กกีใหแ้ก่สหรัฐและยโุรป  

                                                                                                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq38/2902353 
                                                                                                                                                                                          ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 

 
 
 
 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2902356
https://www.ryt9.com/s/iq38/2902353
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 


