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     ดชันีดอลลาร์ปรับสูงขึน้จากบนัทกึการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีส่ะท้อนสัญญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟดต่อเนื่องรายงานการ
ประชุม FOMC ตอกย า้ความตั้งใจของเฟดในการขึน้ดอกเบีย้นโยบายเหนือระดบัเป้าหมายในชว่ ง 2-3 ปีข้างหน้า  ค่าเงนิบาทแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
ในช่วง 32.485-32.56 บาท / เหรียญสหรัฐฯเมือ่วานนี ้ตลาดหลกีเลีย่งความเส่ียงจากความผนัผวนหลงัจากทีเ่ฟดระบุว่าเฟดจะส่งสัญญาณอย่างชัดเจน และ
ยงัคงเดนิหน้าปรับอตัราดอกเบีย้ต่อไป ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิสหรัฐฯทีแ่ข็งแกร่ง     
     มุมมองทองค าภาคบ่าย ตลาดทองค าอ่อนตวัลงเลก็น้อย  และเคลือ่นตวัออกแนวข้าง เรามองว่าราคาเร่ิมจะออ่นแรงลงบ้างแล้วหลงัจากทีม่คีวามพยายามดดี
ตวัขึน้ทดสอบแนวต้านก่อนหน้านี ้สัญญาณอนิดเิครเตอร์เร่ิมมสัีญญาณขัดแย้งกบัราคาจริงของตลาด ท าให้มองได้ว่าอาจจะเกดิการอ่อนตวัลง หรือมแีรงเทขาย
ท าก าไรระยะส้ัน ๆ ออกมา   อย่างไรกต็ามนกัลงทุนทีส่ถานะมกี าไรอยู่แล้ว แนะตดัสถานะท าก าไรออกไปก่อน  แล้วค่อยรอราคาอ่อนตวัคร้ังใหม่ค่อยพจิารณา
เข้าซ้ือรอบใหม่    
   นอกจากนีน้ักลงทุนยงัต้องตดิตามตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในคนืนีไ้ด้แก่  ยอดขายบ้านมอืสอง หากดูจากตวัเลขคาดการณ์จะเห็นว่าเป็นปัจจยับวกต่อ
ราคาทองค า ดงันั้นเมือ่ราคาเคลือ่นตวัเข้าหาแนวต้านจงึแนะปิดสถานะท าก าไรออกบางส่วนก่อน   
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,216 1,236 

L2 1,210 1,239 

L3 1,204 1,244 

แนะแนวทางการลงทุน  

  ระยะส้ัน อาจมแีรงขายท าก าไร 
ออกมา การอ่อนตวัรอบนีน้ักลงทุน
ยงัสามารถเข้าซ้ือเกง็ก าไรระยะส้ัน ๆ 
ได้  มองว่าราคายงัวิง่อยู่ในกรอบ  
นักลงทุนยงัสามารถเกง็ก าไรใน
กรอบ ระหว่าง $ 1,215 Us/Oz - $ 
1,236Us/Oz 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 19 – Oct - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดขาย 1,216 

Target 1,236 

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 

 

 

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 

19/10/61 748.76 748.76 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

   ดชันีดอลลาร์ปรับสูงขึน้จากบนัทกึการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ทีส่ะท้อนสัญญาณการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟด
ต่อเนื่องรายงานการประชุม FOMC ตอกย า้ความตั้งใจของเฟดในการ
ขึน้ดอกเบีย้นโยบายเหนือระดบัเป้าหมายในชว่ ง 2-3 ปีข้างหน้า 

   ค่าเงนิบาทแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์ในช่วง 32.485-32.56 บาท 
/ เหรียญสหรัฐฯเมือ่วานนี ้ตลาดหลกีเลีย่งความเส่ียงจากความผนัผวน
หลงัจากทีเ่ฟดระบุว่าเฟดจะส่งสัญญาณอย่างชัดเจน และยงัคง
เดนิหน้าปรับอตัราดอกเบีย้ต่อไป ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิสหรัฐฯที่
แข็งแกร่ง 
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จีน 

สนง.สถิตจินีเผยยอดค้าปลกีเดอืนก.ย.ขยายตวั 9.2% เทยีบรายปี เพิม่ขึน้จากเดอืนส.ค. 
     ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนวำ่ ยอดคำ้ปลีกเดือนก.ย.ปรับตวัข้ึน 9.2% เม่ือเทียบเป็นรำยปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกเดือนส.ค.ท่ีมีกำร
ขยำยตวั 9%  ส่วนยอดคำ้ปลีกในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปีน้ี ขยำยตวั 9.3% ซ่ึงชะลอตวัลงเลก็นอ้ยจำกช่วงคร่ึงปีแรกซ่ึงมีกำรขยำยตวั 
9.4%   ยอดคำ้ปลีกในพ้ืนท่ีชนบทพุง่ข้ึน 10.4% เทียบรำยปี ในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปีน้ี ซ่ึงยงัคงแซงหนำ้ยอดคำ้ปลีกในพ้ืนท่ีเขตเมือง
ซ่ึงขยำยตวัเพียง 9.1%                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq28/2902630 

 

 
 

จีน 

 จนีลัน่พร้อมเดนิหน้าน าตลาดการเงนิสู่เสถียรภาพ ช้ีตลาดผนัผวนไม่สอดคล้องปัจจยัพืน้ฐานศก. 
     นำยกวั ซู่ชิง ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรธนำคำรและกำรประกนัของจีน กล่ำวในวนัน้ีวำ่ ทำงกำรจีนจะใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือท ำใหต้ลำดกำรเงินของประเทศกลบัสู่ภำวะปกติและมีกำรพฒันำท่ีดียิง่ข้ึน   นำยกวักล่ำววำ่ "เม่ือพิจำรณำจำกปัจจยัพ้ืนฐำนทำง
เศรษฐกิจแลว้ ควำมผนัผวนท่ีไม่ปกติในตลำดกำรเงินทุกวนัน้ีซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัหลำกหลำยดำ้นนั้น ไม่สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจจีนท่ีมี
กำรพฒันำไปในทิศทำงท่ีดี และไม่สอดคลอ้งกบัระบบกำรเงินท่ีมีเสถียรภำพของจีน"                                                     https://www.ryt9.com/s/iq29/2902556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

ทีป่รึกษาศก.ท าเนียบขาวเผยการเจรจาแก้ไขความขัดแย้งทางการค้ากบัจนียงัคงไม่คบื 
     นำยแลร์รี คุดโลว ์ท่ีปรึกษำฝ่ำยเศรษฐกิจประจ ำท ำเนียบขำว กล่ำววำ่ กำรเจรจำเพ่ือแกไ้ขควำมขดัแยง้ทำงกำรคำ้กบัจีนยงัคงไม่มีควำม
คืบหนำ้  "พวกเขำเป็นพอ่คำ้ท่ีด ำเนินกำรอยำ่งไม่ยติุธรรม และท ำผดิกฎหมำย พวกเขำไดข้โมยทรัพยสิ์นทำงปัญญำของเรำ และจีนก็ไม่ได้
ตอบสนองในทำงท่ีดีต่อส่ิงท่ีเรำร้องขอ" นำยคุดโลวก์ล่ำว   "อเมริกำมีเทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุดในโลก ซ่ึงถือเป็นกระดูกสนัหลงัของเรำ แต่จีน
ไม่สำมำรถท ำเช่นน้ีได ้ดงันั้นพวกเขำจึงขโมยมนั และเรำจะไม่อนุญำตใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึน" เขำกล่ำว ก่อนกำรพบปะกนัระหวำ่งประธำนำธิบดี
โดนลัด ์ทรัมป์และประธำนำธิบดีสี จ้ินผิงนอกรอบกำรประชุม G20 ท่ีกรุงบวัโนสไอเรส ประเทศอำร์เจนตินำ ในวนัท่ี 30 พ.ย.-1 ธ.ค.   
กำรเจรจำดงักล่ำวจะมีข้ึน ท่ำมกลำงกำรท ำสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐและจีน โดยเม่ือช่วงกลำงเดือนเม.ย.ท่ีผำ่นมำ ส ำนกังำนตวัแทน
กำรคำ้สหรัฐ (USTR) ไดป้ระกำศรำยกำรสินคำ้จ ำนวน 1,100 รำยกำรของจีนท่ีตอ้งถูกเรียกเก็บภำษีน ำเขำ้ในอตัรำ 25% คิดเป็นวงเงินรวม 5 
หม่ืนลำ้นดอลลำร์ โดยสินคำ้ลอ็ตแรกจ ำนวน 818 รำยกำร วงเงิน 3.4 หม่ืนลำ้นดอลลำร์ มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 6 ก.ค.ท่ีผำ่นมำ ส่วนกำรเรียก
เก็บภำษีสินคำ้ลอ็ตท่ี 2 วงเงิน 1.6 หม่ืนลำ้นดอลลำร์มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 23 ส.ค. ซ่ึงจีนก็ไดต้อบโตด้ว้ยกำรเรียกเก็บภำษี 25% ต่อสินคำ้
น ำเขำ้จำกสหรัฐวงเงินรวม 5 หม่ืนลำ้นดอลลำร์เช่นกนั   ในวนัท่ี 17 ก.ย. ปธน.ทรัมป์ก็ไดป้ระกำศเรียกเก็บภำษีสินคำ้น ำเขำ้จำกจีนคร้ังใหม่
ในวงเงิน 2 แสนลำ้นดอลลำร์ โดยเรียกเก็บในอตัรำ 10% ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 24 ก.ย. และจำกนั้นจะเพ่ิมเป็น 25% ตั้งแต่ช่วงตน้ปี
หนำ้ ขณะท่ีรัฐบำลจีนก็ไดต้อบโตด้ว้ยกำรเรียกเก็บภำษีสินคำ้จำกสหรัฐในอตัรำ 5-10% คิดเป็นวงเงิน 6 หม่ืนลำ้นดอลลำร์ โดยมีผลบงัคบั
ใชใ้นวนัท่ี 24 ก.ย.เช่นกนั  ต่อมำ ปธน.ทรัมป์ กล่ำววำ่ เขำจะเรียกเก็บภำษีต่อสินคำ้น ำเขำ้จำกจีนวงเงิน 2.67 แสนลำ้นดอลลำร์ ถำ้หำกจีน
ไดท้ ำกำรตอบโตต้่อกำรเรียกเก็บภำษีก่อนหนำ้น้ีของสหรัฐ   
     ทั้งน้ี หำกสหรัฐเรียกเก็บภำษีสินคำ้น ำเขำ้จำกจีนวงเงิน 2.67 แสนลำ้นดอลลำร์ นอกเหนือจำกท่ีเรียกเก็บภำษีสินคำ้วงเงิน 5 หม่ืนลำ้น
ดอลลำร์ และ 2 แสนลำ้นดอลลำร์ก่อนหนำ้น้ี ก็เท่ำกบัวำ่สหรัฐไดเ้รียกเก็บภำษีต่อสินคำ้ทั้งหมดท่ีจีนส่งเขำ้ไปยงัสหรัฐ โดยขอ้มูลจำก
กระทรวงพำณิชยส์หรัฐระบุวำ่ จีนไดส่้งออกสินคำ้วงเงิน 5.05 แสนลำ้นดอลลำร์เขำ้สู่สหรัฐในปีท่ีแลว้ 
                                                                                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq38/2902352 

 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2902630
https://www.ryt9.com/s/iq29/2902556
https://www.ryt9.com/s/iq38/2902352
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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 


