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     ดอลลาร์ดิ่งลงในวันน้ี ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะบานปลาย จากการที่เจ้าหน้าที่แคนาดาท าการจับกมุตัวประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลย ีตามการเรียกร้องของทางการสหรัฐ    
     ราคาทองตลาดล่วงหน้าสหรัฐ ปิดตลาดวันศุกร์ (7ธ.ค.)ทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากอานิสงส์การอ่อนค่าของดอลลาร์ ห ลังการเปิดเผยตัวเลข
การจ้างงานที่ซบเซาของสหรัฐ ซ่ึงจะท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า   กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนพ .ย.  ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายช่ัวโมงโดยเฉล่ียของแรงงาน  เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.2% ในเดือนพ.ย. 
ต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค.ทั้งน้ี ตัวเลขค่าจ้างรายช่ัวโมงนับเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความส าคญัเพ่ือหาสัญญาณบ่งช้ี
ภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวที่ต ่ากว่าคาดในเดือนพ .ย. จะท าให้เฟดคลายความวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อ   คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) 
ของเฟดจะจัดการประชุมในวันที่ 18-19 ธ.ค.น้ี ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียคร้ังที่ 4 ส าหรับปีน้ี  ซีเอ็มอี กรุ๊ป ระบุว่า จากการใช้เคร่ืองมือเฟดวอทช์ วิเคราะห์ภาวะการซ้ือขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบ้ียสหรัฐ พบว่า นักลงทุน
คาดการณ์ว่า เฟด อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเพียงคร้ังเดียวในปีหน้า ซ่ึงลดลงจากที่เคยคาดการณ์เม่ือเดือนที่แล้วว่า เฟดจะปรับขึ้นอั ตราดอกเบ้ีย 2 คร้ังในปีหน้า 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,235 1,254 

L2 1,230 1,263 

L3 1,224 1,268 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคายงัทรงตัวอยู่ในแดนบวก 
และยงัมีแรงซ้ือเข้ามาเป็นระยะ ๆ   
โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนตัวของ
สกลุเงินดอลล่าร์ แตเน่ืองจากราคา
ได้ปรับตัวข้ึนมาสูงมากแล้วและต้อง
ระมัดระวังแรงเทขายท าก าไรระยะ
ส้ัน ๆ ออกมาด้วย   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 10  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,254 

Target 1,235 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,252.60 +9.00 
Silver 14.696 +0.187 

Crude Oil 52.61 +1.12 

Dow Jones 24,388.95 -558.72 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 07/12/61 758.21 759.73 +1.52 

10/12/61 00.0 00.0 0.00 

11/12/61 00.0 00.0 0.00 
12/12/61 00.0 00.0 0.00 

13/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 ธ.ค.) หลังจากกระทรวงแรงาน
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ .ย.ที่ขยายตัวน้อยกว่า
คาด ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจ
ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า    
                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq20/2926283 
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GCC 

ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเปิดฉาก ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มัวหมองของประเทศสมาชิก  

      การประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ประจ าปีน้ี เปิดฉากข้ึนในวนัน้ีท่ีกรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ท่ามกลางความสัมพนัธ์ทางการทูตที่มวัหมองในภูมิภาค   เม่ือวนัที่ 5 มิ.ย. 2560 ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และอิยปิต ์ได้
ประกาศตดัความสัมพนัธ์ทางการทูตกบักาตาร์ โดยระบุว่ากาตาร์ใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มผูก้่อการร้ายและกา้วก่ายกิจการภายในประเทศของตน   

ทั้งน้ี ยงัไม่มีความแน่นอนว่า รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์จะเขา้ร่วมการประชุมคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากท่ีส่ือมวลชนรายงานว่า 
สุลต่าย บิน ซาอดั อลั มูราอีคี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกาตาร์ จะไม่เขา้ร่วมการประชุม แต่ผูแ้ทนของกระทรวงระบุว่า รัฐมนตรีจะเขา้
ร่วมการประชุมคร้ังน้ี    

     ส าหรับวาระในการประชุมประจ าปีคร้ังน้ีคาดว่า จะมีการหารือในเร่ืองความมัน่คง ทั้งสงครามเยเมนและกิจกรรมของอิหร่านในภูมิภาค 
ตลอดจนสถานการณ์การเมืองท่ีมีต่ออุตสาหกรรมน ้ามนั  ดา้นผูเ้ช่ียวชาญมองว่า การประชุมคร้ังน้ียงัไม่มีความชดัเจนว่า จะส่งผลต่อขอ้
พิพาทท่ียงัด  าเนินอยูห่รือไม่ เน่ืองจากองคก์รหลกัท่ีมีบทบาทไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัยิง่ข้ึนระหว่างประเทศ
สมาชิก                                                                                                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq29/2926280 

 
 
 

อังกฤษ 

นายกฯอังกฤษออกโรงเตือนสมาชิกรัฐสภาเร่ือง Brexit ก่อนโหวต 11 ธ.ค.น้ี 

     นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษไดอ้อกมากล่าวแสดงความคิดเห็นกบัส่ือมวลชนก่อนหนา้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงร่างขอ้ตกลง
เร่ืองการถอนตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัที่ 11 ธ.ค.น้ี  นายกฯองักฤษ กล่าวว่า การปฏิเสธขอ้เสนอของเธอจะ
หมายความถึงความไม่แน่นอนอยา่งยิง่ยวดส าหรับสหราชอาณาจกัร พร้อมกบัเตือนสมาชิกรัฐสภาดว้ยว่า การกระท าของเหล่าสมาชิกจะ
น าไปสู่การเลือกตั้งคร้ังใหม่ และการที่ไม่มี Brexit กถ็ือเป็นความเส่ียงอยา่งแทจ้ริง   

     ทั้งน้ี ท  าเนียบนายกฯองักฤษไดอ้อกมาปฏิเสธรายงานข่าวท่ีว่า นางเมยจ์ะเลื่อนการลงคะแนนเสียงท่ีก  าหนดจดัข้ึนในวนัองัคารท่ีจะถึงน้ี
ออกไป  ทางดา้นพรรคแรงงาน, พรรคลิเบอรัล เดโมแครตส์ และพรรค DUP รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาสายอนุรักษนิ์ยมจ านวนมากต่างกพ็ูดเป็น
เสียงเดียวกนัว่า ตนเองไม่สามารถสนบัสนุนขอ้ตกลงดงักล่าวได ้  หากขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ไดรั้บเสียงสนบัสนุนในการลงคะแนนเสียงคร้ัง
ส าคญัน้ี ยงัไม่มีความชดัเจนว่า จะเกิดสถานการณ์ใดข้ึนตามมา                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq29/2926272 

 
 

จนี 

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนพ.ย.ขยายตัว 2.2% เทียบรายปี  

     ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของจีน ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ ขยายตวั 2.2% ในเดือนพ.ย.เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ซ่ึงลดลงจากระดบั 2.5% ในเดือนต.ค.  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ราคาอาหารปรับตวัข้ึน 2.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี คิดเป็นสัดส่วน 0.49% ที่
ท  าใหก้ารขยายตวัของดชันี CPI โดยรวมขยายตวัข้ึน  ในขณะท่ีราคาเน้ือหมูในเดือนพ.ย.ร่วงลงอยา่งต่อเน่ือง และลดลง 1.1% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ฉุดการขยายตวัของดชันี CPI ลงไป 0.03%   ราคาผลิตภณัฑน์อกกลุ่มอาหาร ปรับตวัข้ึน 2.1% เม่ือเทียบเป็นรายปีในเดือนพ.ย. ซ่ึงชะลอตวัลง
จากระดบั 2.4% ในเดือนที่แลว้  เม่ือเทียบเป็นรายเดือนแลว้ ดชันี CPI อ่อนตวัลง 0.3% จากระดบัเดือนต.ค.  ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย.นั้น ดชันี CPI 

ขยายตวั 2,1% จากระดบัปีที่แลว้ ซ่ึงต ่ากว่าเพดานเป้าหมายของรัฐบาลที่ 3% ในปี 2561                                                             https://www.ryt9.com/s/iq28/2926270 
                                                                                                                                                                                          ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq29/2926280
https://www.ryt9.com/s/iq29/2926272
https://www.ryt9.com/s/iq28/2926270
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 
10 ธ.ค 61 EUR 14.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  

 - -0.4% 

 EUR 14.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 - -0.8% 

 USA 22.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 7.000M 7.009M 

11 ธ.ค 61 EUR 17.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของ  เยอรมนี
จากสถาบัน ZEW 

 - 58.2 

 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็กจาก 
NFIB 

 0.4% 0.0% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.0% 0.6% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  
( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.1% 0.5% 

12 ธ.ค 61 EUR 17.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 - -0.3% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.0% 0.3% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.2% 

 USA  20.30 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธุรกิจใน
แอตแลนตาเฟด 

 - 2.2% 

 USA 22.30 สต็อคน ้ามันดิบประจ าสัปดาห์  
 - -7.3M 

13 ธ.ค 61 USA 02.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

   

 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 0.1% 0.1% 

 EUR 15.55 ประกาศอัตราดอกเบ้ียของ ECB 
 0.00% 0.00% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  
 228K 231K 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า  
 -0.7% 0.5% 

 USA 20.30 ดัชนีสินค้าส่งออก  
 0.1% 0.4% 

14 ธ.ค 61 USA 04.00 การปรับลดงบดุล 
 - 4,086T 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  เยอรมันนี 
 - 51.6 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

Morning Report  10  ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  เยอรมันนี 
 - 53.3 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  
 - 51.5 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน  
 - 53.1 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก  
 0.1% 0.8% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก ( ไม่รวมยานพาหนะ) 
 0.2% 0.7% 

 USA 21.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 0.1% 0.3% 

 USA 21.15 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  
 0.3% 0.3% 

 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.5% 0.3% 

       


