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     ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในวันน้ี สอดคล้องกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ    นักลงทุนเทขายดอลลาร์ในช่วงแรก หลังสหรัฐ
เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต ่ากว่าคาดในเดือนพ .ย.  อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมา ตามการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันน้ี ท่ามกลางคว ามกังวลเก่ียวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ                                                    
     ราคาทองฟิวเจอร์ ปิดตลาดวันจันทร์ (10ธ.ค.)ปรับตัวลง เพราะถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์แต่การทรุดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐช่วงเปิดตลาด และ
แนวโน้มที่เฟดจะชะลอขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า ช่วยหนุนให้ราคาทองยงัคงปรับตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 5เดือน   หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ซบ
เซาของสหรัฐ ซ่ึงจะท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า     ขณะเดียวกัน ตัวเลขค่าจ้างรายช่ัวโมงโดยเฉล่ียของแรงงาน 
เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.2% ในเดือนพ.ย. ต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.3% ทั้งน้ี ตัวเลขค่าจ้างรายช่ัวโมงนับเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความส าคญัเพ่ือหาสัญญาณ
บ่งช้ีภาวะเงินเฟ้อ  
     ทั้งน้ี นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 18-19 ธ.ค. โดยคาดการณ์กันว่า เฟด จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นการปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียคร้ังที่ 4 ส าหรับปีน้ี    

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,235 1,254 

L2 1,230 1,263 

L3 1,224 1,268 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค าอ่อนตัวลงเล็กน้อย  
แต่ภาพรวมยงัมีมุมมองเป็นบวกได้
โดยได้รับปัจจัยหนุนดอลล่าร์อ่อนค่า
นักลงทุนยงัสามารถเข้าซ้ือสะสม 
เม่ือราคาอ่อนตัวลงมาแนวรับ  มอง
ว่าราคาอาจจะเป็นการย่อเพ่ือขึ้นต่อ
แนะรอเข้าซ้ือ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 11  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,235 

Target 1,254 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,249.40 -3.20 
Silver 14.696 +0.187 

Crude Oil 51.00 -1.61 

Dow Jones 24,423.26 +34.31 
 

วันที่ 
 

กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 
 

Chg 
Old New Chg 

 07/12/61 758.21 759.73 +1.52 

10/12/61 759.73 760.32 +0.59 

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 

   ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในวันน้ี สอดคล้องกับการดีดตัวขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ    นักลงทุนเทขายดอลลาร์ในช่วงแรก 
หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต ่ากว่าคาดในเดือน
พ.ย.  อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมา ตามการดีดตัวขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ   อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันน้ี ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ                                                  https://www.ryt9.com/s/iq21/2926446 
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อังกฤษ 

นายกฯอังกฤษประกาศเล่ือนโหวตข้อตกลง Brexit ไม่มีก าหนด หวั่นถูกคว ่ากลางสภาวันน้ี          นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษ ออก
แถลงการณ์ต่อสภาสามญัชนขององักฤษเม่ือวานน้ี โดยระบุว่า รัฐบาลไดต้ดัสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างขอ้ตกลงการแยกตวัของ
องักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) อยา่งไม่มีก  าหนด  

     ทั้งน้ี สภาสามญัชนขององักฤษมีก าหนดลงมติในวนัน้ีต่อร่างขอ้ตกลง Brexit ที่นางเมยท์  าไวก้บัสหภาพยโุรป (EU) ก่อนหนา้น้ีอยา่งไรกดี็ 
นางเมยไ์ดเ้รียกประชุมเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงท่ีบา้นพกันายกรัฐมนตรีเม่ือวานน้ี เพื่อหารือการชะลอการลงมติดงักล่าวโดยไม่มีก  าหนด เพื่อให้
รัฐบาลมีเวลาในการช้ีแจงท าความเขา้ใจต่อสมาชิกสภาสามญัชนขององักฤษจ านวนมากท่ียงัคงมีท่าทีไม่เห็นดว้ยต่อร่างขอ้ตกลงดงักล่าว  

มีการคาดการณ์ในวงกวา้งว่า ร่างขอ้ตกลง Brexit ของนางเมยจ์ะถูกคว  ่ากลางสภา หากมีการลงมติในวนัน้ี  นางเมยก์ล่าวว่า ถึงแมร่้างขอ้ตกลง
ดงักล่าวไดรั้บเสียงสนบัสนุนในวงกวา้ง แต่กรณีของไอร์แลนดเ์หนือยงัคงเป็นประเดน็ที่สร้างความวิตก และนางเมยจ์ะท าการเจรจาคร้ังใหม่
ต่อขอ้ตกลง Brexit กบัทาง EU   "ดิฉันจะท าการเจรจาฉุกเฉินกบัผูน้  า EU โดยจะหารือเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในขอ้ตกลง" นางเมยก์ล่าว 
                                                                                                                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq37/2926454 

 
 
 

แคนนาดา 

ศาลแคนาดาเล่ือนตัดสินประกันตัว"ซีเอฟโอหัวเว่ย"         ศาลแคนาดา เลื่อนตดัสินค าขอประกนัตวัของนางเม่ิง หว่านโจว ประธานคณะ
เจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน(ซีเอฟโอ)บริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยส์ี ออกไปเป็นเวลา 10.00 น.ของวนัองัคาร(12ธ.ค.)ตามเวลาทอ้งถิ่น ซ่ึงตรง
กบัเวลาในประเทศไทย 01.00 น.  นางเม่ิง หว่านโจว ซ่ึงเป็นบุตรีของนายเหริน เจ้ินเฟย ผูก้่อตั้งบริษทัหวัเว่ย ถูกเจา้หนา้ท่ีแคนาดาจบักุมท่ี
สนามบินระหว่างรอเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองแวนคูเวอร์เม่ือวนัที่ 1 ธ.ค. ซ่ึงการจบักุมผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเทคโนโลยยีกัษใ์หญ่ของจีน
แห่งน้ี ท  าใหรั้ฐบาลจีนไม่พอใจอยา่งมาก และสร้างความผนัผวนต่อตลาดทุนและตลาดหุน้ ทั้งยงัเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน ท่ี
เพิ่งประกาศสงบศึกการคา้ชัว่คราวไดไ้ม่กี่วนั   นางเม่ิง ถูกสหรัฐตั้งขอ้หาฉ้อโกงท่ีเกี่ยวโยงกบัการท าขอ้ตกลงทางธุรกิจของหวัเว่ยกบัอิหร่าน
โดยละเมิดมาตรการคว  ่าบาตร และขอใหแ้คนาดาส่งตวัเธอเป็นผูร้้ายขา้มแดน  ในค าใหก้ารเป็นลายลกัษณ์อกัษรความยาว 55 หนา้ นางเม่ิง 
อา้งว่า เธอมีปัญหาความดนัโลหิตสูงขั้นรุนแรงมานานหลายปี และไดรั้บการรักษาท่ีโรงพยาบาลแคนาดานบัตั้งแต่ถูกจบักุม แต่อาการยงัไม่ดี
ข้ึน ซ่ึงเธอกงัวลว่าสุขภาพจะแยล่งเม่ือถูกคุมขงั  ผูบ้ริหารวยั 46 ปีของหวัเว่ย ระบุดว้ยว่า เธอมีปัญหาสุขภาพรุมเร้ามาตลอด และตอ้งเขา้รับ
การผ่าตดัรักษามะเร็งต่อมไทรอยดเ์ม่ือปี 2554 

 
 
 

จนี 

ศาลจีนหา้มแอ๊ปเป้ิลขายไอโฟนหลงัละเมิดสิทธิบตัรควอลคอม    
  ศาลของจีนมีค าตดัสินใหบ้ริษทัควอลคอม อิงค ์ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชิพรายใหญ่ส าหรับสมาร์ทโฟน ชนะคดีฟ้องร้องบริษทัแอ๊ปเป้ิล อิงค ์กรณี
ละเมิดสิทธิบตัรของควอลคอม   ทั้งน้ี ศาลเมืองฟูโจวของจีนมีค าสั่งใหบ้ริษทัในเครือของแอ๊ปเป้ิล 4 แห่งในจีนหา้มจ าหน่ายไอโฟนโดยศาล
ระบุว่า แอ๊ปเป้ิลละเมิดสิทธิบตัร 2 ฉบบัของควอลคอมในการท าใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับขนาดภาพ และจดัการแอพพลิเคชัน่โดยการใชท้ชัสกรีน  

ค าแถลงของศาลเมืองฝูโจว ส่งผลใหบ้ริษทัในเครือแอ๊ปเป้ิลทั้ง4แห่งในจีนตอ้งยติุการจ าหน่าย ไอโฟน 6 S, ไอโฟน 6S Plus, ไอโฟน 7, ไอโฟน 
7 Plus, ไอโฟน 8, ไอโฟน 8 Plus และ ไอโฟน X  เป็นการชัว่คราว  ถือเป็นความคืบหนา้ล่าสุดเกี่ยวกบักรณีพิพาทจากสิทธิบตัรและค่าลิขสิทธ์ิ
ของสองบริษทัเทคโนโลยยีกัษใ์หญ่สัญชาติอเมริกนั    
     อยา่งไรกดี็ แอ๊ปเป้ิล ระบุว่า ค  าสั่งของศาลจีนมีผลบงัคบัใชก้บัไอโฟน ซ่ึงใชร้ะบบปฏิบติัการแบบเก่า แต่ขณะน้ีไอโฟน ท่ีมีการจ าหน่าย
ในตลาดทัว่โลก ท างานดว้ยระบบปฏิบติัการ iOS 12 ซ่ึงไม่ไดล้ะเมิดสิทธิบตัรของควอลคอม  

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

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2926454
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 

 55.0 58.2 

 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็กจาก 
NFIB 

 107.0 107.4 

 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% -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  11  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% 

       


