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     ดชันีค่าเงนิดอลลาร์สูงขึน้จากความต้องการเงนิดอลลาร์สูงขึน้จากที ่ตลาดกงวัลความเส่ียงโลก ทีง้จากประเดน็ความไม่แน่นอนด้าน Brexit ความกงัวล
เกีย่วกบัแนวโน้มการด าเนินการลดปริมาณการผลติน า้มนั และความกงัวลสงครามการค้า โดยGBP/USD ลดลงมากถึง 1.30% มาอยู่ที ่1.2561 หลงัจากรัฐมนตรี
นางเทเรซ่า เมย์ ประกาศเลือ่นก าหนดวนัลงคะแนนอนุมตัแิผนข้อตกตกลง Brexit ในสภา    
     มุมมองทองค ำภำคบ่ำย รำคำทองค ำดดีตวัขึน้ จำกปัจจยัควำมไม่แน่นอนจำกปัญหำ Brexit  ทีย่ังมคีวำมเห็นแย้ง ในเร่ืองกำรโหวตองักฤษออกจำกสหภำพ
ยุโรป  นักลงทุนยงัเข้ำซื้อสินทรัพย์ทีป่ลอดภัยเช่น ทองค ำ น ำ้มนั และดอลล่ำร์ นักวเิครำะห์ ระบุว่ำ รำคำทองจะปรับฐำนต่อไป ขณะทีน่ักลงทุนจบัตำกำร
ประชุมนโยบำยกำรเงนิของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ในวนัที ่18-19 ธ.ค. ซ่ึงมกีำรคำดกำรณ์กนัว่ำ เฟดจะปรับขึน้อตัรำดอกเบีย้เป็นคร้ังที ่4 ในปีนี ้
     อย่ำงไรกต็ำมนักลงทุนยงัต้องคอยตดิตำมตวัเลขตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ ำคญัทีจ่ะประกำศในรอบสัปดำห์นีไ้ด้แก่  ดชันีควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก NFIB 
ดชันีรำคำผู้ผลติ  ดชันีรำคำผู้บริโภค  คำดกำรณ์อตัรำเงนิเฟ้อของธุรกจิในแอตแลนตำเฟด  ดุลงบประมำณธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำร
กำรว่ำงงำน ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ  ดชันีสินค้ำส่งออก กำรปรับลดงบดุล  ยอดค้ำปลกี  ผลผลติภำคอุตสำหกรรม  ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ  อตัรำกำรใช้ก ำลงักำร
ผลติ  สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ  
     ทั้งนี ้นักลงทุนจบัตาการประชุมเฟดในวนัที ่18-19 ธ.ค. โดยคาดการณ์กนัว่า เฟด จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุมคร้ังนี ้ซ่ึงจะเป็นการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้คร้ังที ่4 ส าหรับปีนี ้   

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้ำน 

(Resistance) 

L1 1,235 1,254 

L2 1,230 1,263 

L3 1,224 1,268 

แนะแนวทางการลงทุน  

    หลงัจำกทีร่ำคำได้เคลือ่นตวัเข้ำหำ
แนวต้ำนไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว และดอล
ล่ำร์กลบัมำแข็งค่ำขึน้อกีคร้ัง  อำจ
เป็นปัจจยักดดนัให้รำคำทองค ำเกดิ
กำรอ่อนตวัลงในระยะเวลำอนัส้ันนี ้ 
ในเบือ้งต้นยงัมองว่ำเป็นกำรย่อเพือ่
ขึน้ต่อได้ 

แนวโน้มช่วงบ่ำย 

Date 11  – Dec -2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
รอซ้ือ 

 
Entry 

 

 

จุดซื้อ 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 
 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ ำนวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
 30/11/61 758.21 759.73 +1.52 

03/12/61 759.73 760.32 +0.59 

04/12/61 00.0 00.0 0.00 

05/12/61 00.0 00.0 0.00 

06/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภำวะแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

 

  ดชันีค่าเงนิดอลลาร์สูงขึน้จากความต้องการเงนิดอลลาร์สูงขึน้จากที ่
ตลาดกงวัลความเส่ียงโลก ทีง้จากประเดน็ความไม่แน่นอนด้าน Brexit 
ความกงัวลเกีย่วกบัแนวโน้มการด าเนินการลดปริมาณการผลติน า้มนั 
และความกงัวลสงครามการค้า โดยGBP/USD ลดลงมากถึง 1.30% มา
อยู่ที ่1.2561 หลงัจากรัฐมนตรีนางเทเรซ่า เมย์ ประกาศเลือ่นก าหนด
วนัลงคะแนนอนุมตัแิผนข้อตกตกลง Brexit ในสภา   
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จีน 

แอ๊ปเป้ิลปัดข่าวจนีห้ามขายไอโฟน 
     ยนืยนับริษทัยงัคงจ ำหน่ำยไอโฟนรุ่นต่ำงๆในจีนไดต้ำมปกติค ำสัง่หำ้มของศำลจ ำกดัเฉพำะไอโฟนรุ่นเก่ำ  แอป๊เป้ิล อิงค ์ออก
แถลงกำรณ์ ปฏิเสธข่ำวท่ีวำ่จีน หำ้มน ำเขำ้ไอโฟนรุ่นต่ำงๆของบริษทัหลงัจำกศำลจีนตดัสินใหบ้ริษทัควอลคอม อิงค ์ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชิพรำย
ใหญ่ส ำหรับสมำร์ทโฟน ชนะคดีฟ้องร้องบริษทัแอป๊เป้ิล กรณีละเมิดสิทธิบตัรของควอลคอม พร้อมทั้งยนืยนัวำ่ บริษทัยงัคงจ ำหน่ำย
ไอโฟนรุ่นต่ำงๆในประเทศจีนไดต้ำมปกติ   ก่อนหนำ้น้ี ศำลเมืองฟโูจวของจีน มีค ำสัง่ใหบ้ริษทัในเครือของแอป๊เป้ิล 4 แห่งในจีน ยติุกำร
จ ำหน่ำยไอโฟน 6 S, ไอโฟน 6S Plus, ไอโฟน 7, ไอโฟน 7 Plus, ไอโฟน 8, ไอโฟน 8 Plus และ ไอโฟน X เป็นกำรชัว่ครำว โดยศำลระบุ
วำ่ แอป๊เป้ิลละเมิดสิทธิบตัร 2 ฉบบัของควอลคอม ในกำรท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถปรับขนำดภำพ และจดักำรแอพพลิเคชัน่โดยกำรใชท้ชัสกรีน   
     อยำ่งไรก็ดี แอป๊เป้ิล ระบุวำ่ ค  ำสัง่ศำลดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชก้บัไอโฟน ซ่ึงใชร้ะบบปฏิบติักำรแบบเก่ำ แตข่ณะน้ีไอโฟน ท่ีมีกำร
จ ำหน่ำยในตลำด มีกำรท ำงำนดว้ยระบบปฏิบติักำร iOS 12 ซ่ึงไม่ไดมี้กำรละเมิดสิทธิบตัรของควอลคอม 

 

 
 
 
 
 

จีน  
– 

 สหรัฐฯ 

พพิาทการค้าสหรัฐ-จนีหนุนระเบียบใหม่โลกปี2562 
     คอนโทรล ริสก ์บริษทัท่ีปรึกษำดำ้นควำมเส่ียงระดบัโลก เผยแพร่รำยงำนประจ ำปีระบุวำ่ นโยบำยของสหรัฐท่ีมีตอ่กำรควบคุมจีนจะ
กลำยเป็นเสำหลกัของกำรจดัระเบียบโลกใหม่ในปีหนำ้  นำยริชำร์ด เฟนน่ิง ซีอีโอของคอนโทรล ริสก ์กล่ำววำ่ "ในปีหนำ้ ส่ิงท่ีจุดชนวน
ใหเ้กิดสงครำมกำรคำ้จะรุนแรงข้ึนจนกลำยเป็นท่ำทีแบบถำวรมำกยิง่ข้ึนในท่ีสุด กำรเผชิญหนำ้ดำ้นกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐและจีนจะ
กลำยเป็นปัจจยัท่ีนิยำมพลวตัดำ้นภูมิรัฐศำสตร์ ควำมสมัพนัธ์ท่ีเป็นปฏิปักษก์นัน้ี จะสร้ำงควำมยุง่ยำกใหก้บัภำคธุรกิจในจีนและสหรัฐ 
บริษทัท่ีอยูใ่นแวดวงท่ีเก่ียวกบัควำมขดัแยง้คร้ังน้ีจะรู้สึกไดถึ้งผลกระทบทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ    
     ทั้งน้ี รำยงำนของคอนโทรล ริสก ์ระบุวำ่ 5 ปัจจยัเส่ียงในปี 2562 เร่ิมจำก 1. ขอ้พิพำทกำรคำ้สหรัฐ-จีนบ่งช้ีวำ่กำรจดัระเบียบโลกใหม่
ก ำลงัจะเกิดข้ึน โดยบริษทัท่ีอยูใ่นแวดวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้คร้ังน้ีจะรับรู้ถึงผลกระทบดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจดว้ย โดยในปี
หนำ้ ปัจจยัท่ีจุดชนวนสงครำมกำรคำ้จะรุนแรงข้ึนจนกลำยเป็นท่ำทีแบบถำวรมำกข้ึนในท่ีสุด นโยบำย “ควบคุมจีน” ของสหรัฐอำจจะ
กลำยเป็นหน่ึงในเสำหลกัในกำรจดัระเบียบโลกใหม่  2. แนวทำงกำรใชข้อ้มูลทัว่โลก จะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงั เพรำะหำก
กำรบงัคบัใชข้อ้บงัคบัยงัขำดควำมต่อเน่ือง จะท ำใหภ้ยัคุกคำมต่อควำมมัน่คงในโลกไซเบอร์เพ่ิมมำกข้ึน  3. ภำวะชะงกังนัทำงกำรเมืองของ
สหรัฐ จะส่งผลใหน้โยบำยต่ำงประเทศมีกำรเปล่ียนแปลงแบบกระทนัหนั และไม่แน่นอนท่ำมกลำงสภำวะทัว่โลก ท่ีตอ้งกำรควำมชดัเจน 
และควำมตั้งใจมุ่งมัน่ 4. สภำพอำกำศแปรปรวนสร้ำงควำมป่ันป่วน โดยผลท่ีเกิดข้ึนตำมมำ ตั้งแตค่ำ่เสียหำยดำ้นกำรผลิต กำรจดัจ ำหน่ำย 
กำรจ ำหน่ำย และกำรเดินทำงจะพุง่สูงข้ึนมำกในปีหนำ้อนัเน่ืองมำจำกพำย ุอุทกภยั ภยัแลง้ และไฟป่ำ   5. บริษทัขำ้มชำติจะกลำยเป็น
บริษทัไร้สญัชำติ เน่ืองจำกกำรเมืองแบบชำตินิยมยงัคงขยำยตวัไปทัว่โลก อุปสรรคทั้งแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรจะมีเพ่ิมข้ึน กำรคำ้ท่ี
ไม่มีควำมขดัแยง้จะลดลง ระบบห่วงโซ่อุปทำนเร่ิมจะเป็นอุปสรรค ผูบ้ริหำรภำคธุรกิจตอ้งปรับกำรด ำเนินกำรใหม่ และปรับตวัรับ
ขอ้เทจ็จริงใหม่เหล่ำน้ีใหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

ข่ำวสำรประกอบกำรลงทุน 
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วนัที่ ประเทศ เวลำ รำยกำร มีผลต่อทองค ำ ประมำณกำรณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

10 ธ.ค 61 EUR 14.00 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 - -0.4% 

 EUR 14.00 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 - -0.8% 

 USA 22.00 ต ำแหน่งงำนว่ำงเปิดใหม่จำก JOLTs 
 7.000M 7.009M 

11 ธ.ค 61 EUR 17.00 ดชันีช้ีวดัภำวะเศรษฐกจิของ เยอรมนี
จำกสถำบัน ZEW 

 55.0 58.2 

 USA 18.00 ดชันีควำมเช่ือมัน่ธุรกจิขนำดเลก็จำก 
NFIB 

 107.0 107.4 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ 
 0.0% 0.6% 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้ผลติ  
( ไม่รวมอำหำรและพลงังำน) 

 0.1% 0.5% 

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

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
 0.0% 0.3% 

 USA 20.30 ดชันีรำคำผู้บริโภค 
 ( ไม่รวมอำหำรและพลงังำน) 

 0.2% 0.2% 

 USA  20.30 คำดกำรณ์อตัรำเงนิเฟ้อของธุรกจิใน
แอตแลนตำเฟด 

 - 2.2% 

 USA 22.30 สตอ็คน ำ้มนัดบิประจ ำสัปดำห์ 
 - -7.3M 

13 ธ.ค 61 USA 02.00 ดุลงบประมำณธนำคำรกลำง
สหรัฐอเมริกำ 

   

 EUR 14.00 ดชันีรำคำผู้บริโภค เยอรมนัน ี
 0.1% 0.1% 

 EUR 15.55 ประกำศอตัรำดอกเบีย้ของ ECB 
 0.00% 0.00% 

 USA 20.30 จ ำนวนผู้ขอรับสวสัดกิำรกำรว่ำงงำน 
 228K 231K 

 USA 20.30 ดชันีสินค้ำน ำเข้ำ 
 -0.7% 0.5% 

 USA 20.30 ดชันีสินค้ำส่งออก 
 0.1% 0.4% 

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

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ เยอรมนัน ี
 - 51.6 

ปฏิทินกำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกจิ 



 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง 
บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   11 ธันวาคม 2561 

หมำยเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรบริกำร เยอรมนัน ี
 - 53.3 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรผลติ ยูโรโซน 
 - 51.5 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ำยจดัซื้อภำคกำรบริกำร ยูโรโซน 
 - 53.1 

 USA 20.30 ยอดค้ำปลกี 
 0.1% 0.8% 

 USA 20.30 ยอดค้ำปลกี ( ไม่รวมยำนพำหนะ) 
 0.2% 0.7% 

 USA 21.15 ผลผลติภำคอุตสำหกรรม 
 0.1% 0.3% 

 USA 21.15 ดชันีฝ่ำยจดัซ้ือภำคกำรผลติ 
 0.3% 0.3% 

 USA 21.15 อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้ำคงคลงัภำคธุรกจิ 
 0.5% 0.3% 

       


