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     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ธ.ค.) จากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัวของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าข้ึนเพราะได้แรงหนุนจาก
กระแสคาดการณ์ที่ว่า นางเทเรซา เมย์ จะสามารถผ่านพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม ซ่ึงจะส่งผลให้นางเมย์ ยงัคงด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอังกฤษและหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมต่อไป                                        
     ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (12 ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากสกลุเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ อันเน่ืองมาจากการ
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัวของสหรัฐ      ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ดอลลาร์
อ่อนค่าลงน้ัน มาจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจชะลอการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภ ค (CPI) ทรงตัว
ในเดือนพ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 8 เดือน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ใน
เดือนต.ค.    นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 18-19 ธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นก าร 
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 4  ส ำหรับปีน้ี  แต่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัว และการจ้างงานที่ซบเซา 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,238 1,248 

L2 1,232 1,254 

L3 1,228 1,263 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค ายงัทรงตัวในระดับสูง
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสกลุ
เงินดอลล่าร์ที่อ่อนจากการคาดการณ์
ว่า (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียหลังการเปิดเผยตัวเลขเงิน
เฟ้อที่ทรงตัว  แนะเข้าซ้ือเม่ือราคา
อ่อนตัว 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 13  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,238 

Target 1,254 

Stoploss 1,225 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,250.00 +2.80 
Silver 14.851 +0.223 

Crude Oil 51.15 -0.50 

Dow Jones 24,527.27 +157.03 
 

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 

11/12/61 760.32 763.56 +3.24 
12/12/61 763.56 763.56 0.00 

13/12/61 00.0 00.0 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ธ.ค.) จากการที่นักลงทุน
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 
หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัวของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่า
ข้ึนเพราะได้แรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า นางเทเรซา เมย์ จะ
สามารถผ่านพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม ซ่ึงจะ
ส่งผลให้นางเมย์ยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษและหัวหน้า
พรรคอนุรักษ์นิยมต่อไป                                       https://www.ryt9.com/s/iq21/2927794 
 
 
 

 
 
    
 

 

 

https://www.ryt9.com/s/iq21/2927794
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อังกฤษ 

เทเรซา เมย์ รอดมติไม่ไว้วางใจ ส่งผลน่ังเก้าอ้ีนายกฯอังกฤษ- หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมต่อไป  

      นางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษ สามารถผ่านพน้การลงมติไม่ไวว้างใจจากสมาชิกพรรคอนุรักษนิ์ยมเม่ือวานน้ี ซ่ึงส่งผลใหน้างเมย์
ยงัคงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีองักฤษ และหวัหนา้พรรคอนุรักษนิ์ยมต่อไป   นายเกรแฮม แบรดี สมาชิกพรรคอนุรักษนิ์ยมซ่ึงรับผิดชอบ
ในการลงมติคร้ังน้ี เปิดเผยว่า นางเมยไ์ดรั้บเสียงสนบัสนุนจากสมาชิกพรรคอนุรักษนิ์ยมในสภาสามญัชน ดว้ยคะแนนเสียง 200 ต่อ 117 เสียง 
ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป   การลงมติดงักล่าวมีข้ึนในช่วงเวลาท่ีนางเมยก์  าลงัเผชิญกบัวิกฤตการณ์ทางการเมือง จากการท่ีสมาชิกพรรคอนุรักษ์
นิยมจ านวนมากพากนัคดัคา้นร่างขอ้ตกลงการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ที่นางเมยท์  าไวก้บัสหภาพยโุรป (EU) จนท าให้
รัฐบาลตดัสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างขอ้ตกลงดงักล่าวอยา่งไม่มีก  าหนด จากเดิมที่มีก  าหนดลงมติเม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา เน่ือ งจาก
วิตกว่าจะไม่ไดรั้บการอนุมติัจากสภา   นอกจากน้ี ผูน้  าของ EU กไ็ดส่้งสัญญาณชดัเจนว่า จะไม่มีการเจรจาต่อรองคร้ังใหม่ต่อขอ้ตกลง Brexit 

ดงักล่าว                                                                                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq37/2927784 

 

 
 

เกาหลีใต้ 

เกาหลีใต้เผย คมิ จอง อึน อาจไม่เดินทางเยือนกรุงโซลในปีน้ี  

     ท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใตเ้ปิดเผยในวนัน้ีว่า นายคิม จอง อึน อาจไม่สามารถเดินทางมาเยอืนเกาหลีใตภ้ายในปีน้ีได ้ เจา้หนา้ที่
ระดบัสูงของท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใตใ้หส้ัมภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าวว่า เป็นไปไดย้ากที่จะใหน้ายคิมเดินทางเยอืนเกาหลีใตท้นัภายในปีน้ี 

อยา่งไรกต็าม เจา้หนา้ที่ของเกาหลีใตร้ะบุว่า มีความเป็นไปไดท้ี่จะใหน้ามคิมเดินทางเยอืนเกาหลีใตใ้นเดือนมกราคม 2562  หลงัจากการ
ประชุมร่วมกบัประธานาธิบดีมูน แจ อินเป็นคร้ังท่ี 3 ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา นายคิมไดใ้หส้ัญญาว่าจะเดินทางเยอืนเกาหลีใตใ้นอีกไม่ชา้ 

ขณะเดียวกนั นายมูนกไ็ดแ้สดงความหวงัว่า นายคิมจะสามารถเดินทางเยอืนเกาหลีใตไ้ดภ้ายในส้ินปีน้ี                       https://www.ryt9.com/s/iq37/2927707 

 
 

จนี 

จีนปฏิเสธข่าวรวบตัวอดีตนักการทูตแคนาดา ยนัไม่มีข้อมูล  

      กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า ทางกระทรวงฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกบัการควบคุมตวัอดีตนกัการทูตชาวแคนาดาในกรุงปักกิ่ง 
เพื่อเป็นการตอบโตท่ี้ทางการแคนาดาไดจ้บักุมตวัผูบ้ริหารของบริษทัหวัเว่ย เทคโนโลย ีก่อนหนา้น้ี  นายลู่ คงั โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีน เปิดเผยว่า บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล ไครสิส กรุ๊ป ซ่ึงมีนายไมเคิล คอฟริก อดีตนกัการทูตชาวแคนาดาเป็นท่ีปรึกษาอาวุโสอยู่
นั้น เป็นบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในจีน และการด าเนินกิจกรรมของบริษทัในประเทศจีนเป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย   กระทรวงการต่างประเทศ
จีนช้ีแจงว่า หากมีการควบคุมตวัเกิดข้ึนจริง ขอใหทุ้กฝ่ายไม่ตอ้งเป็นกงัวล เพราะหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งของจีนจะจดัการเร่ืองน้ีตามอ านาจ
กฎหมาย   ก่อนหนา้น้ี นายคอฟริกท างานเป็นนกัการทูตในระหว่างปี 2546-2559 โดยมีส านกังานอยูท่ี่กรุงปักกิ่งและฮ่องกง รวมทั้งท่ีอื่นๆ 
และมีข่าวลือว่า นายคอฟริกถูกทางการจีนควบคุมตวัเม่ือวานน้ี                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq37/2927636 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2927707
https://www.ryt9.com/s/iq37/2927636
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  ยโูรโซน 
 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 

 -165.0B -100.5B 

 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  
 -1.0% 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  13  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% 

       


