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     ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 27,000 ราย สู่ระดับ 206,000 ราย
ในสัปดาห์ที่แล้ว ซ่ึงเป็นระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปี ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 225,000 ราย   ส่วนตัวเลขค่าเฉล่ีย 4 สัปดาห์ของจ านวน
ชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 3,750 ราย สู่ระดับ 
224,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว                                                                  
     ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (13 ธ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากสกลุเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ หลังจากกระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า จ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปี 
   ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 18-19 ธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นก าร 
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังที่ 4  ส าหรับปีน้ี  แต่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ทรงตัว และการจ้างงานที่ซบเซา  
 
 

Level 
แนวรับ
(Support) 

แนวต้าน
(Resistance) 

L1 1,235 1,248 

L2 1,230 1,254 

L3 1,226 1,263 

แนะแนวทางการลงทุน 
     ราคาทองค าอ่อนตัวลงมาเล็กน้อย
แต่ยงัทรงตัวอยู่บนเทรนด์ขาข้ึน  ท า
ให้มองได้ว่าจะเป็นการพักตัวเพ่ือดีด
ตัวข้ึนในคร้ังถัดไป  นักลงทุนยงั
สามารถเข้าซ้ือสะสมเพ่ือเก็งก าไรใน
ทิศทางขาขึ้นได้  หากราคาลงต ่ากว่า 
$ 1,230Us/Oz  จะท าให้เสียการทรงตัว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 

Suggestion Your Trade 

Date 14  – Dec -2018 

Commodity Gold 

Status Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,235 

Target 1,248 

Stoploss 1,220 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,247.40 -2.60 
Silver 14.855 +0.40 

Crude Oil 52.58 +1.43 

Dow Jones 24,597.38 +70.11 
 

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 

13/12/61 763.56 763.56 0.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ านวน
ชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 27,000 ราย สู่ระดับ 
206,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซ่ึงเป็นระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปี ขณะที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 225,000 ราย   ส่วนตัวเลข
ค่าเฉล่ีย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกันที่ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานคร้ัง
แรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เน่ืองจากขจัดความผันผวน
รายสัปดาห์ ลดลง 3,750 ราย สู่ระดับ 224,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว        
                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq31/2928373 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปี 

     กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 27,000 ราย สู่ระดบั 206,000 รายในสัปดาห์ท่ี
แลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 49 ปี ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดบั 225,000 ราย   นอกจากน้ี การลดลง 27,000 รายของผู ้
ท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ถือเป็นจ านวนการลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนเม.ย.2558  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาว
อเมริกนัที่ยืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสัปดาห์ ลดลง 3,750 ราย สู่
ระดบั 224,750 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้   ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัท่ียงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธ.ค. มี
จ านวนเพิ่มข้ึน 25,000 ราย สู่ระดบั 1.67 ลา้นราย  ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่ขอสวสัดิการว่างงานอยา่งต่อเน่ือง 
ลดลง 2,500 ราย สู่ระดบั 1.67 ลา้นราย                                                                                                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq28/2928366 

 
 

ยูโรโซน 

ดรากีห่ันคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซนปีน้ี ,ปีหน้า ช้ีมีความเส่ียงช่วงขาลง  

     นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของยโูรโซนในปีน้ี สู่
ระดบั 1.9% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดบั 2.0%    

     นอกจากน้ี นายดรากียงัไดป้รับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของยโูรโซนในปีหนา้ สู่ระดบั 1.7% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดบั 1.8% 

นายดรากีระบุว่า เศรษฐกิจยโูรโซนมีความเส่ียงในช่วงขาลง โดยมีสาเหตุจากความไม่แน่นอนดา้นภูมิรัฐศาสตร์, ผลกระทบจากนโยบายกีด
กนัทางการคา้, ความเปราะบางในตลาดเกิดใหม่ และความผนัผวนในตลาดการเงิน  ขณะเดียวกนั นายดรากีไดป้รับเพิ่มตวัเลขคาดการณ์เงิน
เฟ้อในปีน้ี สู่ระดบั 1.8% จากการดีดตวัข้ึนของค่าจา้ง ขณะท่ีตลาดแรงงานอยูใ่นภาวะตึงตวั                                                  https://www.ryt9.com/s/iq27/2928354 

 
 

ECB 

ECB มีมติคงดบ.วันน้ี ส่งสัญญาณตรึงยาวถึงกลางปีหน้า ขณะปิดฉาก QE ส้ินเดือนน้ี 

     ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จดัการประชุมนโยบายการเงินในวนัน้ี โดยท่ีประชุมมีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียรี
ไฟแนนซ์ที่ระดบั 0% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ พร้อมกบัคงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้บั ECB ที่ระดบั -0.40% 
ขณะท่ีคงอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ระดบั 0.25%   ECB ระบุว่าจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียต่อไป อยา่งนอ้ยจนถึงช่วงฤดูร้อนในปีหนา้    

     นอกจากน้ี ECB ประกาศยติุโครงการเขา้ซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงส้ินเดือนน้ี หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ซ้ือ
พนัธบตัรในวงเงิน 1.5 หม่ืนลา้นยโูร (1.74 หม่ืนลา้นดอลลาร์) ต่อเดือนก่อนหนา้น้ี                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq27/2928349 

 
 
 

IEA 

IEA ชูสหรัฐก าลังมีอิทธิพลมากข้ึนในตลาดน ้ามันโลก  

     ส านกังานพลงังานสากล (IEA) ระบุว่า ถึงแมว้่าสหรัฐไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) และประเทศ
นอกกลุ่มโอเปกในสัปดาห์ท่ีแลว้ท่ีกรุงเวียนนา แต่สหรัฐก าลงัมีอิทธิพลมากข้ึนในตลาดน ้ามนัโลก   "ถึงแมส้หรัฐไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมที่
กรุงเวียนนา แต่กไ็ม่สามารถปฏิเสธอิทธิพลท่ีเพิ่มข้ึนของสหรัฐ" รายงานของ IEA ระบุ  "การประชุมในสัปดาห์ท่ีแลว้ ท าใหเ้ราเห็นว่ารัสเซีย 
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐ ซ่ึงมีการผลิตน ้ามนัรวมกนั 40% ของทั้งโลก ถือเป็นผูเ้ล่นรายใหญ่ในตลาด" รายงานระบ ุ สหรัฐถือเป็นผูผ้ลิต
น ้ามนัรายใหญ่ เน่ืองจากมีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตน ้ามนัจากชั้นหินดินดาน (shale oil)   ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรัฐบาล
สหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สหรัฐไดก้ลายเป็นประเทศผูส่้งออกน ้ามนัสุทธิเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2534  "สหรัฐเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัดิบราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลกในเวลาน้ี และยงัเป็นประเทศผูบ้ริโภคน ้ามนัรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ดงันั้น สหรัฐจึงตอ้งการใหร้าคาน ้ามนัปรับตวัลง แมว้่า
ทางดา้นผูผ้ลิตน ้ามนัตอ้งการเห็นราคาสูงข้ึนเพื่อกระตุน้การลงทุนต่อไป" รายงานระบ ุ                                                          https://www.ryt9.com/s/iq30/2928359 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2928366
https://www.ryt9.com/s/iq27/2928354
https://www.ryt9.com/s/iq27/2928349
https://www.ryt9.com/s/iq30/2928359
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 ธนาคารกลางยโุรป (ECB)แถลงมติอัตรา
ดอกเบ้ีย 

 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 
 4.088T 4.086T 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทัจีแคปจ ากดัเท่านั้นมิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซ้ือหรือขายทองค าผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค าโดยใชว้ิจารณญาณของตนเองบริษทัจี
แคปจ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก   ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  เยอรมันนี 
 52.0 51.6 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  เยอรมันนี 
 53.5 53.3 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  
 51.7 51.5 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน  
 53.2 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  
 0.2% 0.3% 

 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 78.5% 78.4% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  
 0.6% 0.3% 

       


