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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,483 1,508 

L2 1,478 1,513 

L3 1,473 1,520 

 1,316  

Date 12 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,483 

Target 1,508 

Stoploss 1,470 

แนะแนวทางการลงทุน 

         ราคาทองค าเช้าวันน้ี ทรงตัวค่อนข้าง
ดีอาจท าให้การรีบาวน์หรือดีดตัวได้
ค่อนข้างสูง  โดยมีจุดเข้าซ้ือเม่ือราคาอ่อน
ตัวลงมาที่ $ 1,483/Oz  และไปรอปิด
สถานะท าก าไรที่แนวต้าน $ 1,508/Oz  
แนะว่าเป็นการเข้าซ้ือเก็งก าไรระยะส้ัน ๆ 
ไปก่อน 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันี
ราคาผูผ้ลิต (PPI) ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรวดัเงินเฟ้อของสหรัฐนั้น ปรับตวัเพิ่มข้ึนเกินคาดในเดือนส.ค. ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนัน้ี รวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หนา้  

ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดดีดตวัข้ึนเม่ือคืนน้ี (11 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางยโุรป (ECB) และธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมเดือนก.ย.   

นกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในวนัน้ี และการประชุมเฟดในสัปดาห์หนา้ โดยมีการคาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ีย และประกาศร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) รอบใหม่ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจยโูรโซน   นอกจากน้ี 
นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวนัที่ 17-18 ก.ย. หลงัจากท่ีไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% 
เช่นกนัในการประชุมรอบท่ีแลว้ในวนัที่ 30-31 ก.ค. ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธ.ค.2551 

 นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาผูผ้ลิต   สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดคา้ปลีก  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค    เป็นตน้    
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,503.20 +4.00 
Silver 18.17 --0.16 

Crude Oil 55.75 -1.65 

Dow Jones 27,137.04 +227.61 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
06/09/62 889.75 889.75 0.00 
09/09/62 889.75 882.42 -7.33 

10/09/62 882.42 882.42 0.00 

11/09/62 882.42 882.42 0.00 
12/09/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรวดัเงินเฟ้อของสหรัฐนั้น ปรับตวัเพิ่มข้ึนเกินคาด
ในเดือนส.ค. ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ในวนัน้ี รวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
สัปดาห์หนา้ 
                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq20/3040626 
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สหรัฐฯ 
 

"ทรัมป์"ประกาศเล่ือนเก็บภาษีสินค้าจีนวงเงิน 2.50 แสนล้านดอลล์เป็น 15 ต.ค. จากเดิม 1 ต.ค. 
      ประธานาธิบดีโดนดัล ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ ไดท้วีตขอ้ความว่า เขาจะเลื่อนการปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนวงเงิน 2.50 แสนลา้นดอลลาร์ 
จากวนัที่ 1 ต.ค. ไปเป็นวนัที่ 15 ต.ค. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ดีกบัจีน 

      ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า การเลื่อนเกบ็ภาษีดงักล่าวมีข้ึนตามค าเรียกร้องของนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 
70 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 ต.ค.น้ี  ส าหรับการปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนนั้น เป็นการปรับข้ึนจาก
ระดบั 25% สู่ระดบั 30%                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq37/3040621 

 

 
 
 

อิหร่าน 
 

อิหร่านยนัไม่เจรจากับสหรัฐ หากยงัไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร 

       นายมาจิด ราแวนชี เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรอิหร่านประจ าสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า อิหร่านไม่มีแนวโนม้ที่จะเจรจากบัสหรัฐ 
นอกจากว่าสหรัฐจะประกาศยกเลิกมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่าน  "ไม่มีแนวโนม้ที่อิหร่านจะเจรจากบัสหรัฐ ถา้หากวา่รัฐบาลสหรัฐยงัคงออก
มาตรการคว  ่าบาตรอิหร่าน" นายราแวนชีกล่าว หลงัจากที่ส่ือรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดห้ารือกบัคณะท างานของเขาเกี่ยวกบั
การผ่อนคลายมาตรการคว  ่าบาตรอิหร่าน เพื่อหวงัปูทางไปสู่การพบปะกบัประธานาธิบดีฮสัซัน รูฮานี ผูน้  าอิหร่าน   
     อยา่งไรกดี็ นายจอห์น โบลตนั ท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติ ไดค้ดัคา้นแนวคิดดงักล่าวของปธน.ทรัมป์ ซ่ึงส่งผลใหเ้ขาถูกปลดออก
จากต าแหน่งเม่ือวานน้ี  ทางดา้นนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐ กล่าวแสดงการสนบัสนุนการด าเนินการของปธน.ทรัมป์เพื่อเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการเจรจากบัอิหร่าน แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ท  าเนียบขาวก าลงัเตรียมการใหป้ธน.ทรัมป์พบปะกบัปธน.รูฮานี นอกรอบการประชุม
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ท่ีนครนิวยอร์กในเดือนน้ี                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq37/3040599 

 

 
 
 

รัสเซีย 

รัสเซียเมินข่าว"ทรัมป์"ปลดที่ปรึกษาความม่ันคง ช้ีไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์รัสเซีย-สหรัฐดีขึ้น 

      ส านกัข่าว RIA ของรัสเซียรายงานโดยอา้งการเปิดเผยของนายเซอร์กี รียบัคอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย
ในวนัน้ีวา่ รัสเซียไม่คาดหวงัว่าความสัมพนัธ์กบัสหรัฐจะดีข้ึนในทนัที หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดป้ลดนายจอห์น โบลตนั 
ออกจากต าแหน่งท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติ 

      ปธน.ทรัมป์ประกาศปลดนายโบลตนัออกจากต าแหน่งดงักล่าว เน่ืองจากมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนัเกี่ยวกบัการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ เช่นนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัเกาหลีเหนือ อิหร่าน อฟักานิสถาน และรัสเซีย โดยปธน.ทรัมป์จะประกาศช่ือผูท้ี่จะมาด ารงต าแหน่ง
ท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติคนใหม่ในสัปดาห์หนา้    
        ทั้งน้ี นายรียบัคอฟกล่าวว่า การปรับเปลี่ยนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงในสหรัฐนั้น ไม่ไดช่้วยใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐ
กลบัคืนสู่ภาวะปกติไดโ้ดยเร็ว                                                                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq37/3040564 

 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

https://www.ryt9.com/s/iq37/3040621
https://www.ryt9.com/s/iq37/3040599
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

09 ก.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า เยอรมันนี  - 0.5% 
 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าส่งออก เยอรมันนี  - -0.1% 

10 ก.ย.62 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันของธุรกิจขนาดเล็ก  103.5 104.7 
 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  7.311M 7.348M 

11 ก.ย.62 USA 21.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.1% 0.2% 
 USA 21.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 

 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2%  -0.1% 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  - 0.0% 
12 ก.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี  -0.2% -0.2% 

 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  0.2% -1.6% 
 EUR 18.45 แถลงการณ์จาก ECB  - - 
 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.1% 0.3% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 (ไมรวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% 0.3% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  217K 215K 

13 ก.ย.6/ EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  ยโูรโซน  - 0.3% 
 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก ยโูรโซน   - -0.6% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  0.3% 0.7% 
 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า    -0.4% 0.2% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก   -0.1% 0.2% 
 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  0.2% 0.0% 
 USA 21.00 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภค  90.7 89.8 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


