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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,483 1,508 

L2 1,478 1,513 

L3 1,473 1,520 

Date 12 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,483 

Target 1,508 

Stoploss 1,470 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค ามีแรงซ้ือกลับเข้ามาในตลาด
อีกคร้ัง หลังจาที่ ECB และ FED จะหัน
กลับมาใช้มาตราการตุ้นเศรษฐกิจอีกคร้ัง  
ทั้งน้ี นักลงทุนก าลังจับตาการประชุม
นโยบายการเงินของอีซีบีในสัปดาห์น้ี 
และเฟดในสัปดาห์หน้า   แนะถือฝั่งซ้ือเพ่ือ
ไปรอปิดสถานะท าก าไรที่แนวต้าน 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

  ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 ก.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยว่า 
ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรวดัเงินเฟ้อของสหรัฐนั้น ปรับตวัเพิ่มข้ึนเกินคาดในเดือนส.ค. ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในวนัน้ี รวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หนา้ 

มุมมองภาคบ่าย  ทองค าดีดตวัข้ึนหลงัจากขณะที่นกัลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคลาย
นโยบายในการประชุมเดือนน้ี  ทั้งน้ี นกัลงทุนก าลงัจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของอีซีบีในสัปดาห์น้ี และเฟดในสัปดาห์หนา้ อซีีบีจะจดัการประชุม
นโยบายการเงินในวนัน้ี (12 ก.ย.) โดยมีการคาดการณ์วา่ อีซีบีจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย และประกาศร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (คิวอี) รอบใหม่ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจยโูรโซน นอกจากน้ี นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุมนโยบาย
การเงินในวนัที่ 17-18 ก.ย. หลงัจากท่ีไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% เช่นกนัในการประชุมรอบท่ีแลว้ในวนัที่ 30-31 ก.ค. ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
เป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธ.ค. 2551  

ขณะท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ทวีตวานน้ีว่า เฟดควรปรับลดอตัราดอกเบ้ียสู่ระดบั 0% หรือสู่ระดบัติดลบ เพื่อใหช้าวสหรัฐสามารถรี
ไฟแนนซ์หน้ี 

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีก  าหนดเปิดเผยในคืนน้ีซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ยอดคา้
ปลีก  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 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 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 

สหรัฐเตรียมส่ังแบนบุหร่ีไฟฟ้าหลังมีผู้เสียชีวิต 6 รายจากการสูดไอระเหย 
     คณะท างานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐก าลงัวางแผนท่ีจะหา้มการขายบุหร่ีไฟฟ้าท่ีปรุงแต่งกลิ่น หลงัจากเกิดการ
ระบาดของโรคปอดที่มีสาเหตุมาจากการสูดไอระเหย ซ่ึงส่งผลใหมี้ผูป่้วยมากกว่า 450 คน และท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตอยา่งนอ้ย 6 คนในสหรัฐ  
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐ (HHS) ออกแถลงการณ์ว่า ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) จะท าการสรุป
นโยบายในอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้งหนา้ ซ่ึงจะท าใหต้ลาดปลอดจากบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มียาสูบแต่มีการปรุงแต่งกลิ่นและเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บ
การอนุญาตใหจ้ าหน่าย  ปธน.ทรัมป์ระบุว่า บุหร่ีไฟฟ้าเป็นปัญหาโดยรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับเดก็ หลงัจากท่ีเขาประชุมกบันายอ
เลก็ซ์ เอซาร์ เลขาธิการ HHS และนายนอร์แมน ชาร์ปเลส รักษาการคณะกรรมาธิการ FDA  "คณะท างานของปธน.ทรัมป์ตอ้งการสร้าง
ความชดัเจนว่า เราตั้งใจท่ีจะก าจดับุหร่ีไฟฟ้าแต่งกลิ่นออกไปจากตลาดเพื่อขจดัความวิตกอยา่งมากเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของการใช้
บุหร่ีไฟฟ้าที่ก  าลงัส่งผลกระทบต่อเดก็, ครอบครัว, โรงเรียน และชุมชน" นายเอซาร์กลา่ว  บริษทัผลิตบุหร่ีไฟฟ้า อาทิ บริษทั Juul ไดถู้ก
วิพากษว์จิารณ์วา่ล่อลวงคนหนุ่มสาวและเดก็ๆใหใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าท่ีมีกลิ่นของผลไม ้โดยเดก็ๆจ านวนทั้งส้ิน 5 ลา้นคนก าลงัใชผ้ลิตภณัฑ์
บุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงนบัว่าเป็นแนวโนม้ที่ "น่าตกใจ" HHS เปิดเผยว่า จากขอ้มูลเบ้ืองตน้แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมธัยมปลายในสหรัฐมากกว่า 
25% เป็นผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าในปีน้ี และผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าท่ีเป็นเยาวชนส่วนใหญ่ระบุถึงการใชบุ้หร่ีไฟฟ้ากลิ่นผลไม ้และ เมนทอลหรือมินตท์ี่
ไดรั้บความนิยม   
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ณ วนัที่ 6 ก.ย. ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ใน 33 รัฐ ไดรั้บรายงานว่ามีผูป่้วยโรคปอด
มากกว่า 450 รายในกลุ่มที่สูดไอระเหยของสารนิโคตินหรือผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักญัชา โดยเจา้หนา้ที่สาธารณสุขของรัสแคนซัส
เปิดเผยเม่ือวนัองัคารว่า บุคคลรายที่ 6 ในสหรัฐเสียชีวิตจากโรคปอดที่เกี่ยวขอ้งกบัการสูดไอระเหย                   https://www.ryt9.com/s/iq38/3040806 

 
 
 

อังกฤษ 
 

'อังกฤษ' เปิดทาง 'นศ.ต่างชาติ' อยู่ต่อหางาน 2 ปีหลังจบ 
     กระทรวงมหาดไทยขององักฤษ ประกาศขอ้เสนอใหม่ อนุญาตใหน้กัศึกษาต่างชาติสามารถอยูห่างานท าในประเทศต่อไปไดอ้ีก 2 
ภายหลงัเรียนจบ  ความเคลื่อนไหวคร้ังน้ีเป็นการเปลี่ยนนโยบายของนางเทรีซา เมย ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเม่ือปี 2555 ท่ี
บงัคบัใหน้กัศึกษาต่างชาติตอ้งเดินทางออกจากประเทศภายใน 4 เดือนหลงัเรียนจบ  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี กล่าววา่ การ
เปลี่ยนแปลงน้ีจะช่วยใหน้กัศึกษาไดป้ลดปล่อยศกัยภาพของตนเอง และเร่ิมตน้เส้นทางสายอาชีพในองักฤษ เป็นระยะ 2 ปี  ขอ้เสนอใหม่
น้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาต่างชาติในองักฤษ ท่ีเร่ิมเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี หรือระดบัท่ีสูงข้ึนไป โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้
ไป   นกัศึกษาที่จะไดสิ้ทธ์ิจะตอ้งศึกษาในสถาบนัที่น่าเช่ือถือ และไดรั้บการยอมรับจากทางการ  ขอ้เสนอน้ี ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขหรือ
จ ากดัชนิดของงานที่นกัศึกษาจะท า และไม่จ ากดัจ านวนงานที่ท  าดว้ย  ส าหรับตวัเลขนกัศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจกัรเม่ือปีที่แลว้อยูท่ี่
ประมาณ 450,000 คน 

 
 

น ้ามันดิบ 

น ้ามันดิ่งเกือบ 3% หลังทรัมป์เล็งผ่อนปรนอิหร่าน 
      สัญญาน ้ามนัดิบเวสตเ์ทก็ซัส (ดบัเบิลยทีูไอ) งวดส่งมอบเดือนต.ค. ซ่ึงมีการซ้ือขายท่ีตลาดนิวยอร์ก ลดลง 1.65 ดอลลาร์ (2.9%) ปิดที่ 
55.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน ้ามนัเบรนท ์งวดส่งมอบเดือน พ.ย. ลดลง 2.28% ปิดท่ี 60.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  แรงเทขายมีข้ึนหลงัมี
รายงานข่าวจากบลูมเบิร์ก ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ก  าลงัพิจารณาความเป็นไปไดท้ี่จะผ่อนปรนมาตรการคว  ่าบาตรที่ก  าหนด
เล่นงานอิหร่าน เพื่อเปิดโอกาสส าหรับการประชุมซัมมิตกบัประธานาธิบดีฮสัซัน โรฮานีของอิหร่านในช่วงปลายเดือนน้ี 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq38/3040806
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ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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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.62 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   


