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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,489 1,505 

L2 1,485 1,512 

L3 1,478 1,517 

 1,316  

Date 13 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,485 

Target 1,505 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 

         ราคาทองค าเช้าวันน้ี อ่อนตัวลงจาการ
เทขายท าก าไรออกมา หลังจากก่อนหน้าน้ี
ราคาได้ดีดตัวขึ้นซ่ึงมองแค่รีบาวน์ระยะ
ส้ัน เบ้ืองต้นสัญญาณระยะส้ันมองเป็นลบ
อีกคร้ัง  อาจเห็นราคาเคล่ือนตัวลงเข้าหา
แนวรับ  นักลงทุนอาจพิจารราเข้าซ้ือตาม
กรอบแนวรับอีกคร้ัง 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ย.) หลงัจากนกั
ลงทุนซึมซับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) เม่ือวานน้ี โดยท่ีประชุมไดป้ระกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินดว้ย
การลดอตัราดอกเบ้ียและร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัร ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้ 

ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (12 ก.ย.) โดยไดปั้จจยัหนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
นอกจากน้ี การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใหก้บัสัญญาทองค า   ทองค าปิดในแดนบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 เม่ือคืนน้ี หลงัจากท่ี
ประชุม ECB มีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียรีไฟแนนซ์ท่ีระดบั 0% แต่ไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยฝ์ากไวก้บั 
ECB สู่ระดบั -0.50% จากเดิมที่ระดบั -0.40%  ขณะเดียวกนั ECB จะร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนพ.ย. 
ซ่ึง ECB จะซ้ือพนัธบตัรในวงเงิน 2 หม่ืนลา้นยโูร/เดือน โดยยงัไม่มีก  าหนดเวลาส้ินสุดโครงการ  

นอกจากน้ี การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยัหนุนตลาดทองค า โดยดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือ
เทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.38% สู่ระดบั 98.27 เม่ือคืนน้ีทั้งน้ี เม่ือดอลลาร์อ่อนค่า ราคาทองซ่ึงอยูใ่นรูปสกุลดอลลาร์ จะมีราคาถูก
ลงและน่าดึงดูดใจส าหรับนกัลงทุนซ่ึงถือสกุลเงินอื่นๆ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,507.40 +4.20 
Silver 18.177 +0.07 

Crude Oil 55.09 -0.66 

Dow Jones 27,182.45 +45.41 

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 
12/09/62 882.42 880.37 -2.05 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการซ้ือ
ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 ก.ย.) หลงัจากนกัลงทุนซึมซับ
ขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) เม่ือวาน
น้ี โดยท่ีประชุมไดป้ระกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินดว้ยการลดอตัราดอกเบ้ีย
และร้ือฟ้ืนโครงการซ้ือพนัธบตัร ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้ 
                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq20/3040626 
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สหรัฐฯ 
 

"ทรัมป์"พูดเอง อาจพิจารณาท าข้อตกลงการค้าฉบับช่ัวคราวกับจีน 

      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ เปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวท่ีท าเนียบขาววา่ เขาจะพิจารณาการท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน 

ปธน.ทรัมป์เปิดเผยกบัผูส่ื้อข่าวก่อนที่จะเดินทางไปยงัเมืองบลัติมอร์ รัฐแมรีแลนด ์ในวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรัฐวา่ เขาตอ้งการท า
ขอ้ตกลงการคา้ฉบบัสมบูรณ์กบัจีน อยา่งไรกต็าม เขากย็งัเปิดทางท่ีจะท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน  การที่ปธน.ทรัมป์ไดอ้อกมาพูด
เช่นน้ี ถือเป็นการสร้างความชดัเจนว่า รัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณาท าขอ้ตกลงการคา้ฉบบัชัว่คราวกบัจีน หลงัจากท่ีก่อนหนา้น้ีส านกัข่าวบลูม
เบิร์กรายงานว่า ท่ีปรึกษาของปธน.ทรัมป์ก  าลงัพิจารณาท าขอ้ตกลงการคา้ชัว่คราว แต่เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของท าเนียบขาวรายหน่ึงไดอ้อกมา
ปฏิเสธรายงานข่าวดงักล่าวในเวลาต่อมา                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq37/3041142 

 

 
 
 

ฮ่องกง 

ต ารวจฮ่องกงส่ังห้ามชุมนุมประท้วงอาทิตย์น้ี หลังชาวม็อบก่อเหตุรุนแรง,ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ 

      ส านกังานต ารวจฮ่องกงประกาศหา้มการชุมนุมประทว้งและเดินขบวนในอาทิตยน้ี์ หลงัจากกลุ่มผูป้ระทว้งไดก้่อเหตุรุนแรงดว้ยการจุด
ไฟที่สถานีรถไฟใตดิ้นเม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุใหเ้กิดความโกลาหลและสร้างความเสียหายจ านวนมาก  สตีเฟน หลอ ผู ้
บญัชาการต ารวจฮ่องกงไดส่้งจดหมายท่ีระบุค าสั่งหา้มดงักล่าวไปยงักลุ่มแนวร่วมสิทธิมนุษยชนพลเรือน (CHRF) โดยมีใจความครอบคลุม
ถึงผลกระทบของเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงรวมถึงการท่ีผูป้ระทว้งไดทุ้บท าลายทรัพยสิ์นสาธารณะ ปิดกั้นถนน และจุด
ไฟ จนท าใหป้ระชาชนท่ีร่วมการประทว้ง เจา้หนา้ท่ี และผูส่ื้อข่าวไดรั้บบาดเจ็บ นอกจากน้ี เน้ือหาในจดหมายยงัระบุว่า สถานท่ีท่ีจดัการ
ประทว้งในวนัอาทิตยน์ั้น อยูใ่กลก้บัอาคารต่างๆท่ีมีความส าคญั ซ่ึงรวมถึงอาคารส านกังานของรัฐบาล ท าใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจกงัวลว่าอาคาร
เหล่าน้ีอาจจะตกเป็นเป้าการก่อเหตุรุนแรง    
       ถอ้ยแถลงดงักล่าวมีข้ึนหลงัจากกลุ่ม CHRF ไดว้างแผนท่ีจะจดัการชุมนุมประทว้งคร้ังใหม่ในวนัอาทิตยน้ี์ และถือเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ีส านกั
ข่าวต ารวจไดส่้งจดหมายสั่งหา้ม นบัตั้งแต่กลุ่ม CHRF ไดเ้ร่ิมจดัการชุมนุมประทว้งในช่วงตน้เดือนมิ.ย.                  https://www.ryt9.com/s/iq37/3040957 

 
 
 
 

เยอรมันนี 
 

นายกฯเยอรมนีคาดหวังเห็นโอกาสที่อังกฤษแยกตัวจาก EU แบบมีข้อตกลง 

      นางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวในระหวา่งการอภิปรายทัว่ไปในรัฐสภากลางว่า เยอรมนีใหค้วามส าคญัต่อประเดน็ท่ี
องักฤษแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) และยงัคงมีความหวงัที่จะเห็นภาวะ Brexit แบบมีขอ้ตกลง  "ฉันยงัคงเช่ือมัน่ว่าเรามี
โอกาสที่สามารถจดัการมนัใหเ้ป็นระเบียบได"้ นางแมร์เคิลกล่าวถงึ Brexit พร้อมกบัเสริมว่า รัฐบาลเยอรมนีมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหม้ัน่ใจว่า "มนัมี
ความเป็นไปไดจ้นถึงวนัสุดทา้ย"    

     อยา่งไรก็ตาม นางแมร์เคิลย  ้าว่า เยอรมนีเตรียมพร้อมหากสถานการณ์ Brexit เกิดข้ึนอยา่งไร้ระเบียบ ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายบอริส 
จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษไดใ้หค้  ามัน่ว่าจะน าองักฤษออกจาก EU ตามก าหนดในวนัที่ 31 ต.ค. ไม่วา่องักฤษจะสามารถท าขอ้ตกลงกบั 
EU ไดห้รือไม่ก็ตาม  ขณะที่สถาบนัเยอรมนีเพื่อการวิจยัเศรษฐกิจ (DIW) คาดการณ์ว่า Brexit ท่ีไม่มีขอ้ตกลงจะบัน่ทอนการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจขององักฤษลงราย 1.1% และลดการขยายตวัของเศรษฐกิจยโูรโซนลง 0.2% และ 0.4% ส าหรับเยอรมนีในปีหนา้   

     ทั้งน้ี นางแมร์เคิลกล่าวต่อรัฐสภาเยอรมนีว่า "หลงัจากองักฤษแยกตวัออกจากสหภาพยโุรปแลว้ เยอรมนีจะมีคู่แข่งทางเศรษฐกิจอยูใ่กล้
แค่เอื้อม แมว้่าเราตอ้งการรักษาความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดทางดา้นเศรษฐกิจ ต่างประเทศ และนโยบายความมัน่คงกต็าม" 
                                                                                                                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq37/3040875 
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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   


