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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,489 1,513 

L2 1,485 1,518 

L3 1,478 1,523 

 1,316  

Date 16 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell Follow Buy 

Entry จุดซ้ือ  1,515 

Target 1,523 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 

         ราคาทองค าเช้าวันน้ี ดีดตัวในลักษณะ
การรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ  กราฟทองค าเร่ิมท า
มุมแคบลงและเป็นรูปสามเหล่ียม  มองว่า
ราคาจะเคล่ือนตัวออกแนวด้านข้างเพ่ือรอ
ปัจจัยมากระตุ้น หากจะเข้าซ้ือแนะรอราคา
ดีดตัวออกจากกรอบสามเหลี่ยม ( $ 1,515/Oz ) 
ให้ได้ก่อนค่อยซ้ือตาม 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินปอนดใ์นการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (13 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจาก
ความหวงัที่ว่า องักฤษจะสามารถแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยมีการท าขอ้ตกลง 

ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง (13 ก.ย.) เน่ืองจากการปรับตวัข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรและสินทรัพยเ์ส่ียงอื่นๆ ไดดึ้งดูดนกั
ลงทุนออกจากตลาดทองซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยั  นกัลงทุนเทขายทองซ่ึงเป็นสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัจากการเปิดเผยผลส ารวจของมหาวิทยาลยั
มิชิแกนระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐปรับตวัข้ึนแตะระดบั 92 ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวท้ี่ระดบั 91 จากระดบั 89.8 ใน
เดือนส.ค. 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ดชันีการผลิตรัฐนิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ดชันีภาคการผลิต  อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั NAHB  รายงานจ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  ประชุม
นโยบายการเงินสหรัฐฯ  คาดการณ์เศรษฐกิจจากธนาคารกลาง  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชี
เดินสะพดั   ยอดขายบา้นมือสอง  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาผูผ้ลิต   สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,499.50 -7.90 
Silver 17.569 -0.608 

Crude Oil 54.85 -0.24 

Dow Jones 27,219.52 +37.07 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
13/09/62 880.39 874.51 -5.88 
16/09/62 00.0 00.0 0.00 

17/09/62 00.0 00.0 0.00 

18/09/62 00.0 00.0 0.00 
19/09/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินปอนดใ์นการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (13 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากความหวงัที่ว่า องักฤษ
จะสามารถแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยมีการท าขอ้ตกลง 
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq20/3041847 
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สหรัฐฯ 
 
 

"ทรัมป์"ส่ังปล่อยน ้ามันจากคลังส ารองทางยทุธศาสตร์ หลังเกิดเหตุโจมตีโรงกล่ันน ้ามันในซาอุฯ 

       ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ มีค  าสั่งใหป้ล่อยน ้ามนัจากส ารองทางยทุธศาสตร์ (SPR) หลงัจากเกิดเหตุโจมตีโรงกลัน่น ้ามนัใน
ซาอุดีอาระเบียเม่ือวนัเสาร์ที่ผา่นมา  ทั้งน้ี ไดเ้กิดเหตุโจมตีโรงกลัน่น ้ามนัสองแห่งในเขต Abqaiq และ Khurais ดว้ยโดรน จนเป็นเหตุใหเ้พลิง
ลุกไหม ้โดยโรงงานทั้งสองแห่งเป็นของบริษทัซาอุดี อารามโค    

      ส าหรับแหล่งน ้ามนั Abqaiq ซ่ึงอยูห่่างจากเมือง Dhahran ไปทางตะวนัตกเฉียงใตร้าว 60 กม.ใน Eastern Province ของซาอุดีอาระเบียนั้น 
ประกอบดว้ยโรงงานแปรรูปน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก ขณะท่ีแหล่งน ้ามนั Khurais ซ่ึงอยูห่่างออกไปทางตะวนัตกเฉียงใตร้าว 190 กม.
นั้นเป็นแหล่งน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 2 ของซาอุดีอาระเบีย                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq30/3041848 

 
 
 
 
 
 

ซาอุดิอาระ 
เบีย 

ซาอุฯเผย เหตุโจมตีโรงกล่ันกระทบผลผลิตน ้ามันของประเทศถึงคร่ึงหน่ึง 

      กระทรวงพลงังานของซาอุดีอาระเบียกล่าววา่ การโจมตีโรงกลัน่น ้ามนัสองแห่งไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตน ้ามนัดิบของประเทศ โดย
จะท าใหผ้ลผลิตหดหายไปกว่า 5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั หรือประมาณคร่ึงหน่ึงของผลผลิตน ้ามนัทั้งหมดของซาอุฯ และท าใหเ้กิดการคาดการณ์
กนัเป็นวงกวา้งว่าจะส่งผลอยา่งมากต่อราคาน ้ามนัโลก  เจา้ชายอบัดุลาซิซ บิน ซัลมาน รัฐมนตรีพลงังานของซาอุดีอาระเบีย ระบุใน
แถลงการณ์วนัน้ีว่า เหตุโจมตีดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตน ้ามนัและก๊าซ 5.7 ลา้นบาร์เรล/วนั ขณะท่ีตวัเลขล่าสุดท่ีโอเปกเปิดเผยเม่ือ
เดือนส.ค.ท่ีผ่านมา ระบุว่า ผลผลิตทั้งหมดของซาอุฯ อยูท่ี่ 9.8 ลา้นบาร์เรล/วนั เท่ากบัว่าผลผลิตจะหายไปถึงราวคร่ึงหน่ึง หรือคิดเป็น 5% 
ของอุปทานน ้ามนัทัว่โลก  รมว.พลงังานกล่าววา่ บริษทัซาอุดี อารามโค ซ่ึงเป็นบริษทัน ้ามนัแห่งชาติของซาอุฯ ก  าลงัเร่งด าเนินการเพื่อท า
ใหป้ริมาณการผลิตน ้ามนัท่ีหายไปกลบัคืนมาโดยเร็ว และจะเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดใหป้ระชาชนทราบภายในอีกสองวนัขา้งหนา้ 

      แถลงการณ์ของกระทรวงฯ ระบุดว้ยว่า การโจมตีเหล่าน้ีไม่ไดมี้เป้าหมายอยูท่ี่โรงกลัน่ท่ีมีความส าคญัของซาอุฯ เท่านั้น แต่ยงัเป็นการ
โจมตีอุปทานน ้ามนัและความมัน่คงทัว่โลก และนัน่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอีกดว้ย  วานน้ี กระทรวงมหาดไทยของซาอุฯ ประกาศว่า เกิด
เหตุโจมตีโรงกลัน่น ้ามนัสองแห่งในเขต Abqaiq และ Khurais ดว้ยโดรนจนเป็นเหตุใหเ้พลิงลุกไหม ้ โฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า การ
โจมตีของโดรนท่ีโรงงานสองแห่งของบริษทัซาอุดี อารามโค ท่ีแหล่งผลิตน ้ามนั Abqaiq และ Khurais นั้น ไดท้  าใหเ้กิดเพลิงลุกไหม ้แต่ทาง
บริษทัสามารถควบคุมสถานการณ์ไดแ้ลว้ โดยทางกระทรวงไม่ไดเ้ปิดเผยถึงแหล่งท่ีมาของโดรนดงักล่าว    
      อยา่งไรกดี็ กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนไดอ้อกมาอา้งผ่านทางส านกัข่าว Al-Masirah ของตนเองว่า ทางกลุ่มกบฏอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีคร้ังน้ี 
โดยใชโ้ดรน 10 ตวัในการก่อเหตุ  ส าหรับแหล่งน ้ามนั Abqaiq ซ่ึงอยูห่่างจากเมือง Dhahran ไปทางตะวนัตกเฉียงใตร้าว 60 กม.ใน Eastern 

Province ของซาอุดีอาระเบียนั้น ประกอบดว้ยโรงงานแปรรูปน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก ขณะท่ีแหล่งน ้ามนั Khurais ซ่ึงอยูห่่างออกไป
ทางตะวนัตกเฉียงใตร้าว 190 กม.นั้นเป็นแหล่งน ้ามนัขนาดใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 2 ของซาอุดีอาระเบีย 

      ทั้งน้ี มีความตึงเครียดเพิ่มสูงข้ึนในภูมิภาค หลงัจากในเดือนมิ.ย.และก.ค.ท่ีผ่านมา มีการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนัในน่านน ้าอ่าวเปอร์เซีย 
ซ่ึงซาอุดีอาระเบียและสหรัฐระบุวา่เป็นฝีมือของอิหร่าน แต่อิหร่านปฏิเสธขอ้กล่าวหาดงักล่าว                                  https://www.ryt9.com/s/iq30/3041840 
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https://www.ryt9.com/s/iq30/3041848
https://www.ryt9.com/s/iq30/3041840
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

16 ก.ย.62 USA 19.30 ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก  4.9 4.8 
17 ก.ย.62 EUR 16.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจเยอรมัน  

สถาบัน  ZEW 
 -38.0 -44.1 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  0.1% -0.2% 
 USA 20.15 ดัชนีภาคการผลิต  0.1% -0.4% 

 USA 20.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต  77.5% 77.5% 
 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB  66 66 

18 ก.ย.62 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.2% -0.5% 
 USA 19.30 รายงานจ านวนที่อยู่อาศัยเร่ิมสร้าง  1.250M 1.191M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.300M 1.336M 
19 ก.ย.62 USA 01.00 ประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ  - - 

 USA 01.00 คาดการณ์เศรษฐกิจจากธนาคารกลาง  - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  214K 204K 
 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟีย  11.3 16.8K 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดินสะพัด  -131.4B -130.4B 
 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  5.375M 5.420M 
 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ  0.1% 0.5% 

20 ก.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต เยอรมันนี  - 0.1% 
 EUR 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ยโูรโซน  -7.0 -7.1 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


