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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,483 1,523 

L2 1,478 1,528 

L3 1,473 1,533 

Date 16 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell Follow Buy 

Entry จุดซื้อ  1,515 

Target 1,523 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค า เคลือ่นตวัในวงจ ากดัการ 
รีบาวน์ยงัท าได้ไม่มาก เนือ่งจากตลาดยงั
ขาดปัจจยักระตุ้น มองว่าการเคลือ่นไหว
ของราคาทองค าจะเคลือ่นตวัในลกัษณะ 
Sideway ออกด้านข้างไปจนกว่าจะมปัีจจยั
ใหม่ ๆ เข้ามากระตุ้นตลาดอกีคร้ัง  แนะเข้า
ซ้ือหรือขายภายในกรอบ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

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

มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค าเคล่ือนตวัในกรอบแคบตลาดขาดปัจจยัหนุน จากขอ้มูลเศรษฐกิจก่อนหนา้น้ีตวัเลขออกมาแขง็แกร่งหนุนให้
ดอลลาร์แขง็ค่า และเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค า  และสญัญาณบวกเก่ียวกบัการเจรจาการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐ ไดส่้งผลใหน้กัลงทุนลดความตอ้งการ
ถือครองทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั และแห่เขา้ซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียง    

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ดชันีการผลิตรัฐนิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ดชันีภาคการผลิต  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั NAHB  รายงานจ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  ประชุม
นโยบายการเงินสหรัฐฯ  คาดการณ์เศรษฐกิจจากธนาคารกลาง  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชี
เดินสะพดั   ยอดขายบา้นมือสอง เป็นตน้     
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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 

วนัที่ 
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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินปอนดใ์นการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (13 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากความหวงัท่ีวา่ 
องักฤษจะสามารถแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยมีการท าขอ้ตกลง  
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq18/3037991  
 

 
 
 

https://www.ryt9.com/s/iq18/3037991
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เกาหลใีต้ 

สถาบันวจิยัคาดการค้าเกาหลใีต้ถูกกระทบหนักหากสหรัฐ-ญี่ปุ่ นบรรลุข้อตกลง FTA 
     สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจแห่งเกาหลีใต ้(KERI) คาดการณ์วา่ ยอดเกินดุลการคา้ของเกาหลีใตจ้ะปรับตวัลงอยา่งมาก หากสหรัฐและญ่ีปุ่น
ประสบความส าเร็จในการบรรลุขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) ซ่ึงเร่ิมเจรจากนัเม่ือเดือนเม.ย.  สถาบนั KERI คาดการณ์วา่ หากทั้งสอง
ประเทศสามารถบรรลุขอ้ตกลงกนัได ้ก็จะท าใหเ้กาหลีใตมี้ยอดเกินดุลการคา้ลดลงมากถึง 2.75 หม่ืนลา้นดอลลาร์ต่อปี โดยคาดวา่
อุตสาหกรรมท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือกลุ่มผูผ้ลิตรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัร   
     นอกจากน้ี คาดวา่ขอ้ตกลง FTA ระหวา่งสหรัฐและญ่ีปุ่นจะส่งผลใหจ้ านวนผูส่้งออกในเกาหลีใตล้ดนอ้ยลงดว้ย โดย KERI คาดวา่
จ านวนผูส่้งออกรถยนตแ์ละสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์จะร่วงลง 9.2% และ 11.6% ตามล าดบั เม่ือสหรัฐและญ่ีปุ่นบงัคบัใชข้อ้ตกลง FTA อยา่ง
เตม็รูปแบบ 
      ทั้งน้ี เม่ือเดือนก.ค.ท่ีผา่นมา ญ่ีปุ่นไดค้วบคุมการส่งออกวสัดุส าคญั 3 ชนิดท่ีผูผ้ลิตชิพของเกาหลีใตต้อ้งการ และยกเลิกสถานะพิเศษ
ของเกาหลีใตใ้นฐานะคูค่า้ส าหรับการซ้ือสินคา้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นทางทหารไดข้ณะท่ีเกาหลีใตไ้ดย้ืน่เร่ืองร้องเรียนต่อองคก์ารการคา้
โลก (WTO) โดยระบุวา่ มาตรการควบคุมการส่งออกของญ่ีปุ่นอาจส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนทัว่โลก          https://www.ryt9.com/s/iq29/3042112 
 

 
 
 

จีน 

สนง.สถิตจินีเผยการผลติน า้มนัดบิชะลอตวัลงในเดอืนส.ค. 
     ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนัน้ีวา่ การผลิตน ้ามนัดิบในเดือนส.ค.ขยายตวั 1% เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงชะลอตวัลงจาก
เดือนก.ค.ท่ีมีการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งถึง 2.5%  รายงานของ NBS ระบุวา่ ปริมาณการผลิตน ้ ามนัดิบในเดือนส.ค.อยูท่ี่ระดบั 16.18 ลา้น
ตนั ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตโดยรวมในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ีอยูท่ี่ระดบั 127.49 ลา้นตนั  จีนเป็นหน่ึงในผูซ้ื้อน ้ ามนัรายใหญ่ท่ีสุดของ
โลก โดยจีนน าเขา้น ้ ามนัดิบ 42.17 ลา้นตนัในเดือนส.ค. เพ่ิมข้ึน 9.9% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แต่ลดลง 4 จุด จากระดบั
การขยายตวัของเดือนก.ค.  
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ จีนตั้งเป้าท่ีจะเพ่ิมการผลิตน ้ ามนัดิบรายปีภายในประเทศข้ึนสู่ระดบักวา่ 200 ลา้นตนัภายในปี 2563 ส่วน
การผลิตน ้ ามนัดิบในปี 2561 อยูท่ี่ระดบั 190 ลา้นตนั                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq28/3042111 
 

 
 
 

จีน 

“หลี ่เค่อเฉียง”ยอมรับ"ยาก"คงจดีพีจีนีโต6% 
     นายหล่ี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ยอมรับวา่ เป็นเร่ืองยากมากๆท่ีจะรักษาอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
(จีดีพี)ไวท่ี้6% หรือมากกวา่น้ี เพราะปัจจยัเส่ียงจากภายนอกประเทศมีหลายดา้นและมีความสลบัซบัซอ้น  ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีจีน กล่าววา่ 
จีน ซ่ึงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั2ของโลก ก าลงัถูกกดดนัจากภาวะขาลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตวั ประกอบกบัการแผข่ยายอิทธิพลของลทัธิกีดกนัทางการคา้ และลทัธิเอกภาพนิยม หรือการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแต่เพียงฝ่ายเดียว  
ท่ีผา่นมา ส านกังานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานทางเศรษฐกิจของประเทศประจ าไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี วา่ขยายตวั 6.2% ต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่
เดือนมี.ค. 2535 และลดลงจากไตรมาสแรกซ่ึงมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 6.4% แต่รัฐบาลปักก่ิงมองวา่ยงัอยูใ่นกรอบเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คือ
ระหวา่ง 6.0% ถึง 6.5% ตลอดทั้งปีน้ี ขณะท่ีอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีแรกอยูท่ี่ 6.3% เทียบกบัตลอดทั้งปีท่ีแลว้ซ่ึงอยูท่ี่ 
6.6% 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq29/3042112
https://www.ryt9.com/s/iq28/3042111
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

16 ก.ย.62 USA 19.30 ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์ก  4.9 4.8 

17 ก.ย.62 EUR 16.00 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกจิเยอรมนั  
สถาบัน  ZEW 

 -38.0 -44.1 

 USA 20.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  0.1% -0.2% 

 USA 20.15 ดชันีภาคการผลติ  0.1% -0.4% 

 USA 20.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ  77.5% 77.5% 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย NAHB  66 66 

18 ก.ย.62 EUR 14.00 ดชันีราคาผู้บริโภค  0.2% -0.5% 

 USA 19.30 รายงานจ านวนทีอ่ยู่อาศัยเร่ิมสร้าง  1.250M 1.191M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.300M 1.336M 

19 ก.ย.62 USA 01.00 ประชุมนโยบายการเงนิสหรัฐฯ  - - 

 USA 01.00 คาดการณ์เศรษฐกจิจากธนาคารกลาง  - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  214K 204K 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติของรัฐฟิลาเดลเฟีย  11.3 16.8K 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดนิสะพดั  -131.4B -130.4B 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมอืสอง  5.375M 5.420M 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ  0.1% 0.5% 

20 ก.ย.62 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ เยอรมนัน ี  - 0.1% 

 EUR 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ยูโรโซน  -7.0 -7.1 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


