
 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report 18 กนัยายน 2562 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,489 1,523 

L2 1,485 1,528 

L3 1,478 1,533 

 1,316  

Date 18 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell Follow Buy 

Entry จุดซ้ือ  1,509 

Target 1,523 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 

         ราคาทองค าเช้าวันน้ี ดีดตัวในลักษณะ
การรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ  กราฟทองค าเร่ิมท า
มุมแคบลงและเป็นรูปสามเหล่ียม  มองว่า
ราคาจะเคล่ือนตัวออกแนวด้านข้างเพ่ือรอ
ปัจจัยมากระตุ้น หากจะเข้าซ้ือแนะรอราคา
ดีดตัวออกจากกรอบสามเหลี่ยม ( $ 1,509/Oz ) 
ให้ได้ก่อนค่อยซ้ือตาม 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (16 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุน
จากขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกและดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคสหรัฐท่ีสูงเกินคาด  

ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 เม่ือคืนน้ี (17 ก.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงทองค า
และพนัธบตัร หลงัจากเกิดเหตุโจมตีโรงงานน ้ามนัในซาอุดีอาระเบีย ขณะเดียวกนันกัลงทุนจบัตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึงจะมีการ
แถลงในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ      

อยา่งไรกดี็ สัญญาทองค าปรับตวัในกรอบแคบๆ เน่ืองจากสถานการณ์น ้ามนัในซาอุดีอาระเบียเร่ิมส่งสัญญาณในทางบวก หลงัจากเจา้ชายอบัดูลา
ซิซ บิน ซัลมาน รัฐมนตรีพลงังานของซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า การผลิตน ้ามนัของซาอุดีอาระเบียจะฟ้ืนตวัโดยสมบูรณ์ภายในส้ินเดือนน้ีทางดา้น
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ กล่าวว่า เขาไม่ตอ้งการท าสงครามกบัอิหร่าน แมว้่าสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีซาอุดีอาระเบีย 

นกัลงทุนจบัตาผลการประชุมเฟดซ่ึงจะมีการแถลงในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเชา้ตรู่วนัพรุ่งน้ีตามเวลาไทย ขณะท่ีนกัลงทุนคาดว่า เฟด
อาจจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,513.40 +1.90 
Silver 18.14 +0.114 

Crude Oil 59.34 -3.56 

Dow Jones 27,110.80 +33.98 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

17/09/62 874.51 880.37 +5.88 

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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เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเกินคาดในเดือนส.ค. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มข้ึน 0.6% ในเดือนส.ค. ซ่ึงเป็นการเพิม่ข้ึน
มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.ปีท่ีแลว้ และสูงกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.2% หลงัจากร่วงลง 0.4% ในเดือนก.ค. 
การปรับตวัข้ึนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดรั้บแรงหนุนจากการผลิตเคร่ืองจกัร และโลหะ 

        ทั้งน้ี ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวดัการปรับตวัของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค 

การผลิตของภาคโรงงานลดลง 0.4% ในเดือนส.ค. ส่วนภาคเหมืองแร่เพิ่มข้ึน 1.4% ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคดีดตวัข้ึน 0.6% 

ส่วนอตัราการใชก้  าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 75.7% จากระดบั 75.4% ในเดือนก.ค. 
นักวิเคราะห์เตือนตลาดอาจผิดหวัง เหตุเฟดอาจคงดอกเบ้ียพรุ่งน้ี สวนทางคาดการณ์ 

        ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ิมตน้การประชุมนโยบายการเงินในวนัน้ี และจะส้ินสุดการประชุมในวนัพรุ่งน้ี ขณะท่ีนายเจอโรม พาว
เวล ประธานเฟด จะกล่าวแถลงการณ์หลงัการประชุมพรุ่งน้ี    ก่อนหนา้น้ี นกัลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโนม้เกือบ 100% ที่จะปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์น้ี หลงัจากท่ีไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% เช่นกนัในการประชุมรอบท่ีแลว้ใน
วนัที่ 30-31 ก.ค. ซ่ึงเป็นการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธ.ค.2551   

       อยา่งไรกดี็ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งช้ีว่า นกัลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาสเหลือเพียง 65.8% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 
0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวนัที่ 17-18 ก.ย. ขณะที่มีโอกาส 34.2% ท่ีเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียท่ีระดบั 2.00-2.25% 

นกัวิเคราะห์ระบุว่า สาเหตุท่ีเฟดอาจตรึงอตัราดอกเบ้ียในการประชุมรอบน้ี มีสาเหตุจากการพุ่งข้ึนของราคาน ้ามนัถึง 14% ในช่วงน้ี หลงัเกิด
เหตุโจมตีแหล่งผลิตน ้ามนัของซาอุดีอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยการทะยานข้ึนของราคาน ้ามนัจะส่งผลใหเ้งินเฟ้อพุ่งข้ึน ซ่ึงจะ
ท าใหเ้ฟดมีแนวโนม้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย หรืออยา่งนอ้ยคงอตัราดอกเบ้ีย มากกว่าท่ีจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 

       นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหเ้ฟดไม่เร่งรีบปรับลดอตัราดอกเบ้ียในสัปดาห์น้ี ยงัไดแ้ก่ ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งของสหรัฐ หลงัการ
เปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีพุ่งข้ึน และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการคา้ระหว่าง
สหรัฐและจีน                                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq27/3043011 

 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านเพิ่มข้ึนเกินคาดในเดือนก.ย. 
       สมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นเพิ่มข้ึน 1 จุด สู่ระดบั 68 ในเดือนก.ย. ซ่ึงเป็น
ระดบัสูงสุดในปีน้ี และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว ้  เม่ือเทียบรายปี ดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัข้ึน 1 จุดเช่นกนัในเดือนก.ย. 
ดชันีความเช่ือมัน่ไดรั้บปัจจยัหนุนจากอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียจ านองปรับตวัลง   ดชันียงัคงอยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึง
มุมมองโดยทัว่ไปท่ีเป็นบวก   ส่วนดชันีภาวะยอดขายในปัจจุบนัเพิม่ข้ึน 2 จุด สู่ระดบั 75 จุด ขณะที่ดชันีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือน
ขา้งหนา้ลดลง 1 จุด สู่ระดบั 70 จุด                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq28/3043019 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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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   


