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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,489 1,523 

L2 1,485 1,528 

L3 1,478 1,533 

Date 18 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell Follow Buy 

Entry จุดซื้อ  1,509 

Target 1,523 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ราคาทองค า เคลือ่นตวัในวงจ ากดัการ 
รีบาวน์ยงัท าได้ไม่มาก เนือ่งจากตลาดยงั
ขาดปัจจยักระตุ้น มองว่าการเคลือ่นไหว
ของราคาทองค าจะเคลือ่นตวัในลกัษณะ 
Sideway ออกด้านข้างไปจนกว่าจะมกีาร
แถลงการประชุมนโยบายการเงนิสหรัฐฯ 
ในคนืนีอ้กีคร้ัง  

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ีก่อนการตดัสินนโยบาย
การเงินของเฟดและแถลงการณ์ของ ประธานเฟดโพเวลในวนัน้ี   ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทุกช่วงอายกุ่อนหนา้ผล
การประชุมนโยบายการเงินของเฟด โดยตลาดมัน่ใจวา่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงในการประชุมคราวน้ี   

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

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  รายงานจ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมสร้าง  ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยั  ประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ  คาดการณ์เศรษฐกิจจากธนาคารกลาง  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตของรัฐฟิลาเดลเฟีย  
ดุลบญัชีเดินสะพดั   ยอดขายบา้นมือสอง เป็นตน้     
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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 

วนัที่ 
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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินยโูรและเงินปอนด ์ในการ
ซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ีก่อนการตดัสินนโยบายการเงิน
ของเฟดและแถลงการณ์ของ ประธานเฟดโพเวลในวนัน้ี  

 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทุกช่วง
อายกุ่อนหนา้ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด โดยตลาดมัน่ใจวา่เฟดจะ
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงในการประชุมคราวน้ี  
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ญี่ปุ่ น 

แบงก์ชาตญิี่ปุ่ นเผชิญแรงกดดนัใช้นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเหมอืนสหรัฐและยุโรป 
      ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) ไดเ้ปิดฉากการประชุมนโยบายการเงินในวนัน้ีและจะเสร็จส้ินในวนัพรุ่งน้ี ท่ามกลางแรงกดดนัใหย้ดื
ระยะเวลาการผอ่นคลายนโยบายการเงินเช่นเดียวกบัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยโุรป (ECB) เพ่ือป้องกนัผลกระทบจาก
ภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอน  การประชุมในคร้ังน้ีมีข้ึนหลงัจากเม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา ECB ไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรก
ในรอบกวา่ 3 ปี ขณะท่ีมีแนวโนม้วา่เฟดจะตดัสินใจปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ังในการประชุมวนัน้ี หลงัจากท่ีปรับลดมาแลว้คร้ังหน่ึง
เม่ือเดือนก.ค. หลงัไดรั้บผลกระทบจากการท าสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีกินเวลายาวนาน   
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่ BOJ มีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งใชน้โยบายการเงินแบบผอ่นคลาย หากความ
เคล่ือนไหวของเฟดท าใหเ้งินเยนแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์ เงินเยนท่ีแขง็ค่าอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการเติบโตของ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ในขณะท่ีรัฐบาลและ BOJ เตรียมรับมือกบัผลกระทบจากอุปสงคภ์ายในประเทศจากการปรับข้ึนภาษีการบริโภคซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 ต.ค.น้ี                                                                                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq27/3043360 

 
 
 

องักฤษ 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายรัฐบาลองักฤษยนันายกฯพร้อมเรียกประชุมสภาตามค าตดัสินของศาล 
     นายริชาร์ด คีน หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลองักฤษ กล่าววา่ นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ พร้อมท่ีจะเรียก
ประชุมรัฐสภาอีกคร้ัง หากศาลฎีกาขององักฤษ มีค าตดัสินวา่ ค  าสัง่พกัสมยัประชุมสภาของเขา เป็นค าสัง่ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี นาย
จอห์นสนัไดส้ัง่พกัสมยัประชุมสภาเป็นเวลา 5 สปัดาห์ ซ่ึงถือเป็นการพกัสมยัประชุมสภาท่ียาวนานท่ีสุดคร้ังหน่ึงขององักฤษในรอบหลาย
สิบปี  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหน้ายจอห์นสนัปิดสมยัประชุมสภาตั้งแต่วนัท่ี 9 ก.ย.จนถึงวนัท่ี 14 
ต.ค. ซ่ึงจะส่งผลใหส้มาชิกสภามีเวลาเหลือเพียง 2 สปัดาห์ก่อนท่ีองักฤษจากการแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ในวนัท่ี 31 ต.ค. 
ถึงแมว้า่การปิดรัฐสภาก่อนการเสด็จเปิดประชุมสภาของสมเดจ็พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัตามปกติในองักฤษ 
แต่การด าเนินการดงักล่าวของนายจอห์นสนัในคร้ังน้ีเพ่ือจ ากดัสมยัประชุมสภาเพียงไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์ส าคญัคร้ังระวติัศาสตร์
ท่ีองักฤษจะแยกตวัจากสหภาพยโุรป ก็ไดส้ร้างความไม่พอใจต่อสมาชิกรัฐสภาองักฤษ                                        https://www.ryt9.com/s/iq37/3043031 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐประกาศคว า่บาตรบุคคลและองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัเวเนซุเอลา 
     กระทรวงการคลงัสหรัฐประกาศวา่ รัฐบาลสหรัฐไดค้ว  ่าบาตรบุคคล 3 ราย และองคก์รอีก 16 แห่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเครือข่าย
คอร์รัปชัน่จากโครงการช่วยเหลือดา้นอาหารของเวเนซุเอลา  ค าแถลงการณ์ระบุวา่ บุคคลดงักล่าวไดแ้ก่ นายอเลก็ซ์ นาอิน ซาบ โมรัน นกั
ธุรกิจชาวโคลมัเบีย และนายอลัวาโร เอนริเก ้ปูลิโด ้วาร์กสั บุตรชายของพนัธมิตรดา้นธุรกิจของนายซาบ  ขณะท่ีหน่วยงานท่ีถูกคว  ่าบาตร
นั้นด าเนินการและควบคุมโดยนายซาบ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเขา  เม่ือเดือนก.ค. ท่ีผา่นมา กระทรวงการคลงัข้ึนบญัชีด านาย
ซาบ โดยอา้งวา่เขาไดผ้ลประโยชน์จากสญัญาท่ีมีราคาสูงเกินจริง รวมถึงโครงการเงินช่วยเหลือดา้นอาหารของรัฐบาลเวเนซูเอลา รวมทั้ง
การบริจาคเงินใหแ้ก่นิโคลสั มาดูโร ประธานาธิบดีของเวเนซุเอลา เพ่ือแลกกบัการเขา้ถึงสญัญาของรัฐบาลเวเนซุเอลา   ส าหรับผลของ
การคว  ่าบาตรในคร้ังน้ีคือ ทรัพยสิ์นและผลประโยชนท์ั้งหมดของบุคคลและองคก์รท่ีอยูใ่นสหรัฐจะถูกอายดั นอกจากน้ี บุคคลในสหรัฐ
จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้การจดัการกบัทรัพยสิ์นเหล่าน้ี   
     ทั้งน้ี สหรัฐไดด้ าเนินการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจและมาตรการโดดเด่ียวทางการทูตต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาเพ่ือสนบัสนุนนายฮวน กวยโด 
ผูน้ าฝ่ายคา้น                                                                                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq37/3043302 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq27/3043360
https://www.ryt9.com/s/iq37/3043031
https://www.ryt9.com/s/iq37/3043302
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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 านวนเร่ิมก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย  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   


