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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,483 1,498 

L2 1,476 1,508 

L3 1,470 1,513 

 1,316  

Date 19 September 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,483 

Target 1,523 

Stoploss 1,475 

แนะแนวทางการลงทุน 

         ราคาทองค าได้หลุดเทรนด์แนวโน้ม
ขาขึ้นระยะกลางลงมา  ท าให้สัญญาณระยะ
กลางน้ันดูเป็นลบ  อาจท าให้ราคาทองค า
น้ันอ่อนตัวลงระหว่างวันได้  แต่อย่างไรก็
ตามเม่ือราคาอ่อนตัวลงมานักลงทุนยงั
สามารถไปรอซ้ือเพ่ือเก็งก าไรระยะส้ัน ๆ
ตามกรอบราคาที่ให้ไว้ได้ 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมเม่ือวานน้ีตามคาด แต่เฟดไม่ไดส่้งสัญญาณท่ีชดัเจนเกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในอนาคต 
 ทั้งน้ี การท่ีมีกรรมการเฟดถึง 3 รายลงมติต่างจากเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมเม่ือวานน้ี บ่งช้ีถึงความแตกแยกระหว่างกรรมการเฟดคร้ังใหญ่
ท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนธ.ค.2557 ส่วนถอ้ยค าในแถลงการณ์หลงัการประชุมคร้ังน้ีแทบไม่แตกต่างจากการประชุมรอบท่ีแลว้ โดยคณะกรรมการเฟดยงัคงเนน้
ย  ้าถึงพฒันาการของแนวโนม้เศรษฐกิจโลก และระบุว่าการแรงกดดนัเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่า เป็นสาเหตุของการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในคร้ังน้ี 

ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืนน้ี (18 ก.ย.) ก่อนท่ีนกัลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดย
ตลาดทองค านิวยอร์กปิดท าการซ้ือขายก่อนท่ีคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟดจะแถลงมติการประชุม  นกัลงทุนจบัตาผลการประชุมเฟด โดย
หลงัจากท่ีตลาดทองค านิวยอร์กปิดท าการซ้ือขายแลว้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 7-3 เสียงในการ
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น 0.25% สู่ระดบั 1.75-2.00% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว ้

ทั้งน้ี ดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าไดล้ดความน่าดึงดูดของทองค า เน่ืองจากท าใหส้ัญญาทองค าซ่ึงซ้ือขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น มีราคาแพงข้ึน
ส าหรับผูท้ี่ถือครองเงินสกุลอื่นๆ   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,515.80 +2.40 
Silver 17.919 -0.221 

Crude Oil 58.11 -1.23 

Dow Jones 27,147.08 +36.28 

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 

18/09/62 880.37 883.60 +3.23 
19/09/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

 ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 ก.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมเม่ือวานน้ีตามคาด แต่เฟดไม่ไดส่้งสัญญาณท่ี
ชดัเจนเกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในอนาคต 
 ทั้งน้ี การท่ีมีกรรมการเฟดถึง 3 รายลงมติต่างจากเสียงส่วนใหญ่ในการ
ประชุมเม่ือวานน้ี บ่งช้ีถึงความแตกแยกระหว่างกรรมการเฟดคร้ังใหญ่ท่ีสุด
นบัตั้งแต่เดือนธ.ค.2557 ส่วนถอ้ยค าในแถลงการณ์หลงัการประชุมคร้ังน้ีแทบไม่
แตกต่างจากการประชุมรอบท่ีแลว้ โดยคณะกรรมการเฟดยงัคงเนน้ย  ้าถึง
พฒันาการของแนวโนม้เศรษฐกิจโลก และระบุว่าการแรงกดดนัเงินเฟ้ออยูใ่น
ระดบัต ่า เป็นสาเหตุของการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในคร้ังน้ี 
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"พาวเวล"เผยเฟดด าเนินนโยบายพอเหมาะเพ่ือหนุนเศรษฐกิจ เมิน"ทรัมป์"เหน็บขาดวิสัยทัศน์ 

      นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดแ้ถลงข่าวต่อส่ือมวลชนภายหลงัจากท่ีประชุมเฟดมีมติปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
ระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดบั 1.75-2.00% เม่ือวานน้ีว่า การด าเนินนโยบายการเงินอยา่งพอเหมาะเช่นน้ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกจิสหรัฐยงัคงขยาย
ตวัอยา่งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบนั และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่าเศรษฐกิจจะสามารถรับมือกบัความเส่ียงต่างๆท่ีก  าลงัเกิดข้ึนใน
ขณะน้ี   นายพาวเวลกล่าวว่า นโยบายการคา้และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอลงนั้น ไดส้ร้างแรงกดดนัต่อเศรษฐกิจสหรัฐ พร้อมกบักล่าวว่า 
เฟดจะด าเนินการปรับลดอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง หากมีความจ าเป็น อยา่งไรกดี็ เขายงัไม่เห็นว่าส่ิงน้ีมีความจ าเป็นในขณะน้ี 

"แมน้โยบายการเงินจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่กมี็ปัญหาบางอยา่งที่ไม่สามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ยนโยบายการเงินเพียงอยา่งเดียว เฟดจ าเป็นตอ้งพิจารณาสถานการณ์ท่ีผนัผวนในขณะน้ีอยา่งละเอียดรอบคอบ ซ่ึงหมายความว่า เฟด
จะไม่มีปฏิกริยาต่อสถานการณ์ต่างๆเร็วเกินไป แต่กจ็ะไม่ประมาทต่อสถานการณ์ต่างๆดว้ยเช่นกนั นัน่คือส่ิงท่ีเราพยายามท าอยู"่ นายพาว
เวลกล่าวเม่ือผูส่ื้อขา่วถามความคิดเห็นต่อกรณีที่กรรมการเฟดเสียงแตกในการลงมติปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังน้ี นายพาวเวล
กล่าวว่า การมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเป็นเร่ืองปกติ และเป็นส่ิงท่ีดี   ส่วนกรณีที่ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดอ้อกมาโจมตีนายพาวเวล
คร้ังล่าสุดว่าไม่มีวิสัยทศัน์นั้น นายพาวเวลกล่าวกบัผูส่ื้อข่าวว่า "เฟดมีความเป็นอิสระ ผมอยากใหคุ้ณมัน่ใจไดว้่า ผมและกรรมการเฟดทุก
คนจะด าเนินนโยบายการเงินโดยไม่ค านึงถึงการเมือง เราท าหนา้ท่ีของเราอยา่งดีท่ีสุด บนพื้นฐานของความจริง หลกัฐาน และการวิเคราะห์ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป้าหมายต่างๆของเราบรรลุผล" 

         ถอ้ยแถลงดงักล่าวของนายพาวเวลมีข้ึนหลงัจากคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 7-3 
เสียงในการปรับลดอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดบั 1.75-2.00% ในการประชุมเม่ือวานน้ี อยา่งไรกดี็ เฟดไม่ไดส่้งสัญญาณชดัเจน
เกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียต่อไป                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq27/3043561     

 
 

จนี 

จีนประกาศขึ้นราคาน ้ามันเบนซิน-ดีเซล มีผลพรุ่งน้ี 
       คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศในวนัน้ีวา่ จีนจะปรับเพิ่มราคาขายปลีกน ้ามนัเบนซินและดีเซล โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัพรุ่งน้ี ตามการปรับตวัของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก    
        ทั้งน้ี จีนจะปรับเพิ่มราคาน ้ามนัเบนซินและดีเซล 125 หยวน/ตนัในวนัพรุ่งน้ีNDRC ระบวุ่าจะยงัคงจบัตาผลกระทบของกลไกราคาใน
ปัจจุบนั และจะปรับปรุงกลไกดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกภายใตก้ลไกปัจจุบนั จีนจะปรับราคาน ้ามนัในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกซ่ึงท าใหร้าคาน ้ามนัเบนซินและดีเซลของจีนเปลี่ยนแปลงมากกว่า 50 หยวน/ตนัเป็นเวลา 10 วนั
ท าการ                                                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq30/3043552 

 
 

FED 

เฟดอัดฉีดเงินคร้ังใหญ่กว่า 1 แสนล้านดอลลาร์เข้าตลาด สกัดอัตราดอกเบ้ียพุ่ง 
       ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ประกาศอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ตลาดการเงินเป็นวนัที่ 2 ติดต่อกนัรวมกว่า 1 แสนลา้น
ดอลลาร์  เพื่อสกดัการพุ่งข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้า้มคืน 
       ทั้งน้ี เฟดสาขานิวยอร์กอดัฉีดเมด็เงินจ านวน 7.5 หม่ืนลา้นดอลลาร์เขา้สู่ตลาดในวนัน้ี หลงัจากท่ีไดอ้ดัฉีดเงินมากกว่า 5.3 หม่ืนลา้น
ดอลลาร์เม่ือวานน้ี เพื่อสกดัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้า้มคืนท่ีพุ่งข้ึนใกลแ้ตะระดบั 10%   การอดัฉีดสภาพคล่องดงักล่าว ถือเป็นคร้ังแรกของเฟด
นบัตั้งแต่ปี 2551   นกัวิเคราะห์ระบุว่า การพุ่งข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้า้มคืนมีสาเหตุจากการท่ีสภาพคล่องในตลาดตึงตวั เน่ืองจากภาค
ธุรกิจจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดส าหรับการช าระภาษีในไตรมาส 3                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq27/3043546 

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


