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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,447 1,460 

L2 1,440 1,467 

L3 1,434 1,472 

 1,316  

Date 12 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,447 

Target 1,467 

Stoploss 1,430 

แนะแนวทางการลงทุน 

ราคาทองค าอ่อนตัวลง นักลงทุนลดการถือ
ครองทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
หลังจากสหรัฐและจีนได้ตกลงกันที่จะ
ทยอยยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
ของแต่ละฝ่ายที่ หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า
และเกิดแรงขายในฝั่งทองค า แต่อย่างไรก็
ตามราคาได้ปรับตัวลงมากแล้ว  ให้รอซ้ือ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนไดก้ลบัเขา้ซ้ือ
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสินทรัพยเ์ส่ียง หลงัตลาดไดแ้รงหนุนจากแนวโนม้ความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน ทั้งน้ี ดอลลาร์ไดแ้รงหนุน เน่ืองจาก
นกัลงทุนกลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์ หลงัจากขานรับความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน แมล้่าสุดมีรายงานวา่ ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์
แห่งสหรัฐระบุว่า เขาคดัคา้นแผนการยกเลิกภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนกต็าม 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนเม่ือคืนน้ี (11 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเดินหนา้เทขาย
ทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้สหรัฐยงัคงท านิวไฮอยา่งต่อเน่ือง   

นกัลงทุนระมดัระวงัการซ้ือขายเพื่อรอดูความชดัเจนเกี่ยวกบัการเจรจาการคา้ หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวเม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมาว่า 
เขาไม่เห็นดว้ยต่อการยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน ถึงแมว้่าจีนตอ้งการใหเ้ขาด าเนินการดงักล่าวกต็าม ค ากล่าวของปธน.ทรัมป์สวนทางกบั
แถลงการณ์ของกระทรวงพาณิชยจี์นที่ว่า สหรัฐและจีนไดต้กลงกนัที่จะทยอยยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้ของแต่ละฝ่ายท่ีมีการก าหนดข้ึนในช่วงท่ี
สหรัฐและจีนท าสงครามการคา้ก่อนหนา้น้ี 

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

Gold 1,457.10 -5.80 
Silver 16.802 -0.021 

Crude Oil 56.86 -0.38 

Dow Jones 27,691.49 +10.25 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
01/11/62 914.38 901.19 -13.19 
11/11/62 901.19 901.19 0.00 

12/11/62 00.0 00.0 0.00 

13/11/62 00.0 00.0 0.00 
14/11/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนไดก้ลบัเขา้ซ้ือ
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสินทรัพยเ์ส่ียง หลงัตลาดไดแ้รงหนุนจากแนวโนม้ความคืบหนา้
ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน 

ทั้งน้ี ดอลลาร์ไดแ้รงหนุน เน่ืองจากนกัลงทุนกลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์ 
หลงัจากขานรับความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน แมล้่าสุดมี
รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่า เขาคดัคา้นแผนการ
ยกเลิกภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนกต็าม 

นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดแ้รงหนุนจากผลส ารวจของมหาวิทยาลยั
มิชิแกนท่ีระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 95.7 ใน
เดือนพ.ย. สูงกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวท้ี่ระดบั 95.3 จากระดบั 95.5 ในเดือน
ต.ค. 
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เยอรมันนี 

เยอรมนีเรียกร้องอังกฤษ,ฝร่ังเศสคว ่าบาตรอิหร่าน กรณีละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ 
      นายไฮโค มาส รมว.ต่างประเทศเยอรมนี กลา่ววา่ เยอรมนี องักฤษ และฝร่ังเศสควรเตรียมการคว  ่าบาตรอิหร่าน เพื่อเป็นการลงโทษต่อ
การละเมิดขอ้ตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ทั้งน้ี อิหร่านระบุว่าสามารถเสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมในโรงงานนิวเคลียร์ใตดิ้น โดยสามารถสกดั
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ 60% ใกลก้บัการผลิตเช้ือเพลิงระเบิดนิวเคลียร์ ซ่ึงตอ้งการความบริสุทธ์ิ 90%  "อิหร่านจะตอ้ง
ด าเนินการตามค ามัน่สัญญาภายใตข้อ้ตกลงนิวเคลียร์ มิฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามกลไกท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง คือการใช้
มาตรการคว  ่าบาตร" นายมาสกล่าว   

 
 
 

อังกฤษ 

โพลล์ช้ีพรรคอนุรักษ์นิยมยงัมีคะแนนน าพรรคแรงงาน ก่อนเลือกต้ัง 12 ธ.ค. 
       ผลการส ารวจของ ICM ระบุวา่ กระแสความนิยมต่อพรรคอนุรักษนิ์ยมของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ ยงัคงน าหนา้
พรรคแรงงาน ก่อนการเลือกตั้งทัว่ไปขององักฤษจะมีข้ึนในวนัท่ี 12 ธ.ค. ทั้งน้ี กระแสความนิยมของพรรคอนุรักษนิ์ยมของนายบอริส 
จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ เพิ่มข้ึน 1% สู่ระดบั 39% ขณะท่ีพรรคแรงงานทรงตวัท่ีระดบั 31% การส ารวจดงักล่าวจดัท าข้ึนในวนัท่ี 8-
11 พ.ย. โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 2,035 ราย การรณรงคห์าเสียงส าหรับการเลือกตั้งทัว่ไปในองักฤษไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ หลงัจากที่นาย
จอห์นสันไดเ้ขา้เฝ้าสมเดจ็พระราชินีนาถเอลซิาเบธท่ี 2 เพื่อขอพระบรมราชานุญาตยบุสภา ในช่วงที่ปิดรัฐสภา นกัการเมืองจะพากนัหาเสียง
เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากชาวองักฤษท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ านวน 46 ลา้นคน  การเลือกตั้งในเดือนธ.ค.จะเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังที่ 
3 ขององักฤษในรอบ 5 ปี หลงัจากท่ีเคยมีการเลือกตั้งในปี 2558 และ 2560  นอกจากน้ี การเลือกตั้งดงักล่าวจะเป็นคร้ังแรกท่ีองักฤษจดัข้ึน
ในเดือนธ.ค.นบัตั้งแต่ปี 2466 

 
อังกฤษ 

  

 พรรค Brexit ยนัไม่ส่งสมาชิกแย่งเก้าอ้ีพรรคอนุรักษ์นิยมในการเลือกต้ัง 12 ธ.ค. 
      นายไนเจล ฟาราจ หวัหนา้พรรค Brexit ซ่ึงสนบัสนุนใหอ้งักฤษแยกตวัจากสหภาพยโุรป กล่าววา่ พรรค Brexit จะไม่ส่งสมาชิกพรรคลง
แยง่เกา้อี้ในเขตเลือกตั้งท่ีพรรคอนุรักษนิ์ยมชนะการเลือกตั้งคร้ังก่อนจ านวน 317 เขต นายฟาราจกล่าวว่า พรรค Brexit จะส่งสมาชิกลงชิง
เกา้อี้กบัพรรคแรงงานและพรรคท่ีสนบัสนุนใหอ้งักฤษรวมตวักบัสหภาพยโุรปเท่านั้น ก่อนหนา้น้ี พรรค Brexit ขู่วา่จะส่งสมาชิกลงชิงเกา้อี้
ในทุกเขตเลือกตั้งในวนัท่ี 12 ธ.ค. ซ่ึงอาจเป็นการแยง่คะแนนเสียงจากพรรคการเมืองท่ีสนบัสนุนใหอ้งักฤษแยกตวัจากสหภาพยโุรป 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

12 พ.ย.62 EUR 15.55 ความเช่ือม่ันเศรษฐกิจ เยอรมันนี ZEW  - -25.3 
 USA 18.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็ก NFIB  102.0 101.8 

13 พ.ย.62 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค  -0.5% -0.1% 
 EUR 17.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  -0.3% 0.4% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.3% 0.0% 
 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  

(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2% 0.1% 

 USA  22.00 คาดการณ์เงินเฟ้อเฟดแอตแลนต้า  - 1.8% 
14 พ.ย.62 EUR 14.00 GDP เยอรมันนี  -0.1% -0.1% 

 EUR 17.00 GDP ยโูรโซน  - 0.2% 
 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  215K 211K 
 USA 20.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.3% -0.3% 

 USA 20.30  ดัชนีราคาผู้ผลิต  
(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 

 0.2% -0.3% 

15 พ.ย.62 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน  - 0.2% 

 EUR 17.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า  - -1.2% 
 EUR 17.00 ดัชนีสินค้าส่งออก  - 0.4% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก  0.2% -0.3% 
 USA 20.30 ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานพาหนะ)  0.4% -0.1% 

 USA 20.30 ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก  5.0 4.0 
 USA 20.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า  -0.2% 0.2% 
 USA 20.30 ดัชนีสินค้าส่งออก  -0.1% -0.2% 

 USA 21.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  -0.4% -0.4% 
 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต  77.2% 77.5% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ  0.1% 0.0% 
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


