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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,447 1,474 

L2 1,440 1,481 

L3 1,436 1,486 

Date 12 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซื้อ 1,447 

Target 1,474 

Stoploss 1,440 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค าอ่อนตวัลงเลก็น้อยบ่ายที่
ผ่านมาขานรับความคบืหน้าในการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจนี แต่อย่างไรก็
ตามการดดีตวัขึน้ระยะส้ันของทองค าระยะ
นีม้องเป็นเพยีงแรงซือ้เกง็ก าไรระยะส้ัน ๆ 
เท่านั้น นักลงทุนยงัสามารถเกง็ก าไรใน
กรอบได้  หรือรอซือ้แนวรับได้เช่นกนั 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดชันีค่าเงินดอลลาร์ปรับลดลง ขณะท่ีเงินปอนดแ์ขง็ค่าข้ึนตามสญัญาณดา้นบวก Brexit ขณะท่ีค่าเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์จากความไม่แน่นอนการเจรจาทางการสหรัฐฯ – จีน  ตลาดโลกยงัคงรอติดตามสญัญาณท่ีชดัเจนวา่สหรัฐฯและจีนจะยกเลิกภาษีน าเขา้ท่ีก าหนด
ระหวา่งกนัหรือไม่ ดา้นตวัเลขเศรษฐกิจ สหราชอาณาจกัรสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดใ้นไตรมาสท่ี 3 แต่ภาคการผลิตยงัคงหดตวั ดา้น
สินเช่ือใหม่ของจีนในรูปเงินหยวนบ่งช้ีวา่ธนาคารกลางของจีนอาจจ าเป็นตอ้งผอ่นคลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม    
 ราคาทองค า ทองค าแกวง่ตวัในกรอบแคบอ่อนตวัลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือนเม่ือคืนน้ี  เน่ืองจากความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหวา่ง
สหรัฐและจีนส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั  โดยความคืบหนา้ดงักล่าวช่วยหนุนตลาดหุน้ดีดตวัท าจุดสูงสุดพุง่ข้ึนท า New 
High อีกคร้ังนอกจากน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีพุง่ข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือนยงัส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซ้ือขายในตลาดทองค า
เช่นกนั   

 อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  คาดการณ์เงินเฟ้อเฟดแอตแลนตา้  จ านวนผู ้
ขอรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก  ดชันีสินคา้น าเขา้  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใช้
ก าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   เป็นตน้       
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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 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
08/11/62 914.38 901.19 -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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 ดชันีค่าเงินดอลลาร์ปรับลดลง ขณะท่ีเงินปอนดแ์ขง็ค่าข้ึนตาม
สญัญาณดา้นบวก Brexit ขณะท่ีคา่เงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบั
ดอลลาร์จากความไม่แน่นอนการเจรจาทางการสหรัฐฯ – จีน  ตลาดโลกยงัคง
รอติดตามสญัญาณท่ีชดัเจนวา่สหรัฐฯและจีนจะยกเลิกภาษีน าเขา้ท่ีก าหนด
ระหวา่งกนัหรือไม่ ดา้นตวัเลขเศรษฐกิจ สหราชอาณาจกัรสามารถหลีกเล่ียง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดใ้นไตรมาสท่ี 3 แต่ภาคการผลิตยงัคงหดตวั ดา้น
สินเช่ือใหม่ของจีนในรูปเงินหยวนบ่งช้ีวา่ธนาคารกลางของจีนอาจจ าเป็นตอ้ง
ผอ่นคลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม    
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ฮ่องกง 

 "แคร์รี ลมั" ลัน่ไม่ออมมอืมอ็บฮ่องกง ส่งสัญญาณใช้มาตรการทางกฎหมายแข็งกร้าวขึน้       นางแคร์รี ลมั ผูว้า่การเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ไดก้ล่าวในการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนคร้ังล่าสุดวา่ รัฐบาลฮ่องกงจะไม่ออมมือท่ีจะหยดุย ั้งการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลท่ีเกิดข้ึน
นานกวา่ 5 เดือน และสร้างความเสียหายใหก้บัฮ่องกง โดยถอ้ยแถลงดงักล่าวมีข้ึนเพียงวนัเดียวหลงัจากเกิดเหตุการณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจใช้
กระสุนจริงยงิผูป้ระทว้งรายหน่ึง และมีผูป้ระทว้งรายหน่ึงถูกจุดไฟเผาร่างกายจนตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล นอกจากน้ี นางลมัยงั
ปฏิเสธท่ีจะยอมรับขอ้เรียกร้องของผูป้ระทว้ง โดยกล่าววา่ "หากยงัมีความคิดท่ีวา่ การใชส้ถานการณ์รุนแรงจะท าใหรั้ฐบาลฮ่องกงตอ้ง
ยอมท าตามขอ้เรียกร้องทางการเมืองแลว้ละก็ ดิฉนัขอพดูดว้ยเสียงดงัฟังชดัวา่ เร่ืองน้ีจะไม่มีวนัเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ส่ิงท่ีผูป้ระทว้งก าลงั
ท าอยูใ่นเวลาน้ี มาไกลเกินกวา่ค าวา่เรียกร้อง แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นศตัรูต่อประชาชน"  "ดิฉนัไม่ตอ้งการอธิบายในรายละเอียด แตดิ่ฉนั
ตอ้งการพดูอยา่งชดัเจนวา่ เราจะไม่ออมมือในความพยายามท่ีจะหาวธีิการต่างๆท่ีจะหยดุย ั้งสถานการณ์รุนแรงในฮ่องกงใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได"้ นางลมักล่าว        ทั้งน้ี ส่ือต่างประเทศมองวา่ ถอ้ยแถลงของนางลมัจุดกระแสคาดการณ์ท่ีวา่ รัฐบาลฮ่องกงอาจใชม้าตรการทาง
กฎหมายท่ีรุนแรงข้ึน และเจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจปฏิบติัต่อผูชุ้มนุมประทว้งในระดบัท่ีแขง็กร้าวข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 
 
 
 

จีน 

ทีป่รึกษาแบงก์ชาตจินีแนะด าเนนินโยบายการคลงัเชิงรุก,ลดดอกเบีย้เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ 
     นิตยสารการเงิน Yicai ของจีนรายงานในวนัน้ีวา่ นายเชง ซ่งเฉิง ท่ีปรึกษาธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยวา่ กรรมการ PBOC ควร
ด าเนินนโยบายการคลงัเชิงรุก และปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ นายเชงแสดงความคิดเห็นดงักล่าว 
ขณะท่ีมีการถกเถียงกนัมากข้ึนในแวดวงตลาดการเงินวา่ จีนก าลงัด าเนินการอยา่งรวดเร็วและมีก าลงัเพียงพอหรือไม่ท่ีจะป้องกนัไม่ให้
เศรษฐกิจชะลอตวัลงอยา่งรุนแรง การขยายตวัทางเศรษฐกิจจีนไดช้ะลอลงใกลร้ะดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 30 ปี และมีแนวโนม้วา่จะร่วงลง
ต ่ากวา่ 6% ในขณะท่ีการลดลงของราคาโรงงานรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงอาจกดดนัผลก าไรในภาคอุตสาหกรรม, การลงทุน และการจา้งงาน
ต่อไป  นายเชงเปิดเผยวา่ เน่ืองจากจีนไม่ไดเ้ผชิญกบัแรงกดดนัจากภาวะเงินฝืดเช่นเดียวกบัในต่างประเทศ ดงันั้นมาตรการดา้นนโยบาย
การคลงัควรไดรั้บการพิจารณาเป็นอนัดบัแรก ขณะท่ีนโยบายการเงินจะมีบทบาทสนบัสนุน   
     อยา่งไรก็ตาม อตัราเงินเฟ้อจากราคาผูบ้ริโภคไดป้รับตวัข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 8 ปีท่ี 3.8% เม่ือเร็วๆน้ี และผูก้  าหนดนโยบาย
ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นหน้ีสินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดสภาวะท่ียากล าบากในการด าเนินนโยบายของ PBOC   
นายเชงกล่าววา่ การพุง่ข้ึนของราคาเน้ือหมูเม่ือเร็วๆ น้ี ไดส้กดักั้นนโยบายการเงินอยา่งแน่นอน แตเ่งินเฟ้อพ้ืนฐาน และดชันีราคาผูผ้ลิต 
(PPI) ยงัคงมีแนวโนม้ลดลง  เขากล่าววา่ ดว้ยเหตุน้ีจึงยงัไม่ควรใชน้โยบายการเงินอยา่งมาก แต่ยงัมีความจ าเป็นในการปรับโครงสร้าง 
นายเชงกล่าววา่ ผูก้  าหนดนโยบายควรด าเนินมาตรการทางการคลงัเป็นอนัดบัแรก รวมถึงการออกพนัธบตัรรัฐบาลทอ้งถ่ินเพ่ือสนบัสนุน
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดภาษีและค่าธรรมเนียมลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีผลกัดนัมาเป็นเวลา 2 ปีแลว้ 

 
อหิร่าน 

 
 

IAEA เผยอหิร่านเดนิหน้าเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมต่อเนื่อง แม้ละเมดิข้อตกลงนิวเคลยีร์ 
     ส านกังานพลงังานปรมาณูสากล (IAEA) เปิดเผยวา่ อิหร่านยงัคงเดินหนา้เสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมในโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์ดาวอยา่ง
ต่อเน่ือง แมจ้ะเป็นการละเมิดขอ้ตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ก็ตาม รายงานของ IAEA ระบุวา่ โรงงานนิวเคลียร์ฟอร์ดาวตั้งอยูใ่นภูเขาเพ่ือ
ป้องกนัการถูกท้ิงระเบิด และเป็นโรงงานนิวเคลียร์ท่ีอิหร่านปิดบงัไวจ้ากคณะตรวจสอบของสหประชาชาติ (UN) รายงานระบุวา่ อิหร่าน
ไดเ้ร่งเสริมสมรรถนะแร่ยเูรเนียมมากข้ึนอีก และไดมี้การเพ่ิมจ านวนเคร่ืองหมุนเหวีย่งขั้นสูงประเภทต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือ งเพ่ือเร่งการเสริม
สมรรถนะในโรงงานนาทานซ์ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหท้ าการเสริมสมรรถนะได ้ทั้งน้ี อิหร่านและ 6 ชาติมหาอ านาจ ไดแ้ก่ สหรัฐ    

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

12 พ.ย.62 EUR 15.55 ความเช่ือมัน่เศรษฐกจิ เยอรมนัน ีZEW  - -25.3 

 USA 18.00 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็ NFIB  102.0 101.8 

13 พ.ย.62 EUR 14.00 ดชันีราคาผู้บริโภค  -0.5% -0.1% 

 EUR 17.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  -0.3% 0.4% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  0.3% 0.0% 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.1% 

 USA  22.00 คาดการณ์เงนิเฟ้อเฟดแอตแลนต้า  - 1.8% 

14 พ.ย.62 EUR 14.00 GDP เยอรมนัน ี  -0.1% -0.1% 

 EUR 17.00 GDP ยูโรโซน  - 0.2% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  215K 211K 

 USA 20.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  0.3% -0.3% 

 USA 20.30  ดชันีราคาผู้ผลติ  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% -0.3% 

15 พ.ย.62 EUR 17.00 ดชันีราคาผู้บริโภค ยูโรโซน  - 0.2% 

 EUR 17.00 ดชันีสินค้าน าเข้า  - -1.2% 

 EUR 17.00 ดชันีสินค้าส่งออก  - 0.4% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี  0.2% -0.3% 

 USA 20.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานพาหนะ)  0.4% -0.1% 

 USA 20.30 ดชันีภาคการผลติเขตรัฐนิวยอร์ก  5.0 4.0 

 USA 20.30 ดชันีสินค้าน าเข้า  -0.2% 0.2% 

 USA 20.30 ดชันีสินค้าส่งออก  -0.1% -0.2% 

 USA 21.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  -0.4% -0.4% 

 USA 21.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ  77.2% 77.5% 

 USA 22.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ  0.1% 0.0% 
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


