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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,449 1,462 

L2 1,444 1,467 

L3 1,439 1,472 

 1,316  

Date 13 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,444 

Target 1,467 

Stoploss 1,435 

แนะแนวทางการลงทุน 

ราคาทองค าอ่อนตัวลง นักลงทุนลดการถือ
ครองทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
ตลาดจับตา ปธน.ทรัมป์จะกล่าวสุนทร
พจน์ในประเด็นนโยบายภาษีและนโยบาย
การค้า เพ่ือหาส่ิงบ่งช้ีเก่ียวกับความคืบหน้า
ในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน  
แนะรอเข้าซ้ือตามกรอบแนวรับ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี  เน่ืองจากนกัลงทุนไดก้ลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์
ซ่ึงเป็นสินทรัพยเ์ส่ียง หลงัตลาดไดแ้รงหนุนจากแนวโนม้ความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน ทั้งน้ี ดอลลาร์ไดแ้รงหนุน เน่ืองจากนกัลงทุน
กลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์ หลงัจากขานรับความคาดหวงัที่ว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์จะส่งสัญญาณความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้กบัจีน   แมล้่าสุดมี
รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่า เขาคดัคา้นแผนการยกเลิกภาษนี าเขา้สินคา้จากจีนกต็าม  

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 เม่ือคืนน้ี (12 พ.ย.) เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เป็นปัจจยักดดนัตลาด นอกจากน้ี การท่ีภาพรวมของตลาดหุน้สหรัฐยงัคงเคลื่อนไหวในแดนบวก ยงัส่งผลใหน้กัลงทุนเทขายทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพยท์ี่
ปลอดภยั 

ทั้งน้ี ดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าไดล้ดความน่าดึงดูดของทองค า เน่ืองจากท าใหส้ัญญาทองค าซ่ึงซ้ือขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น มีราคาแพงข้ึน
ส าหรับผูท้ี่ถือครองเงินสกุลอื่นๆ 

 นอกจากน้ี ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Economic Club of New York ในวนัน้ี โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยว่า  
ปธน.ทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์ในประเดน็นโยบายภาษีและนโยบายการคา้ ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั นกัลงทุนจบัตาสุนทรพจน์
ของปธน.ทรัมป์เพื่อหาส่ิงบ่งช้ีเกี่ยวกบัความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน   

 
 
 



 

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


Morning Report 13 พฤศจิกายน 2562 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,457.10 -5.80 
Silver 16.802 -0.021 

Crude Oil 56.80 -0.06 

Dow Jones 27,691.49 0.00 

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 

12/11/62 901.19 897.09 -4.10 

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  เน่ืองจากนกัลงทุนไดก้ลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์ซ่ึง
เป็นสินทรัพยเ์ส่ียง หลงัตลาดไดแ้รงหนุนจากแนวโนม้ความคืบหนา้ในการเจรจา
การคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน 

ทั้งน้ี ดอลลาร์ไดแ้รงหนุน เน่ืองจากนกัลงทุนกลบัเขา้ซ้ือดอลลาร์ 
หลงัจากขานรับความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน แมล้่าสุดมี
รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่า เขาคดัคา้นแผนการ
ยกเลิกภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนกต็าม   



 

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


Morning Report 13 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 
สหรัฐฯ 

 
 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวข้ึนในเดือนต.ค.   
      สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนัน้ีวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มปรับตวัข้ึน 0.6 จุด สู่ระดบั 102.4 ใน
เดือนต.ค. NFIB ระบวุ่า เจา้ของกิจการคลายความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีการจา้งงานเพิ่มข้ึน ขณะท่ีมีการข้ึนค่าแรง และขยาย
กิจการ เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบในดชันีความเช่ือมัน่ พบว่า องคป์ระกอบ 8 ใน 10 ประเภทไดป้รับตวัข้ึน ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวมาจากการ
ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,618 ราย 

 
 
 

สหรัฐฯ 
 

"ทรัมป์"เรียกร้องเฟดใช้นโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบ 
      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวโจมตีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัน้ี โดยระบุว่า เฟดท าใหส้หรัฐเสียเปรียบต่อประเทศอื่น และ
เรียกร้องใหเ้ฟดใชน้โยบายอตัราดอกเบ้ียติดลบ "จงจ าไวว้่าเราก  าลงัแข่งขนักบัประเทศท่ีลดอตัราดอกเบ้ียอยา่งเปิดเผย จนท าใหลู้กหน้ีไดรั้บ
เงินคืนเม่ือพวกเขาท าการช าระหน้ี ส่ิงน้ีเรียกว่าอตัราดอกเบ้ียติดลบ มีไครเคยไดย้นิเร่ืองน้ีบา้ง ผมขอเงินเหล่าน้ีบา้ง แต่เฟดของเราไม่ใหเ้รา
ท าเช่นนั้น" ปธน.ทรัมป์กล่าวสุนทรพจนใ์นการประชุม Economic Club of New York ในวนัน้ี นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงัไดว้ิพากษว์ิจารณ์
เฟด จากการท่ีเฟดลงัเลท่ีจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท าใหเ้ฟดเป็นปัจจยัถ่วงการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ และการปรับตวัข้ึนของตลาดหุน้
วอลลส์ตรีท  ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า นบัตั้งแต่ท่ีเขาไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ดชันี S&P 500 ไดพุ้่งข้ึนมากกว่า 45% ดชันีดาว
โจนส์ทะยานข้ึนมากกวา่ 50% ขณะท่ีดชันี Nasdaq ดีดตวัข้ึน 60%   
      อยา่งไรกดี็ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า ตลาดหุน้สหรัฐน่าจะปรับตวัข้ึนมากกว่าน้ี หากมิใช่เป็นเพราะเฟดมีความลงัเลในการปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ีย  "ถา้เรามีเฟดท่ีท างานกบัเรา คุณกส็ามารถคาดไดว้่าดชันีทั้ง 3 จะสามารถพุ่งข้ึนอีก 25% ผมขอรับรอง" ปธน.ทรัมป์กล่าว 

 
 

สหรัฐฯ  

 "ทรัมป์"เผยสหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณยกเลิกภาษีจีน 
      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐและจีนใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก ขณะที่จีนตอ้งการที่จะท าขอ้ตกลงเป็นอย่าง
มาก ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวย  ้าว่า เขาจะยอมรับขอ้ตกลงท่ีดีส าหรับสหรัฐและแรงงานสหรัฐเท่านั้น อยา่งไรกดี็ ในการกล่าวสุนทรพจน์ในการ
ประชุม Economic Club of New York ในวนัน้ี ปธน.ทรัมป์ไม่ไดก้ล่าวถึงการท่ีสหรัฐจะยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน หรือการท่ี
เขาจะพบกบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิงของจีนเพื่อลงนามในขอ้ตกลงการคา้ และไม่ไดก้ล่าวว่าสหรัฐจะชะลอการจดัเกบ็ภาษีต่อรถยนตน์ าเขา้
จากสหภาพยโุรป (EU) นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงัไดก้ล่าวโจมตีจีนว่าเป็นประเทศท่ีเอาเปรียบสหรัฐ ขณะเดียวกนั ปธน.ทรัมป์ยงัไดต้  าหนิ
สหภาพยโุรปท่ีไดท้  าการคา้ที่ไม่เป็นธรรมกบัสหรัฐ   

 
 

ฮ่องกง 

"แคร์รี ลัม" ล่ันไม่ออมมือม็อบฮ่องกง ส่งสัญญาณใช้มาตรการทางกฎหมายแข็งกร้าวขึ้น  
      นางแคร์รี ลมั ผูว้่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไดก้ล่าวในการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนคร้ังล่าสุดว่า รัฐบาลฮ่องกงจะไม่ออมมือท่ีจะ
หยดุย ั้งการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลท่ีเกิดข้ึนนานกว่า 5 เดือน และสร้างความเสียหายใหก้บัฮ่องกง โดยถอ้ยแถลงดงักล่าวมีข้ึนเพียงวนัเดียว
หลงัจากเกิดเหตุการณ์เจา้หนา้ที่ต  ารวจใชก้ระสุนจริงยงิผูป้ระทว้งรายหน่ึง และมีผูป้ระทว้งรายหน่ึงถูกจุดไฟเผาร่างกายจนตอ้งเขา้รับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาล นอกจากน้ี นางลมัยงัปฏิเสธท่ีจะยอมรับขอ้เรียกร้องของผูป้ระทว้ง โดยกล่าวว่า "หากยงัมีความคิดท่ีว่า การใช้
สถานการณ์รุนแรงจะท าใหรั้ฐบาลฮ่องกงตอ้งยอมท าตามขอ้เรียกร้องทางการเมืองแลว้ละก ็ดิฉันขอพูดดว้ยเสียงดงัฟังชดัว่า เร่ืองน้ีจะไม่มี
วนัเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ส่ิงท่ีผูป้ระทว้งก  าลงัท าอยูใ่นเวลาน้ี มาไกลเกินกว่าค  าวา่เรียกร้อง แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นศตัรูต่อประชาชน" 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 



 

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


Morning Report 13 พฤศจิกายน 2562 

 

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   


