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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,449 1,467 

L2 1,444 1,472 

L3 1,439 1,477 

Date 13 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซื้อ 1,449 

Target 1,467 

Stoploss 1,435 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค าดดีตวัขึน้เลก็น้อยช่วงบ่าย
ทีผ่่านมาจากแรงซื้อเกง็ก าไรระยะส้ัน แต่
อย่างไรกต็ามการดดีตวัขึน้ของทองค าใน
ระยะนีม้องเป็นเพยีงแรงซื้อเกง็ก าไรระยะ
ส้ัน ๆ เท่านั้น นักลงทุนยงัสามารถเกง็ก าไร
ในกรอบได้  หรือรอซ้ือแนวรับได้เช่นกนั 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดชันีค่าเงินดอลลาร์เพ่ิมข้ึนเม่ือวานน้ีเน่ืองจากตลาดเช่ือมัน่ต่อทิศทางการเจรจาทางการคา้เงินยโูรและเงินปอนดอ่์อนค่าลง ขณะท่ีค่าเงินเอเชีย
ส่วนใหญ่แขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ทางดา้น ปธน.โดนลั ทรัมป์ กล่าววา่จะเพ่ิมอตัราภาษีน าเขา้กบัจีนอยา่งมาก หากไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงการคา้
กบัจีนไดอ้ยา่งไรก็ตาม ทรัมป์ กลบักล่าววา่ขอ้ตกลงการคา้กบัจีนนั้นใกลเ้สร็จส้ินแลว้ขณะท่ีตวัเลขดชันีความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจ ของเยอรมนี โดย ZEW 
เดือนพฤศจิกายนเพ่ิมข้ึนอยา่งมากช่วยเสริมสญัญาณบวกในตลาดยโุรปได ้  
 ราคาทองค า เน่ืองจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์ไดส้ร้างแรงกดดนัต่อสญัญาทองค าซ่ึงซ้ือขายในรูปสกลุเงินดอลลาร์  ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึน
หลงัจากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ระบุวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มปรับตวัข้ึน 0.6 จุด สู่ระดบั 102.4 ในเดือนต.ค. เน่ืองจาก
เจา้ของกิจการคลายความกงัวลตอ่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีการจา้งงานเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีมีการข้ึนค่าแรง และขยายกิจการ ทั้งน้ี ดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าข้ึนไดล้ด
ความน่าดึงดูดของทองค า 

 อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  คาดการณ์เงินเฟ้อเฟดแอตแลนตา้  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการ
วา่งงาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก  ดชันีสินคา้น าเขา้  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  สินคา้คง
คลงัภาคธุรกิจ   เป็นตน้           
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,453.70 -3.40 
Silver 16.692 -0.011 

Crude Oil 56.80 -0.06 

Dow Jones 27,691.49 0.00 

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 

12/11/62 901.19 897.09 -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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 
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สหรัฐฯ 

รัฐบาลสหรัฐประกาศลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐานมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์  นางอีเลน แอล เชา รมว.คมนาคมสหรัฐ ประกาศวา่ 
คณะท างานของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ จะลงทุนมูลค่า 900 ลา้นดอลลาร์ ในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือปรับปรุงถนน สะพาน 
ท่าเรือ และอ่ืนๆ เมด็เงินลงทุนดงักล่าวจะมีการจดัสรรสู่โครงการทั้งหมด 55 โครงการใน 35 รัฐ โดยจะมอบเงินสูงสุด 25 ลา้นดอลลาร์ต่อ
โครงการ และจะมอบเงินสูงสุด 90 ลา้นดอลลาร์ต่อรัฐ "รัฐบาลตอ้งการท่ีจะมอบเงินสู่โครงการ BUILD Transportation เพ่ือซ่อมแซม 
สร้าง และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของสหรัฐ" นางเชากล่าว โดยระบุถึงโครงการ Better Utilizing Investments to Leverage 
Development (BUILD) หรือการยกระดบัการลงทุนเพ่ือการพฒันาท่ีดียิง่ข้ึน งบประมาณส าหรับโครงการ BUILD Transportation ในปี 
2562 นั้น เป็นงบประมาณเพ่ือการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม โดยจะมอบใหก้บัโครงการท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บั
ชุนชนและภูมิภาคอยา่งมีนยัส าคญั  
     ทั้งน้ี กระทรวงคมนาคมจะมอบงบประมาณ 50% ใหก้บัโครงการในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือสร้างความสมดุลในการลงทุนใหก้บัชุมชนใน
สหรัฐ 

 
 
 
 
 

ADB 

ADB ช้ีความร่วมมอืและบูรณาการทางเศรษฐกจิในเอเชียแปซิฟิกแข็งแกร่ง   ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) เปิดเผยรายงานใน
วนัน้ีวา่ ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคยงัคงแขง็แกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงถือเป็นกนัชนต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ความตึงเครียดการคา้โลก รายงานเร่ือง "การบูรณาการทางเศรษฐกิจของเอเชียปี 2562/2563: การ
เปล่ียนแปลงดา้นประชากร, การผลิต, และบทบาทของเทคโนโลย"ี ระบุวา่ ดชันีความร่วมมือและบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ล่าสุด บ่งช้ีวา่ โครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงกนัท าใหเ้กิดความกา้วหนา้มากท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม การบูรณาการในภูมิภาคโดยรวม
ลดลง เน่ืองจากการด าเนินมาตรการดา้นการเงินและการคลงัท่ีนอ้ยลง ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวไดท้บทวนความคืบหนา้ของเอเชียและ
แปซิฟิกในดา้นความร่วมมือและการบูรณาการระดบัภูมิภาค  
รายงานระบุวา่ "การประมาณการล่าสุดของดชันีความร่วมมือและบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกท่ีอิงกบัขอ้มูลปี 2560 บ่งช้ีถึงอตัรา
การบูรณาการท่ีทรงตวัในภูมิภาคเอเชีย"  รายงานเสริมวา่ ดชันีดงักล่าวปรับตวัลงเลก็นอ้ยในปี 2560 โดยไดแ้รงหนุนจากมาตรการดา้น
การเงินและการคลงันอ้ยลง "ปัจจยัดงักล่าวไดถู้กชดเชยจากสาธารณูปโภคและความเช่ือมโยงกนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน, การเคล่ือนยา้ยของ
ประชาชน และการบูรณาการดา้นสถาบนัและทางสงัคม" รายงานระบุ 
เม่ือพิจารณาตามภูมิภาคยอ่ยนั้น เอเชียตะวนัออกยงัคงเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการมากท่ีสุด ขณะท่ีเอเชียกลางเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณา
การนอ้ยท่ีสุด  เม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ ทัว่โลกแลว้ รายงานระบุวา่ ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคอนัดบัสองรองจากสหภาพยโุรป (EU) ใน
ดา้นการบูรณาการโดยรวม แต่ยงัคงเทียบเท่ากบั EU ในดา้นการบูรณาการการคา้และการลงทุน  รายงานระบุดว้ยวา่ การคา้ของเอเชียและ
แปซิฟิกคาดวา่ จะลดลงอีกในปี 2562 ท่ามกลางการขยายตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีชะลอตวัลง 

 
ฮ่องกง 

 

 ผู้ประท้วงฮ่องกงเดนิหน้าขัดขวางการเดนิทางของผู้โดยสาร หลงัเกดิเหตุปะทะรุนแรง        ผูป้ระทว้งฮ่องกงเดินหนา้ขดัขวางการเดินทาง
ของผูโ้ดยสารต่อเน่ืองเป็นวนัท่ี 3 ในวนัน้ี หลงัจากท่ีเกิดเหตปุะทะรุนแรงระหวา่งผูป้ระทว้งและเจา้หนา้ท่ีต ารวจเม่ือวานน้ี ผูป้ระทว้ง
ออกมาประกาศวา่จะขดัขวางการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนในวนัน้ี เพ่ือเป็นการตอบโตข้องรัฐบาลและการใชค้วามรุนแรงของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ โดยรถไฟฟ้าสถานีมงกก ถุนเหมิน และสายตะวนัออกไดปิ้ดใหบ้ริการทั้งหมด ขณะท่ีรถโดยสารหลายสายและโรงเรียนหลายแห่ง
หยดุเปิดท าการ การประทว้งเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวฮ่องกงไดด้ าเนินมาสู่เดือนท่ี 5 โดยเม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่นมาสถานการณ์ไดตึ้ง
เครียดข้ึน เน่ืองจากมีนกัศึกษาเสียชีวติในการประทว้ง    

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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   


