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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,449 1,467 

L2 1,444 1,475 

L3 1,439 1,480 

 1,316  

Date 14 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,449 

Target 1,467 

Stoploss 1,435 

แนะแนวทางการลงทุน 

ราคาทองค าดีดตัวขึ้น นักลงทุนเข้าถือ
ครองทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน ตลาดจับตา 
กระบวนการไต่สวนเพ่ือถอดถอน ปธน. 
สหรัฐฯ กดดันดอลลาร์ อ่อนค่าและหนุน
ราคาทองค าสูงข้ึน  แนะเก็งก าไรฝ่ังซ้ือ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบเยนในวนัน้ี หลงัจากท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไม่ไดส่้งสัญญาณยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากจีนในการ
กล่าวสุนทรพจนเ์ม่ือวานน้ี  ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐและจีนใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก แต่เขาย  ้าวา่จะยอมรับขอ้ตกลงท่ีดีส าหรับสหรัฐและ
แรงงานสหรัฐเท่านั้   ขณะเดียวกนั นกัลงทุนจบัตากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง  ทั้งน้ี กระบวนการไต่
สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่งไดก้า้วเขา้สู่ช่วงเวลาส าคญัในวนัน้ี โดยสภาคองเกรสจะท าการไต่สวนพยาน 3 คนอยา่ง
เปิดเผย และเปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนถ่ายทอดสดการไต่สวนดงักล่าว 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าดีดตวัข้ึนในวนัน้ี โดยไดปั้จจยับวกจากค าสั่งซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจา
การคา้ระหว่างสหรัฐและจีน  ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐจะเรียกเกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากจีน หากสหรัฐไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
การคา้กบัจีน ปธน.ทรัมป์กล่าววา่ สหรัฐและจีนใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก แต่เขาย  ้าว่าจะยอมรับขอ้ตกลงท่ีดีส าหรับสหรัฐและแรงงานสหรัฐ
เท่านั้น      

ขณะเดียวกนั นกัลงทุนจบัตากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงไดก้า้วเขา้สู่ช่วงเวลาส าคญัใน
วนัน้ี โดยสภาคองเกรสจะท าการไต่สวนพยาน 3 คนอยา่งเปิดเผย และเปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนถ่ายทอดสดการไต่สวนดงักล่าว ซ่ึงเร่ิมข้ึนในเวลา 22.00 น.
ตามเวลาไทย   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,462.50 +8.80 
Silver 16.802 -0.021 

Crude Oil 56.80 -0.06 

Dow Jones 27,783.59 +92.10 

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 

13/11/62 897.09 896.77 -0.32 
14/11/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบเยนในวนัน้ี หลงัจากท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรัมป์ไม่ไดส่้งสัญญาณยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากจีนในการกล่าว
สุนทรพจน์เม่ือวานน้ี 

ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐและจีนใกลจ้ะบรรลุขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก 
แต่เขาย  ้าว่าจะยอมรับขอ้ตกลงท่ีดีส าหรับสหรัฐและแรงงานสหรัฐเท่านั้  

ขณะเดียวกนั นกัลงทุนจบัตากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง  ทั้งน้ี กระบวนการไต่สวนเพื่อ
ถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่งไดก้า้วเขา้สู่ช่วงเวลา
ส าคญัในวนัน้ี โดยสภาคองเกรสจะท าการไต่สวนพยาน 3 คนอยา่งเปิดเผย และ
เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนถ่ายทอดสดการไต่สวนดงักล่าว 
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โอเปก 

 
 

เลขาฯโอเปกช้ีเศรษฐกิจโลกยงัคงแข็งแกร่ง ขณะคาดสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า 
      นายโมฮมัเหมด็ บาร์คินโด เลขาธิการกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) กล่าวว่า ปัจจยัพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกยงัคงแขง็แกร่ง และ
เขาเช่ือมัน่ว่าสหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ นายบาร์คินโดยงักล่าวว่า บริษทัสหรัฐบางแห่งเปิดเผยว่า การผลิตน ้ามนัของ
สหรัฐจะมีการขยายตวัเพียง 300,000-400,000 บาร์เรล/วนัในปีหนา้ ซ่ึงต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงจากตวัเลขคาดการณ์ก่อนหนา้น้ี ขณะท่ีช่วยลดความ
เส่ียงในการเกิดภาวะน ้ามนัลน้ตลาด 

 
 
 

FED 
 
 

"พาวเวล"ส่งสัญญาณตรึงดอกเบ้ีย หากเศรษฐกิจสหรัฐยงัคงขยายตัวต่อเน่ือง  
      นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์ว่าดว้ยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วม
ของสภาคองเกรสในวนัน้ี โดยระบุวา่ เฟดไม่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ียในระยะน้ี ตราบใดที่เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงด าเนินไปตาม
แนวทางปัจจุบนั นายพาวเวลกล่าวย  ้าว่า การท่ีเฟดใชน้โยบายการเงินท่ีผ่อนคลายมากข้ึนในปีน้ี ไดช่้วยหนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ 
นอกจากน้ี นายพาวเวลกล่าวว่า การท่ีเฟดไดท้  าการอดัฉีดเมด็เงินจ านวนมากเขา้สู่ตลาดการเงินในเดือนก.ย. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในตลาด 
หลงัจากท่ีเกิดความผนัผวนต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้า้มคืน ท่ามกลางสภาพคล่องท่ีตึงตวันั้น ถือเป็นการด าเนินการทางดา้นเทคนิค ซ่ึงไม่ได้
สะทอ้นถึงการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายการเงินของเฟดแต่อยา่งใด แมว้่าการด าเนินการดงักล่าวท าใหเ้ฟดมีงบดุลเพิ่มข้ึน 2.70 แสนลา้น
ดอลลาร์  "เรามองว่านโยบายการเงินในปัจจุบนัมีแนวโนม้ที่จะมีความเหมาะสมต่อไป ตราบใดที่ขอ้มูลเศรษฐกิจที่เขา้มายงัคงสอดคลอ้งกบั
มุมมองของเราที่ว่า เศรษฐกิจจะมีการขยายตวัปานกลาง, ตลาดแรงงานมีความแขง็แกร่ง และอตัราเงินเฟ้ออยูใ่กลเ้ป้าหมายของเราที่ระดบั 
2%" นายพาวเวลกล่าว 

 
 

อังกฤษ 

อังกฤษเผยดัชนี CPI ขยายตัว 1.5% ในเดือนต.ค. ต ่าสุดรอบเกือบ 3 ปี 
      ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ขยายตวั 1.5% ในเดือนต.ค. ซ่ึงเป็นระดบัต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่
เดือนพ.ย.2559 และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 1.6% หลงัจากดีดตวัข้ึน 1.7% ในเดือนก.ย. ONS ระบุว่า อตัราเงินเฟ้อถูกกดดนั
จากการลดลงของราคาเช้ือเพลิง และกระแสไฟฟ้า ONS ยงัเปิดเผยว่า ดชันี CPI พื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมหมวดพลงังาน ยาสูบ และแอลกอฮอล ์
ทรงตวัที่ระดบั 1.7% ตามที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) คาดการณ์วา่ อตัราเงินเฟ้อจะร่วงลงแตะระดบั 1.25% ในช่วง
ตน้ปีหนา้ จากการปรับตวัลงของราคาพลงังาน แต่จะดีดตวัเหนือเป้าหมายของ BoE ท่ีระดบั 2% ในช่วงส้ินสุดระยะคาดการณ์ 3 ปี 
ก่อนหนา้น้ี ดชันี CPI พุ่งแตะระดบั 3.1% ในเดือนพ.ย.2560 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี จากการอ่อนค่าของปอนด ์หลงัจากที่องักฤษท า
ประชามติแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้งินเฟ้อทะยานข้ึน   

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนต.ค. 
      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ทัว่ไปเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึน
มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนมี.ค. หลงัจากทรงตวัในเดือนก.ย. การดีดตวัของดชันี CPI ทัว่ไปไดรั้บแรงหนุนจากการพุ่งข้ึนของราคาพลงังาน, 
อาหาร และค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสุขภาพ เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI ทัว่ไปเพิ่มข้ึน 1.8% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.7% ในเดือนก.ย. 
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่า ดชันี CPI ทัว่ไปจะเพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนต.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และเพิ่มข้ึน 1.7% เม่ือเทียบรายปี หาก
ไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.1% ในเดือนก.ย. การปรับตวัข้ึนของ
ดชันี CPI พื้นฐานไดปั้จจยัหนุนจากการดีดตวัของราคารถยนตมื์อสอง และค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสุขภาพเม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI 
พื้นฐานปรับตวัข้ึน 2.3% ในเดือนต.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.4% ในเดือนก.ย. 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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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   


