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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,449 1,475 

L2 1,444 1,480 

L3 1,439 1,486 

Date 14 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,475 

Target 1,449 

Stoploss 1,490 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค าดดีตวัขึน้และก าลงัเคลือ่น
ตวัเข้าหาเป้าหมายแนวต้าน ยงัมองว่าราคา
เป็นเพยีงการรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ  อาจจะ
โดนเทขายท าก าไรระยะส้ันออกมา แนะปิด
สถานะท าก าไรทีแ่นวต้านออกมาก่อน และ
รอการอ่อนตวัรอบใหม่ค่อยพจิารณาเข้าซ้ือ
ตามกรอบแนวรับรอบใหม่ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

0%

20%

40%

60%

 Long Short

45%
55%

Intraday Signal

Signal Chart

ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

    ดอลลาร์ทรงตวัโดยตลาดรอดูความคืบหนา้การเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีน หลงัถอ้ยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อ 
สภาคองเกรสวา่ประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐค่อนขา้งดี ท าใหต้ลาดคาดการณ์วา่เฟดอาจไม่มีการปรับลดดอกเบ้ียอีก นอกจากน้ี ยงัส่งสญัญาณวา่เฟดจะ
ตรึงอตัราดอกเบ้ียต่อไป ตราบใดท่ีขอ้มูลซ่ึงไดรั้บมานั้น ยงัคงสอดคลอ้งกบัมุมมองของเฟดท่ีวา่ เศรษฐกิจจะมีการขยายตวัปานกลาง, ตลาดแรงงานมีความ
แขง็แกร่ง และอตัราเงินเฟ้ออยูใ่กลเ้ป้าหมายของเฟดท่ีระดบั 2%   
 ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (13 พ.ย.) เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทั้งความกงัวล
เก่ียวกบัการไต่สวนเพ่ือถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง เป็นปัจจยัหนุนใหน้กัลงทุนเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั 
  อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  ยอดคา้
ปลีก  ดชันีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก  ดชันีสินคา้น าเขา้  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   เป็นตน้              
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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 

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 

13/11/62 897.09 896.77 -0.32 

14/11/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     ดอลลาร์ทรงตวัโดยตลาดรอดูความคืบหนา้การเจรจาการคา้ระหวา่ง
สหรัฐกบัจีน หลงัถอ้ยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาคอง
เกรสวา่ประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐค่อนขา้งดี ท าใหต้ลาดคาดการณ์วา่เฟด
อาจไม่มีการปรับลดดอกเบ้ียอีก   
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ฮ่องกง 

รัฐบาลฮ่องกงออกโรงประณามผู้ก่อเหตุจลาจลทีท่ าร้ายคนงานบาดเจบ็สาหัส 
     โฆษกรัฐบาลฮ่องกง (HKSAR) แสดงความไม่พอใจต่อการใชค้วามรุนแรงของผูก่้อเหตจุลาจลท่ีท าใหค้นงานอาวโุสรายหน่ึงบาดเจ็บ
สาหสั แถลงการณ์ของรัฐบาลฮ่องกงระบุวา่ "คนงานอาวโุสท่ีจดัจา้งมาจากภายนอกของส านกังานอาหารและสุขอนามยัส่ิงแวดลอ้มใน
ฮ่องกง คาดวา่ถูกตีดว้ยของแขง็เขา้ท่ีศีรษะจากกลุ่มผูก่้อเหตุจลาจลท่ีสวมหนา้กากในช่วงพกักลางวนัเม่ือวนัท่ี 13 พ.ย. ท่ีผา่นมา" ส านกั
ข่าวซินหวัรายงานวา่ คนงานดงักล่าวไดรั้บบาดเจ็บสาหสัและอยูใ่นสภาพวกิฤติ โฆษกของรัฐบาลฮ่องกง กล่าววา่ ตนรู้สึกเสียใจกบั
เหตุการณ์ดงักล่าว และกล่าววา่รัฐบาลก าลงัติดต่อกบัสมาชิกภายในครอบครัวของคนงานรายน้ีผา่นผูรั้บเหมา และจะมอบความช่วยเหลือ
ท่ีสมควร" ขณะเดียวกนั โฆษกยงัแสดงความไม่พอใจต่อการกระท าท่ีเป็นอนัตรายโดยผูก่้อจลาจล พร้อมกบัย  ้าวา่ต ารวจจะติดตามคดีอยา่ง
ใกลชิ้ดเพ่ือน าตวัผูก้ระท าความผดิมาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม"  "กลุ่มผูก่้อจลาจลท่ีสวมหนา้กากไดท้ าอนัตรายและก่อความรุนแรงอยา่ง
มากในเขตต่างๆ 3 วนัติดต่อกนั โดยเขา้จู่โจมพลเมืองในท่ีสาธารณะอยา่งป่าเถ่ือน" เขากล่าว "การกระท านั้นอุกอาจ ต ารวจจะบงัคบัใช้
ทางกฎหมายเพ่ือฟ้ืนคืนความสงบเรียบร้อย รัฐบาลขอวงิวอนใหพ้ลเมืองชาวฮ่องกงอยูใ่นความสงบและมีสติ ตลอดจนหลีกเล่ียงความ
รุนแรงเพ่ือป้องกนัความปลอดภยัส่วนบุคคล" 
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ภาพวดีิโอท่ีเผยแพร่อยูบ่นโลกออนไลน์แสดงภาพของชายท่ีสวมเส้ือลายสก็อตและเส้ือโคท้สีด า ก าลงัยนื
เผชิญหนา้กบักลุ่มผูก่้อจลาจลท่ีสวมเส้ือสีด า ซ่ึงก าลงัขวา้งส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นกอ้นอิฐ ก่อนท่ีเขาจะถูกตีและลม้ลง 
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ส่ือเผยเจรจาการค้าจนี-สหรัฐส่อชะงกั เหตุข้อตกลงซือ้สินค้าเกษตรไม่ลงตวั 
     ส่ือต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าววา่ การเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนก าลงัเผชิญกบัภาวะติดขดั เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายยงัตก
ลงกนัไม่ไดใ้นประเด็นการซ้ือสินการเกษตร ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์เปิดเผยวา่ จีนไดต้กลงท่ีจะซ้ือถัว่เหลือง เน้ือหมู และสินคา้การเกษตร
อ่ืนๆจากสหรัฐมูลค่าสูงสุดปีละ 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์ แต่จีนพยายามบ่ายเบ่ียงดว้ยการเพ่ิมขอ้จ ากดัต่างๆในรายละเอียดของขอ้ตกลง 
แหล่งข่าวระบุวา่ แมจี้นพยายามหลีกเล่ียงการลดขอ้ตกลงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสหรัฐมากกวา่ตวัเอง แต่จีนก็ตอ้งการความยดืหยุน่ดว้ยเช่นกนั 
โดยเจา้หนา้ท่ีของจีนรายหน่ึงกล่าววา่ จีนสามารถเลิกซ้ือสินคา้จากสหรัฐไดห้ากสถานการณ์ย  ่าแยล่ง   
     ทั้งน้ี ขอ้พิพาทประเด็นการซ้ือสินคา้การเกษตรถือเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้ารเจรจาล่าชา้ออกไป หลงัจากท่ีก่อนหนา้น้ี 
ปธน.ทรัมป์และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนประกาศวา่ ทั้งสองฝ่ายไดบ้รรลุขอ้ตกลงการคา้บางส่วน โดยสหรัฐตกลงท่ีจะระงบั
การปรับข้ึนภาษีน าเขา้สินคา้จีนเพ่ือแลกกบัการท่ีจีนเสนอซ้ือสินคา้เกษตรจ านวนมากจากสหรัฐ 

 
 

สหรัฐฯ 

หนีค้รัวเรือนสหรัฐไตรมาส3 พุ่งใกล้แตะ 14 ล้านล้านดอลลาร์ 
     เฟดเผยหน้ีครัวเรือนสหรัฐพุง่ใกลแ้ตะ14ลา้นลา้นดอลลาร์ น าโดยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเพ่ือซ้ือรถยนต ์และสินเช่ือเพ่ือ
การศึกษา  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยวา่ หน้ีครัวเรือนของชาวอเมริกนัเพ่ิมมากข้ึนเป็นประวติัการณ์ ใกลแ้ตะระดบั 14 ลา้นลา้น
ดอลลาร์ รวมถึงหน้ีสินท่ีเกิดจากการจดจ านองบา้น ปรับตวัข้ึนประมาณ 31,000 ลา้นดอลลาร์ ถึง 9.44 ลา้นลา้นดอลลาร์ เช่นเดียวกบั
หน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือรถยนต ์บตัรเครดิตและเงินกูเ้พ่ือการศึกษาลว้นปรับตวัเพ่ิมข้ึน  เฟด ระบุวา่ หน้ีครัวเรือนสหรัฐเพ่ิมข้ึน 92,000 
ลา้นดอลลาร์ในไตรมาส3 ของปีน้ี  “ตวัเลขหน้ีครัวเรือนในไตรมาส3 ปี2562 เพ่ิมข้ึนมาก โดยการปล่อยสินเช่ือเพ่ือซ้ือรถเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์รวมทั้งสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะอานิสงส์จากช่วงขาลงของอตัราดอกเบ้ีย” 
ดองฮูน ลี เจา้หนา้ท่ีดา้นการวจิยัของเฟด ใหค้วามเห็น 

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   


