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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,463 1,478 

L2 1,458 1,483 

L3 1,453 1,488 

 1,316  

Date 15 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,463 

Target 1,478 

Stoploss 1,450 

แนะแนวทางการลงทุน 

      ราคาทองค าดีดตัวขึ้น นักลงทุนเข้าถือ
ครองทองค าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทีย่งัคงเผชิญ
อุปสรรค  ขณะเดียวกันดอลลาร์อ่อนค่า
หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่
ปรับตัวลดลงหนุนทองค าสูงข้ึน แนะรอซ้ือ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าดีดตวัข้ึนในวนัน้ี โดยไดปั้จจยับวกจากการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนยงัคงเผชิญอุปสรรคจากการที่
สหรัฐเรียกร้องใหจี้นซ้ือสินคา้เกษตรมากข้ึน ขณะท่ีจีนปฏิเสธเง่ือนไขของสหรัฐท่ีตอ้งการใหจี้นยติุการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลย ีนอกจากน้ี จีนยงั
เรียกร้องใหส้หรัฐระงบัการเรียกเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน ก่อนทีจ่ะมีการท าขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก  

ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเม่ือคืนน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จ  านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก
เพิ่มข้ึน 14,000 ราย สู่ระดบั 225,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มิ.ย. และดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนต.ค.
เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนเม.ย. 

ส่วนขอ้มูลเศรษฐกิจดา้นอืน่ๆท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีกเดือนต.ค., ราคาน าเขา้และส่งออกเดือนต.ค., ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ย. จากเฟดนิวยอร์ก, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. และสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย. 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,473.40 +10.10 
Silver 17.028 +0.115 

Crude Oil 56.77 -0.35 

Dow Jones 27,781.96 -1.63 

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 
14/11/62 896.77 896.77 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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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงสุดรอบ 5 เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว 
      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกเพิ่มข้ึน 14,000 ราย สู่ระดบั 225,000 รายใน
สัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มิ.ย. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 215,000 ราย ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 
4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรก ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนราย
สัปดาห์ เพิ่มข้ึน 1,750 ราย สู่ระดบั 217,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ส าหรับจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองในรอบ
สัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 2 พ.ย. มีจ านวนลดลง 10,000 ราย สู่ระดบั 1.68 ลา้นราย ส่วนตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจ านวนชาวอเมริกนัที่ยืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานอยา่งต่อเน่ือง ทรงตวัที่ระดบั 1.69 ลา้นราย 

 
 
 
 

FED 

"พาวเวล"ยนัไม่มีฟองสบู่ในระบบเศรษฐกิจ ขณะสหรัฐเป็นประเทศแข็งแกร่งที่สุดในโลก 
      นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวนัน้ีวา่ เขายงัไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่ในเศรษฐกิจสหรัฐ หรืออนัตราย
ที่เกิดจากการที่สหรัฐขาดดุลเป็นจ านวนมาก "ถา้คุณดูเศรษฐกิจในวนัน้ี กจ็ะไม่พบปัญหาฟองสบู่แตก โดยเป็นภาพการขยายตวัท่ีย ัง่ยืน" นาย
พาวเวลกล่าวแถลงการณ์ว่าดว้ยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงเป็นการ
กล่าวถอ้ยแถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวนัที่ 2 นายพาวเวลกล่าวเสริมว่า การที่ดอลลาร์มีสถานะเป็นสกุลเงินส ารองของโลก ไดช่้วยลด
ผลกระทบจากการท่ีสหรัฐมีหน้ีสินมากกว่า 23 ลา้นลา้นดอลลาร์ อยา่งไรกดี็ นายพาวเวลกล่าวเตือนเกี่ยวกบัปัจจยัเส่ียงจากการชะลอตวัของ
ภาคการผลิต และความขดัแยง้ทางการคา้  "เราเป็นประเทศที่แขง็แกร่งที่สุดในโลก เรามีสถาบนัที่ดีที่สุด และเรามีแรงงานที่ดีที่สุด เรามี
ความแขง็แกร่งเช่นน้ี ท  าใหผ้มคิดว่าวนัแห่งหายนะจะไม่เกิดข้ึนในเร็วๆน้ี" เขากล่าว 
      นอกจากน้ี นายพาวเวลยงัระบุถึงตวัเลขหน้ีสินของรัฐบาลสหรัฐซ่ึงก  าลงัขยายตวัเร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจ าเป็นตอ้งมีการ
แกไ้ขดว้ยการท าใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัมากกว่าหน้ี โดยตอ้งท าติดต่อกนั 10-20 ปี  ในการกล่าวถอ้ยแถลงต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ร่วมของสภาคองเกรสเม่ือวานน้ี นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดไม่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ียในระยะน้ี ตราบใดท่ีเศรษฐกิจสหรัฐยงัคง
ด าเนินไปตามแนวทางปัจจุบนั โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงมีการขยายตวัปานกลาง, ตลาดแรงงานมีความแขง็แกร่ง และอตัราเงินเฟ้อ
อยูใ่กลเ้ป้าหมายของเฟดที่ระดบั 2%  

 
จนี 

 

 "สี จ้ินผิง"ล่ันการฟ้ืนฟูความสงบ,ยุติความรุนแรงเป็นภารกิจเร่งด่วนส าหรับฮ่องกง 
       ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ผูน้  าของจีน กล่าวว่า การฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อย และการยติุความรุนแรง เป็นภารกิจเร่งด่วนส าหรับฮ่องกงใน
ขณะน้ี ปธน.สี จ้ินผิงกล่าววา่ จีนยงัคงสนบัสนุนใหน้างแคร์รี ลมั ผูว้่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ด าเนินนโยบายตามกฎหมาย และ
ลงโทษผูก้่อการจลาจล  "จีนคดัคา้นการแทรกแซงจากต่างประเทศต่อกิจการภายในของฮ่องกง และความมุ่งมัน่ของจีนในการบงัคบัใช้
หลกัการ'หน่ึงประเทศ สองระบบ' ยงัคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง" ปธน.สี จ้ินผิงกล่าว 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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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   


