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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,456 1,475 

L2 1,452 1,480 

L3 1,447 1,486 

Date 15 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,456 

Target 1,475 

Stoploss 1,445 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค าดดีตวัขึน้ทดสอบแนวต้าน
ของวนัวาน แต่ยงัมองว่าราคาเป็นเพยีงการ
รีบาวน์ระยะส้ัน ๆ  และมแีรงเทขายท าก าไร
ระยะส้ันออกมา แนะปิดสถานะท าก าไรที่
แนวต้านออกมาก่อน และรอการอ่อนตวั
รอบใหม่ค่อยพจิารณาเข้าซ้ือตามกรอบ
แนวรับรอบใหม่ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

    เงินยโูรแขง็ค่าเน่ืองจากตวัเลขเบ้ืองตน้ของเศรษฐกิจเยอรมนีขยายตวัในไตรมาสท่ี 3 ท าใหเ้ยอรมนีสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาง
เทคนิค และความเช่ือมัน่ต่อเงินดอลลาร์ลดลงแมว้า่ประธานเฟดจะกล่าววา่ยงัไม่เห็นความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดหุน้และหน้ีของสหรัฐฯ
 ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (14 พ.ย.) เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน รวมทั้งความกงัวล
เก่ียวกบัการไต่สวนเพ่ือถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ออกจากต าแหน่ง เป็นปัจจยัหนุนใหน้กัลงทุนเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั  
ทองค าไดรั้บปัจจยัหนุนจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีปรับตวัลดลงเม่ือคืนน้ี  ส่วนการเจรจาการคา้ระหวา่ง
สหรัฐและจีนยงัคงเผชิญอุปสรรคจากการท่ีสหรัฐเรียกร้องใหจี้นซ้ือสินคา้เกษตรมากข้ึน ขณะท่ีจีนปฏิเสธเง่ือนไขของสหรัฐท่ีตอ้งการใหจี้นยติุการบงัคบั
ถ่ายโอนเทคโนโลย ีและจีนยงัเรียกร้องใหส้หรัฐระงบัการเรียกเก็บภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน ก่อนท่ีจะมีการท าขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก  
  อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก  ดชันีสินคา้น าเขา้  
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   เป็นตน้                
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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 

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 

14/11/62 896.77 896.77 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     เงินยโูรแขง็ค่าเน่ืองจากตวัเลขเบ้ืองตน้ของเศรษฐกิจเยอรมนีขยายตวั
ในไตรมาสท่ี 3 ท าใหเ้ยอรมนีสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาง
เทคนิค และความเช่ือมัน่ต่อเงินดอลลาร์ลดลงแมว้า่ประธานเฟดจะกล่าววา่ยงั
ไม่เห็นความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดหุน้และหน้ีของสหรัฐฯ  
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สหรัฐฯ 

ท าเนียบขาวเผยสหรัฐ-จนีใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก 
     นายแลร์ร่ี คุดโลว ์หวัหนา้ท่ีปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยวา่ การเจรจาเก่ียวกบัการท าขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกกบัจีน
ก าลงัเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยแลว้ โดยท่ีทั้งสองฝ่ายยงัคงติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด  นายคุดโลว ์กล่าววา่ ทั้งสองฝ่ายใกลบ้รรลุขอ้ตกลงแลว้ แมย้งั
ไม่แลว้เสร็จ โดยบรรดาท่ีปรึกษาดา้นการคา้ระดบัสูงของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดป้ระชุมกนัเม่ือเยน็วานน้ี เพ่ือหารือเร่ืองการ
เจรจากบัจีน ทั้งน้ี นายคุดโลวก์ล่าววา่ สหรัฐและจีนใกลบ้รรลุขอ้ตกลงการคา้ และยงัคงติดต่อส่ือสารกนัทุกวนัในตอนน้ี 
     รายงานระบุวา่ เจา้หนา้ท่ีสหรัฐและจีนไดจ้ดัการประชุมทางวดีิโอระดบัคณะท างานในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา โดยมุ่งเนน้ท่ีประเด็นต่างๆ 
ตั้งแต่รายละเอียดและก าหนดเวลาท่ีจีนจะซ้ือสินคา้เกษตรของสหรัฐ เช่น เน้ือหมูและถัว่เหลือง ไปจนถึงขอ้ผกูพนัในการควบคุมการ
ขโมยทรัพยสิ์นทางปัญญา ตามท่ีปธน.ทรัมป์เรียกร้องจากจีน 
      อยา่งไรก็ดี เงินดอลลาร์แขง็คา่ข้ึนไม่มากนกั เพราะนกัลงทุนยงัคงกงัวลเร่ืองการเจรจาการคา้ ขณะท่ีนายคุดโลวไ์ม่ไดใ้หร้ายละเอียด
เพ่ิมเติมสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตวัท่ีกรอบกลางของ 108 เยน ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้น้ี เน่ืองจากนกัลงทุน
ยงัคงมีความระมดัระวงัในการซ้ือขาย เพราะไม่มัน่ใจแนวโนม้การเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีน 

 
 
 

จีน 

"แจค็ หม่า"หวัน่สงครามการค้าสหรัฐ-จนีลากยาว 20 ปี 
     "แจ็ค หม่า"หวัน่สงครามการคา้สหรัฐ-จีนอาจยดืเยื้อถึง 20 ปีหากสองฝ่ายไม่ระมดัระวงั  นายแจ็ค หม่า ผูร่้วมก่อตั้งบริษทั อาลีบาบา 
กรุ๊ป โฮลด้ิง ยกัษใ์หญ่อีคอมเมิร์ซของจีน แสดงความเห็นวา่ ความตึงเครียดดา้นการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐ อาจยดืเยื้อเป็นเวลานานถึง 
20 ปี หากคู่พิพาททั้งสองประเทศไม่ด าเนินการอยา่งระมดัระวงั  นายหม่า เปิดเผยกบัสถานีโทรทศันบ์ลูมเบิร์กวา่ "เราตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัอยา่งมาก เราตอ้งพยายามหาทางแกปั้ญหา และตอ้งไม่สร้างปัญหาเพ่ิม"  นายหม่ายงักล่าวดว้ยวา่ ในขณะท่ีสงครามการคา้เตม็
รูปแบบน้ีดูเหมือนจะยงัคงหาทางออกไม่ไดไ้ปอีกนาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองฝ่ายก็มีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งยติุลงดว้ยความรุนแรงในอีก 2 
ทศวรรษขา้งหนา้  
นอกจากน้ี นายหม่ายงัเนน้ถึงความส าคญัของการท างานร่วมกนัและแบ่งปันเทคโนโลยรีะหวา่งสองประเทศ การแสดงความเห็นดงักล่าว
มีข้ึนในขณะท่ีทัว่โลกก าลงัจบัตาสถานการณ์การคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐซ่ึงยงัคงมีอุปสรรค หลงัสหรัฐเรียกร้องใหจี้นซ้ือสินคา้เกษตร
มากข้ึน  ขณะท่ีจีนปฏิเสธเง่ือนไขของสหรัฐท่ีตอ้งการใหจี้นยติุการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลย ีนอกจากน้ี จีนยงัเรียกร้องใหส้หรัฐระงบัการ
เรียกเก็บภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน ก่อนท่ีจะมีการท าขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก 

 
 

จีน 

“สี จิน้ผงิ”กร้าวต้องยุตคิวามรุนแรงในฮ่องกงเร็วทีสุ่ด 
      “สี จ้ินผิง”ของจีนปรามมอ็บฮ่องกงทา้ทายหลกัการหน่ึงประเทศ สองระบบของจีน ประกาศชดัตอ้งยติุสถานการณ์วุน่วายโดยเร็วท่ีสุด 
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน กล่าว นอกรอบการประชุมสุดยอดผูน้ ากลุ่มประเทศมีพนันาทางเศรษฐกิจ(บริคส์) คร้ังท่ี 11 ท่ีกรุง
บราซิเลีย เม่ือวนัพฤหสับดี(14พ.ย.) วา่ สถานการณ์ประทว้งในฮ่องกงเป็นผลจากความรุนแรงซ่ึงเกิดข้ึนจากฝีมือของกลุ่มอาชญากรป่า
เถ่ือน ทา้ทายหลกัการหน่ึงประเทศ สองระบบของรัฐบาลจีน และภารกิจส าคญัเร่งด่วนท่ีสุดของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งคือการยติุความ
รุนแรงดงักล่าว   
     นอกจากน้ี ประธานาธิบดีสี ยงัย  ้าวา่รัฐบาลปักก่ิงยงัเดินหนา้สนบัสนุนคณะผูบ้ริหารฮ่องกง และต ารวจฮ่องกงทุกนายท่ีท าหนา้ท่ียบัย ั้ง
ความรุนแรง และความคุบความวุน่วายทุกรูปแบบ เพ่ือฟ้ืนฟคูวามสงบใหก้ลบัคืนสู่สงัคมฮ่องกง 

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   


