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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,456 1,474 

L2 1,452 1,478 

L3 1,448 1,483 

 1,316  

Date 18 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,456 

Target 1,474 

Stoploss 1,445 

แนะแนวทางการลงทุน 

       ราคาทองค าเคล่ือนไหวในกรอบแคบ  
( Sideway) และยงัทรงตัวในระดับสูง 
ท่ามกลางความเช่ือม่ันที่เพิ่มขึ้นเก่ียวกับ
ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐ-จีน หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งข้ึนสู่
ระดับสูงสุดคร้ังใหม่ อาจกดดันราคาอ่อน
ตัวลงระหว่างวัน  แนะรอเข้าซ้ือที่แนวรับ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนขาย
ดอลลาร์ออกมา หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจต ่ากว่าคาด ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานวา่ ดชันีภาคการผลติ (Empire State 
Index) ปรับตวัลง 1.1 จุด สู่ระดบั 2.9 ในเดือนพ.ย. ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าดชันีจะปรับตวัสู่ระดบั 5.0 ในเดือนพ.ย. 

นอกจากน้ี เฟดยงัรายงานว่า ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐด่ิงลง 0.8% ในเดือนต.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงมากที่สุด
นบัตั้งแต่เดือนพ.ค.ปีท่ีแลว้ ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวว้่า อาจลดลง 0.4% หลงัจากลดลง 0.3% ในเดือนก.ย.    

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (15 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัจาก
ตลาดหุน้สหรัฐพุ่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดคร้ังใหม่ ท่ามกลางความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนเกี่ยวกบัความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐ-จีน 

นายแลร์ร่ี คุดโลว ์หวัหนา้ท่ีปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว เปิดเผยว่า การเจรจาท าขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกกบัจีนก าลงัเขา้สู่ขั้นตอน
สุดทา้ยแลว้ โดยทั้งสองฝ่ายยงัคงติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด  

ส่วนกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกเพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนต.ค. สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึนเพียง 0.2% หลงัจาก
ลดลง 0.3% ในเดือนก.ย. ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงคร้ังแรกในรอบ 7 เดือน และเม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกเพิ่มข้ึน 3.1% ในเดือนต.ค. 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,468.50 -4.90 
Silver 16.948 -0.08 

Crude Oil 57.72 +0.95 

Dow Jones 28,004.89 +222.93 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
01/11/62 896.77.77 896.77 0.00 
18/11/62 00.0 00.0 0.00 

19/11/62 00.0 00.0 0.00 

20/11/62 00.0 00.0 0.00 
21/11/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (15 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนขายดอลลาร์
ออกมา หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจต ่ากว่าคาด 

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานวา่ ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index) ปรับตวัลง 1.1 จุด สู่ระดบั 2.9 ในเดือนพ.ย. ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าดชันีจะปรับตวัสู่ระดบั 5.0 ในเดือนพ.ย. 

นอกจากน้ี เฟดยงัรายงานว่า ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ของสหรัฐด่ิงลง 0.8% ในเดือนต.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือน
พ.ค.ปีที่แลว้ ขณะที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไวว้่า อาจลดลง 0.4% หลงัจากลดลง 
0.3% ในเดือนก.ย.   
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สหรัฐฯ 

ส่ือสหรัฐเผย "ทรัมป์" เรียกค่าคุม้ครองเพิ่มเป็น 8 พันล้านดอลล์ในการคงกองทัพสหรัฐในญ่ีปุ่ น 
      นิตยสาร Foreign Policy รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ไดเ้รียกร้องใหญ่ี้ปุ่นจ่ายเงินรายปีเพิ่มใหก้บัสหรัฐถึง 4 เท่าจาก
ประมาณ 2 พนัลา้นดอลลาร์เป็น 8 พนัลา้นดอลลาร์ส าหรับการคงกองก าลงัทหารของสหรัฐไวใ้นญ่ีปุ่ น ขณะที่สหรัฐพยายามกดดนัให้
ประเทศพนัธมิตรเพิ่มการใชจ่้ายดา้นการป้องกนัประเทศ อดีตเจา้หนา้ท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 3 รายเปิดเผยกบั Foreign Policy ว่า สหรัฐ
ตอ้งการใหญ่ี้ปุ่ นจ่ายเงินรายปีเพิ่มข้ึนใหก้บัทหารสหรัฐ 54,000 นายที่ประจ าการอยูใ่นญ่ีปุ่ น โดยขอ้ตกลงฉบบัปัจจุบนัจะหมดอายใุนเดือน
มี.ค. 2564 Foreign Policy ระบุว่า สหรัฐไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องดงักล่าวต่อเจา้หนา้ที่ญ่ีปุ่ นระหว่างที่นายจอห์น โบลตนั ที่ปรึกษาดา้นความมัน่คง
แห่งชาติของปธน.ทรัมป์ในเวลานั้นเดินทางไปเยอืนญ่ีปุ่นในเดือนก.ค.ท่ีผ่านมา ดา้นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุ่ นระบุว่า 
รายงานของ Foreign Policy ไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดมี้การเจรจาระหว่างสหรัฐและญ่ีปุ่ นเกี่ยวกบัขอ้ตกลงใหม่ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

 รัฐบาลทรัมป์เตรียมต่ออายใุบอนุญาตบริษัทสหรัฐท าธุรกิจกับ "หัวเว่ย" อีก 2 สัปดาห์ 
      ส่ือต่างประเทศรายงานวา่ คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์เตรียมที่จะต่ออายใุบอนุญาตใหบ้ริษทัของสหรัฐสามารถท า
ธุรกิจกบับริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยขีองจีนไดอ้ีก 2 สัปดาห์ แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลสหรัฐจะประกาศต่ออายใุบอนุญาตดงักล่าวในวนัจนัทร์ที่
จะถึงน้ี ซ่ึงใบอนุญาตเดิมจะหมดอายลุง ทั้งน้ี หลงัจากรัฐบาลสหรัฐไดข้ึ้นบญัชีด าบริษทัหวัเว่ยในเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมาเน่ืองจากความวติก
เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาตินั้น กระทรวงพาณิชยส์หรัฐไดอ้อกใบอนุญาตชัว่คราวเพื่อใหห้วัเว่ยซ้ือสินคา้จากบริษทัสหรัฐได ้โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อลูกคา้ของหวัเว่ยซ่ึงส่วนใหญ่มีเครือข่ายอยูใ่นเขตชนบทของสหรัฐ   

 
 

ฮ่องกง 

กลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนจีนในฮ่องกงนัดชุมนุมกันวันน้ีท่ามกลางความไม่สงบที่รุนแรงข้ึน 
      ส่ือต่างประเทศรายงานวา่ กลุ่มผูป้ระทว้งท่ีสนบัสนุนจีนวางแผนท่ีจะชุมนุมกนัในวนัน้ี เพื่อประณามการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลท่ี
รุนแรงมากข้ึนในฮ่องกง พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจของฮ่องกงซ่ึงตกเป็นเป้าหมายหลกัของการโจมตี ส่ือระบุว่า กลุ่มผู ้
ประทว้งที่สนบัสนุนจีนไดเ้คยชุมนุมกนัก่อนหน้าน้ี แต่มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประทว้งนอ้ยกว่ากลุ่มผูป้ระทว้งท่ีต่อตา้นพรรคคอมมิวนิสตจี์น 
ส่วนนกัศึกษาและนกัเคลื่อนไหวท่ีต่อตา้นจีนไดท้  าการปิดกั้นวิทยาเขตอยา่งนอ้ย 5 แห่งในฮ่องกงเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ โดยพวกเขาไดมี้การ
เตรียมพร้อมระเบิดน ้ามนั, หนงัสต๊ิก, คนัธนูและลูกธนู รวมถึงอาวุธอื่นๆ ดา้นเจา้หนา้ที่ต  ารวจฮ่องกงไม่ไดป้ฏิบติัการใดๆ มากว่าสองวนั
แลว้ ขณะท่ีผูส้ังเกตการณ์หลายคนกลวัว่าจะเกิดอะไรข้ึน หากต ารวจบุกเขา้ไปในวิทยาเขตเหล่านั้น   

 
 

จนี 

จีนออกโรงประณามเหตุกลุ่มผู้ประท้วงท าร้ายเจ้าหน้าที่ฮ่องกงในลอนดอน  
      สถานทูตจีนในสหราชอาณาจกัรออกโรงประณามและแสดงความโกรธแคน้ต่อเหตุท าร้ายร่างกายเจา้หนา้ที่รัฐบาลฮ่องกงที่กรุง
ลอนดอนเม่ือวานน้ี แถลงการณ์ระบุวา่ สถานทูตจีนขอเรียกร้องใหต้  ารวจองักฤษสืบสวนเหตุการณ์ดงักล่าวโดยละเอียด เพื่อยกระดบัครวาม
ปลอดภยัต่อตวับุคคลและองคก์รในสหราชอาณาจกัร ขณะเดียวกนั ส านกังานฮ่องกงของกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า ไดส่้ง
ขอ้ความประทว้งไปยงัสถานกงสุลองักฤษในฮ่องกงแลว้ หนงัสือพิมพเ์ซาท ์ไชน่า มอร์น่ิง โพสต ์รายงานว่า เทเรซา เจ้ิง เจา้หนา้ท่ีกระทรวง
ยติุธรรมของฮ่องกงไดถู้กกลุ่มผูป้ระทว้งรุมท าร้ายร่างกายจนบาดเจบ็ในขณะท่ีเธอก าลงัเดินไปยงัสถานท่ีจดัการประชุม ซ่ึงจดัข้ึนโดย
สถาบนั Chartered Institute of Arbitrators ในกรุงลอนดอน 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

18 พ.ย.62 USA 22.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย  71 71 
19 พ.ย.62 USA 20.30 จ านวนบ้านที่ก าลังก่อสร้าง  1.320M 1.256M 

 USA 20.30 ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.380M 1.387M 
20 พ.ย.62 USA 14.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.0% 0.1% 

21 พ.ย.62 USA 02.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

 - - 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  219K 225K 

 USA 20.30 ดัชนีภาคการผลิตจาก เฟด ฟิลาเดเฟีย  7.5 5.6 
 USA 22.00 ยอดขายบ้านมือสอง  2.1% -2.2% 

 EUR 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ยโูรโซน  -7.3 -7.6 
 USA 22.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ  -0.1% -0.1% 

22 พ.ย.62 EUR  14.00 GDP  - -0.1% 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี  43.0 41.9 
 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี  51.7 51.2 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  46.4 45.7 
 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน  52.5 51.8 
 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต   51.6 51.5 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ   51.1 51.0 
 USA 22.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน  95.7 95.7 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


