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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,456 1,474 

L2 1,452 1,478 

L3 1,448 1,483 

Date 18 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,456 

Target 1,474 

Stoploss 1,445 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ราคาทองค าเร่ิมมแีรงเทขายท าก าไรระยะ
ส้ันออกมา  หลงัจากตลาดหุ้นท าจุดสูงสุด
รอบใหม่ ขานรับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ – 
จนีคบืหน้าไปมากส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น 
นักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์เส่ียง ทีใ่ห้
ผลตอบแทนทีด่กีว่าราคาอาจอ่อนตวัลงมา
นักลงทุนอาจพจิารณาเข้าซื้อแนวรับ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

    ดชันีค่าเงินดอลลาร์ลดลงจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโนม้ขอ้ตกลงการคา้ระยะท่ี 1 ระหวา่งสหรัฐฯและจีนช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อค่าเงิน ดชันี
ตลาดหุน้สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเม่ือวนัศุกร์ตามสญัญาณบวก ของการเจรจาทางการคา้หลงัจากท่ีปรึกษาท าเนียบขาวกล่าววา่การเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้สหรัฐฯ 
– จีนระยะท่ี 1 อยูใ่นขั้นสุดทา้ยในวนัน้ี นกัลงทุนรอติดตามการประกาศตวัเลขจีดีพีไทยในไตรมาสท่ี 3    
 ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือวนัศุกร์ (15 พ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัจากตลาดหุน้สหรัฐพุง่ข้ึนสู่
ระดบัสูงสุดคร้ังใหม่ ท่ามกลางความเช่ือมัน่ท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐ-จีน 
  อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนบา้นท่ีก าลงัก่อสร้าง  ใบอนุญาต
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  ดชันีราคาผูผ้ลิต  รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตจาก 
เฟด ฟิลาเดเฟีย  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต   ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ   ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.
มิชิแกน  เป็นตน้                 
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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 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
15/11/62 896.77.77 896.77 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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     ดชันีค่าเงินดอลลาร์ลดลงจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโนม้ขอ้ตกลง
การคา้ระยะท่ี 1 ระหวา่งสหรัฐฯและจีนช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อค่าเงิน 
 ดชันีตลาดหุน้สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเม่ือวนัศุกร์ตามสญัญาณบวก ของการ
เจรจาทางการคา้หลงัจากท่ีปรึกษาท าเนียบขาวกล่าววา่การเจรจาขอ้ตกลงทาง
การคา้สหรัฐฯ – จีนระยะท่ี 1 อยูใ่นขั้นสุดทา้ยในวนัน้ี นกัลงทุนรอติดตามการ
ประกาศตวัเลขจีดีพีไทยในไตรมาสท่ี 3   
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จีน 
 

จนีเผยยอดการออกพนัธบัตรเดอืนต.ค.อยู่ที ่3.1 ล้านล้านหยวน ลดลงจากเดอืนก.ย. 
     ธนาคารกลางจีนเปิดเผยวา่ จีนไดอ้อกพนัธบตัรในเดือนต.ค.มูลค่าทั้งส้ิน 3.1 ลา้นลา้นหยวน หรือประมาณ 4.43 แสนลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงลดลงจากระดบั 3.7 ลา้นลา้นหยวนในเดือนก.ย. ธนาคารกลางจีนระบุวา่ ยอดการออกพนัธบตัรของรัฐบาลกลางอยูท่ี่ 3.722 แสน
ลา้นหยวน ขณะท่ียอดการออกพนัธบตัรของรัฐบาลทอ้งถ่ินอยูท่ี่ 9.65 หม่ืนลา้นหยวน ส่วนยอดการออกพนัธบตัรทางการเงินในเดือนต.ค.
อยูท่ี่ 4.188 แสนลา้นหยวน และยอดการหุน้กูเ้อกชนอยูท่ี่ระดบั 7.623 แสนลา้นหยวน ส านกัข่าวซินหวัรายงานโดยอา้งขอ้มูลของธนาคาร
กลางจีนวา่ ณ ส้ินเดือนต.ค. ยอดคงคา้งของพนัธบตัรทั้งหมดท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน อยูท่ี่ระดบั 96.6 ลา้นลา้นหยวน 

 
 
 

จีน 

จนีเรียกร้องสหรัฐยุตกิารแทรกแซงกรณีข้อพพิาททะเลจนีใต้ ช้ีจนีต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ 
     โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ไดเ้รียกร้องใหก้องทพัสหรัฐยติุการแทรกแซงกรณีขอ้พิพาทในทะเลจีนใต ้พร้อมเนน้ย  ้าวา่ จีนจ าเป็นตอ้ง
ปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องจีนในน่านน ้ าดงักล่าว ซ่ึงเป็นน่านน ้ าพิพาทระหวา่งจีนกบัอีกหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย เช่น บรูไน 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม ถอ้ยแถลงดงักล่าวมีข้ึนหลงัรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและจีนไดห้ารือกนัในการประชุมท่ี
กรุงเทพฯ ซ่ึงมีการพดูคุยประเด็นทะเลจีนใตร้วมอยูด่ว้ย ดา้นนายมาร์ค เอสเปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เปิดเผยต่อส่ือมวลชน
วา่ ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท่ีจะหารือต่อไป ขณะท่ีโฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ก็ไดอ้อกมาเสริมวา่ การประชุมระหวา่งทั้งสองฝ่ายเป็นไป
ดว้ยดีและสร้างสรรค ์แต่ขณะเดียวกนั จีนก็ไม่พอใจท่ีกองทพัเรือสหรัฐส่งเรือเขา้น่านน ้ าทะเลจีนใต ้ซ่ึงไม่ใช่น่านน ้ าของสหรัฐ 
     ทั้งน้ี ทะเลจีนใตไ้ม่ไดเ้ป็นประเด็นท่ีพิพาทระหวา่งจีนกบัชาติแถบเอเชียเพียงเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงสหรัฐดว้ย โดยจีนอา้งวา่ทะเลจีนใต้
เป็นน่านน ้ าของตน ขณะท่ีอีกหลาย ๆ ประเทศและดินแดน เช่น บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม และไตห้วนั ต่างก็อา้งวา่เป็นน่านน ้ า
ของตน ขณะท่ีสหรัฐมกัส่งเรือรบมาเป็นระยะจนสร้างความไม่พอใจต่อรัฐบาลจีน 

 
 
 
 

ฮ่องกง 

ยอดขายบ้านในฮ่องกงทรุดหนกั หลงัการประท้วงท าให้ฮ่องกงอยู่ในภาวะชัตดาวน์ 
     ยอดขายบา้นในฮ่องกงทรุดตวัลงอยา่งหนกัในช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากเหตุการณ์ประทว้งรุนแรงส่งผลใหห้ลายพ้ืนท่ีใน
ฮ่องกงตกอยูใ่นภาวะชตัดาวน์ มิดแลนด ์เรียลต้ี อินเตอร์เนชนัแนล รายงานวา่ ยอดการท าธุรกรรมของโครงการบา้นจดัสรร 15 โครงการ
ในฮ่องกง ทรุดฮวบลง 78% ในช่วงสุดสปัดาห์ท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของเดือนท่ีแลว้ แซมมี โป ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ฝ่ายตลาดท่ีอยูอ่าศยัของมิดแลนด ์เรียลต้ี อินเตอร์เนชนัแนล เปิดเผยวา่ ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในสงัคมฮ่องกงไดท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน
ในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบรรดาผูซ้ื้อท่ีตอ้งการเขา้มาชมบา้นตวัอยา่ง โดยสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีท าใหก้ลุ่มผูซ้ื้อ
พากนัระมดัระวงั  สถานการณ์รุนแรงในฮ่องกงยงัไม่มีแนวโนม้คล่ีคลาย โดยเม่ือคืนน้ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจฮ่องกงไดบุ้กเขา้ไปในมหาวทิยาลยั 
"Hong Kong Polytechnic University" ในเขตเกาลูน เพ่ือสลายการชุมนุม หลงัจากกลุ่มผูป้ระทว้งไดย้ดึมหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นท่ีปักหลกั
นานหลายวนั โดยเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการปะทะกนัอยา่งหนกัระหวา่งต ารวจและกลุ่มผูป้ระทว้ง จนในท่ีสุดเจา้หนา้ท่ีต ารวจได้
ตดัสินใจใชป้ฏิบติัการกระชบัพ้ืนท่ีและปิดลอ้ม โดยมีเป้าหมายท่ีจะยดึคืนมหาวทิยาลยัดงักล่าว   
     ส านกังานต ารวจของฮ่องกงไดอ้อกแถลงการณ์เตือนวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจอาจตอ้งตอบโตด้ว้ยการใชก้ระสุนจริง หากผูชุ้มนุมไม่หยดุใช้
อาวธุอนัตรายเช่นธนูหรือระเบิดขวด 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

18 พ.ย.62 USA 22.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย  71 71 

19 พ.ย.62 USA 20.30 จ านวนบ้านทีก่ าลงัก่อสร้าง  1.320M 1.256M 

 USA 20.30 ใบอนุญาตก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.380M 1.387M 

20 พ.ย.62 USA 14.00 ดชันีราคาผู้ผลติ  0.0% 0.1% 

21 พ.ย.62 USA 02.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ 

 - - 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  219K 225K 

 USA 20.30 ดชันีภาคการผลติจาก เฟด ฟิลาเดเฟีย  7.5 5.6 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมอืสอง  2.1% -2.2% 

 EUR 22.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ยูโรโซน  -7.3 -7.6 

 USA 22.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ  -0.1% -0.1% 

22 พ.ย.62 EUR  14.00 GDP  - -0.1% 

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนัน ี  43.0 41.9 

 EUR 15.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี  51.7 51.2 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ ยูโรโซน  46.4 45.7 

 EUR 16.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบริการ ยูโรโซน  52.5 51.8 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ   51.6 51.5 

 USA 21.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ   51.1 51.0 

 USA 22.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิแกน  95.7 95.7 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


