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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,464 1,478 

L2 1,458 1,483 

L3 1,453 1,488 

 1,316  

Date 19 November 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,478 

Target 1,464 

Stoploss 1,490 

แนะแนวทางการลงทุน 

       ราคาทองค าดีดตัวขึ้นอีกคร้ัง ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐ-จีน หลังจากเจ้าหน้าที่จีนไม่
มีความเช่ือม่ันในการเจรจาการค้ากับสหรัฐ 
เน่ืองจาก ทรัมป์ปฏิเสธที่จะยกเลิกการปรับ
เพิ่มภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน  ฝั่งซ้ือแนะถือ
สถานะเพ่ือรอปิดก าไรที่แนวต้าน 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (18 พ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีปรับตวัลดลง นอกจากน้ี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนยงัท าใหน้กัลงทุนเขา้ซ้ือสินทรัพย์
ปลอดภยั 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน 
หลงัจากส านกัข่าว CNBC รายงานวา่ จีนไดแ้สดงความไม่พอใจต่อการที่ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่าจะไม่มีการยกเลิกการเกบ็ภาษีสินคา้จีน ซ่ึง
จีนมองว่าทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกนัในเร่ืองน้ีแลว้ 

ทั้งน้ี การเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนยงัคงเผชิญอุปสรรคจากการท่ีสหรัฐเรียกร้องใหจี้นซ้ือสินคา้เกษตรมากข้ึน ขณะท่ีจีนปฏิเสธเง่ือนไข
ของสหรัฐที่ตอ้งการใหจี้นยติุการบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลย ีและจีนยงัเรียกร้องใหส้หรัฐระงบัการเรียกเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีน ก่อนที่จะมีการท า
ขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก 

 
 
  
 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report 19 พฤศจิกายน 2562 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,471.90 +3.40 
Silver 17.00 +0.52 

Crude Oil 57.05 -0.67 

Dow Jones 28,036.22 +31.33 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
01/11/62 896.77.77 896.77 0.00 
18/11/62 896.77 891.79 -4.98 

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 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านลดลงคร้ังแรกรอบ 5 เดือนในพ.ย. 
      สมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นลดลง 1 จุด สู่ระดบั 70 ในเดือนพ.ย. ซ่ึงเป็นการ
ปรับตวัลงคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน การชะลอตวัของดชันีความเช่ือมัน่ไดรั้บผลกระทบจากการทรุดตวัของความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นในภาคใต ้
ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐ แต่ดชันียงัไดปั้จจยัหนุนจากอตัราดอกเบ้ียจ านองท่ีปรับตวัลง และตลาดแรงงานท่ีแขง็แกร่ง ดชันียงัคง
อยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบง่ช้ีถึงมุมมองโดยทัว่ไปท่ีเป็นบวก ส่วนดชันีภาวะยอดขายในปัจจุบนัลดลง 2 จุด สู่ระดบั 76 จุด ขณะที่ดชันี
คาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้แตะระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนพ.ค.ปีท่ีแลว้ 

 
 
 

สหรัฐฯ 
 

สหรัฐประกาศขยายเวลาอีก 90 วันให้"หัวเว่ย"ซ้ือสินค้าจากบริษัทสหรัฐ  
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐแถลงในวนัน้ีว่า ทางกระทรวงไดข้ยายเวลาอีก 90 วนัใหแ้ก่บริษทัหวัเว่ย เทคโนโลย ีในการซ้ือสินคา้จากบริษทั
สหรัฐต่อไปเพื่อใหบ้ริการต่อลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งน้ี สหรัฐขยายเวลาดงักล่าวเป็นคร้ังท่ี 2 ใหแ้ก่หวัเว่ย นบัตั้งแต่ท่ีทางบริษทัถูกข้ึน
บญัชีด าในเดือนพ.ค.อนัเน่ืองจากเหตุผลดา้นความมัน่คง ทางดา้นบริษทัหวัเว่ยระบุก่อนหนา้น้ีว่า การท่ีสหรัฐจะต่ออายใุบอนุญาตใหบ้ริษทั
ของสหรัฐสามารถท าธุรกิจกบัหวัเว่ยไดน้ั้น ไม่ไดมี้ผลต่อบริษทัมากนกั "ไม่ว่าสหรัฐจะต่ออายใุบอนุญาตหรือไม่นั้น ส่ิงน้ีมีผลต่อบริษทั
นอ้ยมาก เน่ืองจากเราสามารถส่งออกสินคา้ของเราไปยงัลูกคา้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาช้ินส่วนและชิปจากสหรัฐอยูแ่ลว้" นายเหลียง หวั ประธาน
หวัเว่ย กล่าว  "การขยายเวลาต่อไปอีกถึงวนัท่ี 16 ก.พ.ปีหนา้จะท าใหห้วัเว่ยยงัคงสามารถใหบ้ริการต่อลูกคา้สหรัฐท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกล ซ่ึงจะไดรั้บผลกระทบหากไม่มีการขยายเวลาออกไป และทางกระทรวงจะยงัคงจบัตาการส่งออกสินคา้ดา้นเทคโนโลยทีี่มีความ
อ่อนไหว เพื่อรับประกนัว่านวตักรรมของเราจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากผูท่ี้คุกคามความมัน่คงของเรา" แถลงการณ์ระบุ 
นายเหลียงกล่าวว่า หากบริษทัสหรัฐไม่ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตใหท้  าธุรกิจกบัหวัเว่ย ส่ิงน้ีกจ็ะกลบัเป็นผลเสียร้ายแรงต่อบริษทัสหรัฐ
เอง โดยหวัเว่ยมีความสามารถที่จะผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑท์ี่รวมถึง สถานีฐาน 5G ไปยงัลูกคา้ โดยไม่ตอ้งพึ่งพาอุปกรณ์ของสหรัฐ 

 
 

 
 

FED 

 "ทรัมป์"เผยการหารือ"พาวเวล"ที่ท าเนียบขาวเป็นไปด้วยดี 
      ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ทวีตขอ้ความในวนัน้ี ระบุว่า เขาไดพ้บกบันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ี
ท  าเนียบขาวในวนัน้ี เพื่อหารือเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงการสนทนาเป็นไปดว้ยดี ทางดา้นเฟดออกแถลงการณ์ระบุว่า นายพาวเวลไดเ้ขา้
พบปธน.ทรัมป์ที่ท  าเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิ ซ่ึงรวมถึง การขยายตวั , แนวโนม้การจา้งงาน และเงินเฟ้อ นอกจากน้ี นายสตี
เวน มนูชิน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี ความเห็นของนายพาวเวลต่อปธน.ทรัมป์ในวนัน้ี มีความสอดคลอ้ง
ต่อแถลงการณ์ที่นายพาวเวลกล่าวต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์ท่ีแลว้  "ผมเพิ่งเสร็จส้ินการพบปะกบัคุณเจอโรม พาวเวลท่ีท าเนียบขาว ซ่ึง
การสนทนาเป็นไปดว้ยดี โดยเราไดห้ารือกนัเกี่ยวกบัอตัราดอกเบ้ีย, การใชน้โยบายอตัราดอกเบ้ียติดลบ, ภาวะเงินเฟ้อต ่า, การใชน้โยบาย
ผ่อนคลายทางการเงิน, การแขง็ค่าของดอลลาร์ และผลกระทบต่อภาคการผลิต, การคา้กบัจีนและสหภาพยโุรป รวมทั้งประเดน็อื่นๆ" 
ขอ้ความในทวิตเตอร์ระบุ  นายพาวเวลกล่าวย  ้าต่อปธน.ทรัมป์ว่า การด าเนินนโยบายการเงินของเฟดจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีเฟด
ไดรั้บ และเฟดจะก าหนดนโยบายเพื่อสนบัสนุนการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ และเสถียรภาพของราคา โดยจะท าการตดัสินใจอยา่ง
ระมดัระวงั อยา่งไร้อคติ และปลอดจากปัจจยัทางการเมือง   
      ที่ผา่นมา ปธน.ทรัมป์มกัแสดงความไม่พอใจต่อนายพาวเวล และนโยบายการเงินของเฟด ซ่ึงปธน.ทรัมป์อา้งว่าไดท้  าใหด้อลลาร์แขง็ค่า 
และส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตของสหรัฐ โดยเฟดควรปรับลดอตัราดอกเบ้ียใหต้  ่ากว่าเยอรมนี ญ่ีปุ่น และประเทศอื่นๆ 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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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   


