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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,299 1,308 

L2 1,294 1,314 

L3 1,289 1,319 

Date 11 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,314 

Target 1,297 

Stoploss 1,320 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค าปรับตัวสูงข้ึน ในขณะที่
ตลาดได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของ
ดอลลาร์หลังจาก IMF ปรับลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก   หนุนแรง
ซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัย  ราคาทองค าเคล่ือน
ตัวอยู่ในโซนแนวต้าน  แนะปิดสถานะท า
ก าไรบางส่วน สลับหน้าขายเล่นรอบส้ัน ๆ  
 
 
  

แนวโน้มช่วงเช้า 
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       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินเยนและยโูร ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 เม.ย.) หลังจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีน้ี พร้อมกับปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐและยโูร
โซนในปีน้ีเช่นกัน 
 มุมมองภาคเช้า   ราคาทองค าปิดตลาดวันพุธ(10 เม.ย.) พุ่งแรง เหตุนักลงทุนหันถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ชะลอตัว โดยราคาทองค าตลาดโคเม็กซ์ เพิ่มขึ้น 5.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,313.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์    ทั้งน้ี บรรดานักลงทุนมีความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลก
จะชะลอตัวหนัก หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีน้ี สู่ระดับ 3.3% 

จากเดิมที่ระดับ 3.5% โดยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า รวมทั้งการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) 

 ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆของสหรัฐที่มีก าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ีได้แก่ จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน  ดัชนีราคาผู้ผลิต   ดัชนีสินค้า
น าเข้า  ดัชนีสินค้าส่งออก  ดัชนีความเช่ือม่ัน ม .มิชิแกน เป็นต้น 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,313.90 +5.60 

Silver 15.080 -0.035 

Crude Oil 64.61 +0.63 

Dow Jones 26,157.16 +6.58 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
05/04/62 762.64 761.76 -0.88 
08/04/62 761.76 760.49 -1.18 

09/04/62 760.49 757.85 -2.64 

10/04/62 757.85 757.85 0.00 
11/04/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินเยนและยโูร ในการซ้ือขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (9 เม.ย.) หลังจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในปีน้ี พร้อมกับปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐและยโูรโซนในปีน้ีเช่นกัน  
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq21/2977435 
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EU 

 

EU เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลา Brexit เป็น 31 ต.ค. 
     นายโดนลัด ์ทสัก ์ประธานคณะมนตรียโุรปเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์เม่ือคืนน้ีตามเวลาทอ้งถิ่นว่า ผูน้  าประเทศสมาชิก 27 ชาติของสหภาพ
ยโุรป (EU) ไดเ้ห็นชอบใหอ้งักฤษขยายเวลาการถอนตวัออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวนัที่ 31 ต.ค. ซ่ึงนานกว่าที่นางเทเรซา เมย ์
นายกรัฐมนตรีองักฤษไดย้ืน่ขอต่อ EU ก่อนหนา้น้ีว่าใหเ้ลื่อนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย.                                                    https://www.ryt9.com/s/iq37/2977959 

 
 
 
 

EU 

EU เตรียมตอบโต้ หลัง ทรัมป์ ขู่เก็บภาษีน าเข้าวงเงิน $1.1 หม่ืนล้าน 

     สหภาพยโุรป (EU) ออกมาโจมตีความเคลื่อนไหวของสหรัฐ หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดท้วีตขอ้ความเม่ือวานน้ีว่า สหรัฐ
เตรียมเรียกเกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากสหภาพยโุรป (EU) คิดเป็นมูลค่า 1.1 หม่ืนลา้นดอลลาร์  ปธน.ทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่า "WTO 

พบว่าการที่ EU ใหเ้งินอุดหนุนแอร์บสั ไดส่้งผลกระทบต่อสหรัฐ และขณะน้ีสหรัฐจะเรียกเกบ็ภาษีต่อสินคา้น าเขา้จาก EU คิดเป็นมูลค่า 
1.1 หม่ืนลา้นดอลลาร์ ซ่ึงที่ผ่านมา EU ไดเ้อาเปรียบทางการคา้ต่อสหรัฐเป็นเวลาหลายปี แต่ EU จะตอ้งยติุการกระท าดงักล่าวในไม่ชา้"   

     ขณะเดียวกนัส านกังานผูแ้ทนการคา้สหรัฐ (USTR) กอ็อกมาเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐเตรียมเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้เฮลิคอปเตอร์โดยสาร 
ชีส ไวน์ ชุดสกี รถจกัรยานยนตบ์างประเภท และสินคา้ประเภทอื่นๆ วงเงินประมาณ 1.1 หม่ืนลา้นดอลลาร์ เพื่อตอบโตก้ารที่ EU ใช้
มาตรการอุดหนุนแอร์บสั บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินคู่แข่งของบริษทัโบอิ้ง ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินของสหรัฐ   ความเคลื่อนไหวดงักล่าว
ของสหรัฐมีข้ึนหลงัจากท่ีองคก์ารการคา้โลก (WTO) มีค  าตดัสินระบุว่า การที่ EU ใหเ้งินอุดหนุนแอร์บสั ไดส่้งผลกระทบต่อสหรัฐ   

ดา้นโฆษกคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปกล่าวว่า "สหภาพยโุรปมัน่ใจว่ามาตรการตอบโตท่ี้สหรัฐไดป้ระกาศออกมานั้นเกินกว่าท่ีควรจะ
เป็นอยา่งมาก และการด าเนินการตอบโตก้ค็วรตอ้งไดรั้บอนุญาตและอยูภ่ายใตค้  าตดัสินของอนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก WTO 

เท่านั้น"                                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/2977814 

 
 

เยอรมันนี 

แมร์เคลิยนัสนับสนุนขยายเส้นตาย Brexit แต่อังกฤษต้องท าตามเง่ือนไข 3 ข้อ 

     นางองัเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า ตนสนบัสนุนการขยายก าหนดเส้นตายการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) ออกไปอีกหลายเดือน จากเดิมท่ีมีก  าหนดในวนัศุกร์น้ี   

     อยา่งไรกดี็ นางแมร์เคิลไดก้  าหนดเง่ือนไข 3 ขอ้ที่องักฤษจะตอ้งใหส้ัญญาว่าจะปฏิบติัตาม ก่อนที่จะไดรั้บการอนุมติัใหข้ยายก าหนด
เส้นตาย Brexit ออกไป   นางแมร์เคิลระบุว่า สถาบนัต่างๆของสหภาพยโุรป (EU) จะตอ้งสามารถด าเนินการอยา่งราบร่ืน และองักฤษ
จะตอ้งเขา้ร่วมการเลือกตั้งรัฐสภายโุรปในปลายเดือนหนา้ รวมทั้งองักฤษจะตอ้งพร้อมท่ีจะท าการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค ์
                                                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/2977955 

 
 

ฝร่ังเศส 

ฝร่ังเศสเตือนยงัมีความเส่ียงที่อังกฤษแยกตัวจาก EU โดยไร้ข้อตกลง  

     โฆษกรัฐบาลฝร่ังเศสกล่าวว่า ยงัคงมีความเส่ียงท่ีองักฤษจะแยกตวัจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยไม่มีการท าขอ้ตกลงใดๆ  

โฆษกระบุว่า คณะรัฐมนตรีฝร่ังเศสไดมี้การหารือกนัต่อประเดน็ดงักล่าว ก่อนท่ีประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครองจะเดินทางไปยงักรุง
บรัสเซลส์ในวนัน้ีเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสุดยอด EU   "กรณี Brexit แบบไม่มีขอ้ตกลงเป็นทางเลือกที่เราตอ้งการนอ้ยที่สุด ขณะที่มีความ
เส่ียงอยา่งแทจ้ริง แต่ฝร่ังเศสไดเ้ตรียมพร้อมรับมือแลว้" เขากล่าว   

     นอกจากน้ี โฆษกกล่าวว่า ฝร่ังเศสพร้อมท่ีจะเปิดกวา้ง และขยายเวลาก าหนดเส้นตาย Brexit แต่ฝร่ังเศสจะไม่ใหก้ารอนุมติัเร่ืองดงักล่าว
อยา่งอตัโนมติั แต่ฝร่ังเศสตอ้งการใหอ้งักฤษส่งสัญญาณท่ีชดัเจน และน่าเช่ือถือ รวมทั้งใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะไม่สร้างความเสียหายต่อ
สถาบนัต่างๆของ EU                                                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq37/2977950 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

08 เม.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า   - 1.5% 

 EUR 13.00 ดัชนีสินค้าส่งออก   - 0.0% 
 USA 21.00 ค าส่ังซ้ือโรงงาน  -0.5% 0.1% 

09 เม.ย.62 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็ก  NFIB  102.0 101.7 
 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ของ JOLTS  7.565M 7.581M 

10 เม.ย.62 EUR 18.45 แถลงการณ์ ECB  - - 
 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.3% 0.2% 
 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  

(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2% 0.1% 

 USA 21.00 คาดการณ์เงินเฟ้อเฟดแอตแลนด์ตา   - 1.9% 
11 เม.ย.62 USA 01.00 รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ 
(FOMC) 

 - - 

 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี  - 0.4% 
 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน   211K 202K 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.3% 0.1% 
 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  

(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2% 0.1% 

12 เม.ย.62 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   - 1.4% 
 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า   0.4% 0.6% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก   0.3% 0.6% 
 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ัน ม.มิชิแกน  98.2 98.4 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปั จจยัท่ีไม่แน่นอน   


