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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,284 1,298 

L2 1,280 1,303 

L3 1,275 1,308 

Date 12 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,298 

Target 1,284 

Stoploss 1,309 

แนะแนวทางการลงทุน 

     จากแรงเทขายทองค าวนัก่อนหน้านี ้
ปรับตวัลงค่อนข้างรุนแรง ท าให้เทรนด์
รระยะส้ันนั้นเสียการทรงตวั เบือ้งต้นมอง
ว่าแม้จะมรีีบาวน์ได้แต่กท็ าได้ไม่มากนัก  
นักลงทุนอาจรอเปิดขายทีแ่นวต้าน เพือ่เกง็
ก าไรขาลงได้ แล้วค่อยไปรอซ้ือกลบัที่
บริเวณแนวรับของวนัได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

 

      ดชันีค่าเงินดอลลาร์สูงข้ึน เน่ืองจากดชันีราคาผูผ้ลิตของสหรัฐฯ  สูงกวา่ท่ีตลาดคาดและยอดขอรับสวสัดิการการวา่งงานต ่าสุดในรอบ 49 ปี     
     ภาวะตลาดไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่ง โดยดชันีราคาผูผ้ลิตสหรัฐฯ เดือนมีนาคมปรับสูงข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 5 เดือน
และจ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานของสหรัฐฯ ปรับลดลงต่อเน่ืองเป็นสปัดาห์ท่ี 4 ส่วนในเอเชียอตัราเงินเฟ้อของจีนเดือนมีนาคมปรับสูงข้ึนมากกวา่ท่ี
คาด   
  มุมมองภาคบ่าย ราคาทองค าอ่อนตวัลงเน่ืองจากนกัลงทุนเทขายท าก าไรหลงัจากสญัญาทองค าปรับตวัข้ึนติดต่อกนั 4 วนัท าการก่อนหนา้น้ี 
นอกจากน้ี สญัญาทองค ายงัไดรั้บแรงกดดนัจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และจากการท่ีนกัลงทุนเทยงัขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั 
หลงัจากคลายความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ Brexit   
 อยา่งไรก็ตามนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่   ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  ดชันีความเช่ือมัน่ ม.มิชิแกน  

เป็นตน้        
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,293.30 -20.60 

Silver 14.867 -0.377 

Crude Oil 63.85 -1.03 

Dow Jones 26,143.05 -14.11 

วนัที่ 
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 

11/04/62 757.85 757.85 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     ดชันีค่าเงินดอลลาร์สูงข้ึน เน่ืองจากดชันีราคาผูผ้ลิตของสหรัฐฯ  สูงกวา่ท่ีตลาด
คาดและยอดขอรับสวสัดิการการวา่งงานต ่าสุดในรอบ 49 ปี     
     ภาวะตลาดไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีแขง็แกร่ง โดย
ดชันีราคาผูผ้ลิตสหรัฐฯ เดือนมีนาคมปรับสูงข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 5 เดือนและ
จ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานของสหรัฐฯ ปรับลดลงต่อเน่ืองเป็นสปัดาห์ท่ี 4 
ส่วนในเอเชียอตัราเงินเฟ้อของจีนเดือนมีนาคมปรับสูงข้ึนมากกวา่ท่ีคาด   
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จีน 

สนง.ศุลกากรจนีเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศใน Q1/62 เพิม่ขึน้ 3.7% เทยีบรายปี 

      ส านกังานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในวนัน้ีวา่ มูลค่าการคา้ต่างประเทศของจีนในช่วงไตรมาสแรกปีน้ี เพ่ิมข้ึน 3.7% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี แตะท่ีระดบั 7.01 ลา้นลา้นหยวน (1.04 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  รายงานของ GAC ระบุวา่ ยอดส่งออกในไตรมาสแรกขยายตวั 6.7% เทียบ
รายปี แตะท่ีระดบั 3.77 ลา้นลา้นหยวน ขณะท่ียอดส่งออกขยบัข้ึน 0.3% แตะท่ี 3.24 ลา้นลา้นหยวน ส านกัข่าวซินหวัรายงาน 
                                                                                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq28/2978794 
 

 
 
 

องักฤษ 

 ผู้ว่าฯแบงก์ชาตอิงักฤษเผยฉันทามต ิBrexit ต้องใช้เวลา ขอให้รอดูต่อไป 

     นายมาร์ค คาร์นีย ์ผูว้า่การธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เปิดเผยวา่ องักฤษอาจตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหน่ึงในการบรรลุฉนัทามติ เพ่ือหาทาง
ออกเก่ียวกบัขอ้ตกลงในการถอนองักฤษออกจากสหภาพยโุรป หรือ Brexit  ผูว้า่ฯแบงกช์าติองักฤษ เปิดเผยวา่ ขณะน้ีพรรคต่าง ๆ ของ
องักฤษก าลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือหาทางออกในประเด็นดงักล่าว ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา และขอใหร้อดูต่อไปวา่จะเกิดส่ิงใดตามมา 

ในส่วนของเศรษฐกิจโลกนั้น นายคาร์นียไ์ดแ้สดงความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัลงในแง่ของการคา้และการลงทุน พร้อมกบัเตือนวา่ไม่
ควรอาศยัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกัจนเกินไป   

     ทั้งน้ี สหภาพยโุรป (EU) ไดใ้หค้วามเห็นชอบเร่ืองการขยายระยะเวลาการถอนตวัขององักฤษจากสหภาพยโุรป ออกไปเป็นเดือนต.ค. 
2562   นายโดนลัด ์ทสัก ์ประธานคณะมนตรียโุรป เปิดเผยผา่นทวติเตอร์วา่ ผูน้ าประเทศสมาชิก 27 ชาติของสหภาพยโุรป (EU) ไดเ้ห็นชอบ
ใหอ้งักฤษขยายเวลาการถอนตวัออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวนัท่ี 31 ต.ค. ซ่ึงนานกวา่ท่ีนางเทเรซา เมย ์นายกรัฐมนตรีองักฤษไดย้ืน่ขอตอ่ 
EU ก่อนหนา้น้ีวา่ใหเ้ล่ือนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย.                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq29/2978767 

 

 
 
 
 

IMF 

ผอ.IMF เรียกร้องรัฐบาลทัว่โลกหลกีเลีย่งการด าเนินนโยบายการค้าทีผ่ดิพลาด 

     นางคริสติน ลาการ์ด ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดเ้รียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายก าหนดนโยบายของรัฐบาลทัว่โลก
พยายามหลีกเล่ียงการด าเนินนโยบายการคา้ท่ีผิดพลาดและเป็นอนัตราย เน่ืองจากเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลงเป็นวงกวา้ง ขณะท่ี
แนวโนม้การดีดตวัของเศรษฐกิจยงัคงเปราะบาง  "เราต่างก็ทราบกนัมานานหลายสิบปีแลว้วา่ การบูรณาการทางการคา้เป็นปัจจยัท่ีช่วย
กระตุน้ประสิทธิภาพดา้นการผลิต นวตักรรม การเติบโต การจา้งงาน และยงัช่วยลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมู่ประชาชนท่ีมี
รายไดต้  ่า" นางลาการ์ดไดแ้ถลงตอ่ส่ือมวลชนในการประชุมประจ าปีของ IMF และธนาคารโลกเม่ือวานน้ี   

     ทั้งน้ี ผูอ้  านวยการ IMF ไดเ้รียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาการด าเนินนโยบายการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงรวมถึงการ
ด าเนินการผา่นการปฏิรูประบบขององคก์ารการคา้โลก พร้อมระบุวา่ ทุกฝ่ายจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีจะสร้างความเจบ็ปวด
ใหก้บัตนเอง ซ่ึงรวมถึงการเรียกเก็บภาษีและก าแพงการคา้   

     นอกจากน้ี นางลาการ์ด คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลก 70% มีแนวโนม้เขา้สู่ในภาวะชะลอตวัในปีน้ี ซ่ึงสวนทางกบัในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี
ท่ี 75% ของเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและสอดคลอ้งกนั   ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ เม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมา IMF ไดเ้ปิดเผย
รายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (WEO) โดย IMF ไดป้รับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกลงสู่ระดบั 3.3% ในปีน้ี ซ่ึงลดลง 0.2% 
จากท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนม.ค.                                                                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq29/2978747 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq28/2978794
https://www.ryt9.com/s/iq29/2978767
https://www.ryt9.com/s/iq29/2978747
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

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

 EUR 13.00 ดชันีสินค้าส่งออก  - 0.0% 

 USA 21.00 ค าส่ังซื้อโรงงาน  -0.5% 0.1% 

09 เม.ย.62 USA 17.00 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็ 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 ดชันีราคาผู้บริโภค  0.3% 0.2% 

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.1% 

 USA 21.00 คาดการณ์เงนิเฟ้อเฟดแอตแลนด์ตา  - 1.9% 

11 เม.ย.62 USA 01.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรัฐ 

(FOMC) 

 - - 

 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้บริโภค เยอรมนัน ี  - 0.4% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน  211K 202K 

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  0.3% 0.1% 

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.1% 

12 เม.ย.62 EUR 16.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  -0.6% 1.4% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าน าเข้า  0.4% 0.6% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าส่งออก  0.3% 0.6% 

 USA 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ ม.มชิิแกน  98.2 98.4 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


