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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,272 1,282 

L2 1,266 1,287 

L3 1,253 1,292 

Date 17 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,282 

Target 1,272 

Stoploss 1,300 

แนะแนวทางการลงทุน 

     จากแรงเทขายทองค าวนัก่อนหน้านี ้
ปรับตวัลงค่อนข้างรุนแรง ท าให้เทรนด์
ระยะส้ันนั้นเสียการทรงตวั เบือ้งต้นมองว่า
แม้จะมรีีบาวน์ได้แต่กท็ าได้ไม่มากนัก  นัก
ลงทุนอาจรอเปิดขายทีแ่นวต้าน เพือ่เกง็
ก าไรขาลงได้ แล้วค่อยไปรอซ้ือกลบัที่
บริเวณแนวรับของวนัได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (16 เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจท่ีสดใส ส่วนสกลุเงินยโูรอ่อนค่าลงเน่ืองจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของยโูรโซน ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของสหรัฐในสปัดาห์น้ี ซ่ึงรวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค. 
 มุมมองภาคบ่าย ราคาทองค าอ่อนตวัลงจากแรงเทขายท าก าไรสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้สหรัฐดีดตวัข้ึน ขานรับผล
ประกอบการท่ีแขง็แกร่งของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี การแขง็ค่าของดอลลาร์ยงัสร้างแรงกดดนัต่อสญัญาทองค าเช่นกนั   
 อยา่งไรก็ตามนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่   ดุลการคา้    สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการ
วา่งงาน   ส ารวจภาพรวมธุรกิจ เฟด  ฟิลาเดเฟีย  ยอดคา้ปลีก  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ 

ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  การปรับลดงบดุล  ตวัเลขจ านวนบา้นใหม่ท่ีก าลงัก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้        
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,277.90 -13.14 

Silver 14.975 +0.120 

Crude Oil 64.05 +0.65 

Dow Jones 26,452.66 +67.89 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
16/04/62 754.03 752.27 -1.76 

17/04/62 00.0 00.0 0.00 

18/04/62 00.0 00.0 0.00 

19/04/62 00.0 00.0 0.00 

20/04/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (16 เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใส 
ส่วนสกลุเงินยโูรอ่อนค่าลงเน่ืองจากความวติกกงัวลเก่ียวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจ
ของยโูรโซน ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสหรัฐในสปัดาห์น้ี 
ซ่ึงรวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) และยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค. 
                                                                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq20/2979416 
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สหรัฐฯ 

ทรัมป์ เลง็ให้อ านาจจนีในการบังคบัใช้ข้อตกลงการค้ากบับริษัทสหรัฐ 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงการคา้กบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิงของจีน โดยเขาไดใ้หค้วามส าคญั
มากท่ีสุดกบัการรับประกนัวา่ จีนจะเผชิญกบัผลกระทบท่ีตามมา หากไม่ปฏิบติัตามสญัญาในขอ้ตกลง และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว 
ปธน.ทรัมป์อาจตอ้งใหอ้ านาจใหม่กบัจีน เพ่ือใชก้บับริษทัสหรัฐ และจะส่งผลกระทบอีกคร้ังต่อกฎหมายระหวา่งประเทศ   

     นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐกล่าววา่ สหรัฐไดใ้หค้  ามัน่กบัจีน และตกลงวา่ทั้งสองฝ่ายจะด าเนินการตามกลไกการบงัคบัใช้
ขอ้ตกลง ขณะท่ีสหรัฐจะเปิดรับตอ่ผลกระทบท่ีจะตามมา แต่เขาไม่ไดเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของค ามัน่สญัญาของสหรัฐและกลไกการ
บงัคบัใชข้อ้ตกลง ซ่ึงก็ไดส้ร้างความประหลาดใจใหก้บันกัวชิาการดา้นกฏหมาย วงการธุรกิจ และสภาคองเกรส  นายเดเนียล ไพร์ซ อดีต
ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจอาวโุสของประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบิลย ูบุช และปัจจุบนัเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทัร็อค ครีก โกลบอล แอดไวเซอร์ก
ล่าววา่ หากสหรัฐอนุญาตใหจี้นมีอ านาจบงัคบัใชข้อ้ตกลงซ่ึงกนัและกนั ก็จะท าใหผู้พิ้พากษา คณะลูกขนุ และผูบ้งัคบัคดีของจีน สามารถ
พิจารณาวา่ สหรัฐเคารพต่อขอ้ผกูมดัหรือไม่  นายไพรซ์กล่าวดว้ยวา่ เขาไม่คิดวา่ ภาคธุรกิจของสหรัฐจะต่ืนตวัเพียงพอต่อความเส่ียงท่ี
จะตอ้งเผชิญกบัการถูกจีนบงัคบัใชข้อ้ตกลงแต่เพียงฝ่ายเดียวอยา่งต่อเน่ือง                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq38/2979499 

 

 
 
 

ฝร่ังเศส 

“มาครง”ตั้งเป้า5ปีบูรณะมหาวหิารให้สวยกว่าเดมิ 

     ประธานาธิบดีมาครง ตอ้งการใหก้ารบูรณะมหาวหิารเสร็จสมบูรณ์ก่อนปารีสจะเป็นเจา้ภาพโอลิมปิกในปี 2567 และมัน่ใจวา่ฝร่ังเศส
สามารถท าได ้ ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝร่ังเศส ประกาศวา่จะบูรณะมหาวหิารนอเทรอดาม ใหก้ลบัมาสวยกวา่เดิมภายใน 
5 ปี หลงัจากท่ีทั้งประเทศ และทั้งโลกต่างรู้สึกตกใจและเสียใจกบัเหตุเพลิงไหมม้หาวหิารอาย ุ850 ปีใจกลางกรุงปารีส จนไดรั้บความ
เสียหายเกือบทั้งหลงัเม่ือช่วงเยน็ของวนัจนัทร์ (15 เม.ย.)   
     อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าฝร่ังเศสประกาศแผนบูรณะมหาวหิารในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญมองวา่ การบูรณะมหาวหิารน่าจะ
ใชเ้วลาเป็นสิบปี  ส าหรับการส ารวจความเสียหายคร่าว ๆ ปรากฏวา่หลงัคาส่วนใหญ่ของมหาวหิารถูกท าลาย ยอดของมหาวหิารถล่มลง
มา ภาพวาดและงานศิลปะไม่ทราบจ านานถูกท าลาย ออแกนหลกัท่ีมีท่อถึงเกือบ 8 พนัท่อ ก็เสียหายอยา่งหนกั แต่ผนงั หอระฆงั และ
หนา้ต่างวงกลมประดบักระจกสีอนัโด่งดงั ไม่ไดรั้บความเสียหาย  

 
 
 

อนิโด 
 

อนิโดฯเลอืกตั้งคร้ังใหญ่วนัพุธนี ้  
     อินโดนีเซียจะจดัการเลือกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัพธุ (17เม.ย.)น้ี ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะลงคะแนนเลือก
ประธานาธิบดี, สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, สมาชิกวฒิุสภา, สมาชิกนิติบญัญติัระดบัจงัหวดั รวมทั้งสมาชิกสภาเขตและสภาเมือง ภายในวนั
เดียวกนั  ส่ิงท่ีน่าสนใจในการเลือกตั้งคร้ังน้ีในอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และประกอบดว้ยเกาะต่างๆราว 
18,000 เกาะ ไดแ้ก่ จ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดสูงถึง 193 ลา้นคน ขณะท่ีผูท่ี้อยูใ่นวยั 17-35 ปีมีจ านวน 80 ลา้นคน ซ่ึงเทียบเท่า
กบัจ านวนประชากรของเยอรมนี, จ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งทัว่ประเทศมีมากถึง 245,000 คน, หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งมีจ านวนถึง 
800,000 หน่วย และช่วงเวลาในการลงคะแนนมีเพียง 6 ชัว่โมง       
     ดา้นสถาบนัโลว ีซ่ึงเป็นสถาบนัวเิคราะห์ของออสเตรเลียระบุวา่ การเลือกตั้งของอินโดนีเซียในคร้ังน้ีถือเป็นการเลือกตั้งภายในวนั
เดียวท่ีมีความซบัซอ้นมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์โลก และคาดวา่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเบ้ืองตน้ภายในเวลาเพียงไม่ก่ี
ชัว่โมงหลงัปิดหีบเลือกตั้ง แต่การประกาศผลการเลือกตั้งขั้นสุดทา้ยจะใชเ้วลาหลายสปัดาห์ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq38/2979499
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

17 เม.ย.62 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค ยูโรโซน  1.0% 0.3% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า  - 0.3% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก  - 0.8% 

 USA 19.30 ดุลการค้า  -53.6B -51.1B 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  0.3% 1.2% 

18 เม.ย.62 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ  0.2% -0.1% 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนัน ี  45.0 44.7 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนัน ี  55.0 54.9 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ ยูโรโซน  47.9 47.6 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ ยูโรโซน  52.7 55.2 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  206K 196K 

 USA 19.30 ส ารวจภาพรวมธุรกจิ เฟด  
ฟิลาเดเฟีย 

 10.2 13.7 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี  0.8% -0.2% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานภาหนะ)  0.7% -0.4% 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ  52.2 52.5 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  55.0 54.8 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ  0.3% 0.8% 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ  0.3% 0.2% 

19 เม.ย.62 USA 03.30 การปรับลดงบดุล  - 3.937T 

 USA 19.30 ตวัเลขจ านวนบ้านใหม่ทีก่ าลงัก่อสร้าง  1.230M 1.162M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่ิอสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.300M 1.296M 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


