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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,266 1,278 

L2 1,253 1,283 

L3 1,248 1,288 

Date 18 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,278 

Target 1,266 

Stoploss 1,290 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ทองค ายงัคงเคลือ่นตวัในแดนลบ จาก
แรงกดดนัค่าเงนิดอลลาร์ทีแ่ข็งค่า นัก
ลงทุนเทขายทองค าหันกลบัไปถอืสินทรัพย์
เส่ียงทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่กีว่า  มองว่า
ระหว่างวนัท าได้แคเพยีงรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ 
แนะรอขายตามกรอบแนวต้านของวนั 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยนและปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ขอ้มูลเศรษฐกิจหลายรายการ ซ่ึงรวมถึงตวัเลขขาดดุลการคา้ท่ีลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 8 เดือน   
 มุมมองภาคบ่าย ราคาทองค าอ่อนตวัลงจากแรงเทขายท าก าไรสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้สหรัฐดีดตวัข้ึน ขานรับผล
ประกอบการท่ีแขง็แกร่งของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี การแขง็ค่าของดอลลาร์ยงัสร้างแรงกดดนัต่อสญัญาทองค าเช่นกนั   
 อยา่งไรก็ตามนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขท่ีจะประกาศในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน   ส ารวจภาพรวมธุรกิจ เฟด  ฟิ
ลาเดเฟีย  ยอดคา้ปลีก  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  การปรับลดงบดุล  

ตวัเลขจ านวนบา้นใหม่ท่ีก าลงัก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้        
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,272.70 -1.20 

Silver 14.975 +0.120 

Crude Oil 63.76 -0.29 

Dow Jones 26,449.54 -3.12 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

17/04/62 752.27 752.86 +0.59 

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 

     ดชันีค่าเงินดอลลาร์ลดลง เน่ืองจากนกัลงทุนสนใจลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงสูงข้ึน หลงัตวัเลขเศรษฐกิจจีนดีข้ึนในเดือนมีนาคมสหรัฐฯ – จีนเตรียมเจรจา
ขอ้ตกลงทางการคา้กนัอีกคร้ังในช่วงปลายเดอืนนี ้      
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น า้มนัดิบ 

ราคาน า้มนัเวสต์เทก็ซัสปรับตวัลง 

     สญัญาน ้ ามนัดิบเวสตเ์ทกซสั งวดส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 29 เซ็นต ์ปิดท่ี 63.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสญัญาน ้ ามนัดิบเบรนทล์อนดอน 
งวดส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 10 เซ็นต ์ปิดท่ี 71.62 ดอลลาร์/บาร์เรล   นกัวเิคราะห์ใหค้วามเห็นวา่ ตลาดน ้ ามนัปรับตวัลดลง หลงัจากรัสเซีย
และผูผ้ลิตหลกัรายอ่ืนๆระบุวา่อาจยกระดบัก าลงัผลิต และคาดหมายวา่ก าลงัผลิตน ้ ามนัชั้นหินของสหรัฐอาจเพ่ิมข้ึนอีก  ความเคล่ือนไหว
ของตลาดน ้ ามนัมีข้ึนแมว้า่ส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานแห่งสหรัฐ เผยแพร่รายงานในวนัพธุ(17เม.ย.) ระบุวา่ คลงัน ้ ามนัดิบส ารอง
ของประเทศ ลดลง 1.4 ลา้นบาร์เรล ในสปัดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 12 เม.ย. สวนทางกบัท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไวว้า่จะเพ่ิมข้ึนราวๆ 1.8 ลา้น
บาร์เรล  นอกจากน้ี ขอ้มูลของส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานแห่งสหรัฐ ยงัพบวา่สตอ๊กเบนซินลดลง 1.2 ลา้นบาร์เรล เช่นเดียวกบัคลงั
ส ารองน ้ ามนักลัน่ท่ีลดลง 400,000 บาร์เรล 

 
 
 
 

อนิโดนิเซีย 

 โพลล์ช้ีปธน.อนิโดฯคว้าชัยเลอืกตั้ง 

     ผลส ารวจบ่งช้ีวา่ นายโจโก วโิดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย จะควา้ชยัชนะในการเลือกตั้งวนัน้ี โดยคาดวา่เขาจะไดรั้บคะแนนเสียง 
54.90% ขณะนายปราโบโว สุเบียนโต คู่แข่งจะไดรั้บคะแนนเสียงเพียง 45.10%  ขณะน้ีเจา้หนา้ท่ีไดน้บัคะแนนบตัรเลือกตั้งจ านวน 
83.70% ของทั้งหมดแลว้   

     ทั้งน้ี อินโดนีเซียจดัการเลือกตั้งคร้ังใหญ่ในวนัน้ี ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกประธานาธิบดี, มาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร, สมาชิกวฒิุสภา, สมาชิกสภานิติบญัญติัระดบัจงัหวดั รวมทั้งสมาชิกสภาเขตและสภาเมือง ภายในวนัเดียวกนั  ส่ิงท่ีน่าสนใจ
ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีในอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และประกอบดว้ยเกาะต่างๆราว 18,000 เกาะ ไดแ้ก่ 
จ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดสูงถึง 193 ลา้นคน ขณะท่ีผูท่ี้อยูใ่นวยั 17-35 ปีมีจ านวน 80 ลา้นคน ซ่ึงเทียบเท่ากบัจ านวน
ประชากรของเยอรมนี, จ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งทัว่ประเทศมีมากถึง 245,000 คน และหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งมีจ านวนถึง 800,000 
หน่วย  โลว ีอินสติติว ซ่ึงเป็นสถาบนัวเิคราะห์ของออสเตรเลียระบุวา่ การเลือกตั้งของอินโดนีเซียในคร้ังน้ีถือเป็นการเลือกตั้งภายในวนั
เดียวท่ีมีความซบัซอ้นมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์โลก  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอยา่งเป็นทางการใน
วนัท่ี 22 พ.ค. 

 
 
 

อนิเดีย 
 

เจท็ แอร์เวย์ระงบัเทีย่วบินทั้งหมดหลงัหมดทุนท าธุรกจิ 

     เจท็ แอร์เวย ์สายการบินสญัชาติอินเดีย ตดัสินใจระงบัเท่ียวบินทั้งภายในประเทศและเท่ียวบินต่างประเทศเป็นการชัว่คราว หลงัจากไม่
สามารถหาแหล่งเงินสดใหม่มาตอ่ลมหายใจธุรกิจท่ีถูกรุมเร้าดว้ยหน้ีสินมหาศาล  ทั้งน้ี สายการบินใหบ้ริการเท่ียวบินสุดทา้ยในวนัพธุ
(17เม.ย.)เน่ืองจากไม่สามารถจ่ายค่าเช้ือเพลิงและค่าบริการส าคญัๆดา้นอ่ืนได ้ดา้นโฆษกของสายการบินระบุวา่ ไม่มีทางเลือกอ่ืนในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากระงบัการใหบ้บริการเท่ียวบินในประเทศทุกเสน้ทาง แต่ก็หวงัวา่จะกลบัมาใหบ้ริการไดอี้กคร้ัง  สายการบิน
เจ็ท แอร์เวย ์ซ่ึงถือเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่สุดของอินเดีย แบกรับภาระหน้ีสินดา้นต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวม 1.2 พนัลา้นดอลลาร์ แต่
ไม่สามารถเจรจากบักลุ่มธนาคารเจา้หน้ีเพ่ือขอยดืหน้ีไดอี้กแลว้ และปัจจุบนั สายการบินมีฝงูบิน 123 ล า แต่มีท่ีใชง้านไดเ้พียง 5 ล าเท่านั้น 
ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้น่ืองจากสายการบินติดคา้งค่าเช่าเคร่ืองบิน  รัฐบาลอินเดีย ไดข้อร้องใหธ้นาคารหลายแห่งของรัฐบาลย่ื่

นมือเขา้มาช่วยกอบกูส้ถานะของสายการบินท่ีมีพนกังานในสงักดัประมาณ 23,000 คน และสายการบินน้ีก่อตั้งโดยนายนาเรช โกยาล เม่ือ
25 ปีก่อน แตน่ายนาเรช ประกาศลงจากต าแหน่งประธานบริหารสายการบินแห่งน้ีเม่ือเดือนท่ีแลว้ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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 เยอรมนันี  45.0 44.7 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี  55.0 54.9 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ ยูโรโซน  47.9 47.6 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบริการ 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   


