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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,266 1,283 

L2 1,253 1,288 

L3 1,248 1,294 

Date 19 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,283 

Target 1,266 

Stoploss 1,290 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค ายงัทรงตัวในระดับต ่า  แต่มี
โอกาสรีบาวน์ขึ้นระหว่างวัน  หลังจากเกิด
สัญญาณ Bullish Divergence   แต่อย่างไร
ก็ตามการดีดตัวอาจท าได้ไม่มากนัก  
เน่ืองจากเป็นการดีดตัวขึ้นในแนวโน้มขา
ลง  นักลงทุนอาจรอขายที่บริเวณแนวต้าน
ของวันได้ 
 
 
  

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

            ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 เม.ย.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่
สดใสของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงยอดค้าปลีกที่พุ่งข้ึนแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่ยโูรอ่อนค่าลงหลังจากไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดั ชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
(PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยโูรโซน ร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน 

 มุมมองภาคเช้า   ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (18 เม.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากสกลุเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหลังจากทางการสหรัฐ
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ซ่ึงรวมถึงยอดค้าปลีกที่พุ่งข้ึนแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี  

 อย่างไรก็ตามนักลงทุนยงัต้องติดตามตัวเลขที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีได้แก่     การปรับลดงบดุล  ตัวเลขจ านวนบ้านใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง   ใบ
อนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย   เป็นต้น             
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,276.00 -0.80 

Silver 14.955 +0.16 

Crude Oil 64.00 +0.24 

Dow Jones 26,559.54 +110.00 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
16/04/62 754.03 752.27 -1.76 
17/04/62 752.27 752.86 +0.59 

18/04/62 752.86 751.68 -1.18 

19/04/62 00.0 00.0 0.00 
20/04/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 เม.ย.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซ่ึง
รวมถึงยอดค้าปลีกที่พุ่งข้ึนแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่ยโูรอ่อนค่าลง
หลังจากไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ ( PMI รวมภาคการผลิต
และบริการเบ้ืองต้นของยโูรโซน ร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน    

                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq21/2978516 
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สหรัฐฯ 

บอนด์ยลีด์สหรัฐปรับตัวลง หลังเผยภาคผลิต-บริการที่ซบเซาของสหรัฐ  

     อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนัน้ี หลงัการเปิดเผยดชันีภาคการผลิตและบริการท่ีซบเซาของสหรัฐ ท าใหมี้
ค  าสั่งซ้ือพนัธบตัรในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 23.01 น.ตามเวลาไทย 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.563% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่
ระดบั 2.967%   ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั    ไอเอชเอส มาร์กิต ซ่ึงเป็นบริษทั
ใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบ้ืองตน้ของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่
ระดบั 52.8 ในเดือนเม.ย. ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 31 เดือน หลงัจากแตะระดบั 54.6 ในเดือนมี.ค.  การปรับตวัลงของดชันี PMI ในเดือน
เม.ย.ไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือใหม่ และการจา้งงาน ขณะท่ีความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจแตะระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือน
มิ.ย.2559   

      อยา่งไรกดี็ ดชันียงัคงอยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีว่า กิจกรรมในภาคธุรกิจของสหรัฐยงัคงมีการขยายตวั  ส่วนดชันี PMI ภาคการผลิต
เบ้ืองตน้ อยูท่ี่ 52.4 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมี.ค.  ส าหรับดชันี PMI ภาคบริการเบ้ืองตน้ อยูท่ี่ 52.9 ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 25 เดือน จาก
ระดบั 55.3 ในเดือนมี.ค.                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq22/2980363 

 

 
 

ญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นเผยดัชนี CPI พ้ืนฐานเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 0.8% ท าสถิติขยายตัวติดต่อกัน 27 เดือน 

      กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสารของญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พื้นฐาน ซ่ึงไม่นบัรวมราคา
อาหารสดเน่ืองจากมีความผนัผวน ปรับตวัข้ึน 0.8% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.7% ในเดือนก.พ.  ขอ้มูลของ
กระทรวงฯระบุว่า ดชันี CPI พื้นฐานของญ่ีปุ่ นท าสถิติขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 27 แมย้งัต ่ากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 
(BOJ) ก าหนดไวท้ี่ระดบั 2% กต็าม   

     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ท่ีส้ินสุดในเดือนมี.ค. ดชันี CPI พื้นฐานของญ่ีปุ่น ปรับตวัข้ึน 0.8% เม่ือเทียบ
กบัปีงบประมาณ 2560 ท่ีเพิ่มข้ึน 0.7%                                                                                                                                        https://www.ryt9.com/s/iq28/2980449 

 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งสูงสุดรอบ 1 ปีคร่ึงในเดือนมี.ค. 
     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกพุ่งข้ึน 1.6% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2560 ขณะที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่ายอดคา้ปลีกจะเพิ่มข้ึนเพียง 0.9% ในเดือนดงักล่าว หลงัจากที่ร่วงลง 0.2% ในเดือนก.พ.  การเพิ่มข้ึน
ของยอดคา้ปลีกในเดือนมี.ค.ไดรั้บแรงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของยอดขายรถยนต ์และเส้ือผา้   เม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกเพิ่มข้ึน 3.6% ใน
เดือนมี.ค.    
     ส่วนยอดคา้ปลีกพื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ามนั วสัดุก่อสร้าง และอาหาร เพิ่มข้ึน 1.0% ในเดือนมี.ค. หลงัจากลดลง 0.3% ใน
เดือนก.พ.                                                                                                                                                                                           https://www.ryt9.com/s/iq28/2980368 

 
 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

17 เม.ย.62 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน   1.0% 0.3% 
 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า   - 0.3% 

 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก   - 0.8% 
 USA 19.30 ดุลการค้า  -53.6B -51.1B 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง   0.3% 1.2% 
18 เม.ย.62 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.2% -0.1% 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  เยอรมันนี  45.0 44.7 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  เยอรมันนี  55.0 54.9 
 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  ยโูรโซน  47.9 47.6 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  ยโูรโซน  52.7 55.2 
 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน   206K 196K 

 USA 19.30 ส ารวจภาพรวมธุรกิจ เฟด  
ฟิลาเดเฟีย 

 10.2 13.7 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก   0.8% -0.2% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก  (ไม่รวมยานภาหนะ)  0.7% -0.4% 
 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต   52.2 52.5 
 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ   55.0 54.8 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ   0.3% 0.8% 
 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ   0.3% 0.2% 

19 เม.ย.62 USA 03.30 การปรับลดงบดุล  - 3.937T 
 USA 19.30 ตัวเลขจ านวนบ้านใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง  1.230M 1.162M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย   1.300M 1.296M 
       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปั จจยัท่ีไม่แน่นอน   


