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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,270 1,283 

L2 1,266 1,288 

L3 1,253 1,294 

Date 19 April 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,283 

Target 1,270 

Stoploss 1,290 

แนะแนวทางการลงทุน 

     มุมมองยงัคล้ายวนัวาน ราคาทองค า
ยงัคงเคลือ่นตวัในกรอบแคบ จากแรง
กดดนัค่าเงนิดอลลาร์ทีแ่ข็งค่านักลงทุนเท
ขายทองค าหันกลบัไปถือสินทรัพย์เส่ียงที่
ให้ผลตอบแทนทีด่กีว่า  มองว่าระหว่างวนั
ท าได้แคเพยีงรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ แนะรอ
ขายตามกรอบแนวต้านของวนั 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 เม.ย.) ขานรับขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี
สดใสของสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกท่ีพุง่ข้ึนแขง็แกร่งสุดในรอบกวา่ 1 ปี ขณะท่ียโูรอ่อนค่าลงหลงัจากไอเอชเอส มาร์กิตระบุวา่ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
(PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองตน้ของยโูรโซน ร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน 
     ดอลลาร์สหรัฐไดรั้บแรงหนุนจากขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง โดยกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกพุง่ข้ึน 1.6% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2560 และมากกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะเพ่ิมข้ึนเพียง 0.9% เพราะไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของยอดขาย
รถยนต ์และเส้ือผา้   ขณะท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดบั 192,000 ราย
ในสปัดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2512 และเป็นการลดลงติดต่อกนั 5 สปัดาห์ นอกจากน้ี ตวัเลขดงักล่าวยงัสวนทางกบัท่ีนกัวเิคราะห์
คาดการณ์วา่จะเพ่ิมข้ึนสู่ระดบั 205,000 ราย 
 มุมมองภาคบ่าย ราคาทองค าอ่อนตวัลงโดยไดรั้บแรงกดดนัจากสกลุเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าหลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใส 
ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกท่ีพุง่ข้ึนแขง็แกร่งสุดในรอบกวา่ 1 ปี หลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกพุง่ข้ึน 1.6% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2560    ขณะท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกลดลง 5,000ซ่ึง
เป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2512 และเป็นการลดลงติดต่อกนั 5 สปัดาห์   
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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 

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 

18/04/62 752.86 751.68 -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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 เม.ย.) ขานรับขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใสของ
สหรัฐ ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกท่ีพุง่ข้ึนแขง็แกร่งสุดในรอบกวา่ 1 ปี ขณะท่ียโูรอ่อน
ค่าลงหลงัจากไอเอชเอส มาร์กิตระบุวา่ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) รวมภาค
การผลิตและบริการเบ้ืองตน้ของยโูรโซน ร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดือน 
     ดอลลาร์สหรัฐไดรั้บแรงหนุนจากขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง โดยกระทรวง
พาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกพุง่ข้ึน 1.6% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึน
มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2560 และมากกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะ
เพ่ิมข้ึนเพียง 0.9% เพราะไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของยอดขายรถยนต ์และ
เส้ือผา้   ขณะท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ จ านวนชาวอเมริกนัท่ียืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกลดลง 5,000 ราย สู่ระดบั 192,000 รายในสปัดาห์ท่ีแลว้ 
ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2512 และเป็นการลดลงติดตอ่กนั 5 สปัดาห์ 
นอกจากน้ี ตวัเลขดงักล่าวยงัสวนทางกบัท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะเพ่ิมข้ึนสู่
ระดบั 205,000 ราย 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐยนัระบบอาวุธทีเ่กาหลเีหนอืทดสอบล่าสุดไม่ใช่ขีปนาวุธ 

     กระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยระบบอาวธุท่ีเกาหลีเหนือไดท้ดสอบเม่ือวนัพธุท่ีผา่นมานั้น ไม่ใช่ขีปนาวธุแต่อยา่งใด 

ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ แพททริค ชานาฮาน รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กล่าววา่ การทดสอบดงักล่าวข้ึนอยูก่บัวา่ คุณ
ตอ้งการท่ีจะก าหนดประเภทอยา่งไร ซ่ึงการทดสอบคร้ังน้ีไม่ใช่ขีปนาวธุ  ทางดา้นชาร์ลส์ ซมัเมอร์ส โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
ไม่ไดต้อบค าถามเก่ียวกบัอาวธุท่ีเกาหลีเหนือไดท้ดสอบ โดยใหเ้หตุผลเร่ืองหน่วยสืบราชการลบั แตไ่ดย้นืยนัวา่ การทดสอบอาวธุเชิง
ยทุธวธีิไม่ไดก่้อใหเ้กิดภยัคุกคามต่อสหรัฐหรือพนัธมิตรในระดบัภูมิภาคแต่อยา่งใด   

     นอกจากน้ี โฆษกยงัไดย้  ้าดว้ยวา่ กองบญัชาการเหนือของสหรัฐและกองบญัชาการเชิงกลยทุธ์ของสหรัฐ ไดป้ฏิบติัการตามปกติในช่วง 
24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา  เม่ือวานน้ี ส านกัข่าวกลางของเกาหลีเหนือไดร้ายงานวา่ นายคิม จอง อึน ผูน้ าสูงสุดของเกาหลีเหนือไดต้รวจการ
ทดสอบยงิขีปนาวธุน าวถีิเม่ือวนัพธุท่ีผา่นมา                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq37/2980612 

 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

เดโมแครตเลง็กดดนัมูลเลอร์ให้การต่อสภาคองเกรสหลงัทราบผลการตรวจสอบกรณีรัสเซีย 

     พรรคเดโมแครตไดอ้อกมากดดนัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ แห่งสหรัฐมากยิง่ข้ึน ภายหลงัจากท่ีไดมี้การเผยแพร่รายงานการ
ตรวจสอบกรณีท่ีวา่ รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในปี 2559 หรือไม่  นายวลิเลียม บาร์ รมว.ยติุธรรมสหรัฐ แถลงใน
วนัน้ีวา่ ผลการสอบสวนของนายโรเบิร์ต มูลเลอร์ อยัการพิเศษของสหรัฐ ไม่พบหลกัฐานมากพอท่ีจะบ่งช้ีวา่ ทรัมป์ขดัขวางกระบวนการ
สอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2559  "เราไดข้อ้สรุปวา่ หลกัฐานจากท่านอยัการพิเศษไม่เพียง
พอท่ีจะบ่งช้ีวา่ท่านประธานาธิบดีขดัขวางกระบวนการยติุธรรม" นายบาร์กล่าวในการแถลงข่าว ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยรายงานจ านวน 400 
หนา้ของนายมูลเลอร์เก่ียวกบัการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ   

     ทั้งน้ี พรรคเดโมแครตตอ้งการใหน้ายมูลเลอร์ใหป้ากค าต่อสภาคองเกรสเก่ียวกบัรายงานท่ีไดจ้ดัท าดงักล่าว 

โดยรายงานท่ีไดมี้การเปิดเผยเม่ือวานน้ี ช้ีวา่ ทรัมป์พยายามท่ีจะท าใหน้ายมูลเลอร์ตอ้งลาออกจากต าแหน่ง ขณะท่ีทีมกฎหมายของทรัมป์
กล่าวถึงรายงานฉบบัน้ีวา่เป็นชยัชนะอยา่งส้ินเชิง                                                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq37/2980607 

 

 
 
 

รัสเซีย 

ท าเนียบเครมลนิเผยคมิ จอง อนึเตรียมเยอืนรัสเซียในเดอืนนี ้
     ท าเนียบเครมลินแถลงในวนัน้ีวา่ นายคิม จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือ จะเดินทางเยอืนรัสเซียใน"ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนเม.ย." ตามค าเชิญ
ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน   

     อยา่งไรก็ดี แถลงการณ์ดงักล่าวไม่ไดใ้หร้ายละเอียดอยา่งอ่ืนทางดา้นส านกัข่าวยอนฮพัของเกาหลีใตร้ายงานก่อนหนา้น้ีวา่ นายคิม จอง 
อึน จะเขา้ร่วมการประชุมสุดยอดเป็นคร้ังแรกกบัปธน.ปูตินในเดือนน้ียอนฮพัรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวระบุวา่ การประชุมดงักล่าวอาจ
เกิดข้ึนก่อนหรือหลงัจากการท่ีปธน.ปูตินเขา้ร่วมการประชุม Belt and Road Initiative ท่ีทางการจีนจดัข้ึนท่ีกรุงปักก่ิงในวนัท่ี 25-27 เม.ย. 
มีการคาดการณ์กนัวา่การประชุมสุดยอดระหวา่งปธน.ปูติน และนายคิม จอง อึน จะจดัข้ึนท่ีเมืองวลาดิวอสตอคในภูมิภาคตะวนัออกไกล
ของรัสเซีย ซ่ึงตั้งอยูติ่ดชายแดนเกาหลีเหนือ  ทั้งน้ี ปธน.ปูตินไดเ้ชิญนายคิม จอง อึน เดินทางเยอืนรัสเซียตั้งแต่เดือนพ.ค.ปีท่ีแลว้ 
                                                                                                                                                                                                                                https://www.ryt9.com/s/iq37/2980347 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2980612
https://www.ryt9.com/s/iq37/2980607
https://www.ryt9.com/s/iq37/2980347


 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    19 เมษายน 2562 

  

 

 

 

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   


