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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,324 1,338 

L2 1,320 1,343 

L3 1,316 1,349 

 1,316  

Date 13 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,338 

Target 1,324 

Stoploss 1,350 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค าปรับตัวขึ้น แต่ยงัเคล่ือนตัว
อยู่ในกรอบ ทองค าเคล่ือนตัวเข้าหาแนว
ต้านระหว่างวันแล้ว  แนะปิดสถานะท า
ก าไรออกมาก่อน เน่ืองจากมองแนวต้านยงั
ดังกล่าวยงัแข็งแกร่ง  อาจเกิดแรงขายท า
ก าไรระยะส้ัน ๆ ออกมา หากเข้าซ้ือแนะรอ
ราคาอ่อนตัวลงมาก่อน  
 
 
 
  
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยโูรและปอนด ์ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 มิ.ย.) หลงัจาก
ทางการสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ขยบัข้ึนเพียงเลก็นอ้ยในเดือนพ.ค. นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดรั้บแรงกดดนัจากความกงัวลเกี่ยวกบัสงคราม
การคา้ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนเพิ่มเติม                                                                              
มุมมองภาคเชา้   ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตวัข้ึนในวนัน้ี โดยไดอ้านิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ จากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ
ลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินไดเ้พิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
ของเฟดในปีน้ี หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีอ่อนแอของสหรัฐ ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเฟดหลายราย ซ่ึงรวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กไ็ดส่้ง
สัญญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท่ามกลางความตึงเครียดทางการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน   

อยา่งไรกดี็ FedWatch ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ภาวะการซ้ือขายสัญญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบ้ียสหรัฐของ CME Group บ่งช้ีว่า นกัลงทุน
คาดการณ์ว่า มีโอกาส 79% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนก.ค. และมีโอกาส 90% ที่เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเดือนก.ย. และ
มีโอกาส 97% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ังในเดือนธ.ค.   

 นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่    จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน   ดชันีสินคา้น าเขา้  

ดชันีสินคา้ส่งออก   ยอดคา้ปลีก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  ดชันีสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  เป็นตน้   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,338.40 +7.20 

Silver 14.74 +0.101 
Crude Oil 51.14 -2.13 

Dow Jones 26,004.83 -43.68 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
07/06/62 757.59 756.42 -1.17 
10/06/62 756.42 756.42 0.00 

11/06/62 756.42 756.18 -0.24 

12/06/62 756.18 759.70 +3.52 
13/06/62 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินยโูรและปอนด์ ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (11 มิ.ย.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผย
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยบัขึ้นเพียงเล็กน้อยในเดือนพ .ค. นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงั
ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน
เพิ่มเติม                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq20/3001421 

 

https://www.ryt9.com/s/iq20/3001421
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สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องคาดการณ์  

      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เพิ่มข้ึนเพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนเม.ย.   ดชันี CPI ไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของราคาอาหาร แต่ถูกกดดนัจากการ
ร่วงลงของราคาน ้ามนั  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI เพิ่มข้ึน 1.8% ในเดือนพ.ค. ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 1.9% หลงัจาก
เพิ่มข้ึน 1.9% ในเดือนเม.ย.   หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื้นฐานขยบัข้ึน 0.1% ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 4 เม่ือเทียบราย
เดือน  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พื้นฐานปรับตวัข้ึน 2.0% หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.1% ในเดือนเม.ย.                                          https://www.ryt9.com/s/iq28/3001897 

 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองพุ่งข้ึนสัปดาห์ที่แล้ว ขานรับดอกเบ้ียเงินกู้ดิ่งลง  

     สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ  านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านองพุ่งข้ึน 26.8% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ โดย
ไดปั้จจยับวกจากการด่ิงลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ตะระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี  เม่ือเทียบรายปี จ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านอง
เพิ่มข้ึน 41% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ 

     ทั้งน้ี จ านวนผูท่ี้ยืน่ขอสินเช่ือเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มข้ึน 47% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ และพุ่งข้ึน 97% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้  

ส่วนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน 10% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ และเพิ่มข้ึน 10% เช่นกนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงท่ีระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกูไ้ม่เกิน 484,350 ดอลลาร์ ลดลงสู่ระดบั 4.12% ในสัปดาห์ท่ี
แลว้ จากระดบั 4.23% ก่อนหนา้น้ี                                                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq28/3001872 

 
 
 
 

UBS 

ยบีูเอส-โกลด์แมน แซคส์ประสานเสียงฟันธงเฟดไม่ห่ันดอกเบ้ียในปีน้ี  

      นกัวิเคราะห์ของยบูีเอสคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี ซ่ึงสวนทางมุมมองของตลาดการเงิน  

ทั้งน้ี FedWatch ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ภาวะการซ้ือขายสัญญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบ้ียสหรัฐของ CME Group บ่งช้ีว่า นกัลงทุนคาดการณ์ว่า มี
โอกาส 79% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนก.ค. และมีโอกาส 60% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 3 คร้ังในปีน้ี 

ยบีูเอสเตือนว่า การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของเฟดจะไม่เกิดข้ึนจริง เน่ืองจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีการ
เปิดเผยในระยะน้ี เป็นตวัเลขเศรษฐกิจท่ี"ผสมผสาน" แทนที่จะเป็นตวัเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะไม่เพียงพอที่จะท าใหเ้ฟด
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเร็วๆน้ี   ในมุมมองของเรา เราเห็นว่าการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกบัการท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียรวม 1.00% 
ภายในปีหนา้ เป็นการคาดการณ์ที่มากเกินจริง โดยในขณะที่เฟดถูกบงัคบัใหส้นบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความขดัแยง้ทาง
การคา้ระหว่างสหรัฐและจีนที่สร้างความเสียหายต่อการใชจ่้ายดา้นทุน และการจา้งงาน แต่เรากไ็ม่คาดว่าเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียใน
เร็วๆน้ี" นายมาร์ค แฮเฟเล หวัหนา้เจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทุนของยบูีเอส กล่าว นายแฮเฟเลยงัไดร้ะบุถึงตวัเลขว่างงานที่ระดบั 3.6% ซ่ึงเป็น
ระดบัต ่าสุดในรอบ 50 ปี ขณะที่ตลาดแรงงานยงัคงแข็งแกร่ง และผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง   ความเห็นดงักล่าวของยบูีเอสสอด
คลอ้งกบัท่ีโกลดแ์มน แซคส์ระบุในวนัจนัทร์ว่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี โดยค าพูดของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไม่ได้
เป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับลดอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในไม่ชา้                                                                                    https://www.ryt9.com/s/iq27/3001883 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

10 ม.ิย.62 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  7.400M 7.488M 
11 ม.ิย.62 USA 17.00 ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดเล็ก  NFIB  102.0 103.5 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.1% 0.2% 
 USA 21.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  

(ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2% 0.1% 

12 ม.ิย.62 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.1% 0.3% 
 USA 16.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค  

( ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2% 0.1% 

 USA 21.00 คาดการณ์เงินเฟ้อ FED แอตแลนด์ต้า  - 2.0% 
13 ม.ิย.62 USA 01.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา 
 -170.0B 160.3B 

 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี  0.2% 0.2% 
 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยโูรโซน   -0.4% -0.3% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน   215K 218K 
 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า   -0.3% 0.2% 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก   0.1% 0.2% 
14 ม.ิย.62 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า   - 2.5% 

 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก   - 0.9% 
 USA 19.30 ยอดค้าปลีก   0.7% -0.2% 
 USA 19.30 ยอดค้าปลีก (ไม่รวมยานพาหนะ)  0.4% 0.1% 

/ USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม   0.2% -0.5% 
 USA 21.00 ดัชนีสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ   0.4% 0.0% 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม .มิชิแกน  98.6 100.0 
       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปั จจยัท่ีไม่แน่นอน   


