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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,324 1,343 

L2 1,320 1,349 

L3 1,316 1,354 

Date 13  June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,343 

Target 1,324 

Stoploss 1,355 

แนะแนวทางการลงทุน 

   ราคาทองค าดีดตวัข้ึน  ไดแ้รงหนุนจาก
ความกงัวลเก่ียวกบัจากการคาดการณ์ท่ีวา่ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียในปีน้ี   ท าใหร้าคาทองค าเคล่ือน
ตวัเขา้หาโซนแนวตา้นของวนัไดอ้ยา่ง
มัน่คง แนะปิดท าก าไรท่ีแนวตา้น หากกรณี
ไม่ผา่นแนวตา้นอาจพิจารณาเก็งก าไรขาลง 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินยโูรและปอนด ์ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (12 มิ.ย.) หลงัจาก
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (ซีพีไอ) เพ่ิมข้ึนเพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห์ หลงัจากเพ่ิมข้ึน 0.3% ในเดือนเม.ย.   ดชันีซีพีไอ ไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของราคาอาหาร แต่ถูกกดดนัจากการร่วงลงของราคาน ้ ามนั 
และเม่ือเทียบรายปี ดชันีซีพีไอเพ่ิมข้ึน 1.8% ในเดือนพ.ค. ต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ท่ีระดบั 1.9% หลงัจากเพ่ิมข้ึน 1.9% ในเดือนเม.ย.    
      มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนน้ี (11 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนกลบัเขา้ซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั โดยได้
อานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ จากการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลก   

ตลาดการเงินเพ่ิมการคาดการณ์เก่ียวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของเฟดในปีน้ี หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีอ่อนแอของสหรัฐ ขณะท่ี
เจา้หนา้ท่ีเฟดหลายราย ซ่ึงรวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ก็ไดส่้งสญัญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท่ามกลางความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่ง
สหรัฐและจีน  

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน   ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันี
สินคา้ส่งออก   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 

วนัที่ 
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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินยโูรและปอนดท่์ามกลางกระแส
คาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจาก
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีอ่อนแอ ขณะท่ีหุน้กลุ่มพลงังานร่วงลงหลงัจากราคา
น ้ ามนั WTI ด่ิงลงอยา่งหนกั นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัระมดัระวงัการซ้ือขายใน
ขณะท่ีขอ้พิพาทการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนยงัไม่มีแนวโนม้คล่ีคลาย 
                                                                       https://www.ryt9.com/s/iq20/3002021 

 

https://www.ryt9.com/s/iq20/3002021
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เกาหลใีต้ 

เกาหลใีต้จ่อลดดอกเบีย้รับมอืศก.ผนัผวน 

     ผูว้า่แบงกช์าติเกาหลีใต ้ส่งสญัญาณลดดอกเบ้ีย รับมือความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบจากการท าสงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจีน   นายลี จู-ยอล ผูว้า่การธนาคารกลางเกาหลีใตร้ะบุถึงนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลาย เน่ืองจากความตึงเครียดดา้นการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจีนไดต้อกย  ้าความวติกเก่ียวกบัเศรษฐกิจเกาหลีใต ้ซ่ึงนบัเป็นการเปล่ียนท่าทีอยา่งฉบัพลนัของนายลี หลงัจากท่ีก่อน
หนา้น้ี เขาไดย้นืยนัท่ีจะตรึงอตัราดอกเบ้ีย   การส่งสญัญาณดงักล่าวของนายลี มีข้ึนในระหวา่งการกล่าวสุนทรพจน์เน่ืองในวนัครบรอบปีท่ี 
69 ของการก่อตั้งธนาคารกลางเกาหลีใต ้โดยระบุวา่ จ าเป็นตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 

นายลี กล่าววา่ ความไม่แน่นอนในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความขดัแยง้ดา้นการคา้ของสหรัฐ-จีน และการทรุดตวัของตลาดเซมิคอน
ดกัเตอร์ ดงันั้นเราจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ขณะท่ีตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด
กบัทิศทางของการเปล่ียนแปลง และผลกระทบ โดยนบัตั้งแตต่น้ปีน้ี เศรษฐกิจเกาหลีใตไ้ดแ้สดงสญัญาณความซบเซา เน่ืองจากการส่งออก 
และการใชจ่้ายทางธุรกิจทรุดตวัลง   นายลี คาดวา่ เศรษฐกิจเกาหลีใตจ้ะขยายตวัจากการใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนของรัฐบาล และการแกไ้ขภาวะ
ตกต ่าของการส่งออกและการลงทุน แต่ดูเหมือนวา่ ความไม่แน่นอนต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตไ้ดเ้พ่ิมมากข้ึน   

ช่วงไม่ก่ีเดือนมาน้ี นายลี ปฏิเสธความเป็นไปไดท่ี้จะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย โดยเช่ือวา่ เศรษฐกิจของเกาหลีใตจ้ะกระเต้ืองข้ึนในช่วงคร่ึงปี
หลงั ซ่ึงนกัวเิคราะห์หลายคนระบุวา่ เป็นความเช่ือมัน่มากเกินไป ท่ามกลางความขดัแยง้ดา้นการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งสหรัฐและจีน 
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“อซีีบ-ีไอเอม็เอฟ”เตอืนผลกระทบสงครามการค้า 

     นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) และนางคริสติน ลาการ์ด ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 
(ไอเอม็เอฟ) กล่าววา่ มีสญัญาณความผนัผวนเกิดข้ึนจากการท าสงครามการคา้  นายดรากีและนางลาการ์ด เตือนวา่ ความขดัแยง้ทางการคา้
ระหวา่งสหรัฐและประเทศคู่คา้ เช่น จีนและสหภาพยโุรป (อีย)ู จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย และสถานการณ์จะเลวร้ายลง   

     ทั้งน้ี ในการกล่าวในการประชุมอีซีบีคร้ังท่ี 8 ส าหรับประเทศยโุรปในภูมิภาคตอนกลาง, ตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต ้(ซีอีเอสอีอี) 
นางลาการ์ด กล่าววา่ "เราไดม้าประชุมกนั ในขณะท่ีการสนบัสนุนส าหรับความร่วมมือระหวา่งประเทศ และการหาแนวทางแกไ้ขระดบั
พหุภาคีก าลงัลดนอ้ยลง การขยายตวัระดบัโลกเผชิญภาวะซบเซาเป็นเวลามากกวา่ 6 ปี ขณะท่ีประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกได้
ขู่ท่ีจะใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพวกเราทั้งหมด สถานการณ์ความยุง่ยากเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะรูปแบบการขยายตวัของซีอีเอสอีอี  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพ่ึงพาการเปิดกวา้ง และการบูรณาการ"  นางลาการ์ด ยงัระบุดว้ย
วา่ การท่ีสหรัฐขูเ่ก็บภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากยโุรป จะท าใหป้ระเทศในยโุรป ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการผลิตรถยนต ์เช่น สาธารณรัฐเชค สโล
วาเกีย โปแลนด ์และโรมาเนีย จะไดรั้บผลกระทบมากเป็นพิเศษ  ดา้นนายดรากีกล่าววา่ การคา้โลกไดรั้บผลกระทบในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
โดยมีประเทศท่ีใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้มากกวา่ท่ีใชม้าตรการเปิดเสรีทางการคา้ พร้อมทั้งเตือนวา่กลุ่มประเทศ ซีอีเอสอีอี ซ่ึงมีการ
ส่งออกรถยนตคิ์ดเป็นสดัส่วนเกือบ 30% ของการส่งออกทั้งหมด จะมีความอ่อนไหวต่อค าขูข่องประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ในการข้ึน
ภาษีต่อรถยนตท่ี์น าเขา้จากยโุรป   

     ทั้งน้ี ปธน.ทรัมป์ไดท้ าการขู่ในปีท่ีแลว้ท่ีจะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อรถยนตย์โุรป แต่สหรัฐยงัไม่ไดด้ าเนินมาตรการดงักล่าวในขณะน้ี 

นายดรากีแนะน าใหป้ระเทศในกลุ่มซีอีเอสอีอี ด าเนินการใหมี้รูปแบบการขยายตวัท่ีสมดุล โดยพ่ึงพานวตักรรมในประเทศมากข้ึน รวมทั้ง
เพ่ิมการใชจ่้ายดา้นการลงทุน          

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

10 มิ.ย.62 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  7.400M 7.488M 

11 มิ.ย.62 USA 17.00 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกจิขนาดเลก็ NFIB  102.0 103.5 

 USA 19.30 ดชันีราคาผู้ผลติ  0.1% 0.2% 

 USA 21.00 ดชันีราคาผู้ผลติ  
(ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.1% 

12 มิ.ย.62 USA 19.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  0.1% 0.3% 

 USA 16.30 ดชันีราคาผู้บริโภค  
( ไม่รวมอาหารและพลงังาน) 

 0.2% 0.1% 

 USA 21.00 คาดการณ์เงนิเฟ้อ FED แอตแลนด์ต้า  - 2.0% 

13 มิ.ย.62 USA 01.00 ดุลงบประมาณธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา 

 -170.0B 160.3B 

 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้บริโภค เยอรมนัน ี  0.2% 0.2% 

 EUR 16.00 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม ยูโรโซน  -0.4% -0.3% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  215K 218K 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าน าเข้า  -0.3% 0.2% 

 USA 19.30 ดชันีสินค้าส่งออก  0.1% 0.2% 

14 มิ.ย.62 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า  - 2.5% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก  - 0.9% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี  0.7% -0.2% 

 USA 19.30 ยอดค้าปลกี (ไม่รวมยานพาหนะ)  0.4% 0.1% 

 USA 20.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  0.2% -0.5% 

 USA 21.00 ดชันีสินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ  0.4% 0.0% 

 USA 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิแกน  98.6 100.0 

       


