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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,337 1,354 

L2 1,332 1,358 

L3 1,327 1,363 

 1,316  

Date 14 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,354 

Target 1,327 

Stoploss 1,365 

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

 

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแส
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลแรงงานท่ีซบเซา ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาขอ้มูล
เศรษฐกิจของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม  

มุมมองภาคเชา้   ราคาทองค ายงัคงไดรั้บแรงซ้ือในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและ
อิหร่าน โดยรายงานล่าสุดระบุว่า เกิดเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน ใกลก้บัช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.
ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล า เน่ืองจากตอ้งการใหส้หรัฐยกเลิกมาตรการคว  ่าบาตร  

นอกจากน้ี สัญญาทองค ายงัไดแ้รงหนุนจากการคาดการณ์ท่ีว่า เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี โดย FedWatch ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์
ภาวะการซ้ือขายสัญญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบ้ียสหรัฐของ CME Group บ่งช้ีว่า นกัลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาส 79% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอยา่ง
เร็วที่สุดในเดือนก.ค. และมีโอกาส 90% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเดือนก.ย. และมีโอกาส 97% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ังในเดือน
ธ.ค.    

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่    ยอดคา้ปลีก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  ดชันีสินคา้คงคลงั
ภาคธุรกิจ   ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  เป็นตน้   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,343.70 +6.90 

Silver 14.892 +0.139 
Crude Oil 52.28 +1.14 

Dow Jones 26,106.77 +101.94 

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 
13/06/62 759.70 759.70 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเ ม่ือเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส ในการซ้ือขายที่
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียในปีน้ี หลังจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลแรงงานที่ซบเซา ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรั ฐในวันน้ี 
ซ่ึงรวมถึงยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
                                                                                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq21/3002450 
 

https://www.ryt9.com/s/iq21/3002450
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สหรัฐฯ 

สหรัฐกล่าวหาอิหร่านอยู่เบ้ืองหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน ้ามันในช่องแคบฮอร์มุซวันน้ี  

     นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในช่องแคบฮอร์มุซวนัน้ี 

"อิหร่านท าการโจมตี เน่ืองจากตอ้งการใหเ้รายกเลิกมาตรการคว  ่าบาตร โดยอิหร่านไม่มีสิทธิท าการโจมตีพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ และสร้างความ
ป่ันป่วนต่อตลาดน ้ามนั รวมทั้งท  าการแบลค็เมลด์า้นนิวเคลียร์" นายปอมเปโอกล่าว   "ประชาคมระหว่างประเทศต่างกป็ระณามอิหร่านที่ได้
ท  าลายอิสรภาพในการเดินเรือ และพุ่งเป้าหมายไปยงัพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ" เขากล่าว   

      ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดรั้บการบรรยายสรุปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ และไดก้ล่าวโทษอิหร่านว่า
อยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนัในวนัท่ี 12 พ.ค.ต่อเรือบรรทุกน ้ามนัจ านวน 4 ล าท่ีแล่นในน่านน ้าเดียวกนั ขณะน้ี ยงัไม่มี
กลุ่มใดออกมาอา้งความรับผิดชอบต่อการโจมตีในวนัน้ี   ส่ือรายงานว่า เรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าท่ีถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในวนัน้ี ล  าหน่ึง
เป็นเรือสัญชาติญ่ีปุ่ นช่ือ Kokuka Courageous ส่วนอีกล  าหน่ึงเป็นเรือที่จดทะเบียนในหมู่เกาะมาร์แชลช่ือ Front Altair  ลูกเรือทั้ง 21 คนของเรือ 
Kokuka Courageous สามารถหลบหนีบนเรือชูชีพไดอ้ยา่งปลอดภยั และก าลงัมุ่งหนา้สู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

      ทั้งน้ี เรือ Kokuka Courageous ก าลงัแล่นในอ่าวโอมาน โดยออกเดินทางจากซาอุดีอาระเบีย ขณะมุ่งหนา้สู่ไทย และสิงคโปร์ ก่อนที่จะเกิด
เหตุโจมตีส่วนเรือ Front Altair ไดเ้กิดเพลิงไหม ้แต่ลูกเรือทุกคนปลอดภยั  เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน ขณะท่ีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญ่ีปุ่ น ก  าลงัเดินทางเยอืนอิหร่าน ในความพยายามที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐ 
                                                                                                                                                                                                                 https://www.ryt9.com/s/iq38/3002430 

 

 
 
 
 

UN 

เลขาธิการ UN ออกโรงประณามเหตุโจมตีเรือบรรทุกน ้ามันในช่องแคบฮอร์มุซ  

     นายอนัโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในช่องแคบฮอร์มุซ
วนัน้ี "ผมมีความกงัวลเป็นอยา่งยิง่ต่อเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ และขอประณามการโจมตีต่อเรือของพลเรือน" นายกูเตอร์เรสกล่าว 

เลขาธิการสหประชาชาติยงักล่าวว่า จะตอ้งมีการระบุขอ้เทจ็จริง และผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดงักล่าว รวมทั้งควรมีการหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนา้กนัของประเทศต่างๆในภูมิภาค ส่ือรายงานว่า เรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าท่ีถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในวนัน้ี ล  าหน่ึงเป็นเรือ
สัญชาติญ่ีปุ่ นช่ือ Kokuka Courageous ส่วนอีกล  าหน่ึงเป็นเรือสัญชาติไตห้วนัช่ือ Front Altair   ลูกเรือทั้ง 21 คนของเรือ Kokuka Courageous 

สามารถหลบหนีบนเรือชูชีพไดอ้ยา่งปลอดภยั และก าลงัมุ่งหนา้สู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

      ทั้งน้ี เรือ Kokuka Courageous ก าลงัแล่นในอ่าวโอมาน โดยออกเดินทางจากซาอุดีอาระเบีย ขณะมุ่งหนา้สู่ไทย และสิงคโปร์ ก่อนที่จะเกิด
เหตุโจมตี  กระทรวงขนส่งของญ่ีปุ่ นแถลงว่า ทางกระทรวงยงัไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกบัการโจมตี และขอบเขตความเสียหาย และขณะน้ีเรือ 
Kokuka Courageous ก าลงัลอยล าอยู ่โดยไม่มีลูกเรือแต่อยา่งใดส่วนเรือ Front Altair ไดเ้กิดเพลิงไหม ้แต่ลูกเรือทุกคนปลอดภยัเหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดข้ึน ขณะท่ีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ก  าลงัเดินทางเยอืนอิหร่าน ในความพยายามท่ีจะผ่อนคลายความตึงเครียด
ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ                                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq38/3002422 
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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   


