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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,347 1,363 

L2 1,340 1,368 

L3 1,336 1,382 

Date 14  June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,363 

Target 1,337 

Stoploss 1,385 

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

 

  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนและฟรังกส์วสิ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแส
คาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลแรงงานท่ีซบเซา ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาขอ้มูล
เศรษฐกิจของสหรัฐในวนัน้ี ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม   

      มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 เม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเดินหนา้ซ้ือทองค าในฐานะ
สินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหวา่งสหรัฐและอิหร่าน นอกจากน้ี ตลาดทองค ายงัไดแ้รงหนุนจากกระแสคาดการณ์
ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี  หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีอ่อนแอของสหรัฐ ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเฟดหลายราย ซ่ึง
รวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ก็ไดส่้งสญัญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท่ามกลางความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีน    

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่   ยอดคา้ปลีก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  ดชันีสินคา้คงคลงัภาค
ธุรกิจ   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 

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 

13/06/62 759.70 759.70 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนและฟรังกส์วสิ ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ท่ีวา่ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ขอ้มูลแรงงานท่ีซบเซา ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวนัน้ี 
ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq20/3002527 
 

https://www.ryt9.com/s/iq20/3002527
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ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นยนัเหตุโจมตเีรือบรรทุกน า้มนัไม่กระทบซัพพลาย แต่เตอืนบริษัทพลงังานรับมอื นายฮิโรชิเงะ เซโกะ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคา้ และอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น เปิดเผยในวนัน้ีวา่ เหตโุจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนัในอ่าวโอมานใกลก้บัช่องแคบฮอร์มุซนั้น จะไม่กระทบ
ต่อปริมาณน ้ ามนัในประเทศ แมท้างกระทรวงไดเ้ตือนใหบ้ริษทัพลงังานญ่ีปุ่นรับมือหลงัเกิดเหตุการณ์น้ี 

     ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีข้ึน หลงัส่ือรายงานวา่ เรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล าท่ีถูกโจมตีในอ่าวโอมาน ใกลก้บัช่องแคบฮอร์มุซเม่ือวานน้ี ล า
หน่ึงเป็นเรือสญัชาติญ่ีปุ่นช่ือ Kokuka Courageous ส่วนอีกล าหน่ึงเป็นเรือท่ีจดทะเบียนในหมู่เกาะมาร์แชลช่ือ Front Altair  ลูกเรือทั้ง 21 คน
ของเรือ Kokuka Courageous หลบหนีบนเรือชูชีพไดอ้ยา่งปลอดภยั และก าลงัมุ่งหนา้สู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

     ทั้งน้ี เรือ Kokuka Courageous ก าลงัแล่นในอ่าวโอมาน โดยออกเดินทางจากซาอุดีอาระเบีย ขณะมุ่งหนา้สู่ไทย และสิงคโปร์ ก่อนท่ีจะเกิด
เหตุโจมตี ส่วนเรือ Front Altair ไดเ้กิดเพลิงไหม ้แต่ลูกเรือทุกคนปลอดภยั  ดา้นนายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าววา่ อิหร่าน
อยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล า แมย้งัไม่มีกลุ่มใดออกมาอา้งความรับผิดชอบต่อการโจมตีดงักล่าว ขณะท่ีอิหร่านไดอ้อก
แถลงการณ์แจงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุระเบิดและการโจมตีน้ี   ส่วนญ่ีปุ่นไดง้ดใหค้วามคิดเห็นวา่ฝ่ายใดอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์ดงักล่าว 
โดยเผยเพียงวา่ทางญ่ีปุ่นยงัคงรอรายละเอียดเพ่ิมเติม                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq37/3002695 

 

 
 

สหรัฐฯ 
 

 ทรัมป์เผยซาราห์ แซนเดอร์สเตรียมลาออกจากต าแหน่งโฆษกท าเนียบขาวปลายเดอืนนี ้        ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์แห่งสหรัฐ 
ประกาศวา่ นางซาราห์ ฮคัคาบี แซนเดอร์ส โฆษกท าเนียบขาว จะลาออกจากต าแหน่งในช่วงปลายเดือนน้ี โดยนางแซนเดอร์สเป็นหน่ึงใน
ผูช่้วยท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของปธน.ทรัมป์  ปธน.ทรัมป์ไดแ้ถลงท่ีท าเนียบขาวเม่ือวานน้ีวา่ นางแซนเดอร์สจะกลบัไปยงัรัฐอาร์คนัซอ ซ่ึงเป็นรัฐ
บา้นเกิดของเธอ เพ่ือร่วมงานกบัภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์ไดแ้สดงความหวงัวา่ นางแซนเดอร์สวยั 36 ปีผูน้ี้ จะลงสมคัรรับ
เลือกตั้งผูว้า่การรัฐอาร์คนัซอ   

      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ปธน.ทรัมป์ไดก้ล่าวโดยมีนางแซนเดอร์สยนือยูเ่คียงขา้งวา่ "ผมเช่ือวา่เธอจะท าไดดี้ เธอแขง็แกร่งและมี
หวัใจท่ียิง่ใหญ่"  ขณะท่ีนางแซนเดอร์สไดก้ล่าวขอบคุณปธน.ทรัมป์ โดยกล่าววา่ "น่ีเป็นเกียรติส าหรับชีวติฉนั" พร้อมกบักล่าววา่เธอจะ
ยงัคงเป็นผูส้นบัสนุนปธน.ทรัมป์ต่อไป                                                                                                                                     https://www.ryt9.com/s/iq37/3002532 

 

 
 
 

อหิร่าน 

อหิร่านแจงไม่ได้อยู่เบือ้งหลงัเหตโุจมตเีรือบรรทุกน า้มนัทีอ่่าวโอมาน         อิหร่านไดอ้อกแถลงการณ์แจงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุระเบิด
และการโจมตีท่ีเกิดข้ึนกบัเรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล าในบริเวณอ่าวโอมาน หลงัจากท่ีสหรัฐอา้งวา่ อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัของการโจมตีเรือบรรทุก
น ้ ามนั  อิหร่านระบุวา่ อิหร่านขอปฏิเสธขอ้กล่าวอา้งของสหรัฐท่ีวา่ อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนั  นายไมค ์ปอมเปโอ 
รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าววา่ อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล าในช่องแคบฮอร์มุซเม่ือวานน้ี  "อิหร่านท าการโจมตี 
เน่ืองจากตอ้งการใหเ้รายกเลิกมาตรการคว  ่าบาตร โดยอิหร่านไม่มีสิทธิท าการโจมตีพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ และสร้างความป่ันป่วนตอ่ตลาด
น ้ ามนั รวมทั้งท าการแบลค็เมลด์า้นนิวเคลียร์" นายปอมเปโอกล่าว   ขณะท่ีนายอาเดล อลั-จูบีร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย
เปิดเผยวา่ ซาอุดีอาระเบียเห็นดว้ยกบัสหรัฐท่ีวา่ อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน เน่ืองจากอิหร่าน
มีประวติัในการกระท าการเช่นน้ี  การแสดงความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทซาอุดีอาระเบียมีความสอดคลอ้งกบัท่ีนายไมค ์ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไดอ้อกมากล่าวก่อนหนา้น้ีวา่ อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน เน่ืองจาก
ตอ้งการใหส้หรัฐยกเลิกมาตรการคว  ่าบาตร นอกจากน้ี นายปอมเปโอกล่าววา่ อิหร่านไม่มีสิทธิท าการโจมตีพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ    

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq37/3002695
https://www.ryt9.com/s/iq37/3002532
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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 

       


