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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,331 1,345 

L2 1,326 1,351 

L3 1,320 1,356 

 1,316  

Date 17 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,345 

Target 1,331 

Stoploss 1,360 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค าปรับตัวขึ้นท าจุดสูงสุดคร้ัง
ใหม่ ทองค าเคล่ือนตัวเข้าหาแนวต้านแล้ว  
มองว่าราคาเข้าเขตแรงซ้ือมากเกินไป  จึง
เกิดแรงทขายท าก าไรออกมา  เบ้ืองต้นมอง
ว่าหากราคาหลุดกรอบ $ 1,330/Oz  ลงมา
จะท ำให้เกิดกำรเปลีย่นทิศทางจากแนวโน้ม
ขาขึ้นมาเป็นขาลง   แนะให้เก็งก าไรขาลง 
 
 
  
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแส
คาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจากวามเช่ือมัน่ในภาคธุรกิจไดร่้วงลงในทุกภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ีการจา้ง
งาน, แผนการลงทุนดา้นทุน และความคาดหวงัต่อภาวะธุรกิจ ต่างกป็รับตวัลง นอกจากน้ี ดชันียอ่ยภาวะธุรกิจภาคการผลิตทรุดตวัลงแตะระดบั 0 ซ่ึงเป็น
ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ 

มุมมองภาคเชา้   ราคาราคาทองฟิวเจอร์ ปิดตลาดวนัศุกร์ (14มิ.ย.)ปรับตวัข้ึน แตะระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยไดค้  าสั่งซ้ือในฐานะสินทรัพย์
ปลอดภยั ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวนัออกกลาง และการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐและจีน  ราคาทองพุ่งข้ึน 1.1% ในสัปดาห์ที่แลว้ 
และเป็นการปรับตวัข้ึนเป็นสัปดาห์ท่ี 4 ติดต่อกนั นอกจากน้ี ราคาทองยงัไดปั้จจยับวกจากการคาดการณ์การปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) และการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซ่ึงจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทอง โดยท าใหส้ัญญาทองมีราคาถูกลงส าหรับผูถ้ือครองเงินสกุลอื่น  นกัลงทุนพากนัเขา้
ซ้ือทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัจากท่ีสหรัฐไดก้ล่าวหาว่าอิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในช่องแคบฮอร์มุซเม่ือวานน้ี 
ขณะที่อิหร่านไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาดงักล่าว   นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่  ยอดเร่ิมตน้สร้างบา้น  ใบ
อนุญาติก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  Fed ประมาณการเศรษฐกิจ  เปิดเผยรายงานการประชุม จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟีย  

ดุลบญัชีเดินสะพดั  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  เป็นตน้     
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,344.50 +0.80 

Silver 14.892 +0.139 
Crude Oil 52.28 +1.14 

Dow Jones 26,089.61 -17.16 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
07/06/62 759.70 764.10 +4.40 
17/06/62 0.00 0.00 0.00 

18/06/62 0.00 0.00 0.00 

19/06/62 0.00 0.00 0.00 
20/06/62 0.00 0.00 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (13 มิ.ย.) ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในปีน้ี หลงัจากวามเช่ือมัน่ใน
ภาคธุรกิจไดร่้วงลงในทุกภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การจา้งงาน, แผนการลงทุน
ดา้นทุน และความคาดหวงัต่อภาวะธุรกิจ ต่างกป็รับตวัลง นอกจากน้ี ดชันียอ่ย
ภาวะธุรกิจภาคการผลิตทรุดตวัลงแตะระดบั 0 ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดเป็น
ประวติัการณ์    
                                                                                                                                             https://www.ryt9.com/s/iq21/3002450 
 

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

อังกฤษมีหลักฐานยงิเรือน ้ามันฝีมืออิหร่าน        รัฐมนตรีต่างประเทศองักฤษ อา้งว่า มีวิดีโอหลกัฐานช้ี เหตุโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนัในอ่าว
โอมานเป็นฝีมืออิหร่าน  นายเจเรมี ฮนัต ์รัฐมนตรีต่างประเทศองักฤษ เผยว่า มีวิดีโอหลกัฐานช้ีชดัว่า เหตุโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนัในอ่าว
โอมานมีความเม่ือปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา  
การเปิดเผยหลกัฐานของรัฐมนตรีต่างประเทศองักฤษ มีข้ึนหลงัจากนายเจเรมี คอร์บีน หวัหนา้พรรคฝ่ายคา้นองักฤษ ออกมาตั้งค  าถามว่า มี
หลกัฐานหรือไม่ว่าอิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุดงักล่าว พร้อมเตือนว่า การกล่าวหาอาจท าใหส้ถานการณ์บานปลาย   
      ก่อนหนา้น้ี องักฤษและสหรัฐร่วมกนักลา่วหาอิหร่านว่า อยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน ท าใหทุ้กฝ่ายหวัน่
เกรง อาจน าไปสู่การเผชิญหนา้กนัคร้ังใหญ่ในเส้นทางการขนส่งน ้ามนัโลก   

 
 
 

อินเดีย 
 

อินเดียขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากสหรัฐ 28รายการ      รัฐบาลอินเดีย ตดัสินใจปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากสหรัฐ 28 รายการ เร่ิมมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัอาทิตยน้ี์ หลงัจากสหรัฐถอนสิทธิพิเศษดา้นภาษี(จีเอสพี)รัฐบาลนิวเดลี ท  าใหรั้ฐบาลอินเดีย ด  าเนินมาตรการตอบโตท้นัท ี  
เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลอินเดีย เผยว่า การเกบ็ภาษีสินคา้น าเขา้จากสหรัฐจะเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัอาทิตย ์(16 มิ.ย.) และกระทรวงการคลงัจะประกาศ
เร่ืองน้ีอยา่งเป็นทางการในอีกไม่นาน และรัฐบาลไดแ้จง้การตดัสินใจไปยงัทางการสหรัฐแลว้ สินคา้ทั้ง28 รายการที่จะถูกอินเดียเรียกเกบ็
ภาษีน าเขา้เพิ่มข้ึน รวมถึง อลัมอนด ์แอ๊ปเป้ิล และวอลนทั 

     อยา่งไรกต็าม ความตึงเครียดทางการคา้ระหว่างสหรัฐและอินเดียเกิดข้ึนในช่วงท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ และ
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ก  าหนดพบปะกนั ในระหว่างการประชุมสุดยอด จี20 ที่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวนัที่ 
28 - 29 มิ.ย. ซ่ึงจะมีการหยบิยกประเดน็ความขดัแยง้ทางการคา้ข้ึนหารือร่วมกนัดว้ย  มูลค่าการคา้ภาคสินคา้และบริการ สหรัฐ-อินเดีย ในปี 
2561 อยูท่ี่ 142,100 ลา้นดอลลาร์ โดยสหรัฐขาดดุลการคา้ใหอ้ินเดีย 24,200 ลา้นดอลลาร์ ปัจจุบนั อินเดียเป็นผูน้  าเขา้อลัมอนดร์ายใหญ่สุด
ของสหรัฐ โดยเม่ือปี2561 ปริมาณน าเขา้อลัมอนดจ์ากสหรัฐอยูท่ี่ 543 ลา้นดอลลาร์ ส่วนแอ๊ปเป้ิล น าเขา้จากสหรัฐมากสุดเป็นอนัดบั2 มูลค่า 
156 ลา้นดอลลาร์ 

 
 
 
 

ฮ่องกง 

ชาวฮ่องกงหลายหม่ืนคนเตรียมชุมนุมไล่ “แคร่ี ลัม”    ขณะรัฐบาลจีนออกแถลงการณ์ใหก้  าลงัใจและสนบัสนุนการตดัสินใจของผูว้่าการ
เกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงหลายหม่ืนคนเตรียมชุมนุมแสดงพลงัรอบใหม่วนัน้ี เพื่อขับไล่นางแครี ลมั ผูว้่าการเกาะฮ่องกงออกจากต าแหน่ง 
หลงัจากเธอประกาศเลื่อนการลงมติกฎหมายส่งตวัผูร้้ายขา้มแดนออกไป เน่ืองจากมีความป่ันป่วนทางการเมืองเพิ่มข้ึน หลงัเกิดการประทว้ง
คร้ังใหญ่ในช่วงตน้สัปดาห์น้ี   

นางลมั ระบุว่า เธอไม่มีความตั้งใจท่ีจะก าหนดเส้นตายของการเลื่อนการลงมติร่างกฎหมาย โดยย  ้าถึงความส าคญัของการส่ือสารกนัมากข้ึน
ระหว่างผูส้นบัสนุนและผูค้ดัคา้นร่างกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงการประกาศของนางลมัมีข้ึน 3 วนั หลงัจากเกิดการปะทะกนัอยา่งรุนแรงระหว่าง
เจา้หนา้ที่ต  ารวจกบัผูป้ระทว้งกฎหมายที่จะส่งตวัคนร้ายไปยงัจีน ท่ามกลางความวิตกว่า อาจจะเพิ่มอิทธิพลของจีน และริดรอนเสรีภาพใน
ฮ่องกง 

      ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า แต่เดิมนั้น สมาชิกสภานิติบญัญติัฮ่องกงก าหนดท่ีจะลงมติต่อร่างกฎหมายดงักล่าวในวนัพฤหสับดีท่ี 20 
มิ.ย.น้ีดา้นนายเกิง ฉวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงแสดงท่าทสีนบัสนุนและใหก้  าลงัใจนางลมั โดยกล่าวว่า รัฐบาลจีน
สนบัสนุน เคารพ และเขา้ใจการตดัสินใจของนางลมั ชาวฮ่องกงยงัคงอิ่มเอมกบัสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐบาลจีนรับประกนัไว ้ตั้งแต่ผนวกฮ่องกงท่ี
ไดค้ืนจากองักฤษเม่ือปี 2540 เพราะการคงไว ้ซ่ึงความมัง่คัง่และเสถียรภาพของฮ่องกง ไม่เพียงเป็นประโยชน์กบัจีน ยงัเป็นประโยชน์ต่อทุก
ประเทศในโลกดว้ย 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

17 ม.ิย.62 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตรัฐนิวยอร์ก  10.0 17.8 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย   67 66 
18 ม.ิย.62 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต เยอรมันนี   - 0.5% 

 EUR 16.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจเยอรมนี ZEW  7.0 8.2 
 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน   0.2% 0.7% 

 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าน าเข้า   - 2.5% 
 EUR 16.00 ดัชนีสินค้าส่งออก   - 0.9% 
 USA 19.30 ยอดเร่ิมต้นสร้างบ้าน   1.240M 1.235M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย   1.290M 1.296M 
19 ม.ิย.62 USA 21.30 สต็อคน ้ามันดิบรายสัปดาห์   - 2.2M 

20 ม.ิย.6/ USA 01.00 Fed ประมาณการเศรษฐกิจ   - - 
 USA 01.00 เปิดเผยรายงานการประชุม  - - 
 EUR 19.30 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ยโูรโซน  - -6.5 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน   217K 222K 
 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟีย  14.0 16.6 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดินสะพัด  -123.5B -134.4B 
 USA 21.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ   0.1% 0.2% 

21 ม.ิย.62 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี   44.6 44.3 
 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี   55.4 55.0 
/ EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน   47.9 47.7 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน   53.0 52.5 
 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต   51.0 50.6 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ   50.9 50.9 
       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัขา่วท่ีเป็นลบ          ปั จจยัท่ีไม่แน่นอน   


