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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,331 1,345 

L2 1,326 1,351 

L3 1,320 1,356 

Date 17 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,345 

Target 1,331 

Stoploss 1,360 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค าอ่อนตัวลงต่อเน่ืองจากช่วง
เช้า  จากแรงเทขายทางปัจจัยทางเทคนิค
หลังจากที่ราคาได้ดีดตัวขึ้นก่อนหน้าน้ี  นัก
ลงทุนมองว่าราคาดีดตัวสูงมากเกินไป   
บางส่วนทะยอยขายท าก าไร  นักลงทุนยงั
ต้องระวังแรงขายออกมาจ านวนมาก   อาจ
ต้องชะลอการเข้าซ้ือออกไปก่อน  

 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

0%

50%

100%

Long Short

40%
60%

Intraday Signal

Signal Chart

ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

 ดอลลาร์แขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (14 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่สหรัฐ
เปิดเผยขอ้มูลยอดคา้ปลีกที่แขง็แกร่ง      
               มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัคงไดรั้บแรงซ้ือในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและ
อิหร่าน และในตะวนัออกกลาง หลงัเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน ้ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน ใกลก้บัช่องแคบฮอร์มุซเม่ือวนัพฤหสับดี ขณะที่สหรัฐ
กล่าวหาว่าอิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์โจมตีดงักล่าว  อยา่งไรกต็าม ราคาทองไดล้ดช่วงบวกลงอยา่งมาก หลงัดอลลาร์แขง็ค่าข้ึน โดยดชันีดอลลาร์ ซ่ึง
เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน แขง็ค่า 0.54% สู่ระดบั 97.54 

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่  ยอดเร่ิมตน้สร้างบา้น  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  Fed 

ประมาณการเศรษฐกิจ  เปิดเผยรายงานการประชุม จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชีเดินสะพดั  ดชันีช้ีวดั
ภาวะเศรษฐกิจ  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 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลักๆ ในการซ้ือขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือวันศุกร์ (14 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง  

                                                                                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq20/3003112 
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สหรัฐฯ 

ผู้ผลิตชิปสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลผ่อนปรนข้อก าหนด หวังเดินหน้าท าธุรกิจกับ หัวเว่ย  

     ส่ือต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า บริษทัสัญชาติสหรัฐซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชิปใหก้บับริษทัหวัเว่ย ซ่ึงรวมถึงควอลคอม และอินเทล 
ไดพ้ยายามเรียกร้องใหรั้ฐบาลสหรัฐผ่อนปรนขอ้ก  าหนด เพื่อใหท้างบริษทัสามารถจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัหวัเว่ยได ้ รายงานระบุว่า 
ผูบ้ริหารของอินเทล และซิลลินซ์ (Xilinx) ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือปลายเดือนพ .ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา หลงัหวัเว่ยถูกข้ึนบญัชีด าของสหรัฐ  ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีข้ึนหลงัสหรัฐไดส้ั่งหา้มไม่ใหผู้ผ้ลิตชิปขายสินคา้ใหก้บั
หวัเว่ยโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยอา้งเหตุผลดา้นความมัน่คงของชาติ     ทั้งน้ี ผูผ้ลิตชิปชาวสหรัฐใหเ้หตุผลว่า สินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายใหก้บัหวัเว่ย
เป็นช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ทัว่ไปท่ีใชใ้นสมาร์ทโฟนหรือเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อความมัน่คงเหมือนกบัอุปกรณ์
ที่ใชใ้นโครงข่าย 5G 

      นอกจากน้ี ส่ือต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าววงในว่า ยอดขายสมาร์ทโฟนในต่างประเทศของบริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยี ่จะ
ปรับตวัลดลงถึง 40-60 ลา้นเคร่ืองในปีน้ี หรือประมาณ 40-60% เม่ือเทียบกบัยอดขายสมาร์ทโฟนของหวัเว่ยในต่างประเทศประมาณ 100 
ลา้นเคร่ืองเม่ือปี 2561 ทีผ่่านมา จากยอดขายทั้งในจีนและทัว่โลกรวมกนัประมาณ 206 ลา้นเคร่ือง  การคาดการณ์ดงักล่าวมีข้ึนหลงัหวัเว่
ยถูกรัฐบาลสหรัฐประกาศข้ึนบญัชีด าหา้มท าการซ้ือขายกบับริษทัอเมริกนั โดยหวัเว่ยมีปัญหากบัรัฐบาลสหรัฐมานานกว่า 1 ปีแลว้ หลงั
รัฐบาลสหรัฐแสดงความกงัวลว่า อุปกรณ์ของหวัเว่ยอาจช่วยใหรั้ฐบาลจีนสามารถสอดแนมสหรัฐได ้จนท าใหก้่อนหนา้น้ีบริษทัอลัฟาเบท 
ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของกูเกิล (Google) ไดร้ะงบัการท าธุรกิจกบับริษทัหวัเว่ย แมห้ลงัจากนั้นไม่นานกระทรวงพาณิชยส์หรัฐไดป้ระกาศยกเลิก
ค าสั่งดงักล่าวเป็นการชัว่คราว   หากกูเกิลระงบัการท าธุรกิจกบัหวัเว่ยอยา่งส้ินเชิงแลว้ จะส่งผลใหส้มาร์ทโฟนของหวัเว่ยไม่สามารถ
อพัเดตระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android) ตลอดจนเขา้ถึงแอปพลิเคชนัยอดนิยมอยา่ง Google Play Store, Gmail และ YouTube ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของกูเกิลได้  อยา่งไรกต็าม หวัเว่ยไดอ้อกมาปฏิเสธขอ้กล่าวหาของสหรัฐ พร้อมยนืยนัว่าหวัเว่ยเป็นบริษทัเอกชนและไม่ยุง่เร่ือง
การเมือง                                                                                                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq38/3003381 

 
 
 

จนี 
 
 
 

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงินเข้าระบบวันน้ี มุ่งรักษาสภาพคล่องในตลาด  

     ธนาคารกลางจีน (PBOC) ไดอ้ดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบการเงินในวนัน้ี ผ่านการด าเนินการทางตลาด (OMO)  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า 
ธนาคารกลางจีนไดอ้ดัฉีดเงินจ านวน 1.5 แสนลา้นหยวน หรือประมาณ 2.176 หม่ืนลา้นดอลลาร์ เขา้สู่ตลาดผ่านทางขอ้ตกลง reverse repo 

ประเภทอาย ุ14 วนั ท่ีอตัราดอกเบ้ีย 2.7% โดย reverse repo เป็นกระบวนการท่ีธนาคารกลางเขา้ซ้ือหลกัทรัพยจ์ากธนาคารพาณิชยด์ว้ย
ขอ้ตกลงที่จะขายคืนในอนาคต   

     ทั้งน้ี มีขอ้ตกลง reverse repos มูลค่า 3 หม่ืนลา้นหยวนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนในวนัน้ี ส่งผลใหย้อดการอดัฉีดเงินสุทธิอยูท่ี่ 1.2 แสนลา้น
หยวนแถลงการณ์ของธนาคารกลางจีนระบุว่า ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในช่วง
กลางปี และชดเชยผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น การจ่ายภาษี และการออกพนัธบตัรรัฐบาล อน่ึง ธนาคารกลางจีนไดป้รับลดสัดส่วนการ
กนัส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR) ใหก้บัธนาคารขนาดกลางและขนาดยอ่มบางราย โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พ.ค. เป็นตน้ไปโดย
แถลงการณ์จากแบงกช์าติจีนก่อนหนา้น้ี ระบุว่า ธนาคารพาณิชยร์ะดบัเทศมณฑลประมาณ 1,000 แห่ง จะถูกก  าหนด RRR ไวท้ี่ 8% ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า เพื่อปล่อยเงินทุนระยะยาวราว 2.8 แสนลา้นหยวน (ประมาณ 4.16 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ) โดยเงินจ านวนน้ีจะถกู
น าไปใชเ้ป็นเงินกูแ้ก่บริษทัเอกชน รวมถึงองคก์รขนาดเลก็และขนาดยอ่ม                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq27/3003434 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq27/3003434
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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           ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


