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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 18 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,345 

Target 1,331 

Stoploss 1,360 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค ายงัทรงตัวอยู่ในระดับสูง  
และแกว่งตัวอยู่ในกรอบ  มองระยะส้ันยงัมี
โอกาสรีบาวน์รอบส้ัน ๆ ได้ แนะหาโอกาส
ปิดสถานะท าก าไรออกมาก่อน  หากเคล่ือน
ตัวเข้าหาแนวต้านได้  นักลงทุนยงัสามารถ
สลับหน้ามาเปิดสถานะเพ่ือเก็งก าไรขาลง
ได้เช่นกัน 
 
 
 
  
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

       มุมมองภาคเชา้   ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตวัแคบวานน้ี ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการประชุมก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใน
สัปดาห์น้ี ตลาดการเงินไดเ้พิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของเฟดในปีน้ี หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีอ่อนแอของสหรัฐ ขณะที่
เจา้หนา้ท่ีเฟดหลายราย ซ่ึงรวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กไ็ดส่้งสัญญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท่ามกลางความตึงเครียดทางการคา้ระหว่าง
สหรัฐและจีน   

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า เฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในวนัท่ี 18-19 มิ.ย. อยา่งไรกดี็ FedWatch ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์ภาวะการซ้ือขายสัญญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบ้ียสหรัฐของ CME Group บ่งช้ีว่า นกัลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาส 79% ที่เฟดจะปรับลด
อตัราดอกเบ้ียอยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนก.ค. และมีโอกาส 90% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเดือนก.ย. และมีโอกาส 97% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีก
คร้ังในเดือนธ.ค. 

 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 1,344.40 -0.10 

Silver 14.892 +0.139 
Crude Oil 52.32 -0.19 

Dow Jones 26,112.53 +22.92 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

บุนเดสแบงก์คาดเศรษฐกิจเยอรมนีชะลอตัวในไตรมาส 2 

     บุนเดสแบงก ์ซ่ึงเป็นธนาคารกลางของเยอรมนี คาดการณ์ในวนัน้ีว่า เศรษฐกิจเยอรมนีจะชะลอตวัในไตรมาส 2 เน่ืองจากปัจจยับวกที่เคย
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสแรกไดเ้ร่ิมเบาบางลง   เศรษฐกิจเยอรมนีขยายตวั 0.4% ในไตรมาสแรก โดยไดแ้รงหนุนจากการใชจ่้ายของ
ภาคครัวเรือน และภาคก่อสร้างที่แขง็แกร่ง   เศรษฐกิจเยอรมนีก าลงัเผชิญกบัความขดัแยง้ทางการคา้ , เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง และความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อภาคการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาการส่งออก 

      ทั้งน้ี ความอ่อนแอของภาคการผลิตยงัคงเป็นปัจจยัฉุดเศรษฐกิจเยอรมนี หลงัจากท่ีไดปั้จจยัหนุนจากอตัราการว่างงานท่ีระดบัต ่าเป็น
ประวติัการณ์ และอตัราดอกเบ้ียท่ีระดบัต ่า รวมทั้งค่าจา้งท่ีสูงข้ึน                                                                                            https://www.ryt9.com/s/iq29/3003627 

 
 

FED 

เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจดิ่งต ่าสุดรอบกว่า 2 ปีคร่ึงในเดือนมิ.ย. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนัน้ีว่า ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ทรุดตวัลง 26 จุด สู่ระดบั -8.6 จุดใน
เดือนมิ.ย. ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปีคร่ึง จากระดบั 17.8 ในเดือนพ.ค.  ดชันีภาคการผลิตปรับตวัลงสู่แดนลบเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่
เดือนต.ค.2559 ซ่ึงขณะนั้นดชันีอยูท่ี่ระดบั -9.2 นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าดชันีจะปรับตวัลงสู่ระดบั 10.0 ในเดือนมิ.ย.  การปรับตวั
ลงของดชันีภาคการผลิตไดรั้บผลกระทบจากการท าสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งตลาดแรงงานท่ีชะลอตวัลงดชันีอยูต่  ่ากว่า
ระดบั 0 บ่งช้ีถึงการหดตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์กดชันีคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต, ดชันีค  าสั่งซ้ือใหม่ และดชันีการจา้งงานต่างปรับตวั
ลงในเดือนมิ.ย.                                                                                                                                                                                      https://www.ryt9.com/s/iq28/3003620 

 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านปรับตัวลงในเดือนมิ .ย. 
       สมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นปรับตวัลง 2 จุด สู่ระดบั 64 ในเดือนมิ.ย. หลงัจาก
แตะระดบั 66 ในเดือนพ.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แลว้   เม่ือเทียบรายปี ดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัลง 4 จุดในเดือนมิ.ย. 
ดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัลงในเดือนมิ.ย. โดยไดรั้บผลกระทบจากค่าก่อสร้างท่ีดีดตวัข้ึน และการขาดแคลนแรงงานทกัษะ 

      อยา่งไรกดี็ ดชันียงัคงอยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงมุมมองโดยทัว่ไปท่ีเป็นบวก   ส่วนดชันีคาดการณ์ยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ 
ลดลง 2 จุด สู่ระดบั 70 จุด ขณะที่ดชันีภาวะยอดขายในปัจจุบนัลดลง 1 จุด สู่ระดบั 71 จุด                                               https://www.ryt9.com/s/iq29/3003619 

 

 
 

โอเปก 

รมว.พลังงานรัสเซีย-อิหร่านหารือวันน้ี หวังได้ข้อสรุปก าหนดวันประชุมโอเปก  

      นายอเลก็ซานเดอร์ โนวคั รมว.พลงังานรัสเซีย จะพบปะกบันายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.น ้ามนัอิหร่าน ท่ีกรุงเตหะรานในวนัน้ี เพื่อหารือ
กนัเกี่ยวกบัก  าหนดวนัประชุมของกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตร  

     ทั้งน้ี นายโนวคัตอ้งการท่ีจะเลื่อนการประชุมท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ออกไปเป็นวนัท่ี 3-4 ก.ค. จากเดิมวนัที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อ
ไม่ใหใ้กลก้บัวนัประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.ที่ญ่ีปุ่ น  อยา่งไรกดี็ นายซานกาเนห์ตอ้งการใหก้ารประชุมเป็นไปตาม
ก าหนดเดิมในวนัที่ 25-26 มิ.ย.   เม่ือเดือนธ.ค.ปีที่แลว้ โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปก น าโดยรัสเซีย เห็นพอ้งกนัที่จะปรับลดก าลงัการ
ผลิตน ้ามนั 1.2 ลา้นบาร์เรล/วนัจนถึงเดือนมิ.ย.ปีน้ี เพื่อป้องกนัการทรุดตวัของราคาน ้ามนั ซ่ึงการประชุมท่ีจะมีข้ึนในเดือนมิ.ย.หรือก.ค.จะ
บ่งช้ีว่า กลุ่มประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัจะขยายเวลาปรับลดก าลงัการผลิตจนถึงส้ินปีน้ีหรือไม่                                             https://www.ryt9.com/s/iq30/3003621 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

https://www.ryt9.com/s/iq29/3003627
https://www.ryt9.com/s/iq28/3003620
https://www.ryt9.com/s/iq29/3003619
https://www.ryt9.com/s/iq30/3003621
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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   


