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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 18 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,345 

Target 1,331 

Stoploss 1,360 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค าเคลือ่นตวัเข้าหาแนวต้าน 
โดยมปัีจจยัหนุนท่ามกลางการคาดการณ์
ทีว่่า เฟดจะส่งสัญญาณการปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ในปีนี ้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อ
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ทีป่ลอดภัย แต่
เนื่องจากราคาปรับตวัขึน้มากแล้ว  แนะปิด
สถานะท าก าไรออกมาก่อน แล้วไปรอซ้ือ 
 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัในกรอบแคบเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (17 มิ.ย.) ขณะท่ีนกั
ลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัท่ี 18-19 มิ.ย.น้ี เพ่ือหาสญัญาณบ่งช้ีถึงแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียในปีน้ี               
 มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัคงไดรั้บแรงซ้ือในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหวา่งสหรัฐและ
อิหร่าน และในตะวนัออกกลาง หลงัเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนั 2 ล าในอ่าวโอมาน ใกลก้บัช่องแคบฮอร์มุซเม่ือวนัพฤหสับดี ขณะท่ีสหรัฐ
กล่าวหาวา่อิหร่านอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์โจมตีดงักล่าว  อยา่งไรก็ตาม ราคาทองไดล้ดช่วงบวกลงอยา่งมาก หลงัดอลลาร์แขง็ค่าข้ึน โดยดชันีดอลลาร์ ซ่ึง
เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน แขง็ค่า 0.54% สู่ระดบั 97.54 

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่  ยอดเร่ิมตน้สร้างบา้น  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  Fed 

ประมาณการเศรษฐกิจ  เปิดเผยรายงานการประชุม จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  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 

วนัที่ 
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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัในกรอบแคบเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซื้อขายที่
ตลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(17 ม.ิย.) ขณะทีน่ักลงทุนจบัตาการ
ประชุมนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที ่18-19 ม.ิย.นี ้เพือ่
หาสัญญาณบ่งช้ีถึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในปีนี ้
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq20/3003743 

 

https://www.ryt9.com/s/iq20/3003743
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สหรัฐฯ 
 

บ.สหรัฐผนึกก าลงัค้าน“ทรัมป์”ขึน้ภาษีสินค้าจนีอกีรอบ 

     บริษทัและองคก์รจ านวนมากของสหรัฐออกมาคดัคา้นต่อขอ้เสนอของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ท่ีจะปรับข้ึนภาษีน าเขา้สินคา้จีน
มูลค่าอีก 3 แสนลา้นดอลลาร์เป็น 25%  ในวนัแรกของการท าประชาพิจารณ์ของส านกังานผูแ้ทนการคา้ของสหรัฐ (ยเูอสทีอาร์) เก่ียวกบั
แผนปรับข้ึนภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนนั้น นายเบรนท ์คลีฟแลนด ์ผูอ้  านวยการบริหารของสมาคมการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
กล่าววา่ การน าเขา้สินคา้แฟชัน่จะไม่คุกคามต่อความมัน่คงของชาติ แต่การเก็บภาษีสินคา้ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและ
ครอบครัวของผูใ้ชแ้รงงาน  ดา้นนายเรย ์ซาร์ราห์ ประธานของบริษทัสตรีมไลท ์อิงค ์ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ส่องสวา่งประสิทธิภาพสูงระบุวา่ 
บริษทัจะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน เพราะบริษทัตอ้งพ่ึงพาซพัพลายเออร์ท่ีน่าเช่ือถือของจีน  ทั้งน้ี ยเูอสทีอาร์ เปิดใหมี้
การท าประชาพิจารณ์ตั้งแตเ่ม่ือวานน้ีไปจนถึงวนัศุกร์ โดยมีบริษทัมากกวา่ 300 แห่งเขา้ร่วม และจะมีการท าประชาพิจารณ์ท่ี
คณะกรรมการการคา้ระหวา่งประเทศของสหรัฐในวนัท่ี 24-25 มิ.ย.น้ีดว้ย หลงัจากท่ีมีการพิจารณามุมมองในการท าประชาพิจารณ์แลว้ 
ปธน.ทรัมป์จะตดัสินใจวา่จะเดินหนา้เก็บภาษีน าเขา้สินคา้จีนหรือไม่ นบัเป็นความพยายามท่ีจะกดดนัจีนใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมการคา้
ท่ีไม่เป็นธรรม    บริษทั เทรด พาร์ทเนอร์ชิป เวลิดไ์วด ์แอลแอลซี ประมาณการวา่ หากสหรัฐก าหนดภาษีน าเขา้ 25% กบัสินคา้คา้จีนมูลค่า
อีก 3 แสนลา้นดอลลาร์ จะส่งผลกระทบต่อต าแหน่งงานในสหรัฐมากกวา่ 2 ลา้นต าแหน่ง   และเม่ือรวมกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเก็บ
ภาษีท่ีเกิดข้ึนและการตอบโตร้ะหวา่ง 2 ประเทศแลว้ การเก็บภาษีเหล่าน้ีจะเพ่ิมค่าใชจ่้ายมากกวา่ 2,000 ดอลลาร์ส าหรับครอบครัวชาว
อเมริกนัโดยเฉล่ียท่ีมีสมาชิก 4 คน และจะท าใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐ ลดลง 1.0% 

 
 
 
 

FED 
 

"เจมส์ แกรนท์"คาดเฟดลดดบ.สัปดาห์นี ้
     ขณะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานวา่ดชันีภาคการผลิตทรุดตวัลงต ่าสุดในรอบกวา่ 2 ปีคร่ึง  นายเจมส์ แกรนท ์
บรรณาธิการของจดหมายข่าวอินเทอร์เรสต ์เรท ออ็บเซอร์เวอร์( Interest Rate Observer) กล่าววา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียในการประชุมสปัดาห์น้ี โดยเป็นการสวนกระแสการคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่ท่ีคาดการณ์วา่เฟดจะคงอตัราดอกเบ้ีย
ในการประชุมสปัดาห์น้ี  “ผมคิดวา่พวกเขาจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเดือนมิ.ย. ซ่ึงน่ีเป็นมุมมองของผม” นายแกรนท ์ กล่าว 

ท่ีผา่นมา นายแกรนทม์กัวพิากษว์จิารณ์นโยบายผอ่นคลายทางการเงินของเฟดนบัตั้งแต่เกิดวกิฤตการเงินในปี 2551   

     นกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ เฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในวนัท่ี 18-19 มิ.ย.ส่วนเฟดวอทช ์ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือวเิคราะห์ภาวะการซ้ือขายสญัญาฟิวเจอร์อตัราดอกเบ้ียสหรัฐของซีเอม็อี กรุ๊ป บ่งช้ีวา่ นกัลงทุนคาดการณ์วา่ มีโอกาส 79% ท่ี
เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนก.ค. และมีโอกาส 90% ท่ีเฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียในเดือนก.ย. และมีโอกาส 97% ท่ี
เฟดจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ังในเดือนธ.ค.  ขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนัน้ีวา่ ดชันีภาคการผลิต 
ทรุดตวัลง 26 จุด สู่ระดบั -8.6 จุดในเดือนมิ.ย. ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบกวา่ 2 ปีคร่ึง จากระดบั 17.8 ในเดือนพ.ค. โดยดชันีภาคการผลิต
ปรับตวัลงสู่แดนลบเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2559 ซ่ึงขณะนั้นดชันีอยูท่ี่ระดบั -9.2  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีวา่ดชันีจะ
ปรับตวัลงสู่ระดบั 10.0 ในเดือนมิ.ย. ซ่ึงการปรับตวัลงของดชันีภาคการผลิตไดรั้บผลกระทบจากการท าสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐและ
จีน รวมทั้งตลาดแรงงานท่ีชะลอตวัลง    

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

17 มิ.ย.62 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติรัฐนิวยอร์ก  10.0 17.8 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย  67 66 

18 มิ.ย.62 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ เยอรมนัน ี  - 0.5% 

 EUR 16.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิเยอรมนี ZEW  7.0 8.2 

 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค ยูโรโซน  0.2% 0.7% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า  - 2.5% 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก  - 0.9% 

 USA 19.30 ยอดเร่ิมต้นสร้างบ้าน  1.240M 1.235M 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่ิอสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.290M 1.296M 

19 มิ.ย.62 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายสัปดาห์  - 2.2M 

20 มิ.ย.6/ USA 01.00 Fed ประมาณการเศรษฐกจิ  - - 

 USA 01.00 เปิดเผยรายงานการประชุม  - - 

 EUR 19.30 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ยูโรโซน  - -6.5 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน  217K 222K 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติสาขาฟิลาเดลเฟีย  14.0 16.6 

 USA 19.30 ดุลบัญชีเดนิสะพดั  -123.5B -134.4B 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ  0.1% 0.2% 

21 มิ.ย.62 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนันี   44.6 44.3 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี  55.4 55.0 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ ยูโรโซน  47.9 47.7 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบริการ ยูโรโซน  53.0 52.5 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ  51.0 50.6 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  50.9 50.9 

       
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


