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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,335 1,354 

L2 1,331 1,359 

L3 1,326 1,364 

 1,316  

Date 19 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย  1,354 

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   ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตวัทะลุ 1,350 ดอลลาร์ในวนัน้ี โดยไดปั้จจยับวกจากแนวโนม้การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยโุรป (ECB)   นกัลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะส่งสัญญาณปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมก าหนดนโยบายการเงิน
ในวนัน้ีและพรุ่งน้ี  ตลาดการเงินไดเ้พิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกบัการปรับลดอตัราดอกเบ้ียของเฟดในปีน้ี หลงัการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีอ่อนแอของ
สหรัฐ ขณะที่เจา้หนา้ที่เฟดหลายราย ซ่ึงรวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กไ็ดส่้งสัญญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ท่ามกลางความตึงเครียดทาง
การคา้ระหว่างสหรัฐและจีน 
      ขณะเดียวกนั นายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ส่งสัญญาณลดอตัราดอกเบ้ีย และซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจยโูรโซน  นายดรากีกล่าวว่า ECB อาจท าการปรับลดอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ัง หรือท าการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการ QE หากเงินเฟ้อยงัไม่
แตะเป้าหมายของ ECB ทั้งน้ี ECB ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อให ้"อยูใ่กล ้แต่ไม่เกินระดบั 2%"  นายดรากียงัระบุว่า หากเศรษฐกิจย  า่แยล่งในช่วงหลายเดือน
ขา้งหนา้ ECB กอ็าจประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ่มเติม  ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินเม่ือตน้เดือนน้ี ECB มีมติคงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
พร้อมกบัระบุว่า ECB จะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียต่อไป อยา่งนอ้ยจนถึงช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563    

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่   ประมาณการเศรษฐกิจจาก fed   เปิดเผยรายงานการประชุม 

จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชีเดินสะพดั  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันี
ฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  เป็นตน้     
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,350.90 +8.00 

Silver 14.892 +0.139 
Crude Oil 53.90 +1.97 

Dow Jones 26,465.54 +353.01 

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 

18/06/62 764.10 764.10 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 

 

   ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (18 มิ.ย.) หลงัจากนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) ส่งสัญญาณปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาผลการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึงจะมีการแถลงในวนัน้ีตามเวลา
สหรัฐ หรือในช่วงเชา้ตรู่วนัพรุ่งน้ีตามเวลาไทย 
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq21/3004371 
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สหรัฐฯ 
 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวยนัทรัมป์ไม่มีแผนปลดพาวเวลพ้นต าแหน่งประธานเฟด  

     นายแลร์ร่ี คุดโลว ์ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไม่ไดพ้ิจารณาที่จะปลดนายเจอโรม 
พาวเวล ออกจากต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในขณะน้ี ถึงแมท่ี้ผ่านมา ปธน.ทรัมป์ และท าเนียบขาวมกัวิพากษว์ิจารณ์การ
ด าเนินนโยบายการเงินของนายพาวเวล 

      ทั้งน้ี ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ท  าเนียบขาวมีแผนท่ีจะปลดนายพาวเวลในเดือนก.พ.ที่ผ่านมานายคุดโลวไ์ม่ไดย้นืยนัหรือปฏิเสธ
รายงานดงักล่าว เพียงแต่ระบุว่า เร่ืองดงักล่าวไม่มีความส าคญัในขณะน้ี"น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 6 เดือนก่อน และไม่ไดเ้กิดข้ึนในวนัน้ี 
ดงันั้น ผมจึงไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี" นายคุดโลวก์ล่าว  ปธน.ทรัมป์เคยวิพากษว์ิจารณ์เฟดท่ีไดป้รับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึง 4 คร้ังในปีท่ี
แลว้ แมว้่าเฟดมีแนวโนม้ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง 3 คร้ังในปีน้ี                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq27/3004259 

 

 
 
 

ECB 

ดรากีตอบโต้ทรัมป์ ยนั ECB ดูแลเงินเฟ้อ ไม่ได้พุ่งเป้าอัตราแลกเปล่ียน  

     นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวตอบโตป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ในวนัน้ี หลงัจากท่ีผูน้  าสหรัฐแสดงความ
ไม่พอใจที่ประธาน ECB ส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงท าใหย้โูรอ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ และส่งผลใหย้โุรปไดเ้ปรียบ
ทางการคา้ต่อสหรัฐ  "เรามีอาณัติรับผิดชอบของเรา คือการรักษาเสถียรภาพของราคา ดว้ยการดูแลอตัราเงินเฟ้อใหอ้ยูใ่กลเ้คียง แต่ต  ่ากว่า
ระดบั 2% ในระยะกลาง" นายดรากีกล่าว    นายดรากีกล่าวย  ้าว่า "ECB พร้อมที่จะใชเ้คร่ืองมือทุกอยา่งที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุอาณัติดงักล่าว 
และเราไม่ไดพุ้่งเป้าไปที่อตัราแลกเปลี่ยน"  ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์ทวีตขอ้ความระบุว่า "คุณมาริโอ ดรากีเพิ่งประกาศว่าจะมีการออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงท าใหย้โูรอ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ และท าใหพ้วกเขาไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อสหรัฐ พวกเขาท าเช่นน้ีมา
นานหลายปีแลว้ เช่นเดียวกบัจีน และประเทศอื่นๆ"    

     ทั้งน้ี ยโูรร่วงลงเทียบดอลลาร์และเยน หลงัจากท่ีนายดรากีส่งสัญญาณลดอตัราดอกเบ้ีย และซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจยโูรโซน  ณ เวลา 17.32 น.ตามเวลาไทย ยโูรอ่อนค่า 0.26% สู่ระดบั 1.1188 ดอลลาร์ และร่วงลง 0.48% สู่
ระดบั 121.18 เยน                                                                                                                                                                              https://www.ryt9.com/s/iq27/3004253 

 

 
 
 

โอเปก 

รัสเซีย-อิหร่านยงัคงไม่ได้ข้อสรุปเก่ียวกับก าหนดวันประชุมโอเปก  

      กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) และประเทศพนัธมิตร ยงัคงไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัก าหนดวนัประชุมของกลุ่มประเทศ
ผูผ้ลิตน ้ามนัท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ทั้งน้ี นายอเลก็ซานเดอร์ โนวคั รมว.พลงังานรัสเซีย ไดพ้บปะกบันายบิจาน ซานกาเนห์ รมว.
น ้ามนัอิหร่าน ท่ีกรุงเตหะรานเม่ือวานน้ี เพื่อหารือกนัเกี่ยวกบัก  าหนดวนัประชุมดงักล่าว  นายโนวคัตอ้งการที่จะเลื่อนการประชุมออกไป
เป็นวนัที่ 3-4 ก.ค. จากเดิมวนัที่ 25-26 มิ.ย. เพื่อไม่ใหใ้กลก้บัวนัประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ในวนัที่ 28-29 มิ.ย.ที่ญ่ีปุ่ น  ทางดา้นนายซาน
กาเนห์ตอ้งการใหก้ารประชุมเป็นไปตามก าหนดเดิมในวนัที่ 25-26 มิ.ย.  อยา่งไรกดี็ ล่าสุดนายซานกาเนห์เสนอใหก้ารประชุมมีข้ึนในวนัท่ี 
10-12 ก.ค.   ทางดา้นนายโนวคักล่าวว่า ยงัคงเร็วเกินไปที่จะท าการตดัสินใจเกี่ยวกบัขอ้ตกลงการผลิตน ้ามนัในอนาคต อนัเน่ืองจากความไม่
แน่นอนของภาวะตลาด   เม่ือเดือนธ.ค.ปีที่แลว้ โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปก น าโดยรัสเซีย เห็นพอ้งกนัที่จะปรับลดก าลงัการผลิต
น ้ามนั 1.2 ลา้นบาร์เรล/วนัจนถึงเดือนมิ.ย.ปีน้ี เพื่อป้องกนัการทรุดตวัของราคาน ้ามนั ซ่ึงการประชุมท่ีจะมีข้ึนในเดือนมิ.ย.หรือก.ค.จะบ่งช้ีว่า 
กลุ่มประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัจะขยายเวลาปรับลดก าลงัการผลิตจนถึงส้ินปีน้ีหรือไม่                                                               https://www.ryt9.com/s/iq30/3004255 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

https://www.ryt9.com/s/iq27/3004259
https://www.ryt9.com/s/iq27/3004253
https://www.ryt9.com/s/iq30/3004255
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Morning Report   19 มิถุนายน 2562 

 

 

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   


