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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,331 1,345 

L2 1,326 1,354 

L3 1,320 1,359 

Date 19 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  แนะเปิด
เกง็ก าไรในทศิทางขาลง 
 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

        ดชันีค่าเงินดอลลาร์ปรับตวัสูงข้ึนก่อนหนา้ผลการประชุมของเฟด เงินยโูรอ่อนค่าเน่ืองจาก อีซีบี ส่งสญัญาณผอ่นคลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม 
ขณะท่ีเงินเอเชีย ส่วนใหญ่แขง็ค่าข้ึนสอดคลอ้งกบัเงินหยวน  แรงหนุนจากการท่ีนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) ส่งสญัญาณลดอตัรา
ดอกเบ้ีย และซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจยโูรโซน นอกจากน้ีรายงานข่าวท่ีวา่ สหรัฐและจีนจะเร่ิมเจรจา
การคา้อีกคร้ังในการซมัมิต G20 ไดช่้วยหนุนตลาดดว้ย ขณะท่ีนกัลงทุนยงัคงมุ่งความสนใจไปท่ีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ในวนัองัคารและพธุน้ี      
 มุมมองภาคบ่าย  ราคาทองค ายงัคงไดรั้บแรงโดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) ส่งสญัญาณลด
อตัราดอกเบ้ีย ขณะเดียวกนันกัลงทุนจบัตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึงจะมีการแถลงในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ 

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก าหนดเปิดเผยในสปัดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่   ประมาณการเศรษฐกิจจาก FED   เปิดเผยรายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชีเดินสะพดั  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันี
ฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  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 

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 

18/06/62 764.10 764.10 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 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดชันีค่าเงนิดอลลาร์ปรับตวัสูงขึน้ก่อนหน้าผลการประชุมของเฟด เงนิยูโรอ่อน
ค่าเนื่องจาก อซีีบี ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงนิเพิม่เตมิ ขณะทีเ่งนิเอเชีย 
ส่วนใหญ่แข็งค่าขึน้สอดคล้องกบัเงนิหยวน 
     แรงหนุนจากการทีน่ายมาริโอ ดราก ีประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่ง
สัญญาณลดอตัราดอกเบีย้ และซือ้พนัธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิยูโรโซน นอกจากนีร้ายงานข่าวทีว่่า สหรัฐและจนีจะ
เร่ิมเจรจาการค้าอกีคร้ังในการซัมมติ G20 ได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ขณะทีน่ักลงทุน
ยงัคงมุ่งความสนใจไปทีก่ารประชุมนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ในวนัองัคารและพธุนี ้   
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ญี่ปุ่ น 
 
 

ธนาคารกลางญี่ปุ่ นเปิดฉากการประชุมแล้ววนันี ้คาดคงนโยบายผ่อนคลาย 

     ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) ไดเ้ปิดฉากการประชุมแลว้ในวนัน้ี ท่ามกลางความไม่แน่นอนมากข้ึนเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่ง
จีนและสหรัฐ และผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก 

     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ มีการคาดการณ์วา่ BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายพิเศษ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ตลาดและเศรษฐกิจในประเทศ ภายหลงัจากท่ี BOJ ระบุในเดือนเม.ย.วา่ จะคงอตัราดอกเบ้ียท่ีระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งนอ้ยจนถึงช่วงฤดูใบไมผ้ลิ
ของปี 2563 ดว้ยความหวงัท่ีวา่ เศรษฐกิจจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อท่ี 2% ได ้                                                                   https://www.ryt9.com/s/iq27/3004556 

 

 
 

จีน 
 

 ธนาคารกลางจนีเตรียมออกพนัธบัตรวงเงนิ 3 หมืน่ล้านหยวนในฮ่องกง 

    ธนาคารกลางจีนเตรียมออกพนัธบตัรวงเงิน 3 หม่ืนลา้นหยวน หรือ 2.9 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในฮ่องกง วนัท่ี 26 มิ.ย. 
ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ การออกพนัธบตัรดงักล่าวจะครอบคลุมพนัธบตัรอาย ุ1 เดือนของธนาคารกลาง 2 หม่ืนลา้นหยวน และ
พนัธบตัรอาย ุ6 เดือน วงเงิน 1 หม่ืนลา้นหยวน  ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงเสน้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสกลุเงิน
หยวนในฮ่องกง ภายหลงัจากท่ีไดมี้การออกพนัธบตัรมาแลว้ 3 คร้ังนบัตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีท่ีลว้  ธนาคารกลางจีนไดอ้อกพนัธบตัรในฮ่องกง
คร้ังแรกเม่ือเดือนพ.ย. 2561 วงเงิน 2 หม่ืนลา้นหยวน เพ่ือช่วยขยายขอบเขตผลิตภณัฑท์างการเงินในสกลุเงินหยวนท่ีไดรั้บอนัดบัเครดิต
ระดบัสูงในภูมิภาค  ทั้งน้ี ธนาคารกลางจีนไดอ้อกพนัธบตัรวงเงินเดียวกนัเม่ือเดือนก.พ.และพ.ค.ปีน้ี 
\                                                                                                                                                                                                               https://www.ryt9.com/s/iq27/3004570 

 

 
 
 

G20 

“ทรัมป์”ยนืยนัพบ“สี จิน้ผงิ”ในเวทจี2ี0 

     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ทวตีขอ้ความเม่ือวนัองัคาร (18มิ.ย.) ระบุวา่ เขาจะพบกบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ผูน้ าของจีน ในการ
ประชุมสุดยอดของกลุ่มจี20 ในเดือนน้ี ขณะท่ีคณะเจรจาการคา้ของสหรัฐและจีนจะเร่ิมการเจรจาการคา้รอบใหม่ก่อนการประชุมดงักล่าว 

“ผมไดมี้การสนทนาทางโทรศพัทก์บัท่านประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ซ่ึงการหารือเป็นไปดว้ยดี โดยเราจะมีการประชุมกนัในสปัดาห์หนา้ใน
การประชุมสุดยอด จี20 ท่ีญ่ีปุ่น ขณะท่ีคณะเจรจาการคา้ของเราจะเร่ิมการเจรจาคร้ังใหม่ก่อนท่ีผมจะพบกบัประธานาธิบดีสี จ้ินผิง” 

ขอ้ความในทวติเตอร์ระบุ  

     นกัลงทุนคาดหวงัวา่ การพบปะกนัของปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จ้ินผิง นอกรอบการประชุมสุดยอดของกลุ่ม จี20 ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัท่ี 
28-29 มิ.ย. จะช่วยคล่ีคลายความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งประเทศทั้งสอง    ทั้งน้ี การเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐและจีนประสบความ
ลม้เหลวในเดือนท่ีแลว้ โดยท่ีประชุมไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงการคา้ ขณะท่ีสหรัฐไดเ้พ่ิมการเรียกเก็บภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากจีนวงเงิน 2 
แสนลา้นดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จากเดิมท่ีระดบั 10% ส่งผลใหจี้นท าการตอบโต ้ดว้ยการเพ่ิมการเรียกเก็บภาษีต่อสินคา้น าเขา้จากสหรัฐ
วงเงิน 6 หม่ืนลา้นดอลลาร์ สู่ระดบั 25% จากเดิมท่ีระดบั 10% โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิ.ย. 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 

https://www.ryt9.com/s/iq27/3004556
https://www.ryt9.com/s/iq27/3004570
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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   


