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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,373 1,392 

L2 1,368 1,397 

L3 1,363 1,402 

 1,316  

Date 20 June 2019 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ  1,373 

Target 1,392 

Stoploss 1,360 

แนะแนวทางการลงทุน 

     ราคาทองค ายงัทรงตัวอยู่ในระดับสูง  
และกลับมามีสัญญาณบวก หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตรา
ดอกเบ้ียในการประชุมเม่ือวานน้ี  พร้อมกับ
ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบ้ี ยลงใน
ปีน้ี กดดันดอลลาร์อ่อนค่า หนุนให้เกิดแรง
ซ้ือทองค า  แนะให้เปลี่ยนมาเล่นฝั่งซ้ือ  
 
 
 
  
 
 
 
 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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       ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (19 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบ้ียในการประชุมเม่ือวานน้ี พร้อมกบัส่งสัญญาณการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงในปีน้ี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ     

มุมมองภาคเชา้   ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตวัทะลุ 1,350 ดอลลาร์ในวนัน้ี โดยไดปั้จจยับวกหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 เสียงในการคงอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีระดบั 2.25-2.50% ในการประชุมเม่ือวานน้ี นอกจากน้ี เฟดยงัได้
ส่งสัญญาณปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.50% ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง 
      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%"   

นกัลงทุนจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดแ้ก่   จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิต
สาขาฟิลาเดลเฟีย  ดุลบญัชีเดินสะพดั  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  เป็นตน้     
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,348.80 +8.00 

Silver 14.958 -0.35 
Crude Oil 53.76 -0.14 

Dow Jones 26,504.00 +38.46 

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 

19/06/62 764.10 764.10 0.00 
20/06/62 0.00 0.00 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงินตรา 

 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (19 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี
มติคงอตัราดอกเบ้ียในการประชุมเม่ือวานน้ี พร้อมกบัส่งสัญญาณการปรับลด
อตัราดอกเบ้ียลงในปีน้ี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 
                                                                                         https://www.ryt9.com/s/iq21/3004854 
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ญี่ปุ่น 
 

รมช.คลังญ่ีปุ่ นเผยการประชุมซัมมิต G20 สัปดาห์หน้าอาจหารือประเด็นการค้า ,การปฏิรูป WTO 

     นายมตัซาซุกุ อาซากาวา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัฝ่ายกิจการต่างประเทศของญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า การประชุมซัมมิตของ
กลุ่ม G20 ที่โอซากาในวนัที่ 28-29 มิ.ย.นั้น อาจจะมีการหารือในประเดน็การคา้ รวมถึงการปฏิรูปองคก์ารการคา้โลก (WTO)  ทั้งน้ี นายอาซา
กาวาเปิดเผยในการแถลงข่าวดว้ยว่า ประเทศในกลุ่ม G20 เขา้ใจว่า การด าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายเป็นพิเศษของญ่ีปุ่นนั้นมีเป้าหมาย
เพื่อขจดัภาวะเงินฝืด ไม่ใช่เพื่อป่ันค่าเงิน  ตลาดการเงินจบัตาการประชุมซัมมิต G20 ในคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ด หลงัจากประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรัมป์ ยนืยนัว่าจะพบกบัปธน.สี จ้ินผิง ผูน้  าของจีน ในการประชุมคร้ังน้ี   

     ขณะที่ปธน.สี จ้ินผิงกล่าวว่า เขาพร้อมท่ีจะพบกบัปธน.ทรัมป์ที่นครโอซากาของญ่ีปุ่ น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆใน
การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ นอกจากน้ี ปธน.สี จ้ินผิง ยงัเนน้ย  ้าว่า ทั้งสองฝ่ายควรจะแกไ้ขปัญหาการคา้ผ่านทางการ
เจรจาที่มีความเท่าเทียมกนั   

     ทั้งน้ี นกัลงทุนคาดหวงัว่า การพบปะกนัของปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จ้ินผิง นอกรอบการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัท่ี 
28-29 มิ.ย. จะช่วยคลี่คลายความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างประเทศทั้งสอง  ส าหรับกลุ่ม G20 นั้น ประกอบดว้ย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย 
บราซิล องักฤษ แคนาดา จีน ฝร่ังเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น เมก็ซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต ้เกาหลใีต ้ตุรกี 
สหรัฐ และสหภาพยโุรป โดยการประชุมซัมมิตของผูน้  าประเทศกลุ่ม G20 จะมีข้ึนท่ีโอซากา้ในวนัท่ี 28-29 มิ.ย.น้ี 
                                                                                                                                                                                                                  https://www.ryt9.com/s/iq38/3004532 

 

 
 
 
 
 

FED 

 เฟดมีมติคงดอกเบ้ียตามคาด      

      คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอม็ซี) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 เสียงในการคงอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ี
ระดบั 2.25-2.50% ในการประชุมเม่ือวนัพุธ (19มิ.ย.) ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว ้ นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนตห์ลุยส์ 
เป็นกรรมการเฟดเพียงคนเดียวท่ีลงมติใหมี้การปรับลดอตัราดอกเบ้ียในการประชุมวนัน้ี     นอกจากน้ี เฟดยงัไดส่้งสัญญาณปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ีย 0.50% ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์เงินเฟ้อท่ีลดลง  ทั้งน้ี จากจ านวน
กรรมการเฟดทั้งหมด 17 ราย จ านวนเกือบคร่ึงหน่ึงสนบัสนุนการปรับลดอตัราดอกเบ้ียในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ โดย 7 รายสนบัสนุนการ
ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% จ านวน 2 คร้ังก่อนส้ินปีน้ี ขณะท่ี 1 รายสนบัสนุนการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 0.25% จ านวน 1 คร้ัง และ 1 ราย
สนบัสนุนการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 0.25% จ านวน 1 คร้ัง ส่วนอีก 8 รายคาดว่าไม่มีการปรับอตัราดอกเบ้ีย  เฟด ยงัคงตวัเลขการขยายตวั
ของเศรษฐกิจสหรัฐที่ระดบั 2.1% ในปีน้ี และปรับเพิ่มตวัเลขคาดการณ์ในปีหนา้สู่ระดบั 2.0% จากเดิมที่ 1.9% ขณะที่คงตวัเลขคาดการณ์
อตัราการขยายตวัในปี 2564 ที่ระดบั 1.8% และคงตวัเลขอตัราการขยายตวัในระยะยาวที่ระดบั 1.9%        ขณะเดียวกนั เฟดไดป้รับลดตวัเลข
อตัราการว่างงานในปีน้ีสู่ระดบั 3.6% จากเดิม 3.7% ส่วนตวัเลขในปี 2563 และ 2564 ไดป้รับลดลงสู่ระดบั 3.7% และ 3.8% ตามล าดบั จาก
เดิมที่ระดบั 3.8% และ 3.9% ขณะที่ปรับลดตวัเลขว่างงานในระยะยาวสู่ระดบั 4.2% จากเดิมที่ 4.3%  แถลงการณ์เฟดระบุว่า เฟดจะ
ด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจใหด้  าเนินต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจก  าลงัมีการขยายตวัติดต่อกนัเกือบ 10 ปี 

     นอกจากน้ี เฟดยงัตดัค าว่า “อดทน” ออกจากประโยค “เฟดจะใชค้วามอดทนก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย” ตามที่
ปรากฎในแถลงการณ์ฉบบัก่อนหนา้น้ี พร้อมระบุว่า ตลาดแรงงานมีความแขง็แกร่ง ขณะท่ีคาดว่าเศรษฐกิจยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และ
เงินเฟ้อจะปรับตวัข้ึน 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 

https://www.ryt9.com/s/iq38/3004532
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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   


