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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,713 1,740 

L2 1,707 1,744 

L3 1,703 1,749 

Date 22 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,713 

Target 1,740 

Stoploss 1,700 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค ามีแรงซ้ือเก็งไรเล็กน้อยแต่
ยงัเคล่ือนตัวใต้เส้นแนวโน้มขาลงระยะส้ัน
จากแรงขายวันวานยงัมีมาก มองว่าการดีด
ตัวขึ้นระหว่างวันยงัท าได้ในวงจ ากัด นัก
ลงทุนอาจพิจารณาปิดสถานะท าก าไรที่
แนวต้านออกมาก่อนได้ หากราคาอ่อนตัว
ค่อยพิจารณษเข้าซ้ือรอบใหม่ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์แขง็ค่าเทียบเยน แต่อ่อนค่าเทียบยูโร ขณะท่ียโูรดีดตวัข้ึนขานรับข่าวท่ีว่า ฝร่ังเศสและเยอรมนีเสนอตั้งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 5 แสนลา้นยู
โร ทั้งน้ี ฝร่ังเศสและเยอรมนีเห็นพอ้งกนัในการเสนอตั้งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 5 แสนลา้นยโูรเพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศในยโุรปซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ทองค ากลบัมาดีดตวัข้ึนจากแรงซ้ือเกง็ก  าไร นักลงทุนหันมาถือสินทรัพยส่ี์ยงเพิ่มข้ึนจากความกงัวลความตึงเครียดทาง
การเมืองระหว่าสหรัฐฯ กับจีนหลงัจาก “โดนัลด์ ทรัมป์” ขู่จัดการ “จีน” หากละเมิดม็อบฮ่องกง หลงัรู้ "พรรคคอมมิวนิสต์จีน" เตรียมออกมาตรการ
ปราบปรามก่อการร้าย  รายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า คณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก  าลงัเตรียมผ่านมาตรการที่ระงบัการแยกตวั การปลุกระดม 
การแทรกแซงจากต่างชาติ และการก่อการร้ายในฮ่องกง หลงัจากข่าวดงักล่าวแพร่ออกไปไดไ้ม่นาน สภาประชาชนแห่งชาติจีน (เอน็พีซี) ไดย้ืนยนัแผนที่
จะผ่านร่างกฎหมายดงักล่าว เพื่อน าไปสู่การบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงแห่งชาติในฮ่องกง   

อยา่งไรกต็ามนกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   รายงานการประชุมธนาคารกลางยโุรป 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,725.51 -26.60 

Silver 17.07 +0.914 
Crude Oil 33.92 +0.43 

Dow Jones 24,575.90 +24,474.12 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
15/05/63 1,104.72 1,113.78 +9.06 
18/05/63 1,113.78 1,113.78 0.00 

19/05/63 1,113.78 1,113.78 0.00 

20/05/63 0.00 0.00 0.00 
21/05/63 0.00 0.00 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน แต่อ่อนค่าเทียบยูโร ขณะท่ียูโรดีดตวัข้ึนขาน
รับข่าวท่ีว่า ฝร่ังเศสและเยอรมนีเสนอตั้งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 5 แสนลา้นยโูร 

ทั้งน้ี ฝร่ังเศสและเยอรมนีเห็นพอ้งกนัในการเสนอตั้งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 
5 แสนลา้นยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศในยุโรปซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   

นอกจากน้ี ทั้งสองประเทศยงัเห็นพอ้งกนัในการเสนอให้มีการอนุญาต
ให้คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซ่ึงเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ให้
ท  าการกู ้ยืมเงินในตลาดการเงินในนามของ EU  การท่ีฝร่ังเศสและเยอรมนีเห็น
พอ้งต่อมาตรการดงักล่าว ถือเป็นการยติุความขดัแยง้ของทั้งสองประเทศ ซ่ึงท่ีผ่าน
มา ฝร่ังเศสตอ้งการผลกัดนัการตั้งกองทุนดงักล่าว ในขณะท่ีเยอรมนีมีท่าทีไม่เห็น
ดว้ย เน่ืองจากจะขดัต่อการรักษาวินยัทางการคลงั    
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สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" ย า้ไม่ปิดประเทศ แม้โควิด-19 จะระบาดรอบสอง 
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ย  ้าว่า เขาจะไม่ปิดประเทศ แมโ้ควิด-19 จะระบาดระลอกสอง 
"หลายคนบอกว่ามีโอกาสสูงที่โรคโควิด-19 จะแพร่ระบาดอีกคร้ัง และเราจะจดัการกบัมนั เราจะไม่ปิดประเทศ แต่เราจะแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน" ทรัมป์ใหส้ัมภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าว หลงัถูกถามว่าเขารู้สึกกงัวลกบัการแพร่ระบาดระลอกที่สองหรือไม่ ระหว่างเยอืนโรงงานการ
ผลิตของบริษทัฟอร์ดในรัฐมิชิแกน 
"การปิดประเทศถาวรไม่ใช่กลยทุธ์ส าหรับรัฐหรือประเทศที่แขง็แรง ประเทศของเราไม่สมควรถูกปิดประเทศ" ทรัมป์กล่าว "การปิด
ประเทศอยา่งยาวนานจะน ามาซ่ึงหายนะทางสาธารณสุข การจะปกป้องสุขภาพของประชาชนไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งใหเ้ศรษฐกิจเดินหนา้ไป
ได"้  รัฐทั้ง 50 แห่งของสหรัฐประกาศแผนผ่อนปรนขอ้จ ากดัควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และกลบัมาด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอีกคร้ังตามก าหนดการท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละรัฐ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาธารณสุขกล่าวเตือนว่า โควิด-19 อาจกลบัมาแพร่
ระบาดระลอกสองช่วงฤดูใบไมร่้วง หรือฤดูหนาว  อน่ึง สหรัฐมีผูป่้วยโควิด-19 สะสมเกิน 1.5 ลา้นราย และเสียชีวิตแลว้กวา่ 90,000 ราย 
โดยศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรัฐคาดการณ์ว่า ยอดผูเ้สียชีวิตจะสูงแตะ 100,000 รายภายในช่วงตน้เดือนมิถุนายน 

 
 

จนี 

จีนเสนอกฎหมายความม่ันคงฉบับใหม่หวังบังคบัใช้กับฮ่องกงโดยเร็วที่สุด 
      จีนเสนอกฎหมายใหม่ท่ีก  าหนดใหฮ่้องกงตอ้งด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงแห่งชาติโดยเร็ว ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัยอ่ซ่ึง
เป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงเอง  กฎหมายใหม่ดงักล่าวจะใหอ้  านาจรัฐสภาของจีนในการจดัท ากรอบกฎหมาย และบงัคบัใชก้ลไกทาง
กฎหมายเพื่อป้องกนัและลงโทษการกบฎ, การก่อการร้าย, การแบ่งแยกดินแดน และการแทรกแซงของต่างชาติ หรือการกระท าใดๆ ที่เป็น
อนัตรายร้ายแรงต่อความมัน่คงของประเทศ   
      ทั้งน้ี นายหวงั เฉิน รองประธานคณะกรรมาธิการประจ าสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ไดอ้ธิบายเกี่ยวกบัร่างกฎหมายดงักล่าวในที่
ประชุม NPC คร้ังท่ี 13 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 จนถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม  นายหวงักล่าววา่ นบัตั้งแต่ฮ่องกงกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของจีน จีนไดใ้ชห้ลกัการ "หน่ึงประเทศ สองระบบ", "ชาวฮ่องกงปกครองฮ่องกง" และการใหอ้  านาจระดบัสูงในการปกครองตนเอง 

 
 
 

ญี่ปุ่น 
 

IOC เผยญ่ีปุ่ นอาจชวดเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก หากไม่สามารถจัดการแข่งขันในปี 2564 ได้ 
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายโธมสั บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) กล่าวกบับีบีซี สปอร์ต (BBC Sport) ว่า 
โตเกียวโอลิมปิกเกมส์อาจถูกยกเลิก หากไม่สามารถจดัข้ึนไดใ้นปี 2564  การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกท่ีโตเกียว ซ่ึงเดิมมีก  าหนดจดัข้ึนใน
เดือนก.ค.-ส.ค.ปีน้ี ไดถู้กเลื่อนออกไป 1 ปี เป็นช่วงระหว่าง 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 2564  ในเดือนเมษายน นายโทชิโร มูโตะ ซีอีโอของโตเกียว 
2020 ไดป้ฏิเสธที่จะเลื่อนการแข่งขนัออกไป ก่อนที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีจะออกมาประกาศภายหลงัว่า การแข่งขนัจะไม่ถูกจดั
ข้ึนจนกว่าจะโรคระบาดใหญ่โควิด-19 จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
แมว้่าบาคจะเนน้ถึง "ความมุ่งมัน่ท่ีชดัเจน" ในการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาในเดือนก.ค.ปีหนา้ ทว่าเขากย็อมรับว่า คณะท างานจะตอ้ง
พิจารณามาตรการดา้นสุขภาพ ซ่ึงอาจรวมถึงการตอ้งกกัตวันกักีฬาและผูเ้ขา้ร่วมรายอื่นๆ  บาคกล่าวเสริมวา่พวกเขาจะสามารถตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกต่็อเม่ือพวกเขา "มีมุมมองที่ชดัเจน" วา่โลกจะเป็นอยา่งไรในช่วงก าหนดการใหม่ของการแข่งขนั เม่ือนกัข่าวถามถึง
ความเป็นไปไดว้่าจะมีการจดัการแข่งขนัอยา่งลบั ๆ หรือไม่ บาคตอบว่า "น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเราตอ้งการ" 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

18 พ.ค. 63 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 33.0 30.0 

19 พ.ค. 63 EUR 16.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ เยอรมัน  33.5 28.2 

 USA 19.30 เร่ิมต้นสร้างบ้าน  0.968M 1.216M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.033M 1.353M 

20 พ.ค. 63 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.3% 0.5% 

 EUR 21.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 -23.4 -22.7 

21 พ.ค. 63 USA 01.00 รายงานการประชุมของ FOMC 
 - - 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี  41.0 34.4 

 EUR 14.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี  26.0 15.9 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  38.0 33.6 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  25.0 11.7 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 2.375K 2.981K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตสาขาฟิลาเดเฟีย 
 -41.0 -56.6 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต 
 37.5 36.9 

 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ 
 30.0 27.0 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  4.325M 5.270M 

 USA 21.00 ดัชนีชีวัดภาวะเศรษฐกิจ 
 -5.9% -6.7% 

22 พ.ค. 63 EUR 18.30 รายงานการประชุมธนาคารกลางยโุรป 
 -8.6% -4.5% 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


