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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,713 1,746 

L2 1,707 1,753 

L3 1,703 1,759 

Date 25 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,713 

Target 1,746 

Stoploss 1,700 

แนะแนวทางการลงทุน 

  ราคาทองค าเคล่ือนตัว  Sideway  ถูกกดดัน
จากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความหวัง
ที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการฟ้ืนตัวอย่าง
รวดเร็ว  อาจท าให้การดีดตัวท าได้ใน
วงจ ากัด อย่างไรก็ตามแนวรับวันน้ียงั
สามารถเข้าซ้ือเพ่ือเก็งก าไรขาขึ้นได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (22 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยงัคงเขา้
ซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ (22 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั 
ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่การร่วงลงของตลาดหุน้เอเชียและตลาดหุน้สหรัฐไดห้นุนแรงซ้ือทองดว้ย 

นกัลงทุนวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัอตัราการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากน้ี นกัลงทุนบางส่วนชะลอการเขา้ซ้ือทองก่อนวนัหยดุยาวของตลาดในช่วงสุดสัปดาห์น้ี โดยตลาดจะปิดท าการใน
วนัจนัทร์ที่ 25 พ.ค.เน่ืองในวนัเมมโมเรียล เดย  ์
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,735.5 +13.60 

Silver 17.693 +0.329 
Crude Oil 33.25 -0.67 

Dow Jones 24,465.16 -8.96 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
22/05/63 1,112.32 1,116.71 +4.39 

25/05/63 00.0 00.0 0.00 
26/05/63 00.0 00.0 0.00 

27/05/63 00.0 00.0 0.00 

28/05/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวันศุกร์ (22 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยงัคงเข้าซ้ือ
ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
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ฮองกง 

 ต ารวจฮ่องกงยงิแก๊สน ้าตาสลายการชุมนุมต่อต้านกฎหมายความม่ันคงของจีน   เจา้หนา้ท่ีต  ารวจของฮ่องกงยงิแก๊สน ้าตาเขา้ใส่ฝูงชน
หลายร้อยคนท่ีออกมาชุมนุมเพื่อประทว้งการประกาศใชก้ฎหมายความมัน่คงฉบบัใหม่ของรัฐบาลจีน  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ การ
ประทว้งคร้ังน้ีมีข้ึนในเขตคอสเวยเ์บย ์โดยมีผูม้าร่วมชุมนุมจ านวนมาก และนบัเป็นการประทว้งคร้ังใหญ่ที่มีประชาชนออกมารวมตวั
มากสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในฮ่องกง   

 
 

อินเดีย 
 

อินเดียพบผูป่้วยโควิด-19 เพิ่มวนัเดียวกว่า 6,700 ราย ขณะยอดตายพุ่งท าสถิติรายวนัสูงที่สุด   กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียเปิดเผยใน
วนัน้ีว่า พบผูป่้วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 6,767 ราย และผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึน 147 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูป่้วย และผูเ้สียชีวิตสะสมในประเทศ
อยูท่ี่ 131,868 และ 3,867 รายตามล าดบั   
        ทั้งน้ี จ  านวนผูป่้วยรายใหม่และผูเ้สียชีวิตดงักล่าวถือเป็นสถิติรายวนัสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอินเดีย
ส่วนยอดรวมผูป่้วยท่ีไดรั้บการปล่อยตวัออกจากโรงพยาบาลหลงัอาการดีข้ึนแลว้ อยูท่ี่ 54,441 ราย และยอดรวมผูป่้วยที่ยงัคงรักษาตวัอยู่
ในโรงพยาบาลอยูท่ี่ 73,560 ราย  วนัน้ี (24 พ.ค.) นบัเป็นวนัท่ี 61 ของการประกาศปิดเมืองทัว่อินเดียเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดใหญ่ของ
โรคโควิด-19 โดยอินเดียไดเ้ร่ิมมาตรการลอ็กดาวน์คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 25 มี.ค.ท่ีผ่านมา ก่อนจะประกาศเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมาใหข้ยายเวลาล็
อกดาวน์จนถึง 31 พ.ค.น้ี 

 
 
 

เกาหลีเหนือ 

ส่ือเกาหลีเหนือเผย "คมิ จอง อึน" น่ังเป็นประธานการประชุมทางทหารด้วยตัวเอง  ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า รัฐบาล
เกาหลีเหนือไดจ้ดัการประชุมทางการทหารข้ึนเพื่อหารือกนัถึงมาตรการและนโยบายปรับปรุงกองทพัเพื่อปกป้องอธิปไตยและความ
มัน่คงของประเทศ  รายงานระบุวา่ การประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการประชุมคร้ังท่ี 4 ของคณะกรรมการกลางดา้นการทหารของพรรคแรงงาน
เกาหลีเหนือ (WPK) ไดมี้การก  าหนดนโยบายใหม่เพื่อเสริมก าลงัในการป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ และวางกลยทุธ์การป้องกนัทาง
ยทุธศาสตร์อยา่งแขง็แกร่ง  รายงานระบุดว้ยว่า นายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือไดน้ัง่เป็นประธานการประชุมดงักล่าวดว้ยตนเอง แต่ไม่
มีการระบุถึงเวลาที่จดัการประชุมอยา่งแน่ชดั  KCNA เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุม ผูน้  าเกาหลีเหนือไดเ้นน้ย  ้าต่อท่ีประชุมใหต้ระหนักถึง
ความส าคญัของรัฐบาลในฐานะผูน้  าเพียงหน่ึงเดียวของกองทพั นอกจากน้ียงัมีการลงนามในค าสั่ง 7 รายการ ซ่ึงรวมถึง การจดัระเบียบ
ระบบบงัคบับญัชาข้ึนใหม่ และเพิ่มบทบาทของสถาบนัการศึกษาดา้นการทหารใหม้ากข้ึน 

 
 
 

บราซิล 

บราซิลแซงรัสเซีย ขึ้นแท่นยอดติดเช้ือโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก  ยอดผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในบราซิลพุ่งแซงรัสเซีย ข้ึนเป็น
อนัดบั 2 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐ โดยมีรายงานผูติ้ดเช้ือรายใหม่ 16,508 ราย ในวนัเสาร์ ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเช้ืออยูท่ี่ 347,398 ราย 
และผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึน 965 ราย ดนัยอดรวมแตะท่ี 22,013 ราย  ทั้งน้ี สหรัฐยงัคงเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19 มากที่สุดในโลก 
โดยมียอดผูติ้ดเช้ือสะสมอยูท่ี่ 1,666,828 ราย และเสียชีวิต 98,683 ราย ส่วนรัสเซีย ซ่ึงอยูใ่นอนัดบั 3 มีผูติ้ดเช้ือสะสมอยูท่ี่ 335,882 ราย 
เสียชีวิต 3,388 ราย  บราซิลตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้รุนแรงในเร่ืองการรับมือกบัไวรัสโควิด-19 โดยเม่ือเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา 
ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ไดส้ั่งปลดนายหลุยซ์ เอนริเก ้แมนเดตตา้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกจากต าแหน่ง หลงัมี
ปัญหาขดัแยง้กนัในเร่ืองวิธีการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแต่งตั้งนายเนลสัน ทีช เขา้รับต าแหน่งแทน 

       อยา่งไรกต็าม หลงัด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดเ้พียง 29 วนั นายทีชกไ็ดย้ืน่หนงัสือขอลาออกจากต าแหน่ง
โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุผลของการลาออกอยา่งเป็นทางการ ขณะท่ีหลายฝ่ายเช่ือว่าสาเหตุท่ีนายทีชตดัสินใจลาออกนั้นเป็นเพราะเขาไม่
พอใจกบัแนวทางรับมือโควิด-19 ของประธานาธิบดีโบลโซนารูที่ไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใชม้าตรการเขม้งวดเพื่อสกดัการแพร่ะบาด
ของไวรัส 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

25 พ.ค. 63 EUR 13.00 GDP เยอรมันนี 
 -2.2% 0.0% 

 EUR 15.00 ความเช่ือม่ันทางเศษฐกิจ เยอรมันนี  79.0 74.3 

26 พ.ค. 63 EUR 13.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคเยอรมนีจาก

สถาบัน GfK 
 -18.8 -23.4 

 USA 19.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟดชิคาโก 
 - -4.19 

 USA 20.00 ดัชนีราคาบ้านในเขต 20เมืองใหญ่ S&P  0.3% 0.4% 

 USA 20.00 ดัชนีราคาบ้าน  FHFA  0.6% 0.7% 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 88.3 86.9 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่  495K 627K 

 USA 21.30 ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตเฟด ดัลลัส 
 - -55.3 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


