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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 26 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,713 

Target 1,746 

Stoploss 1,700 

แนะแนวทางการลงทุน 

  ราคาทองค าเคล่ือนตัว  Sideway  Up ได้รับ
แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐและจีน โดยสหรัฐอาจใช้มาตรการ
คว ่าบาตรต่อจีน หากจีนบังคบัใช้กฎหมาย
ความม่ันคง ส่งผลให้นักลงทุนพากันเข้าซ้ือ
ทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  แนะเก็ง
ก าไรขาขึ้น 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือดอลลาร์ในฐานะ
สกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากนกัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลาง
ความวิตกเกี่ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน ไดห้นุนแรงซ้ือทองดว้ย นักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนอย่างใกลชิ้ด 
หลงัจากนายโรเบิร์ต โอไบรอนั ท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐ เตือนว่า สหรัฐอาจใชม้าตรการคว  ่าบาตรต่อจีน หากจีนบงัคบัใชก้ฎหมาย
ความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่เพื่อควบคุมฮ่องกง  

นอกจากน้ี นกัลงทุนจับตาขอ้มูลเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในวนัน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนดพ์ี/เคส-ชิลเลอร์, 

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.จาก Conference Board, ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ค. และดชันีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาดลัลสั  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,735.5 Close 

Silver 17.693 Close 
Crude Oil 33.25 Close 

Dow Jones 24,465.16 Close 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

25/05/63 1,116.71 1,116.71 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
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    
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สหรัฐฯ 

"โนวาแวกซ์"เร่ิมทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เฟสแรก คาดรู้ผลเดือนก.ค. 
      โนวาแวกซ์ (Novavax) ซ่ึงเป็นบริษทัพฒันาวคัซีนรายใหญ่ของสหรัฐ ออกแถลงการณ์เม่ือวานน้ีว่า ทางบริษทัไดเ้ร่ิมท าการทดลองทาง
คลินิกเฟสแรกในการใชว้คัซีน NVX-CoV2373 เพื่อตา้นไวรัสโควิด-19 โดยคาดวา่จะสามารถทราบผลเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัความปลอดภยั และ
ความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั (immunogenicity) จากการทดลองดงักล่าวในเดือนก.ค.น้ี  โนวาแวกซ์ระบุ
ว่า เม่ือการทดลองเฟสแรกเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ ทางบริษทักจ็ะท าการทดลองเฟสท่ี 2 ในหลายประเทศ ซ่ึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยการ
ทดลองในเฟสที่ 2 นั้น จะท าการประเมินเกี่ยวกบัภูมิคุม้กนั ความปลอดภยั และการลดการติดเช้ือโควิด-19 ในบุคคลหลากหลายช่วงอาย ุ

ทั้งน้ี ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โนวาแวกซ์ไดเ้ปิดเผยแผนการใชว้คัซีน NVX-CoV2373 ควบคู่ไปกบัการใชส้ารกระตุน้ภูมิคุม้กนั Matrix-M เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองภูมิคุม้กนั 

 
 
 
 

ฮ่องกง 

เลขาฯความม่ันคงฮ่องกงช้ีเหตุการณ์รุนแรงในฮ่องกงเพิ่มข้ึน หลังจีนวางแผนใช้กฎหมายความม่ันคง 

       นายจอห์น ลี เลขานุการดา้นความมัน่คงของฮ่องกงเปิดเผยว่า เหตุการณ์รุนแรงในฮ่องกงไดเ้พิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูป้ระทว้งหลายพนั
คนไดอ้อกมาชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลจีนท่ีเตรียมใชร่้างกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติในฮ่องกง  ทั้งน้ี กฎหมายใหม่ของจีนจะใหอ้  านาจ
รัฐสภาของจีนในการจดัท ากรอบกฎหมาย และบงัคบัใชก้ลไกทางกฎหมายเพื่อป้องกนัและลงโทษการกบฎ การก่อการร้าย การแบ่งแยก
ดินแดน และการแทรกแซงของต่างชาติ หรือการกระท าใดๆ ท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อความมัน่คงของประเทศ   
     แถลงการณ์ของนายลี ระบุวา่ การใชก้ฎหมายดา้นความมัน่คงถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการปกป้องผลประโยชน์และเสถียรภาพของฮ่องกง 
พร้อมระบุว่า เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดจ้บักุมผูป้ระทว้งกว่า 180 คนเม่ือวานน้ี ซ่ึงมีการใชแ้ก๊สน ้าตาและกระสุนน ้าเพื่อสลายการชุมนุม 

ดา้นรัฐบาลฮ่องกงไดอ้อกมาประณามการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและการกระท าที่รุนแรงของกลุ่มผูป้ระทว้งในเขตคอสเวยเ์บยแ์ละ
หว่านไจ๋เม่ือวานน้ี และสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจใชม้าตรการขั้นเดด็ขาด  โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า กลุ่มผูป้ระทว้งไดท้  าการร้ือถอนราง
รถไฟ ท าลายไฟจราจร ถอดฝาท่อระบายน ้า จนถึงท าร้ายร่างกายประชาชนท่ีมีมุมมองทางการเมืองไม่ตรงกนั นอกจากน้ี ยงัมีการข้ึน
สะพานลอยเพื่อขดัขวางการจราจร ขวา้งปาส่ิงของและของเหลวไม่ทราบชนิดเขา้ใส่เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ส่งผลใหมี้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บบาดเจ็บ
จนส่งเขา้โรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 4 ราย   

 
 

จนี 

สภาประชาชนแห่งชาติจีนล่ันพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญในฮ่องกง-มาเก๊า 

      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดท่ี 13 คร้ังท่ี 3 ซ่ึงเปิดฉากข้ึนเป็นวนัท่ี 2 ในวนัน้ี คณะ
ผูน้  าของจีนไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะพิทกัษร์ะบอบรัฐธรรมนูญในฮ่องกงและมาเก๊า ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานของจีน 

นายหลี่ จา้นซู ประธานคณะกรรมการประจ า NPC ไดเ้สนอรายงานในการประชุมคร้ังน้ี โดยระบุว่า "ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะธ ารงไวซ่ึ้งการ
ปกครองตามกฎหมายในฮ่องกงและมาเก๊า เราจะท างานเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญในเขตบริหารพิเศษทั้งสองแห่ง ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานของจีน พร้อมปรับปรุงระบบการตีความกฎหมายของคณะกรรมการประจ า NPC รวมถึงสร้างระบบ
กฎหมายและเคร่ืองมือในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องความมัน่คงของชาติใน 2 ดินแดน" 

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 

27 พ.ค. 63 USA 21.00 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ 
 -39 -53 

28 พ.ค. 63 EUR 19.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 -0.1% 0.4% 

 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ยโูรโซน  70.5 67.0 

 USA 19.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน  -18.5% -14.4% 

 USA 19.30 GDP  
 -4.8% -4.8% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 2,050K 2,438K 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย  -15.5 -20.8 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิตเฟด แคนซัส  -34 -30 

28 พ.ค. 63 EUR 13.00 ยอดค้าปลีก เยอรมันนี 
 -11.0% -5.6% 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2% 0.4% 

 USA 19.30 ดุลการค้า  -64.7B -64.2B 

 USA 19.30 รายได้ส่วนบุคคล  -6.0 -2.0 

 USA 19.30 รายจ่ายส่วนบุคคล  -12.3% -7.5% 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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 USA 19.30 ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล  -0.6% -0.3% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค

พ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 -0.3% -0.1% 

 USA 19.30 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง  -1.5% -1.0% 

 USA 20.45 ดัชนีจัดซ้ือจัดจ้างชิคาโก  40.0 35.4 

 USA 21.00 ความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน  73.9 73.7 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


