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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 ามีแรงซ้ือเก็งไรเล็กน้อยแต่
ยงัเคล่ือนตัวใต้เส้นแนวโน้มขาลงระยะส้ัน
จากแรงขายวันก่อนหน้ายงัมีมาก มองว่า
การดีดตัวขึ้นระหว่างวันยงัท าได้ใน
วงจ ากัด หากราคาอ่อนตัวค่อยพิจารณาเข้า
ซ้ือรอบใหม่ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือดอลลาร์ในฐานะ
สกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19    

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ทองค าขยบัตวัข้ึนเล็กน้อย แต่การดีดตวัยงัท าไดใ้นวงจ ากดั จากความกงัวลความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าสหรัฐฯ 
กบัจีนหลงัจาก “โดนลัด ์ทรัมป์” ขู่จดัการ “จีน” หากละเมิดมอ็บฮ่องกง หลงัรู้ "พรรคคอมมิวนิสตจี์น" เตรียมออกมาตรการปราบปรามก่อการร้าย  รายงาน
โดยอา้งแหล่งข่าวว่า คณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ก  าลงัเตรียมผ่านมาตรการที่ระงบัการแยกตวั การปลุกระดม การแทรกแซงจากต่างชาติ และ
การก่อการร้ายในฮ่องกง หลงัจากข่าวดงักล่าวแพร่ออกไปไดไ้ม่นาน สภาประชาชนแห่งชาติจีน (เอน็พีซี) ไดย้นืยนัแผนที่จะผ่านร่างกฎหมายดงักล่าว เพื่อ
น าไปสู่การบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงแห่งชาติในฮ่องกง   

อย่างไรกต็ามนกัลงทุนจับตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ดชันีราคาบา้นในเขต 20เมืองใหญ่ S&P  ดชันีราคาบา้น  
FHFA  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  ยอดขายบา้นใหม่  ดชันีกิจกรรมภาคการผลิตเฟด ดลัลสั  ดชันีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด ์ ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP  
จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลิตเฟดแคนซัส  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  ดชันี
ราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก เป็นตน้ 

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน 

ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก 

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน 
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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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงเขา้ซ้ือดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน และความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    
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เกาหลีใต้ 

เกาหลีใต้เร่ิมนโยบาย "ไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามขึ้น" สกัดโควิด-19 
     เกาหลีใตเ้ร่ิมด าเนินนโยบาย "ไม่สวมหนา้กากอนามยั หา้มข้ึน" กบัผูโ้ดยสารรถประจ าทางและรถแทก็ซ่ีในวนัน้ี เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ภายในระบบขนส่งมวลชน  ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า พนกังานขบัรถแทก็ซ่ีและรถโดยสารประจ าทางจะไดรั้บ
อนุญาตใหจ้ ากดัจ านวน หรือปฏิเสธไม่รับผูโ้ดยสารที่ไม่สวมหนา้กากอนามยั ขณะที่พนกังานขบัรถเองกจ็ะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเม่ือ
รับผูโ้ดยสารดว้ยเช่นกนั       มาตรการดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากความกงัวลว่าจะเกิดการแพร่เช้ือโควิด-19 จากการใชบ้ริการขนส่งมวลชน 
โดยกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใตอ้นุญาตใหพ้นกังานขบัรถสามารถปฏิเสธผูโ้ดยสารท่ีไม่สวมหนา้กากเป็นการชัว่คราว  นบัจนถึงวนั
อาทิตยท์ี่ผ่านมา เกาหลีใตพ้บพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง 9 รายและแทก็ซ่ีอีก 12 รายติดเช้ือโควิด-19 
       ทั้งน้ี กฎหมายเกาหลีใตห้า้มมิใหพ้นกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ รถแทก็ซ่ี และรถไฟ ปฏิเสธผูโ้ดยสารโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ขณะเดียวกนั ในวนัน้ีผูโ้ดยสารรถไฟใตดิ้นกไ็ดรั้บค าแนะน าท่ีเขม้งวดใหส้วมหนา้กากอนามยัขณะโดยสารภายในรถ โดยพนกังานใน
รถไฟใตดิ้นจะคอยกระตุน้เตือนใหผู้โ้ดยสารสวมหนา้กากอนามยัโดยตรง หรือผ่านประกาศของรถไฟใตดิ้น เพราะคงเป็นไปไม่ไดห้ากจะ
ไล่เชค็ผูโ้ดยสารจนครบทุกคน และตั้งแต่วนัพุธเป็นตน้ไป ผูโ้ดยสารสายการบินทั้งในและต่างประเทศจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัขณะอยู่
ในเคร่ือง ซ่ึงสายการบินภายในประเทศบางแห่งเร่ิมใชม้าตรการบงัคบัใหผู้โ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัแลว้ 

 
 
 

WHO 

ผู้อ านวยการ WHO ช่ืนชมญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จรับมือโควิด-19 
      นายแพทยท์ีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ล่าวช่ืนชมความส าเร็จของญ่ีปุ่ นในการ
รับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือโควิด-19  ผูอ้  านวยการใหญ่ WHO ไดก้ล่าวถึงผลการประเมินความส าเร็จของญ่ีปุ่ น
ในระหว่างงานแถลงข่าวท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์หลงัจากท่ีญ่ีปุ่นตดัสินใจยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศเม่ือ
วานน้ี   นายแพทยท์ีโดรสกล่าวชมญ่ีปุ่ นที่สามารถสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าวไดใ้นช่วงไม่กี่สัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยสามารถลด
ยอดผูติ้ดเช้ือจากท่ีเคยพุ่งสูงกว่า 700 รายต่อวนัในช่วงท่ีมีการระบาดสูงสุด และคงมียอดผูเ้สียชีวิตอยูใ่นอตัราท่ีต  ่า 
ขณะเดียวกนั นายแพทยที์โดรสยงัเนน้ย  ้าถึงความส าคญัท่ีชาวญ่ีปุ่นยงัคงตอ้งรักษาระยะห่างทางสังคม มาตรการเฝ้าระวงัขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงกฎเกณฑต่์างๆ ที่ทุกประเทศตอ้งปฏิบติั หลงัมีการผ่อนปรนขอ้จ ากดัที่เขม้งวดในการป้องกนัการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นายไมเคิล ไรอนั ผูอ้  านวยการโครงการฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขของ WHO ไดก้ล่าวในงานแถลงข่าวเดียวกนั
ว่า โลกยงัอยูใ่นช่วงกลางของการระบาดระลอกแรก เพราะจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียใตย้งัคงเพิ่มข้ึน 
และไดเ้ตือนถึงการแพร่ระบาดรอบสองอาจเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ท่ีผ่อนคลายมาตรการเขม้งวด รวมถึงการกกัตวัอยูบ่า้น 

 
 

จนี 
 

จีนย า้ฝ่ายตุลาการฮ่องกงยงัมีอิสระภายใต้กฎหมายใหม่ 
     นายเซ่ีย เฟิง ขา้หลวงของกระทรวงการต่างประเทศจีนประจ าฮ่องกง กล่าวระหว่างแถลงข่าวเม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมาว่า การออกกฎหมาย
ความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายหน่ึงประเทศสองระบบ ระบบทุนนิยมของฮ่องกง อ  านาจในการปกครองตนเอง 
ระบบกฎหมาย อ  านาจตุลาการอนัเป็นอิสระ ตลอดจนสิทธิในการตดัสินช้ีขาดของฝ่ายตุลาการในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  การออกมา
เคลื่อนไหวดงักล่าวของรัฐบาลจีนเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ฮ่องกง ท่ามกลางความวิตกกงัวลของชาวฮ่องกงว่า กฎหมายใหม่น้ีอาจ
ท าใหฮ่้องกงสูญเสียความเป็นศูนยก์ลางดา้นการลงทุนของบริษทัขา้มชาติ อยา่งไรกดี็ นายเซ่ียเปิดเผยรายละเอียดเพียงเลก็นอ้ยเกี่ยวกบัการ
บงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวต่อผูส่ื้อข่าวและนกัการทูต โดยเนน้ย  ้าเพยีงประโยคท่ีว่ากลุ่มผูป้ระทว้งได ้"ขา้มเส้น" ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อฮ่องกงแต่อยา่งใด ทั้งยงัเป็นการแสดงออกแบบผิดๆ เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวเพื่อผลกัดนัใหฮ่้องกงมีการเลือกตั้ง  

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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 

 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 
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 USA 19.30 รายจ่ายส่วนบุคคล  -12.3% -7.5% 

 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   


