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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,708 1,720 

L2 1,703 1,727 

L3 1,688 1,735 

Date 27 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,727 

Target 1,708 

Stoploss 1,738 

แนะแนวทางการลงทุน 

       ราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเคล่ือนตัวใน
ลักษณะรีบาวน์  จากแรงขายวันวานน้ียงั
เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองค าน้ันดีดตัว
ได้ในวงจ ากัด  หากราคาดีดตัวขึ้นไม่ผ่าน
แนวต้าน นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งก าไรใน
ทิศทางขาลงก่อนได้  กรณีทะลุกรอบแนว
ต้านได้ค่อยเสลับหน้าเก็งก าไรขาขึ้นแทน 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 1% ใกลห้ลุด 1,700 ดอลลาร์ในวนัน้ี ขณะท่ีนักลงทุนพากนัซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียง เช่น หุน้ ขาน
รับการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์  อย่างไรก็ดี ราคาทองยงัไดปั้จจยัหนุนจากความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน   นายโรเบิร์ต โอไบรเอน ที่ปรึกษาดา้น
ความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐอาจใชม้าตรการคว  ่าบาตรจีน หากจีนบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่เพื่อควบคุมฮ่องกง 

นอกจากน้ี นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า ร่างกฎหมายดงักล่าวเป็นการยติุสถานะการปกครองตนเองของฮ่องกง และ
อาจท าใหส้หรัฐตอบโตด้ว้ยการใชม้าตรการคว  ่าบาตรกบัจีนภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง 2562 

อยา่งไรกต็ามนักลงทุนจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่   ดชันีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด ์ ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  
GDP  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลิตเฟดแคนซัส  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  
ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,709.50 -26.0 

Silver 17.14 +0.02 
Crude Oil 33.91 +0.66 

Dow Jones 24,995.11 +529.95 

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 1,116.7 1,116.71 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    



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report  27 พฤษภาคม 2563 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
รัสเซีย 

 

"ปูติน"เผยกองทัพรัสเซียเตรียมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะเหนือนาซีในวันที่ 24 มิ.ย. 
     ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวในวนัน้ีวา่ การเดินสวนสนามของกองทพัรัสเซีย ซ่ึงถูกยกเลิกไปก่อนหนา้น้ี อนัเน่ืองจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีข้ึนในวนัท่ี 24 มิ.ย.  การเดินสวนสนามดงักล่าว มีข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบปีท่ี 75 ของการที่รัสเซียมี
ชยัชนะเหนือกองทพันาซีในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
 

ญี่ปุ่น 

"ซูซูกิ"เผยก าไรสุทธิปีงบ 62 ร่วง 25% เหตุยอดขายในอินเดียทรุด 

     ซูซูกิ มอเตอร์ เปิดเผยในวนัน้ีว่า กลุ่มบริษทัมีก  าไรสุทธิประจ าปีงบการเงิน 2562 ซ่ึงส้ินสุดลงเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ลดลง 24.9% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ แตะท่ี 1.3422 แสนลา้นเยน (1.24 พนัลา้นดอลลาร์) เน่ืองจากยอดขายในอนิเดียลดลง และการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก  ขณะที่ผลก าไรจากการด าเนินงานลดลง 33.7% มาอยูท่ี่ 2.1507 แสนลา้นเยน โดยมียอดขาย
อยูท่ี่ 3.49 ลา้นลา้นเยน ลดลงจากปีก่อนหนา้ 9.9%  บริษทัเปิดเผยวา่ ยอดขายในอินเดียซ่ึงเป็นตลาดส าคญัของซูซูกิ ร่วงลง 18.1% แตะที่ 
1.44 ลา้นคนั โดยระบุว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัของอินเดียในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 ขณะท่ียอดขายรถยนตท์ัว่โลกในช่วง
เดือนม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา ลดลง 18.3% จากการระบาดของโควิด-19 

 
 

น ้ามันดิบ 

ราคาน ้ามัน WTI พุ่งเกือบ 2% เก็งโอเปกปฏิบัติตามข้อตกลงลดก าลังการผลิต 

     สัญญาน ้ามนัดิบล่วงหนา้ WTI ปรับตวัข้ึนในวนัน้ี โดยไดแ้รงหนุนจากความเช่ือมัน่ท่ีว่ากลุ่มประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัจะปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงปรับลดก าลงัการผลิต   
     นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัยงัไดปั้จจยับวกจากคาดการณ์ท่ีวา่อุปสงคน์ ้ามนัจะเพิ่มข้ึน หลงัจากท่ีรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน ์

ณ เวลา 21.19 น.ตามเวลาไทย สัญญาน ้ามนัดิบเวสตเ์ทก็ซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค. ซ่ึงมีการซ้ือขายท่ีตลาด NYMEX เพิ่มข้ึน 66 เซนต ์
หรือ 1.98% สู่ระดบั 33.91 ดอลลาร์/บาร์เรล  กลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสั จะประชุมกนัใน
ตน้เดือนหนา้เพื่อหารือกนัเกี่ยวกบัการปรับลดก าลงัการผลิตเพื่อพยงุราคา  กระทรวงพลงังานรัสเซียเปิดเผยว่า การผลิตน ้ามนัของรัสเซีย
ไดล้ดลงใกลเ้ป้าหมายที่ระดบั 8.5 ลา้นบาร์เรล/วนัส าหรับงวดส่งมอบเดือนพ.ย. และมิ.ย. 

 
 

สเปน 

สเปนเตรียมยกเลิกกักตัวนักท่องเที่ยว 14 วัน เร่ิม 1 ก.ค.  
      รัฐบาลสเปนประกาศยกเลิกมาตรการกกักนัตวั 14 วนั ส าหรับนกัท่องเท่ียวทุกรายท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 ก.ค.น้ี เป็นตน้ไป   แถลงการณ์ระบุว่า ประกาศยกเลิกดงักล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมร่วมกนัวานน้ี 

อยา่งไรกดี็ รัฐบาลก าลงัพยายามจดัท าแผนการเดินทางท่ีปลอดภยัระหว่างบางพื้นท่ีของสเปนท่ีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้และ
บางพื้นท่ีในยโุรปท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั   
     ทั้งน้ี สเปนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก ดว้ยจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกว่า 80 ลา้นคนต่อปี โดย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็น 12% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจา้งงาน 2.6 ลา้นคน 

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% 
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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   


