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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 
      ราคาทองค ามีแรงซ้ือเก็งไรเล็กน้อยแต่
ราคายงัเคล่ือนตัวใต้เส้นแนวโน้มขาลง
ระยะส้ันจากแรงขายวันก่อนหน้ายงัมีมาก 
มองว่าการดีดตัวขึ้นระหว่างวันยงัท าได้ใน
วงจ ากัด หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน
ข้ึนไปได้นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งก าไร
ทิศทางขาลง 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ทองค ายงัไดปั้จจัยหนุนขยบัตวัข้ึนเล็กน้อย จากความกงัวลความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าสหรัฐฯ กบัจีนหลงัจาก 

“โดนลัด ์ทรัมป์” ขู่จดัการ “จีน” หากละเมิดมอ็บฮ่องกง หลงัรู้ "พรรคคอมมิวนิสตจี์น" เตรียมออกมาตรการปราบปรามก่อการร้าย   
ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐจะด าเนินมาตรการกบัจีน หากจีนบงัคบัใชร่้างกฎหมายความมัน่คงในฮ่องกงซ่ึง

ทรัมป์มองว่าจะริดรอนเสรีภาพของพลเมืองฮ่องกง  ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวหลงัถูกถามถึงการรับมือกบัประเด็นฮ่องกง โดยปธน.ทรัมป์กล่าวว่า "เรา
ก  าลงัเตรียมการบางอยา่งอยูใ่นขณะน้ี แตจ่ะยงัไม่เปิดเผยในตอนน้ี    การดีดตวัของราคาทองค ายงัท าไดใ้นวงจ ากดั เน่ืองจากยงัโดนแรงกดดนัจากแรงขาย
ทางเทคนิค 

อยา่งไรกต็ามนักลงทุนจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ดชันีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  
GDP  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลิตเฟดแคนซัส  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  
ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจัดจา้งชิคาโก  ความ
เช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

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

"ทรัมป์"เตรียมมาตรการรับมือจีน หากบังคบัใช้กม.ความม่ันคงในฮ่องกง 
     ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐจะด าเนินมาตรการกบัจีน หากจีนบงัคบัใชร่้างกฎหมายความมัน่คงในฮ่องกง
ซ่ึงทรัมป์มองว่าจะริดรอนเสรีภาพของพลเมืองฮ่องกง  ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวหลงัถูกถามถึงการรับมือกบัประเดน็ฮ่องกง โดยป
ธน.ทรัมป์กล่าวว่า "เราก  าลงัเตรียมการบางอยา่งอยูใ่นขณะน้ี ผมคิดว่าเร่ืองน้ีส าคญัมาก แต่ผมจะยงัไม่เปิดเผยในตอนน้ี" 
      เม่ือผูส่ื้อถามว่าขั้นตอนดงักล่าวรวมถึงการคว  ่าบาตรจีนดว้ยหรือไม่ ปธน.ทรัมป์ตอบว่า "อาจจะไม่เป็นแบบนั้นกไ็ด ้ผมอยากใหคุ้ณรอ
ฟัง"  ก่อนหนา้น้ี นางเคยล์ีห์ แมคอีแนนีย ์โฆษกหญิงประจ าท าเนียบขาว ระบุว่า ปธน.ทรัมป์รู้สึกไม่พอใจกบัความพยายามของจีนในการ
ประกาศใชก้ฎหมายความมัน่คงฉบบัใหม่ในฮ่องกง นอกจากน้ี ปธน.ทรัมป์ยงักล่าวดว้ยว่า คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเห็นฮ่องกงกลบัมาเป็น
ศูนยก์ลางทางการเงิน หากจีนเขา้ควบคุม   
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ สภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) มีแนวโนม้ที่จะประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายความมัน่คงในฮ่องกงในวนั
พรุ่งน้ี ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการประชุม NPC หรือ "ฉวนกัว๋เหรินตา้" ชุดท่ี 13 คร้ังท่ี 3 

 
 

สหรัฐฯ 

ท าเนียบขาวเผยสหรัฐเตรียมจัดการประชุม G7 ปลายเดือนมิ.ย.น้ี 
      นางเคยล์ีห์ แมคเอแนนี โฆษกหญิงประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยวา่ สหรัฐมีก  าหนดจดัการประชุมสุดยอด G7 ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.น้ี 
นางเคยล์ีห์แถลงต่อส่ือมวลชนว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ จะจดัการประชุม G7 ท่ีท  าเนียบขาว และจะจดัข้ึนในช่วงปลายเดือนมิ.ย 
พร้อมกบักล่าวว่า จนถึงขณะน้ี บรรดาผูน้  าของประเทศสมาชิก G7 ต่างเห็นพอ้งกบัท่ีจะจดัการประชุม และท าเนียบขาวจะเป็นสถานทีท่ี่
เหมาะสมส าหรับการประชุมดงักล่าว   ก่อนหนา้น้ี ปธน.ทรัมป์เคยวางแผนว่าจะจดัการประชุม G7 ที่แคมป์เดวิด ซ่ึงเป็นการประชุม
ทางไกล เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอป
กินส์ รายงานว่า ขณะน้ีสหรัฐมียอดผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 สูงท่ีสุดในโลก โดยยอดผูติ้ดเช้ืออยู่ท่ี 1,680,680 ราย และยอด
เสียชีวิตอยูท่ี่ 98,902 ราย 

 
 
 

จนี 

 จีนร้องแคนาดาปล่อยตัว CFO "หัวเว่ย" เล่ียงกระทบความสัมพันธ์ 
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายจา้ว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ไดเ้รียกร้องใหท้างการแคนาดาแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
โดยการปล่อยตวันางเม่ิง หว่านโจว ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน (CFO) ของบริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยี ่และตอ้งใหก้ารรับรองว่า
เธอจะเดินทางกลบัประเทศจีนอยา่งปลอดภยั  นายจา้วใหส้ัมภาณ์กบัผูส่ื้อข่าวถึงความคาดหวงัใหศ้าลแคนาดาประกาศผลพิจารณาคดีของ
นางเม่ิง หว่านโจวในวนัน้ี 
     นายจา้วกลา่ววา่ สหรัฐและแคนาดาใชส้นธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดนแบบทวิภาคีในทางมิชอบ และควบคุมตวัพลเมืองจีนโดยพลการ "น่ี
เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีละเมิดสิทธิและประโยชน์ของพลเมืองจีนอยา่งร้ายแรง"  อน่ึง รัฐบาลจีนมีความมุ่งมัน่ในการปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของพลเมืองจีน "ฝ่ายแคนาดาควรแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในทนัที ปล่อยตวัเม่ิงหว่านโจวและรับรองว่าเธอจะเดินทางกลบัมา
สู่จีนอยา่งปลอดภยัโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและแคนาดา" 

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 

 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 


Afternoon Report    27 พฤษภาคม 2563 

 

 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   


