
 

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


Morning Report  28 พฤษภาคม 2563 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,700 1,723 

L2 1,690 1,728 

L3 1,685 1,735 

Date 28 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,700 

Target 1,723 

Stoploss 1,680 

แนะแนวทางการลงทุน 

       ราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเคล่ือนตัวใน
ลักษณะรีบาวน์  จากแรงขายวันวานน้ียงั
เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองค าน้ันดีดตัว
ได้ในวงจ ากัด  หากราคาดีดตัวขึ้นไม่ผ่าน
แนวต้าน แนะปิดสถานะท าก าไรออกมา
ก่อน  รอการสร้างฐานราคาให้แข็งแกร่ง
กว่าน้ี 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์แขง็ค่าข้ึนในวนัน้ี ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐ
และจีน  นักลงทุนจับตาความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะท าการประกาศในปลายสัปดาห์น้ีเกี่ยวกบั
มาตรการตอบโตจี้น หากจีนบงัคบัใชร่้างกฎหมายความมัน่คงต่อฮ่องกง  ส่ือบางส านกัคาดว่า สหรัฐจะตอบโตจี้นดว้ยการประกาศคว  ่าบาตรเจา้หน้าที่ของ
จีนบางราย     

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวนัน้ี ขณะท่ีนักลงทุนพากนัซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียง ท่ามกลาง
ความหวงัเกี่ยวกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์  ซิต้ีกรุ๊ปออกรายงานในวนัน้ี ระบุว่า ราคาทองมีความเส่ียงในระยะสั้นมาก
ข้ึนท่ีจะร่วงลงสู่ช่วงล่างถึงช่วงกลางของระดบั 1,600 ดอลลาร์   อย่างไรก็ดี ทางบริษทัมีความเช่ือมัน่ต่อทองในระยะกลาง และคาดการณ์ว่าราคาทองจะพุ่ง
แตะ 2,000 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ 

นักลงทุนจับตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  
ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลิตเฟดแคนซัส  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันี
ราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก เป็นตน้   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,723.30 -4.90 

Silver 17.14 +0.02 
Crude Oil 32.81 -1.54 

Dow Jones 25,548.27 +553.16 

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 1,116.71 1,119.05 +2.34 

28/05/63 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์แข็งค่าข้ึนในวนัน้ี ขณะท่ีนักลงทุนพากนัซ้ือดอลลาร์ในฐานะ
สินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน 

นักลงทุนจับตาความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน หลงัประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะท าการประกาศในปลายสัปดาห์น้ีเกี่ยวกบัมาตรการ
ตอบโตจี้น หากจีนบงัคบัใชร่้างกฎหมายความมัน่คงต่อฮ่องกง  ส่ือบางส านกัคาด
ว่า สหรัฐจะตอบโตจี้นดว้ยการประกาศคว  ่าบาตรเจา้หนา้ที่ของจีนบางราย   
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สหรัฐฯ 

บอนด์ยลีด์สหรัฐร่วง นักลงทุนพากันซ้ือพันธบัตร ขณะกังวลความขัดแย้งสหรัฐ-จีน 

      อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนัน้ี ขณะท่ีนกัลงทุนพากนัซ้ือพนัธบตัรในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลาง
ความกงัวลเกี่ยวกบัความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐและจีน  ณ เวลา 00.46 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี 
ร่วงลงสู่ระดบั 0.672% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 1.423%   ราคาพนัธบตัร และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะท าการประกาศในปลายสัปดาห์น้ี
เกี่ยวกบัมาตรการตอบโตจี้น หากจีนบงัคบัใชร่้างกฎหมายความมัน่คงต่อฮ่องกง  นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ไดร้ายงาน
ต่อสภาคองเกรสสหรัฐในวนัน้ีว่า ฮ่องกงไม่ไดมี้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองจากจีนอีกต่อไป 

      การด าเนินการดงักล่าวของนายปอมเปโออาจกระทบต่อสถานะพิเศษของฮ่องกง ซ่ึงไดรั้บการเอื้อประโยชน์ทางการคา้กบัสหรัฐที่ผ่าน
มา ฮ่องกงไดรั้บการยกเวน้ภาษีต่อสินคา้ส่งออกไปยงัสหรัฐ ขณะที่รัฐบาลสหรัฐยงัคงเกบ็ภาษีต่อสินคา้ที่จีนส่งออกไปยงัสหรัฐจากการที่
ทั้งสองฝ่ายท าสงครามการคา้ระหว่างกนั 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐอาจลดระดับความสัมพันธ์การค้ากับฮ่องกง หลังช้ีไม่ได้มีความเป็นอิสระจากจีน  

      นายไมค ์ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ไดร้ายงานต่อสภาคองเกรสสหรัฐในวนัน้ีว่า ฮ่องกงไม่ไดมี้ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองจากจีนอีกต่อไป     "ขณะท่ีสหรัฐเคยหวงัว่าฮ่องกง ซ่ึงมีความเป็นอิสระและมัง่คัง่ จะช่วยเป็นแบบอยา่งส าหรับจีน แต่
บดัน้ีกลบัปรากฎชดัว่าจีนก าลงัสร้างฮ่องกงใหเ้ป็นเหมือนตนเอง" รายงานระบุ  การด าเนินการดงักล่าวของนายปอมเปโออาจกระทบต่อ
สถานะพิเศษของฮ่องกง ซ่ึงไดรั้บการเอื้อประโยชน์ทางการคา้กบัสหรัฐ  ที่ผ่านมา ฮ่องกงไดรั้บการยกเวน้ภาษีต่อสินคา้ส่งออกไปยงั
สหรัฐ ขณะท่ีรัฐบาลสหรัฐยงัคงเกบ็ภาษีต่อสินคา้ท่ีจีนส่งออกไปยงัสหรัฐจากการท่ีทั้งสองฝ่ายท าสงครามการคา้ระหว่างกนั 

 
 

สหรัฐฯ 

แพทย์ใหญ่ท าเนียบขาวเตือนสหรัฐเผชิญโควิดระบาดรอบสอง  

      นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้  านวยการสถาบนัภูมิแพแ้ละโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ และเป็นนายแพทยใ์หญ่ของคณะท างานเฉพาะกิจ
ดา้นการควบคุมไวรัสโควิด-19 ของท าเนียบขาว กล่าวว่า สหรัฐอาจเผชิญกบัการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19   
อยา่งไรกดี็ นายแพทยฟ์อซียนืยนัวา่ การแพร่ระบาดดงักล่าวยงัคงสามารถหลีกเลี่ยงได้  "สหรัฐสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดรอบสอง
ของไวรัสโควิด-19 ตราบใดที่รัฐต่างๆมีการเปิดเศรษฐกิจอยา่งถูกตอ้ง โดยอยา่ไดล้ะเลยค าแนะน าต่างๆ เพราะจะท าใหเ้กิดปัญหาได"้ 
นายแพทยฟ์อซีกล่าว   ก่อนหนา้น้ี นายแพทยฟ์อซีเตือนวา่สหรัฐจะเผชิญกบัการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง และตรงกบัช่วงการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ 

 
 

EU 

EC เผยรายละเอียดกองทุนฟ้ืนฟู 7.5 แสนล้านยโูรเยยีวยา EU จากพิษโควิด 

      คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซ่ึงเป็นองคก์รบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยรายละเอียดของกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 7.5 แสนลา้นยโูร 
(8.265 แสนลา้นดอลลาร์) ในวนัน้ี เพื่อช่วยเยยีวยาเศรษฐกิจของ EU จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั้งน้ี กองทุน
ฟ้ืนฟูดงักล่าวประกอบดว้ยเงินใหเ้ปล่าจ านวน 5 แสนลา้นยโูร และเงินกู ้2.5 แสนลา้นยโูรส าหรับชาติสมาชิก EU  อยา่งไรกดี็ ออสเตรีย 
เนเธอร์แลนด ์สวเีดน และเดนมาร์ก คดัคา้นขอ้เสนอเกี่ยวกบัการมอบเงินใหเ้ปล่า โดยตอ้งการใหเ้ป็นเงินกูท้ี่ชาติสมาชิกจะตอ้งช าระคืน  
นอกจากน้ี ทั้ง 4 ชาติยงัเสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ใหค้  ามัน่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแลกกบัการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน  
ทั้งน้ี ผูน้  าทั้ง 27 ชาติของ EU จะจดัการประชุมทางไกลในวนัที่ 18 มิ.ย. เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกบัรายละเอียดของกองทุนดงักล่าว 

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 

29 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   


