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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,705 1,728 

L2 1,700 1,737 

L3 1,695 1,742 

Date 28 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,705 

Target 1,728 

Stoploss 1,690 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค ามีแรงซ้ือเก็งก าไรระยะส้ัน 
ๆ เข้ามา แต่เน่ืองจากราคายงัเคล่ือนตัวใต้
เส้นแนวโน้มขาลง ยงัมองเป็นการรีบาวน์ 
รอบส้ัน ๆ  จะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน
หากราคาทะลุกรอบ 1,725/Oz ขึ้นไป  นัก
ลงทุนสามารถเก็งก าไรทิศทางขาข้ึนได้
ต่อไป 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐย่อตวัลงในช่วงเชา้วนัน้ีท่ีฝ่ังเอเชีย ปรับตัวลงจากขาข้ึนหลงัจากเกิดการประทว้งในฮ่องกง  เน่ืองดว้ยปมความขดัแยง้เกี่ยวกับ
สหรัฐ-จีน  ทวีความรุนแรงข้ึน เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน นายหวงั อี้  ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือคืนน้ีว่า สหรัฐก าลงัตกอยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะ
ก่อ "สงครามเยน็คร้ังใหม่" กบัจีน หลงัจากประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนลัด ์ทรัมป์ ไดข้่มขู่ที่จะโตต้อบอยา่งรุนแรงหากจีนบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว   
ประชาชนฮ่องกงหลายพนัคนออกมาชุมนุมกนับนทอ้งถนนในฮ่องกง หลงัจากจีนไดเ้ผยกฎหมายว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติส าหรับการปกครองฮ่องกง
และมาเก๊าในที่การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน 

มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าปรับตวัข้ึน หลงัปมความขดัแยง้สหรัฐ-จีนทวีความรุนแรงข้ึนอีก  ส่งผลใหผู้ล้งทุนบางส่วนหนัไปลงทุนใน
สินทรัพยท์ี่มีความปลอดภยั  ทั้งน้ีประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนลัด ์ทรัมป์ จะประกาศแนวทางการตอบโตข้องสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์น้ี ขณะท่ีจีนกไ็ดใ้ห้
ค  ามัน่ไวว้่าจะตอบโตเ้อาคืนสหรัฐอยา่งแน่นอนหากสหรัฐใชม้าตรการแซงกช์นัใด ๆ กบัจีน    

อยา่งไรกต็ามนกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  GDP  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการ
ว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดชันีภาคการผลิตเฟดแคนซัส  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วน
บุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก  ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  เป็น
ตน้      
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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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

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

เฟดออกรายงาน Beige Book ช้ีกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐทรุดหนักจากพิษโควิด-19 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ "Beige Book" เม่ือวานน้ี โดยระบุว่า กจิกรรมทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐทรุดตวัลงในทุกเขต ซ่ึงเป็นผลกระทบาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   
      รายงาน Beige Book ซ่ึงเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากเฟดทั้ง 12 เขต ระบุว่า "การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคยงัคงปรับตวัลง เน่ืองจากมี
ค าสั่งปิดธุรกิจคา้ปลีก ขณะท่ีธุรกิจสันทนาการและโรงแรมทรุดตวัลงอยา่งหนกั เน่ืองจากแทบไม่มีกิจกรรมเกิดข้ึนในธุรกิจการเดินทาง
และการท่องเที่ยว" 
       รายงาน Beige Book ยงัระบุว่า ภาคการเกษตรเผชิญกบัภาวะย  า่แยเ่ช่นกนั โดยหลายเขตรายงานว่าก  าลงัการผลิตในโรงงานแปรรูป
เน้ือสัตวป์รับตวัลง เน่ืองจากค าสั่งปิดโรงงานและการใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม  ส่วนกิจกรรมในอุตสาหกรรมพลงังานร่วงลง
ดว้ย เน่ืองจากบริษทัพลงังานหลายแห่งประกาศปิดบ่อน ้ามนั ซ่ึงส่งผลใหจ้ านวนแท่นขดุเจาะน ้ามนัในสหรัฐลดลงสู่ระดบัต ่าสุดเป็น
ประวติัการณ์ 

 
 

อังกฤษ 

อังกฤษปิดสถานทูตในเกาหลีเหนือช่ัวคราว หลังถูกกระทบจากมาตรการคุมโควิด 
     นายโคลิน ครูกส์ เอกอคัรราชทูตองักฤษประจ าเกาหลีเหนือเปิดเผยในวนัน้ีผา่นทางทวิตเตอร์ว่า องักฤษจะปิดสถานทูตในเกาหลีเหนือ
เป็นการชัว่คราว และเรียกตวัเจา้หนา้ท่ีทุกรายกลบัประเทศ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้เกาหลีเหนือเพื่อสกดักั้นไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ุใหม่ (โควิด-19) นั้น ท าใหท้างสถานทูตไม่สามารถปฏิบติังานตามปกติได ้ ส านกังานต่างประเทศขององักฤษระบุในแถลงการณ์ว่า 
องักฤษยงัคงรักษาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัเกาหลีเหนือ และจะเร่ิมเปิดด าเนินการทางการทูตคร้ังใหม่ในเกาหลีเหนือโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้
       ทั้งน้ี เกาหลีเหนือไม่ไดร้ายงานการพบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ แต่ไดส้ั่งหา้มการเดินทางขา้มพรมแดนเกือบทั้งหมด 
และก าหนดใหช้าวต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศตอ้งกกัตวัเป็นเวลาหลายสัปดาห์ 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สภาผู้แทนฯสหรัฐอนุมัติกฎหมายคว ่าบาตรจีนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกร์ู 
     สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐไดอ้นุมติัร่างกฎหมายเรียกร้องใหค้ณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ก  าหนดมาตรการลงโทษ
เจา้หนา้ที่จีนที่ตอ้งรับผิดชอบกบัการกดขี่ชนกลุ่มนอ้ยชาวมุสลิมอุยกูร์ของจีน   
     ทั้งน้ี สภาผูแ้ทนฯสหรัฐไดอ้นุมติัร่างกฎหมายดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้ 413 เสียง โดยมีผูค้ดัคา้นเพียง 1 เสียง และร่างกฎหมาย
น้ีจะถูกส่งใหก้บัท าเนียบขาวเพื่อใหป้ระธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 
ร่างกฎหมายน้ีเรียกร้องใหมี้การลงโทษกบัผูรั้บผิดชอบในการปราบปรามชาวอุยกูร์ และชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆ ในเขตปกครองตนเองซิ
นเจียงของจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นายเฉิน ฉงกู เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตข์องซินเจียง และสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองของจีนที่
ตอ้งรับผิดชอบกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นตน้ของชาวอุยกูร์  นายมาร์โก รูบิโอ วุฒิสมาชิกพรรครีพบัลิกนัซ่ึงผลกัดนักฎหมายน้ีกล่าว
ว่า "สภาคองเกรสไดส่้งสานส์อยา่งชดัเจนว่า รัฐบาลจีนไม่สามารถกระท าความผิดใดๆ โดยไม่ตอ้งรับโทษ"   
     ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างสหรัฐและจีนไดตึ้งเครียดมากข้ึนในช่วงหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา ขณะท่ีปธน.ทรัมป์ต าหนิจีนท่ีท าให้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เลวร้ายลง 

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    28 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   


