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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,705 1,723 

L2 1,695 1,728 

L3 1,690 1,735 

Date 29 May 2020 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,705 

Target 1,723 

Stoploss 1,685 

แนะแนวทางการลงทุน 

       ราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเคล่ือนตัวใน
ลักษณะรีบาวน์  จากแรงขายวันก่อนหน้าน้ี
ยงัเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองค าน้ันดีด
ตัวได้ในวงจ ากัด  หากราคาดีดตัวขึ้นไม่
ผ่านแนวต้าน แนะปิดสถานะท าก าไร
ออกมาก่อน  รอการสร้างฐานราคาให้
แข็งแกร่งกว่าน้ี 

แนวโน้มช่วงเช้า 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบยโูร ขณะที่ยโูรดีดตวัขานรับขอ้เสนอของคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ในการจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟู เพื่อเยยีวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ยูโรดีดตวัข้ึนในวนัน้ี ขานรับข้อเสนอของ EC ในการตั้ งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 7.5 แสนลา้นยูโร (8.265 แสนลา้น
ดอลลาร์) เพื่อเยยีวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั้งน้ี กองทุนฟ้ืนฟูดงักล่าวประกอบดว้ยเงินให้เปล่าจ านวน 5 แสนลา้นยโูร และ
เงินกู ้2.5 แสนลา้นยูโรส าหรับชาติสมาชิก EU   อยา่งไรก็ดี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก คดัคา้นขอ้เสนอเกี่ยวกบัการมอบเงินให้เปล่า 
โดยตอ้งการใหเ้ป็นเงินกูท้ี่ชาติสมาชิกจะตอ้งช าระคืน  นอกจากน้ี ทั้ง 4 ชาติยงัเสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ใหค้  ามัน่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแลกกบัการ
ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าดีดตัวขณะท่ีนักลงทุนเขา้ซ้ือทองในฐานะสินทรัพยป์ลอดภัย ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัความขดัแยง้
ระหว่างสหรัฐและจีน  ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ซ่ึงเป็นกองทุน ETF ทองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เพิ่มการถือครองทอง 0.2% สู่ระดบั 1,119.05 ตนั 
ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 7 ปี 

นกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่ส าคญัในสัปดาห์น้ีซ่ึงไดแ้ก่  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการ
บริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาการใชจ่้ายดา้นการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   ดชันีจดัซ้ือจดัจา้งชิคาโก เป็นตน้   
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,723.30 -4.90 

Silver 17.14 +0.02 
Crude Oil 35.29 +1.55 

Dow Jones 25,400.64 -147.63 

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 1,119.05 1,119.63 +0.58 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบยูโร ขณะที่ยูโรดีดตัวขานรับข้อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ในการจดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟู เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ยโูรดีดตวัข้ึนในวนัน้ี ขานรับขอ้เสนอของ EC 
ในการตั้งกองทุนฟ้ืนฟูวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (8.265 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อ
เยยีวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    

ทั้งน้ี กองทุนฟ้ืนฟูดงักล่าวประกอบดว้ยเงินใหเ้ปล่าจ านวน 5 แสนลา้นยู
โร และเงินกู ้2.5 แสนลา้นยโูรส าหรับชาติสมาชิก EU  

อย่างไรก็ดี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สวี เดน และเดนมาร์ก คัดค้าน
ข้อเสนอเกี่ยวกับการมอบเงินให้เปล่า โดยต้องการให้เป็นเงินกู ้ที่ชาติสมาชิก
จะตอ้งช าระคืน  นอกจากน้ี ทั้ง 4 ชาติยงัเสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ให้ค  ามัน่ใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแลกกบัการไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน   

ทั้งน้ี ผูน้  าทั้ง 27 ชาติของ EU จะจัดการประชุมทางไกลในวนัที่ 18 มิ.ย. 
เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกบัรายละเอียดของกองทุนดงักล่าว 
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สหรัฐฯ 

 
 

ที่ปรึกษาท าเนียบขาวช้ีเศรษฐกิจส่งสัญญาณน่าพึงพอใจ ขณะรัฐต่างๆกลับมาเปิดธุรกิจอีกคร้ัง 

      นายแลร์ร่ี คุดโลว ์หวัหนา้ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาว กล่าวว่า มีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจในรัฐต่างๆซ่ึง
กลบัมาเปิดธุรกิจอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงรัฐบาลคาดว่าจะท าใหเ้ศรษฐกิจมีการดีดตวัอยา่งแขง็แกร่ง  "เศรษฐกิจสหรัฐทยอยกลบัมาเปิดใหม่ใน
เดือนน้ีและเดือนหนา้ ซ่ึงถือเป็นช่วงการเปลี่ยนผา่น และเราไดเ้ห็นความหวงั ท่ามกลางความยากล าบาก" นายคุดโลวก์ล่าว 

ขณะน้ีทั้ง 50 รัฐในสหรัฐต่างกไ็ดก้ลบัมาเปิดเศรษฐกิจใหม่แลว้ หลงัมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์        

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยโควิด-19 ฉุด GDP Q1/63 หดตัว 5% ขณะคาด Q2 ทรุด 40% 

     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 2 ส าหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/2563 
โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตวัลง 5% ซ่ึงย  า่แยก่ว่าท่ีตวัเลขประมาณการคร้ังที่ 1 ระบุว่าหดตวัลง 4.8% โดยไดรั้บผลกระทบจาก
มาตรการลอ็กดาวน์ของรัฐบาล ซ่ึงท าใหมี้การปิดเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  คร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกท่ีสหรัฐ
เปิดเผยตวัเลข GDP ติดลบ นบัตั้งแต่ท่ีมีการรายงานว่าเศรษฐกิจหดตวั 1.1% ในไตรมาส 1/2557 และเป็นตวัเลขท่ีย  า่แยท่ี่สุดนบัตั้งแต่ท่ี
เศรษฐกิจหดตวั 8.4% ในไตรมาส 4/2551 ซ่ึงขณะนั้นสหรัฐก าลงัเผชิญวิกฤตการเงิน   การลงทุนของภาคธุรกิจที่อ่อนแอเป็นปัจจยัฉุด
เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรก ขณะที่การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคไดช่้วยชดเชยผลกระทบดงักล่าว  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐ
จะหดตวัลง 40% ในไตรมาส 2 ซ่ึงจะเป็นการทรุดตวัมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2490   ทั้งน้ี เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 2.1% ทั้งในไตรมาส 4 
และไตรมาส 3 ของปีที่แลว้ หลงัจากเติบโต 2.0% ในไตรมาส 2 และ 3.1% ในไตรมาส 1   
       นอกจากน้ี เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 2.3% ในปี 2562 ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 3 ปี โดยต ่ากว่าระดบั 2.9% ในปี 2561 และ 2.4% ใน
ปี 2560 ซ่ึงเป็นปีแรกในการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ขณะท่ีเขาตั้งเป้าการขยายตวัรายปีของเศรษฐกิจสหรัฐท่ีระดบั 
3% ในช่วงการด ารงต าแหน่งของเขา 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายดิ่งลงจากผลกระทบโควิด 

      สมาคมนายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดชันีการท าสัญญาขายบา้นที่รอปิดการขาย (pending home sales) 

ด่ิงลง 21.8% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน โดยไดรั้บผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ของรัฐบาลเพื่อสกดัการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 เม่ือเทียบรายปี ดชันีร่วงลง 33.8% ในเดือนเม.ย. ซ่ึงเป็นการทรุดตวัลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ NAR เร่ิมมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในเดือนม.ค.2544  ทั้งน้ี ดชันีการท าสัญญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย เป็นมาตรวดัจ านวนสัญญาซ้ือบา้นมือสองท่ีมีการเซ็นสัญญาแลว้แต่
ยงัไม่ไดปิ้ดการขาย และโดยปกติแลว้จะใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือนส าหรับการเซ็นสัญญาจนกระทัง่ปิดการขาย 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดส่ังซ้ือสินค้าคงทนดิ่งลงในเดือนเม.ย.จากพิษโควิด  

       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนของสหรัฐ เช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์และเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ที่มีอายกุารใช้
งานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป ด่ิงลง 17.2% ในเดือนเม.ย. หลงัจากร่วงลง 16.6% ในเดือนมี.ค.  การทรุดตวัของยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนในเดือนเม.ย. 
ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงท าใหมี้การจ ากดัการเดินทาง ส่งผลใหย้อดสั่งซ้ือในหมวดขนส่งทรุดตวัลง 
47.3%    ส่วนยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนพื้นฐาน ซ่ึงเป็นค าสั่งซ้ือสินคา้ทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน และสินคา้ดา้นอาวุธ โดยเป็นส่ิงบ่งช้ีแผนการ
ใชจ่้ายของภาคธุรกิจ ด่ิงลง 5.8% ในเดือนเม.ย. หลงัจากลดลง 1.1% ในเดือนมี.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีวา่ ยอดสั่งซ้ือสินคา้
คงทนพื้นฐานจะทรุดตวัลง 10.0% ในเดือนเม.ย.  เม่ือเทียบรายปี ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนพื้นฐานลดลง 1.3% ในเดือนเม.ย. 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 

 



 

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


Morning Report  29 พฤษภาคม 2563 

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% 
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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   


