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      ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปริวรรตเงนิตรานิวยอร์กเมือ่คนืนี ้(24 พ.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนวติกกงัวลเกีย่วกบัความ
ขัดแย้งทางการเมอืงระหว่างประเทศ หลงัจากประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรัมป์ตดัสินใจยกเลกิการประชุมสุดยอดกบันายคมิ จอง อนึ ผู้น าเกาหลเีหนือ นอกจากนี ้
ข้อพพิาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจนียงัเป็นอกีปัจจยัทีส่ร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์เช่นกนั    ดชันีค่าเงนิดอลล่าร์ปรับลดลง โดยตลาดมคีวามกงัวลต่อความ
เส่ียงทางด้านภูมรัิฐศาสตร์มากขึน้  กระทรวงการคลงัปรับขึน้คาดการณ์เศรษฐกจิไทยมาอยู่ที ่4.5% ในปีนี ้ขณะทีอ่นัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ไทยตามการจดัอนัดบัของ IMD ลดลง 3 อนัดบัเนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างของการศึกษาและตลาดแรงงานด้านต่างประเทศทรัมป์ประกาศยกเลกิการประชุม
ผู้น าของระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลเีหนือท าให้ความกงัวลด้านภูมรัิฐศาสตร์กลบัมาอกีคร้ัง   
      มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าปรับตวัสูงขึน้หลงั ประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์  ประกาศยกเลกิการประชุมซัมมติ กบัผู้น าเกาหลเีหนือ ซ่ึงได้สร้าง
ความกงัวลต่อนักลงทุน ได้ท าให้คาบสมุทรเกาหลเีร่ิมตรึงเครียดอกีคร้ัง ส่งผลให้มแีรงซื้อในสินทรัพย์ทีป่ลอดภัยเพิม่มากขึน้    
    นักลงทุนต้องตดิตามปัจจยัตวัเลขเศรษฐกจิทีจ่ะประกาศในคนืนีไ้ด้แก่  การปรับลดขนาดงบดุล  การส ารวจสภาวะทางเศรษฐกจิของเยอรมนั 
ค าส่ังซื้อสินค้าคงทน  ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค  เป็นต้น    
 
 

Level 
 

แนวรับ (Support) 
 

แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,288 1,308 

L2 1,283 1,312 

L3 1,278 1,316 

แนะแนวทางการลงทุน 

    สถานะฝ่ังซื้อทีม่กี าไรอยู่แล้ว แนะ
ให้แบ่งปิดสถานะท าก าไรออกไป
ก่อน มองว่าการดดีตวัอาจท าได้ไม่
มากแล้ว  หากราคาเคลือ่นตวัเข้าหา
แนวต้านอกีคร้ัง  อาจเห็นแรงเทขาย
ท าก าไรออกมา   

แนวโน้มช่วงบ่าย 

Date 25 – May - 2018 

Commodity 

 
Gold 

Status 

Buy/Sell 
แนะรอขาย 

 
Entry 

 

 

Above 1,312 

Target 1.288 

Stoploss 1.320 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,304.40 +14.80 
Silver 16.687 +0.282 

Crude Oil 70.71 -1.13 
Dow Jones 24,811.76 -75.05 

 

 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) Chg 

Old New Chg 
18/05/61 856.17 855.28 -0.89 

 21/05/61 855.28 852.04 -3.24 

22/05/61 852.04 852.04 0.00 

23/05/61 852.04 852.04 0.00 

24/05/61 852.04 852.04 0.00 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Market Price 

SPDR Gold Trust   

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 

     สกลุเงนิดอลลาร์อ่อนค่าแตะกรอบกลาง 109 เยนในการซือ้ขาย
ตลาดโตเกยีววนันี ้เนื่องนกัลงทุนเข้าซื้อเงนิเยนซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย อนัเนื่องมาจากความไม่มัน่ใจว่าการประชุมสุดยอดระหว่าง
ผู้น าสหรัฐและเกาหลเีหนือทีม่กี าหนดจะจดัขึน้ในเดอืนหน้านั้น จะ
เกดิขึน้ได้จริงหรือไม่ 
                                                                                         http://www.ryt9.com/s/iq21/2831691 
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จีน 

ส่ือจนีช้ีซัมมติทรัมป์-คมิล่มกระทบแผนสร้างสันตภิาพคาบสมุทรเกาหล ี
     นสพ.โกลบอล ไทมส์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีอยูใ่นเครือของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ไดเ้ผยแพร่บทบรรณาธิการในวนัน้ีวา่ การท่ีนายโดนลัด ์ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐไดย้กเลิกการประชุมสุดยอดกบันายคิม จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือนั้น ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อความกา้วหนา้ใน
คาบสมุทรเกาหลี  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ บทบรรณาธิการระบุวา่ การตดัสินใจของทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อสาานการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลี และส่งผลใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดา้นกิจการระหวา่งประเทศ ท่ีจะตอ้งผลกัดนัภารกิจท่ีมีความยากล าบากใหคื้บหนา้
ต่อไป  หนงัสือพิมพท่ี์ทรงอิทธิพลดงักล่าวระบุวา่ นบัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสหรัฐและเกาหลีเหนือจะตอ้งหลีกเล่ียงสาานการณ์ความขดัแยง้
ไม่ใหลุ้กลามออกไป แมว้า่ทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่สามาราบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้แต่อยา่งนอ้ยทั้ง 2 ฝ่ายก็ควรท่ีจะท างานอยา่งหนกั เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหส้าานการณ์เลวร้ายมากไปกวา่ท่ีเป็นอยู ่  
     ในขณะเดียวกนั จีนเองจะยงัคงปรับปรุงและพฒันาความสมัพนัธ์กบัเกาหลีเหนือ หลงัจากท่ีเกาหลีเหนือใหค้  ามัน่วา่ จะระงบัการ
ทดสอบนิวเคลียร์และเดินหนา้การยติุโครงการนิวเคลียร์บนคาบสมุทร  เม่ือวานน้ี ทรัมป์ไดป้ระกาศยกเลิกการประชุมซมัมิตกบัเกาหลี
เหนือ โดยใหเ้หตผุลเร่ืองท่าทีท่ีเป็นปฏิปักษ ์                                                                                                       http://www.ryt9.com/s/iq37/2832257 

 

 
 

สหรัฐฯ 

สภาคองเกรสสหรัฐใหก้ารสนบัสนุนทรัมป์ยกเลิกซมัมิตคิมจองอึน 
     สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐต่างแสดงท่าทีสนบัสนุนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ซ่ึงไดป้ระกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกบันายคิม 
จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือ  ทั้งน้ี สมาชิกรัฐสภาสงักดัพรรครีพบัลิกนับางรายมองวา่ การประชุมดงักล่าวจะไม่ประสบผลส าเร็จ ขณะท่ีมีขอ้
กงัขาเก่ียวกบัเจตนารมณ์ของนายคิมในการประชุมคร้ังน้ี   
     นอกจากน้ี สมาชิกสภาคองเกรสยงัไดเ้รียกร้องใหป้ธน.ทรัมป์อยา่ไดล้ะท้ิงความพยายามในการสร้างสนัติภาพในคาบสมุทรเกาหลี แมมี้
การตดัสินใจยกเลิกการประชุมสุดยอดกบันายคิมในวนัน้ี                                                                                        http://www.ryt9.com/s/iq37/2831928 

 

 
 
 
 

ญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ นลัน่ยงัระมดัระวงัและตดิตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลงัทรัมป์ล้มประชุมร่วมกบัคมิ จอง อนึ 
   รัฐบาลญ่ีปุ่นเผยจะยงัคงระมดัระวงัและติดตามสาานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ภายหลงัจากท่ีประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐ ไดย้กเลิก
การประชุมสุดยอดกบันายคิม จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือ ท่ีวางแผนวา่จะจดัข้ึนท่ีสิงคโปร์ในเดือนหนา้  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นายโย
ชิฮิเดะ ซูกะ หวัหนา้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่น กล่าวในการแาลงข่าววา่ ญ่ีปุ่นจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของเกาหลี
เหนือดว้ยความใส่ใจอยา่งเตม็ท่ี และจะยงัคงระมดัระวงัภายใตก้รอบความเป็นพนัธมิตรของสหรัฐและญ่ีปุ่น   
   ทั้งน้ี ก่อนท่ีปธน.ทรัมป์ประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดดงักล่าว ญ่ีปุ่นไดต้ั้งความหวงัเก่ียวกบัการหารือเร่ืองการยติุโครงการนิวเคลียร์
ในคาบสมุทรเกาหลีในการประชุมสุดยอดระหวา่งสหรัฐและเกาหลีเหนือท่ีก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี 12 มิ.ย. และยงัไดข้อใหส้หรัฐหยบิยก
ประเด็นเร่ืองการลกัพาตวัชาวญ่ีปุ่นโดยเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษท่ี 70 และ 80 มาเจรจาดว้ย  ทางดา้นนายอิสึโนริ โอโนเดระ รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมของญ่ีปุ่น กล่าววา่ ญ่ีปุ่นจะยงัคงกดดนัเกาหลีเหนือ รวมทั้งติดตามความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการขนา่ายสินคา้ของเกาหลี
เหนือ  รมว.กลาโหมกล่าวต่อไปวา่ ญ่ีปุ่นจะร่วมมือกบัสหรัฐและเกาหลีใตอ้ยา่งใกลชิ้ด เพ่ือผลกัดนัเกาหลีเหนือใหด้ าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรมเก่ียวกบัการยติุการใชอ้าวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงและขีปนาวธุ                                                               http://www.ryt9.com/s/iq37/2832163 

 

ขอบคุณแหล่งข่าว   http://www.ryt9.co.th 

 

 

 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

http://www.ryt9.com/s/iq37/2832257
http://www.ryt9.com/s/iq37/2831928
http://www.ryt9.com/s/iq37/2832163
http://www.ryt9.co.th/
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

21 พ.ค 61 USA 22.30 FOMC Member Bostic Speaks 
 - - 

22 พ.ค 61 USA 21.00 ดชันีภาคการผลติของรัฐริชมอนด์ 
 10 -3 

23 พ.ค 61 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ เยอรมนันี 
 57.8 58.1 

 EUR 14.30 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ เยอรมนันี 
 53.0 54.1 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการผลติ ยูโรโซน 
 56.0 56.00 

 EUR 15.00 ดชันีฝ่ายจดัซื้อภาคการบริการ ยูโรโซน 
 54.6 55.0 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลติ  
 56.5 56.5 

 USA 20.45 ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการบริการ  
 54.6 54.4 

 EUR 21.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 0.3 0.4 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 677K 694K 

 USA 21.30 สตอ็คน า้มนัดบิรายปัดาห 
 - -1.4M 

24 พ.ค 61 USA 01.00 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงนิของ  FED 

 - - 

 EUR 13.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จากสถาบัน 
GfK เยอรมน ี

 10.8 10.8 

 EUR 13.00 GDP ของเยอรมน ี
 0.3% 0.6% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 220K 222K 

 USA 20.00 ดชันีราคาทีอ่ยู่อาศัย 
 0.6% 0.6% 

 USA 21.30 ยอดขายบ้านมอืสอง 
 5.60M 5.60M 

 USA 22.00 ดชันีการผลติจากธนาคารกลางรัฐ
แคนซัส สหรัฐอเมริกา 

 22 26 

25 พ.ค 61 USA 03.30 การปรับลดขนาดงบดุล 
 - 4.338 

 EUR 15.00 การส ารวจสภาวะทางเศรษฐกจิของ
เยอรมนั 

 102.0 102.1 

 USA 19.30 ค าส่ังซื้อสินค้าคงทน 
 -1.2% 2.6% 

ปฏิทินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 



 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณของตนเอง 
บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
  Afternoon Report   25 พฤษภาคม 2561 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ท่ีปรากฎแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค า ดงัน้ี   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก   ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบต่อราคา   ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   

 USA 21.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 99.0 98.8 

       


