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Gold
กลยุทธ์ การลงทุนในทองคา
 นักลงทุนระยะสัน้ (เล่ น 1-2 วัน)
แนะนาซื ้อเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณ $1243/Oz และขายทากาไร
เมื่อเข้ าบริเวณแนวต้ าน $1271/Oz

 นักลงทุนระยะกลาง-ยาว
แนะนาซื ้อเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณ $1229/Oz และขายทากาไร
เมื่อเข้ าบริเวณแนวต้ าน $1285/Oz
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คณะกรรมการกาหนดนโยบาย

ระยะยาว

1,236
(20,090)

1,229
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การเงิน (FOMC) ของเฟดจะจ ัดการ
ประชุ ม คร งั้ ถ ด
ั ไปในว น
ั ที่ 13 – 14
มิถน
ุ ายน 2560

ภาพรวมตลาดทองคาคืนวานนี้
้ $7.40/Oz หรือ 0.59%
Gold – ราคาทองคาโลกปดเพิม
่ ขึน
มาป ดที่ $1,258.05/Oz
(จุ ด ต่า สุด -สูง สุด ในรอบวั น อยู่ ท ี่
$1,247.86/Oz - $1,258.86/Oz)

แนวโน้มตลาดว ันนี้
Gold – คาดว่าราคาทองคาวันนีเ้ คลือ
่ นไหวในกรอบ
$1,243/Oz - $1,271/Oz

ต ัวเลขเศรษฐกิจสาค ัญประจาว ันนี้
ตามตาราง หน ้า 2

สรุปต ัวแปรทีส
่ าค ัญ
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Change
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ผลกระทบ
ต่อทอง

Gold (USD/Oz)

1,258.05

7.40

0.59%

บวก

ทองคาแท่ง96.5%
(บาท/บาททอง)

20,450.00

0.00

0.00%

-

SPDR Gold Trust
(Tones)

847.45

0.00

0.00%

-

Dollar Index

97.103

-0.24

-0.24%

บวก

U.S. Treasury10
Year

2.26%

-3bps

-1.31%

ลบ

Nymex Crude
(USD/Barrel)

51.36

-0.11

-0.21%

ลบ

ปั จจัยที่มีผลกระทบ
รายงานการประชุมระบุว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ลงเมื่อเร็วๆนี ้ เกิดขึน้ จากปั จจัยชั่วคราว และการชะลอตัวของตัวเลข
การใช้ จ่ายผู้ บริ โภคก็เ กิดจากปั จจัยชั่วคราวเช่ นกั น ทัง้ นี ้ เฟดคาดว่ า
การใช้ จ่ายผู้บริโภคจะฟื ้ นตัวขึน้ ในอีกไม่ ก่ ีเดือนข้ างหน้ า เมื่อพิจารณา
จากปั จจัยพืน้ ฐานที่แข็งแกร่ ง เช่ น ตัวเลขการจ้ างงานที่ปรั บตัวเพิ่มขึน้
รายได้ และความมั่ งคั่งของภาคครั วเรื อนที่เ พิ่มขึน้ และความเชื่อมั่ น
ผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึน้ ด้ วยเช่ นกัน
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สรุปการเคลือ
่ นไหวของต ัวแปรทีเ่ กีย
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96.5% (บาท/บาททอง)

20,450.00

0.00

0.00%

Gold (USD/Oz)
Silver (USD/Oz)
Platinum (USD/Oz)
Palladium (USD/Oz)

1,258.05
17.20

7.40
0.16

0.59%
0.94%

761.50
944.60

-10.70
-2.30

-1.39%
-0.24%

847.45
51.36

0.00
-0.11

0.00%
-0.21%

97.1030
1.1216

-0.2370
0.0034

-0.24%
0.30%

111.5250
34.3300

-0.2530
-0.0900

-0.23%
-0.26%

1.29%

-2bps

-1.53%

2.26%

-3bps

-1.31%

21,012.42

74.51

0.36%

12,642.87
19,828.95

-16.28
85.97

-0.13%
0.44%

#N/A

#N/A

#N/A

ราคาทองคาแท่งในประเทศ
Precious Metals

SPDR Gold Trust (Tonnes)
Nymex Crude (USD/Barrel)
Currencies

Dollar Index
EUR/USD
USD/JPY
USD/Baht
U.S. Treasury Yield Curve

2 Year
10 Year

Global Market

DJIA (USA)
DAX (German)
Nikkei (Japan)
Hang Seng (Hong kong)

Arbitrage ทองคาแท่ง-Gold futures
้ (Long)
ทองคาแท่ง-ซือ
ทองคาแท่งทีร่ าคา 20,450 จานวน 50 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 25/05/2560)
Gold Futures-ขาย (Short)
GFM17 1 สัญญาทีร่ าคา 20,520 บาท
(ณ เวลา 09.00 น. : 25/05/2560)

Arbitrage

ทองคาแท่ ง

Gold Futures

สถานะ

ซือ้ (Long)

ขาย(Short)

จานวน

50 บาททองคา

1 สั ญญา

ราคา

20,450

20,520

เงินลงทุน

1,022,500

41,800

ระยะเวลาลงทุน (วั น)

35

ผลตอบแทนต่ องวด

-0.48%

ผลตอบแทนต่ อปี

-4.86%

* หมายเหตุผลตอบแทนนี้สาหรับทองคาแท่ง Globlex เท่านั น
้

ปั จจัยที่น่าจับตา

วันที่

เวลา

ประเทศ

ระดับความสาคัญ ตัวเลขเศรษฐกิจ

25.05.2017

All Day

สหรั ฐ

OPEC Meetings

19.30

สหรั ฐ

19.30

ผลกระทบ

คาดการณ์

งวดก่ อน

จานวนผู้ขอรั บสวัสดิการการว่ างงานรายสัปดาห์

238K

232K

สหรั ฐ

ดุลการค้ า

-64.7B

-64.8B

19.30

สหรั ฐ

สินค้ าคงคลังภาคค้ าส่ง

0.2%

0.2%

21.00

สหรั ฐ

FOMC Member Brainard Speaks

สนใจติดต่ อซือ้ ขายหรือข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-672-5995 หรือ www.globlexholding.co.th หรือ facebook/Globlex Holding
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News Brief

ประเด็นข่ าวที่เกี่ยวข้ องกับราคาทองคา
สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์ กปิ ดลบเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ค.) เนือ่ งจากนักลงทุนเทขายทากาไร หลังจากธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ได้ ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในเร็วๆนี ้ ในรายงานการประชุมประจาเดือนพ.ค.ซึง่ มีการเปิ ดเผยเมือ่
วานนี ้
สัญญาทองคาตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 2.4 ดอลลาร์ หรือ 0.19% ปิ ดที่
ระดับ 1,253.10 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.2 เซนต์ หรือ 0.13% ปิ ดที่ 17.117 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพลาตินมั ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.1 ดอลลาร์ หรือ 0.22% ปิ ดที่ 947.3 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 10.70 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิ ดที่ 761.65 ดอลลาร์ /ออนซ์
สัญญาทองคาปิ ดร่วงลงหลังจากเฟดเปิ ดเผยรายงานการประชุมกาหนดนโยบายการเงินประจาเดือนพ.ค.เมือ่ วานนี ้
ซึง่ ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่า เป็ นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในเร็วๆนี ้ หากเศรษฐกิจยังคงฟื น้ ตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
รายงานการประชุมระบุว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆนี ้ เกิดขึ ้นจากปั จจัยชัว่ คราว และ
การชะลอตัวของตัวเลขการใช้ จ่ายผู้บริโภคก็เกิดจากปั จจัยชัว่ คราวเช่นกัน ทังนี
้ ้ เฟดคาดว่าการใช้ จ่ายผู้บริโภคจะฟื น้ ตัวขึ ้นใน
อีกไม่กี่เดือนข้ างหน้ า เมื่อพิจารณาจากปั จจัยพื ้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น ตัวเลขการจ้ างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น รายได้ และความมัง่
คัง่ ของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ ้น และความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคที่ฟืน้ ตัวขึ ้นด้ วยเช่นกัน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า รายงานการประชุมครัง้ ล่าสุดของเฟดนับเป็ นการส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
ทังนี
้ ้ CME Group ระบุว่า จากการใช้ เครื่องมือ FedWatch วิเคราะห์ภาวะการซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ าอัตราดอกเบี ้ย
สหรัฐ พบว่า นักลงทุนคาดการณ์วา่ มีโอกาส 83.1% ที่เฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆ ในการซื ้อขายที่ตลาดนิวยอร์ กเมื่อคืนนี ้ (24 พ.ค.)
ขณะที่นกั ลงทุนซึมซับรายงานการประชุมประจาเดือนพ.ค.ของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ซึง่ ออกมาสอดคล้ องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในเร็วๆนี ้หากเศรษฐกิจ
สหรัฐฟื น้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ยูโรแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ที่ระดับ 1.1201 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1179 ดอลลาร์ ในขณะที่ปอนด์ออ่ น
ค่าลงแตะ 1.2949 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2965 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่าขึ ้น ที่ะดับ 0.7486 ดอลลาร์ จากระดับ
0.7483 ดอลลาร์
ดอลลาร์ แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเยน ที่ระดับ 111.76 เยน จากระดับ 111.73 เยน แต่ออ่ นค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
ที่ระดับ 0.9746 ฟรังก์สวิส จากระดับ 0.9759 ฟรังก์สวิส
ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลง ภายหลังจากเฟดเปิ ดเผยรายงานการประชุมกาหนดนโยบายการเงินประจาเดือนพ.ค. ซึง่
ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่า เป็ นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในเร็วๆนี ้ หากเศรษฐกิจยังคงฟื น้ ตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
รายงานการประชุมระบุว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆนี ้ เกิดขึ ้นจากปั จจัยชัว่ คราว และ
การชะลอตัวของตัวเลขการใช้ จ่ายผู้บริโภคก็เกิดจากปั จจัยชัว่ คราวเช่นกัน ทังนี
้ ้ เฟดคาดว่าการใช้ จ่ายผู้บริโภคจะฟื น้ ตัวขึ ้นใน
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อีกไม่กี่เดือนข้ างหน้ า เมื่อพิจารณาจากปั จจัยพื ้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น ตัวเลขการจ้ างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น รายได้ และความมัง่
คัง่ ของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ ้น และความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคที่ฟืน้ ตัวขึ ้นด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ รายงานการประชุมในครัง้ นี ้ยังระบุด้วยว่า กรรมการเฟดได้ หารือกันเกี่ยวกับแผนการปรับลดงบดุลบัญชี
ของเฟด ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 4.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ นอกจากนี ้ กรรมการเฟดเกือบทังหมดเห็
้
นพ้ องต้ องกันว่า เฟดควรจะเริ่ม
ปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาล และหลักทรัพย์ที่มีสญ
ั ญาจานองค ้าประกัน (MBS) ในปี นี ้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า รายงานการประชุมครัง้ ล่าสุดของเฟดนับเป็ นการส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
ทังนี
้ ้ CME Group ระบุว่า จากการใช้ เครื่องมือ FedWatch วิเคราะห์ภาวะการซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ าอัตราดอกเบี ้ย
สหรัฐ พบว่า นักลงทุนคาดการณ์วา่ มีโอกาส 83.1% ทีเ่ ฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
ดัชนีดอลลาร์ ซึง่ เป็ นดัชนีวดั ความเคลือ่ นไหวของดอลลาร์ เมือ่ เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง
0.17% สู่ระดับ 97.185 เมือ่ คืนนี ้
นักลงทุนจับตาข้ อมูลเศรษฐกิจทีส่ าคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี ้ ซึง่ ได้ แก่ ดุลการค้ าเดือนเม.ย., จานวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนเดือนเม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1 (ประมาณการ
ครัง้ ที่ 2), ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อ (PMI) ภาคบริการเบื ้องต้ นเดือนพ.ค. และความเชือ่ มัน่ ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลัย
มิชิแกน
สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ กปิ ดลบเมือ่ คืนนี ้ (24 พ.ค.) เนือ่ งจากนักลงทุนชะลอการซื ้อขาย
ก่อนที่การประชุมระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกจะมีขึ ้นในวันนี ้ อย่างไรก็ตาม
สต็อกน ้ามันดิบที่ลดลงมากกว่าคาดการณ์ของสหรัฐ ได้ ช่วยหนุนสัญญาน ้ามันดิบในระหว่างวัน
สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 11 เซนต์ หรือ 0.2% ปิ ดที่ 51.36 ดอลลาร์ /บาร์เรล
สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 19 เซนต์ หรือ 0.4% ปิ ดที่ 53.96 ดอลลาร์ /บาร์เรล
นักลงทุนชะลอการซื ้อขายก่อนที่การประชุมโอเปกและผู้ผลิตน ้ามันนอกกลุ่มโอเปกจะมีขึ ้นในวันนี ้ โดยที่ประชุมจะ
หารือเกี่ยวกับข้ อเสนอในการขยายเวลาปรับลดกาลังการผลิตออกไปอีก 12 เดือนจนถึงเดือนมิ.ย.2018
ทังนี
้ ้ ในการประชุมเมือ่ วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุม่ ประเทศโอเปกได้ บรรลุข้อตกลงปรับลดกาลังการผลิต 1.2 ล้ าน
บาร์ เรล/วัน สู่ระดับ 32.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน และจากนันในกลางเดื
้
อนธ.ค. ผู้ผลิตน ้ามันนอกกลุ่มโอเปกได้ ตกลงที่จะปรับลดกาลัง
การผลิตลง 558,000 บาร์ เรล/วัน โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ม.ค.2017 และมีกาหนดเป็ นเวลา 6 เดือน ซึง่ จะสิ ้นสุดในเดือน
มิ.ย.ปี นี ้
อย่างไรก็ตาม สัญญาน ้ามันดิบได้ รับแรงหนุนในระหว่างวัน หลังจากสานักงานสารสนเทศด้ านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิ ดเผยว่า สต็อกน ้ามันดิบลดลง 4.4 ล้ านบาร์ เรล ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.4 ล้ านบาร์ เรล
ด้ านสต็อกน ้ามันเบนซินลดลง 787,000 บาร์ เรล ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.2 ล้ านบาร์ เรล ส่วนสต็อกน ้ามัน
กลัน่ ซึง่ รวมถึงฮีตติ ้งออยล์และน ้ามันดีเซล ลดลง 485,000 บาร์เรล เทียบกับที่นกั วิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 743,000 บาร์ เรล
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