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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,779 1,798 

L2 1,775 1,805 

L3 1,770 1,811 

Date 17 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,779 

Target 1,798 

Stoploss 1,768 

แนะแนวทางการลงทุน 
        ทองค าปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดัน
จากการพุ่งข้ึนของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐ และสกลุเงินดอลลาร์ที่แข็ง
ค่าขึ้น   นอกจาน้ีนักลงทุนยงัรอความ
ชัดเจนความคืบหน้าในการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด)  เพ่ือจับทิศทางอัตราดอกเบ้ีย 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

               ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขานิวยอร์กเปิดเผยดชันีภาคการผลิตพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน รายงานการประชุมประจ าเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อจบั
สัญญาณเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟดในอนาคต   
               มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค ายอ่ตวัเหตุสภาพคล่องต ่าเน่ืองจากนกัลงทุนยงัรอความชดัเจน ความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้ของ
สหรัฐ รวมทั้งรายงานการประชุมประจ าเดือนก.พ.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อจบัสัญญาณเกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟดในอนาคต  หลงัจาก
ที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดส่้งสัญญาณว่า เฟดจะตรึงอตัราดอกเบ้ียท่ีระดบัต ่าต่อไปเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้งงาน   

อยา่งไรกดี็ นกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามตวัเลขที่จะประกาศในรอบสัปดาห์ ไดแ้ก่  ยอดคา้ปลีก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใชก้  าลงัการ
ผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั  รายงานการประชุม FOMC  จ านวนบา้นใหม่ที่ก  าลงัก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  จ านวนผู ้
ขอรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตเฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต  ดชันีภาคการบริการ  ยอดขายบา้นมือสอง เป็นตน้    
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,799.0 -24.2 

Silver 27.325 -0.03 
Crude Oil 60.05 +0.58 

Dow Jones 31,522.75 +64.35 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
12/02/63 1,142.22 1,142.22 0.00 
15/02/64 1,142.22 1,142.22 0.00 

16/02/64 1,142.22 1,136.68 -5.54 

17/02/64 00.0 00.0 0.00 
18/02/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเลก็นอ้ยบริเวณระดบักลางของช่วงการ
ซ้ือขายท่ี 105 เยน เน่ืองจากนักลงทุนได้ขายเงินเยนซ่ึงเป็นสินทรัพยป์ลอดภัย 
หลงัจากดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตวัข้ึนต่อเน่ืองจากเม่ือวานน้ีหลงัแตะ
ระดบั 30,000 จุดเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 30 ปี   
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เยอรมนันี 
 
 
 

เยอรมนีเตรียมให้บริการตรวจโควิดฟรีแก่ประชาชนทั่วประเทศ 
     นายเยนส์ สปาห์น รัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่า ประชาชนในเยอรมนีทุกคนจะสามารถเขา้รับการตรวจหาเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ไดฟ้รี ตั้งแต่เดือนมี.ค. น้ีเป็นตน้ไป โดยมีบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมการตรวจหาแอนติเจนจะเป็นผูด้  าเนินการ  นายสปาห์นโพสต์
ขอ้ความบนทวิตเตอร์ว่า การตรวจหาแอนติเจนของเช้ือไวรัสเป็นวธีิท่ีรวดเร็ว และขณะน้ีสามารถใหบ้ริการไดเ้พียงพอ โดยเขตเทศบาล
ต่างๆ ในเยอรมนีสามารถสั่งการใหศู้นยต์รวจโควิดหรือร้านขายยาเป็นผูใ้หบ้ริการการตรวจหาเช้ือดว้ยวิธีดงักล่าว 
     นายสปาห์นระบุดว้ยวา่ ชุดตรวจหาเช้ือโควิด-19 ดว้ยตนเองนั้นควรจดัสรรใหทุ้กคนในเยอรมนี หลงัผ่านการอนุมติัจากสถาบนั
ตรวจสอบทางเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์(BfArM) โดยคาดว่าจะไดรั้บการอนุมติัในเร็วๆ น้ี การตรวจหาเช้ือดว้ยวิธีดงักล่าวจะ
สร้างความปลอดภยัในการใชชี้วิตประจ าวนั โดยเฉพาะตามโรงเรียนและศูนยดู์แลเดก็เลก็  รัฐบาลเยอรมนียงัไดเ้พิ่มการใชง้านชุดตรวจโค
วิด-19 แบบรวดเร็วใหค้รอบคลุมสถานดูแลผูสู้งอาย ุโรงพยาบาล และโรงเรียน อยา่งไรกดี็ การตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็วดว้ยชุด
ตรวจนั้นจ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเป็นผูด้  าเนินการให้   
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า สถาบนัโรเบิร์ต คอช (RKI) พบผูติ้ดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เม่ือวานน้ี 3,856 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 528 
ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเช้ืออยา่งเป็นทางการมีจ านวนกว่า 2.34 ลา้นราย และมีผูเ้สียชีวิต 65,604 รายนบัตั้งแต่เกิดการระบาด 

 
 
 
 
 

ญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นเผยยอดส่ังซ้ือเคร่ืองจักรเดือนธ.ค.เพิ่ม 5.2% บวกติดต่อกันเดือนที่ 3 
     ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่นเปิดเผยในวนัน้ีว่า ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรพื้นฐานซ่ึงไม่รวมเคร่ืองจกัรส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและ
สาธารณูปโภคไฟฟ้า เพิ่มข้ึน 5.2% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบกบัเดือนพ.ย. หลงัภาคส่วนต่างๆ เร่ิมฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรพื้นฐานเดือนธ.ค. แตะท่ีระดบั 8.9961 แสนลา้นเยน (8.5 พนัลา้นดอลลาร์) โดยเป็นการเพิ่มข้ึน 3 เดือนติดต่อกนั 
พร้อมระบุว่า ขอ้มูลดงักล่าวบ่งช้ีว่ายอดสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัสู่ระดบัก่อนการแพร่ระบาด 
     ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทัในภาคการผลิต เพิ่มข้ึน 12.2% แตะท่ี 3.8737 แสนลา้นเยน หลงัจากที่ลดลง 2.4% ในเดือนพ.ย. ส่วน
ยอดสั่งซ้ือในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า รวมถึงในกลุ่มผูผ้ลิตเซมิคอนดกัเตอร์กเ็พิ่มข้ึนเช่นกนั หลงัอุปสงค์ชิป
เพิ่มข้ึนท่ามกลางปัญหาความขาดแคลนทัว่โลก  ส่วนยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทันอกภาคการผลิต ขยายตวัข้ึน 4.3% แตะระดบั 
5.3271 แสนลา้นเยน ซ่ึงเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ส่ี โดยไดแ้รงหนุนจากบางภาคส่วน เช่น ภาคการเงินและประกนัภยั รวมถึง
การขนส่งและธุรกิจไปรษณีย ์  
     ส าหรับยอดสั่งซ้ือจากต่างประเทศซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัการส่งออกในอนาคตนั้น เพิ่มข้ึน 1.6% แตะที่ 9.9403 แสนลา้นเยน โดยเป็นการ
เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสาม ส่วนค าสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจากภาครัฐ พุ่งข้ึน 30% แตะท่ี 3.2399 แสนลา้นเยน หลงัจากท่ีเพิ่มข้ึน 0.4% ใน
เดือนพ.ย.   
     ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ส านกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่าค  าสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรพื้นฐานในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 จะ
ปรับตวัลดลง 8.5% จากไตรมาสก่อนหนา้ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

15 ก.พ 64 EUR 17.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยโูรโซน 
 -1.0% 2.5% 

16 ก.พ 64 EUR 17.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจสถาบัน ZEW 

เยอรมัน 
 60 61.8 

 EUR 17.00 คาดาการณ์ GDP ไตรมาสส่ี 
 -0.7 % -0.7 %  

 USA 20.30 ดัชนีการผลิตสาขานิวยอร์ก 
 5.7 3.5 

17 ก.พ 64 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  0.4 % 0.3 % 

 USA 20.30 ยอดค้าปลีก 
 1.0 % -0.7 % 

 USA 21.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 0.2% 0.1% 

 USA 21.15 อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 74.8 % 74.5 %  

 USA 22.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ 
 0.5 % 0.5 % 

 USA 22.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 83.0 83.0 

18 ก.พ 64 USA 02.00 รายงานการประชุม FOMC 
 - - 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2 % 0.3 % 

 EUR 17.00 รายงานการประชุม ECB 
 - - 

 USA 20.30 จ านวนบ้านใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง  1.650 M 1.669 M 

 USA 20.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  1.670 M 1.709 M 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 757 K 793 K 

 USA 20.30 ดัชนีภาคการผลิตเฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  20.0 26.5 

19 ก.พ 64 EUR 14.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 - 0.8% 

 EUR 15.30 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี 
 56.5 57.0 

 EUR 15.30 ดัชนีภาคการบริการ เยอรมันนี 
 46.5 46.8 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน 
 54.4 54.7 

 EUR 16.00 ดัชนีภาคการบริการ ยโูรโซน  46.0 45.0 



 

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


Afternoon Report  17 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  59.0 59.1 

 USA 21.45 ดัชนีภาคการบริการ 
 57.7 57.5 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมือสอง  6.600 M 6.760 M 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


