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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,766 1,789  

L2 1,760 1,794 

L3 1,756 1,805 

Date 18 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,789 

  Target 1,766 

Stoploss 1,808 

แนะแนวทางการลงทุน 
    ทองค าปรับตัวลงโดยได้รับแรงกดดัน
จากการพุ่งข้ึนของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐ และการแข็งค่าของสกุล
เงินดอลลาร์  นอกจากน้ีนักลงทุนยงัเทขาย
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง  การดีดตัวมองเป็นการรีบาวน์
ระยะส้ัน ระวังแรงเทขายซ ้าลงมาอีกคร้ัง 
  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

               มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกนั 4 วนัท าการเม่ือคืนน้ี (17 ก.พ.) เน่ืองจากการพุ่งข้ึนของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐและการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัคงสร้างแรงกดดนัต่อตลาดทองค า นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์
ปลอดภยัหลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่ง ซ่ึงรวมถึงยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.  
 นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง โดยกระทรวงพาณิชยส์หรัฐ
รายงานว่า ยอดคา้ปลีกพุ่งข้ึน 5.3% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีชาวอเมริกนัไดรั้บเงินช่วยเหลือ
ตามมาตรการเยยีวยาวงเงินเกือบ 9 แสนลา้นดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐเม่ือช่วงปลายเดือนธ.ค.2563  ดา้นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ เพิ่มข้ึนเกินคาด 1.0% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือนธ.ค. ซ่ึงนบัเป็นการเพิ่มข้ึนติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 9 ขณะท่ี
บรรดานกัวิเคราะห์คาดไวว้า่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม อาจเพิ่มข้ึน 0.7% ในเดือนม.ค. 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค., ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนม.ค., 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค., ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนก.พ.จากสมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB), 

จ านวนผูข้อรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตวัเลขการเร่ิมสร้างบา้นและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค., ดชันีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ราคา
น าเขา้และราคาส่งออกเดือนม.ค., ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นตน้เดือนก.พ.จากมาร์กิต, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นตน้
เดือนก.พ.จากมาร์กิต และยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค.  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,772.8 -26.2 

Silver 27.315 -0.10 
Crude Oil 61.14 + 1.09 

Dow Jones 31,613.02 +90.27 

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 1,136.68 1,132.89 -3.79 
18/02/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์กเปิดเผยดชันีภาคการผลิตพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน รายงาน
การประชุมประจ าเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อจบัสัญญาณ
เกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟดในอนาคต   
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สหรัฐฯ 
 

ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่ง 5.3% จากอานิสงส์มาตรการกระตุ้นใช้จ่ายของรัฐ 

      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกดีดข้ึนแขง็แกร่ง 5.3% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน โดย
ไดแ้รงหนุนจากการที่ชาวอเมริกนัไดรั้บเงินเยยีวยาจากรัฐบาล ซ่ึงช่วยกระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหก้ลบัมากระเต้ืองข้ึนหลงัจากท่ี
หยดุชะงกัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดเม่ือช่วงปลายปีที่ผ่านมา  ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีวา่ยอดคา้ปลีก
จะดีดตวัข้ึน 1.1% ในเดือนม.ค. หลงัจากท่ีลดลง 1.0% ในเดือนธ.ค.   ส่วนยอดคา้ปลีกพื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ามนั วสัดุ
ก่อสร้าง และอาหาร พุ่งข้ึน 6.0% ในเดือนม.ค. หลงัจากลดลง 2.4% ในเดือนธ.ค.   
       ทั้งน้ี รัฐบาลสหรัฐไดอ้นุมติัมาตรการเยยีวยาวงเงินเกือบ 9 แสนลา้นดอลลาร์เม่ือปลายเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ซ่ึงรวมถึงการจ่ายเชค็ 600 
ดอลลาร์ใหช้าวอเมริกนัรายไดต้  ่าเกือบทุกคน และรายไดป้านกลางอีกจ านวนหน่ึง นอกจากน้ี มาตรการเยยีวยาดงักล่าวยงัรวมถึงการขยาย
การอุดหนุนเงินว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ส าหรับประชาชนหลายลา้นคน ซ่ึงไม่เขา้เกณฑไ์ดรั้บเงินช่วยเหลือการว่างงาน  

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มข้ึน 1.3% ในเดือนม.ค. มากสุดในรอบกว่า 11 ปี 

       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เพิ่มข้ึน 1.3% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนธ.ค.
2552 เน่ืองจากราคาตน้ทุนสินคา้และบริการพุ่งข้ึน บ่งช้ีว่าเงินเฟ้อท่ีหนา้ประตูโรงงานเร่ิมปรับตวัข้ึนต่อเน่ือง  ดชันี PPI เดือนม.ค. เพิ่มข้ึน
อยา่งมากหลงัจากท่ีปรับตวัข้ึนเพียง 0.3% ในเดือนธ.ค. ขณะท่ีเม่ือเทียบรายปี ดชันี PPI ปรับตวัข้ึน 1.7% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 
0.8% ในเดือนธ.ค.   ส่วนดชันี PPI พื้นฐาน ซ่ึงไม่รวมหมวดอาหาร พลงังาน และภาคบริการ เพิ่มข้ึน 1.2% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 
0.4% ในเดือนธ.ค.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี PPI พื้นฐานเดือนม.ค. พุ่งข้ึน 2.0% หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.1% ในเดือนธ.ค. 

 
 

อังกฤษ 

อังกฤษจ่อทดลองกระตุ้นการติดเช้ือโควิด หวังต่อยอดทดลองวัคซีน-ยารักษา 

      กระทรวงยทุธศาสตร์ธุรกิจ, พลงังาน และอุตสาหกรรมขององักฤษออกแถลงการณ์ระบุว่า องักฤษจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ท  าการ
ทดลองกระตุน้การติดเช้ือโรคโควิด-19 ในกลุ่มอาสาสมคัรที่เขา้ร่วมการทดลอง หลงัจากที่ไดรั้บการอนุมติัใหด้  าเนินการทดลองไดจ้าก
ทางคณะกรรมาธิการดา้นจริยธรรม   
      แถลงการณ์ระบุวา่ โครงการทดลองกระตุน้การติดเช้ือโควิด-19 นั้นจะเร่ิมข้ึนในเดือนมี.ค. โดยมีอาสาสมคัรอาย ุ18-30 ปีจ านวนราว 
90 คนเขา้ร่วม ซ่ึงอาสาสมคัรเหล่านั้นจะไดรั้บค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมทดลอง   ในการทดลองเฟสแรกนั้น จะเป็นการตรวจสอบ
ปริมาณไวรัสโควิด-19 ขั้นต ่าท่ีจะท าใหอ้าสาสมคัรติดเช้ือ ทั้งน้ี เพื่อใหง่้ายข้ึนในการทดลองวคัซีนและยารักษาโรคโควิด-19 ใหก้บั
อาสาสมคัรต่อไป 

 
 

สหรัฐฯ 

ภาคการผลิตสหรัฐเพิ่มต่อเน่ืองเดือนที่ 9 โควิดดันอุปสงค์สินค้าครัวเรือน 

      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในวนัน้ีวา่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ เพิ่มข้ึนเกินคาด 1.0% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิม่ข้ึน 
0.9% ในเดือนธ.ค. ซ่ึงนบัเป็นการเพิ่มข้ึนติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 9 ขณะท่ีบรรดานกัวิเคราะห์คาดไวว้่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม อาจ
เพิ่มข้ึน 0.7% ในเดือนม.ค.    
      ทั้งน้ี การผลิตภาคอุตสาหกรรมซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 11.9% ของเศรษฐกิจสหรัฐนั้น ยงัคงมีการขยายตวัต่อเน่ือง เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหช้าวสหรัฐส่วนใหญ่ตอ้งอยูก่บับา้น ดงันั้นความตอ้งการใชสิ้นคา้ในครัวเรือนจึงเพิ่มข้ึน และส่งผลใหก้าร
ผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐยงัคงปรับตวัข้ึน แมว้่าปัญหาการขาดแคลนชิปท าใหก้ารผลิตรถยนตล์ดลงกต็าม   

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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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 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 รายงานการประชุม ECB 
 - - 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.2 % 0.3 % 

 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 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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 EUR 16.00 ดัชนีภาคการบริการ ยโูรโซน  46.0 45.0 

 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   


