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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,766 1,794 

L2 1,760 1,805 

L3 1,756 1,811 

Date 18 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,794 

Target 1,766 

Stoploss 1,815 

แนะแนวทางการลงทุน 
        ทองค าดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากการเก็ง
ก าไรระยะส้ัน  เบ้ืองต้นมองรีบาวน์ระยะ
ส้ันจากปัจจัยหนุนหลังจากธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจและ
คงดอกเบ้ีย  แต่อย่างไรก็ตามแรงขายที่มี
มากอาจกดดันราคาไม่ให้ดีดตัวสูงมากนัก 
แนะรอเปิดขายแนวต้าน   

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 าดีดตวัข้ึนเลก็นอ้ยลกัษณะรีบาวน์ระยะสั้น หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมซ่ึงจดัข้ึน
เม่ือวนัที่ 26-27 ม.ค. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า เฟดควรจะด าเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปอีกระยะหน่ึง แม้
ตลาดแรงงานเร่ิมฟ้ืนตวัแตยงัคงอยูห่่างไกลจากค าว่าแขง็แกร่งเม่ือเทียบกบัตลาดแรงงานของประเทศอื่นๆ และจะยงัคงซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ต่อไป 

 และนอกจากน้ีเฟดยงัระบุดว้ยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงสร้างความเส่ียงต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพนัธ์ุ รวมทั้งความยากล าบากในการผลิตและการแจกจ่ายวคัซีน   

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่ ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนก.พ.จากสมาคมผูส้ร้างบา้น
แห่งชาติ (NAHB), จ านวนผูข้อรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตวัเลขการเร่ิมสร้างบา้นและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค., ดชันีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟด
ฟิลาเดลเฟีย, ราคาน าเขา้และราคาส่งออกเดือนม.ค., ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นตน้เดือนก.พ.จากมาร์กิต, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) 

ภาคบริการขั้นตน้เดือนก.พ.จากมาร์กิต และยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค. เป็นตน้ 
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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 00.0 00.0 0.00 
18/02/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์กเปิดเผยดชันีภาคการผลิตพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน รายงาน
การประชุมประจ าเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อจับสัญญาณ
เกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟดในอนาคต     
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สหรัฐฯ 
 
 

'สหรัฐ' จ่าย 200 ล้านดอลล์ ตอกย า้เป็นสมาชิก WHO   "แอนโทนี บลิงเคน" เผยสหรัฐจะจ่าย 200 ลา้นดอลลาร์ในเดือน ก.พ. ตอกย  ้าให้
การสนบัสนุนพนัธกิจ WHO หลงัอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ เบ้ียวค่าสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก  นายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐ กล่าววา่ รัฐบาลสหรัฐจะท าการจ่ายเงินทุนสนบัสนุนใหก้บัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เป็นจ านวนกว่า 200 ลา้น
ดอลลาร์ตามท่ีไดติ้ดคา้งไวภ้ายในเดือนน้ี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐในการส่งเสริมดา้น
สาธารณสุขโลก  “การตดัสินใจคร้ังน้ีถือเป็นส่วนส าคญัเพื่อท าตามขอ้ผูกมดัดา้นการเงินของสหรัฐในฐานะสมาชิกของ WHO และยงั
สะทอ้นถึงความตั้งใจคร้ังใหม่ของสหรัฐในการสนบัสนุนให ้WHO มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการรับมือวิกฤติโรคระบาดน้ีในหลายพื้นท่ีทัว่
โลก และในขณะเดียวกนั เรากจ็ะพยายามปฎิรูปองคก์รน้ีเพื่อการท างานในอนาคตต่อไป” นายบลินเคนกล่าวเม่ือวานน้ีในท่ีประชุมทาง
วิดีโอออนไลน์ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ  “สหรัฐจะร่วมมือกบัชาติพนัธมิตรทัว่โลกเพื่อเพิ่มก  าลงัการผลิตและ
ช่องทางการกระจายวคัซีน และท าใหป้ระชาชนทุกคนซ่ึงรวมถึงกลุ่มประชากรชายขอบดว้ยนั้น สามารถท่ีจะเขา้ถึงวคัซีนไดม้ากข้ึน” นาย
บลินเคนกล่าว โดยการปราศรัยคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกของเขานบัตั้งแต่เขา้รับต าแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ   
     นอกจากน้ี นายบลินเคนยงัไดเ้รียกร้องใหรั้ฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ร่วมกนัแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดในประเดน็ท่ีเกี่ยวกบั
วคัซีน และแบ่งปันขอ้มูลเร่ืองตน้ตอของเช้ือโควิด-19 ใหก้บัเจา้หน้าที่สืบสวนขององคก์ารอนามยัโลก 

 
 
 
 

จนี 

จีนแซงหน้า‘สหรัฐ’หุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดอีย ู 
     จีนแซงหนา้‘สหรัฐ’หุน้ส่วนการคา้ใหญ่สุดอียใูนปี2563 นอกจากน้ี ขอ้มูลของยโูรสแตทยงัระบุเม่ือวนัจนัทร์(15 ก.พ.)วา่ อียขูาด
ดุลการคา้กบัจีนเพิ่มข้ึนจาก 199 พนัลา้นดอลลาร์ เป็น 219 พนัลา้นดอลลาร์  ในปี 2563 จีนแซงหนา้สหรัฐ กา้วข้ึนมาเป็นหุน้ส่วนการคา้
รายใหญ่สุดของสหภาพยโุรป(อีย)ู แมว้่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่โลกยงัคงรุนแรง โดยการคา้ระหว่างจีนและอียมีูมูลค่า 
709,000 ลา้นดอลลาร์ (586,000 ลา้นยโูร หรือ 511,000 ลา้นปอนด)์ เทียบกบัการน าเขา้และส่งออกจากสหรัฐที่มีมูลค่า 671,000 ลา้น
ดอลลาร์   แมว้่าเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสแรกของปียงัฟ้ืนตวัไม่เตม็ท่ีเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เศรษฐกิจจีนกฟ้ื็น
ตวัอยา่งต่อเน่ืองในเวลาต่อมาเพราะอานิสงส์จากความตอ้งการสินคา้จากอียู   ปีที่แลว้ จีน เป็นเพียงประเทศเดียวที่ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ(จีดีพี) ขยายตวัเพราะความตอ้งการรถยนตแ์ละสินคา้หรูหราจากอียเูพิ่มข้ึนอยา่งมาก ไม่นบัความตอ้งการสินคา้ประเภท
อุปกรณ์การแพทยแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ที่จีนส่งออกไปยโุรปในปริมาณมากข้ึน  “ในปี 2563 จีนเป็นหุน้ส่วนหลกัของอีย ูเพราะผลพวงการ
น าเขา้เพิ่มข้ึน 5.6% และการส่งออกเพิ่มข้ึน 2.2%” ยโูรสแตท หน่วยงานดา้นสถิติของอีย ูระบุ  ตวัเลขดงักล่าวของยโูรสแตท คลา้ยกบั
ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการของจีนที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเดือนม.ค.ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าการคา้ของจีนกบัอียขูยายตวัประมาณ 5.3% เป็นมูลค่า 
696.4 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2563 นอกจากน้ี ขอ้มูลของยโูรสแตทยงัระบุเม่ือวนัจนัทร์(15 ก.พ.)วา่ อียขูาดดุลการคา้กบัจีนเพิ่มข้ึนจาก 199 
พนัลา้นดอลลาร์ เป็น 219 พนัลา้นดอลลาร์      

 
 

สหรัฐฯ 

'โควิด'ดันหน้ีทั่วโลกพุ่ง 24 ล้านล้านดอลลาร์         
      โควิดดนัหน้ีทัว่โลกพุ่ง 24 ลา้นลา้นดอลลาร์ ขณะโครงการรัฐมีสัดส่วนหน้ีสูงสุด  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ (ไอไอเอฟ) เปิดเผย
ในวนัพุธ(17ก.พ.)วา่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหห้น้ีสินทัว่โลก เพิ่มข้ึน 24 ลา้นลา้นดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา แตะระดบัสูงเป็น
ประวติัการณ์ท่ี 281 ลา้นลา้นดอลลาร์ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทัว่โลกอยูท่ี่ระดบัสูงกว่า 355%  
ทั้งน้ี ไอไอเอฟ ประมาณการณ์ว่า โครงการสนบัสนุนของรัฐบาลทัว่โลกคิดเป็นสัดส่วนการก่อหน้ีเพิ่มข้ึนถึงคร่ึงหน่ึง ขณะท่ีบริษทั, 
ธนาคาร และภาคครัวเรือนทัว่โลกก่อหน้ี 5.4 ลา้นลา้นดอลลาร์, 3.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ และ 2.6 ลา้นลา้นดอลลาร์ตามล าดบั 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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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 



 

  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   


