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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,757 1,782 

L2 1,751 1,787 

L3 1,745 1,795 

Date 19 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,782 

  Target 1,757 

Stoploss 1,800 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าปิดตลาดปรัตัวขึ้นเล็กน้อย  ได้แรง
หนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์ 

ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างไรก็ตามราคายงัไม่
สามารถดีดตัวขึ้นได้มากนัก เน่ืองจากว่า
ทองค ายงัคงมีความเส่ียงต่อการปรับฐาน
จากคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวขึ้น 
จากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัน้ี หลงัจากดีดตวัข้ึนติดต่อกนั 2 วนัเป็นคร้ังแรกในรอบ 2 สัปดาห์ โดยดอลลาร์ปรับตวัลง หลงัการเปิดเผยตวัเลขการ
ว่างงานในสหรัฐท่ีสูงกว่าคาด ซ่ึงสร้างความผิดหวงัต่อตลาดท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัข้ึน หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19                

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเป็นวนัแรกในนรอบ 5 วนัท าการเม่ือคืนน้ี (18 ก.พ.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐและค่าเงินดอลลาร์อ่อนตวัลง นอกจากน้ี สัญญาทองค ายงัไดแ้รงหนุนจากการท่ีนกัลงทุนเขา้ซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยัหลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจที่ซบเซา นอกจากน้ี ราคาทองยงัไดปั้จจยัหนุนจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัที่ 26-27 ม.ค. โดยระบุว่า 
กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัว่า เฟดควรจะด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อและการจา้งงานเต็ม
ศกัยภาพ  

อยา่งไรกดี็ นกัวิเคราะห์เตือนว่า ราคาทองยงัคงมีความเส่ียงต่อการปรับฐานจากคาดการณ์ท่ีว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัข้ึน ท่ามกลางความคืบหนา้ใน
การฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19 ในวงกวา้ง 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในคืนน้ี ไดแ้ก่ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นตน้เดือนก.พ.
จากมาร์กิต, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นตน้เดือนก.พ.จากมาร์กิต และยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค.  
 



 

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


Morning Report   19 กมุภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,775 +2.2 

Silver 27.078 -0.10 
Crude Oil 60.52 -0.62 

Dow Jones 31,493.34 -119.68 

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 1,132.89 1,132.89 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัน้ี หลงัจากดีดตวัข้ึนติดต่อกนั 2 วนัเป็นคร้ังแรกใน
รอบ 2 สัปดาห์ โดยดอลลาร์ปรับตวัลง หลงัการเปิดเผยตวัเลขการว่างงานใน
สหรัฐท่ีสูงกว่าคาด ซ่ึงสร้างความผิดหวงัต่อตลาดท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืน
ตวัข้ึน หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
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สหรัฐฯ 
 

สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านต ่ากว่าคาดในเดือนม.ค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นลดลง 6.0% ในเดือนม.ค. สู่ระดบั 1.580 ลา้นยนิูต ต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที่ระดบั 1.658 ลา้นยนิูต   เม่ือเทียบรายปี ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นลดลง 2.3% ในเดือนม.ค.  ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นท่ีด่ิงลง
ในเดือนม.ค.ไดรั้บผลกระทบจากการพุ่งข้ึนของราคาไม ้ซ่ึงเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีส าคญัในการสร้างบา้น 

       ตวัเลขการเร่ิมตน้สร้างบา้นส าหรับครอบครัวเด่ียวทรุดตวัลง 12.2% สู่ระดบั 1.162 ลา้นยนิูต หลงัจากปรับตวัข้ึน 8 เดือนติดต่อกนั 

ส่วนการก่อสร้างบา้นส าหรับหลายครอบครัว ซ่ึงรวมถึงอพาร์ทเมนทแ์ละคอนโดมิเนียม พุ่งข้ึนสู่ระดบั 418,000 ยนิูต    อยา่งไรกดี็ การ
อนุญาตก่อสร้างบา้นดีดตวัข้ึน 10.4% สู่ระดบั 1.881 ลา้นยนิูตในเดือนม.ค.  การอนุญาตก่อสร้างบา้นส าหรับครอบครัวเด่ียวเพิ่มข้ึน 3.8% สู่
ระดบั 1.269 ลา้นยนิูต  ส่วนการอนุญาตก่อสร้างบา้นส าหรับหลายครอบครัวทะยานข้ึน 27.2% สู่ระดบั 612,000 ยนิูต 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 

       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกพุ่งข้ึนสู่ระดบั 861,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด
ในรอบ 1 เดือน และสูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 773,000 ราย   นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขผูย้ืน่ขอ
สวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี สู่ระดบั 848,000 ราย จากเดิมรายงานที่ระดบั 793,000 ราย 

       ส่วนจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 64,000 ราย ต ่ากว่าระดบั 4.5 ลา้นราย หลงัจากที่พุ่งแตะระดบั 24.9 

ลา้นรายในช่วงตน้เดือนพ.ค.2563 โดยไดรั้บผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ ซ่ึงท าใหมี้การปิดเศรษฐกิจ และปลดพนกังานจ านวนมาก 

 
 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าพุ่งสูงสุดรอบเกือบ 9 ปีในเดือนม.ค. 
       กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนัน้ีวา่ ดชันีราคาน าเขา้ดีดตวัข้ึนมากกว่าคาดในเดือนม.ค. โดยพุ่งข้ึน 1.4% เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึง
เป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนมี.ค.2555 หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.0% ในเดือนธ.ค.   นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าดชันีราคา
น าเขา้เพิ่มข้ึน 1.0% ในเดือนม.ค     ดชันีราคาน าเขา้ไดรั้บแรงหนุนจากการพุ่งข้ึนของราคาน ้ามนั และการอ่อนค่าของดอลลาร์  เม่ือเทียบราย
ปี ดชันีราคาน าเขา้เพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2561 หลงัจากร่วงลง 0.3% ในเดือนธ.ค. 
หากไม่นบัหมวดอาหารและพลงังาน ดชันีราคาน าเขา้พื้นฐานเพิ่มข้ึน 0.8% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนธ.ค.   
      นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัเปิดเผยว่า ดชันีราคาส่งออกพุ่งข้ึน 2.5% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึน
มากท่ีสุดนบัตั้งแต่เร่ิมมีการรวบรวมขอ้มูลในเดือนธ.ค.2531 หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.3% ในเดือนธ.ค.   เม่ือเทียบรายปี ดชันีราคาส่งออกเพิ่มข้ึน 
2.3% ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2561 หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.4% ในเดือนธ.ค. 

 
 

FED 

 เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกร่วงลงในเดือนก.พ. 
       ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ร่วงลงสู่ระดบั 23.1 ในเดือนก.พ. จาก
ระดบั 26.5 ในเดือนม.ค.  การปรับตวัลงของดชันีไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือใหม่ ขณะท่ีนกัลงทุนลดความเช่ือมัน่ต่อ
แนวโนม้เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ 

      อยา่งไรกดี็ ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกยงัคงมีการขยายตวั  ที่ผ่านมา ดชันีภาวะธุรกิจ
ในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกมกัปรับตวัในแดนบวกนบัตั้งแต่ปี 2559 ก่อนท่ีจะทรุดตวัสู่แดนลบในเดือนมี.ค.ปีท่ีแลว้ ท่ามกลางการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 

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 


Morning Report   19 กมุภาพันธ์ 2564 

 

 

 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   


