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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  
ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือ
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างไรก็ตามราคา
ยงัไม่สามารถดีดตัวขึ้นได้มากนัก 
เน่ืองจากว่าทองค ายงัคงมีความเส่ียงต่อการ
ปรับฐานราคาลงอีกรอบ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

               ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัน้ี หลงัจากดีดตวัข้ึนติดต่อกนั 2 วนัเป็นคร้ังแรกในรอบ 2 สัปดาห์ โดยดอลลาร์ปรับตวัลง หลงัการเปิดเผยตวัเลขการ
ว่างงานในสหรัฐท่ีสูงกว่าคาด ซ่ึงสร้างความผิดหวงัต่อตลาดท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัข้ึน หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19                 
               มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าดีดตวัข้ึนเลก็นอ้ยลกัษณะรีบาวน์ระยะสั้น ดีดตวัข้ึน 0.1% โดยไดปั้จจยับวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการ
ปรับตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ขณะทีด่อลลาร์อ่อนค่าหลงัเปิดเผยตวัเลขผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานที่สูงเกินคาด ซ่ึงบ่งช้ีว่า
เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
 และนอกจากน้ีเฟดยงัระบุดว้ยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงสร้างความเส่ียงต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพนัธ์ุ รวมทั้งความยากล าบากในการผลิตและการแจกจ่ายวคัซีน   

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

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์กเปิดเผยดชันีภาคการผลิตพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน รายงาน
การประชุมประจ าเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่ อจับสัญญาณ
เกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟดในอนาคต     
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จนี 
 
 

จีนเผยประชาชนเที่ยวในประเทศลดลง 52.1% ในปี 2563 เซ่นพิษโควิดระบาด  
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานโดยอา้งขอ้มูลจากกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที่ยวของจีนว่า วิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ในปี 2563 ที่
ผ่านมานั้น ส่งผลใหป้ระชาชนชาวจีนมีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพียง 2.88 พนัลา้นคร้ัง ซ่ึงนบัวา่หดตวัลง 52.1% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ส่วนภาคการท่องเที่ยวของจีนมีรายไดแ้ค่เพียง 2.23 ลา้นลา้นหยวน (3.45 แสนลา้นดอลลาร์) ในปีดงักล่าว ลดลง 61% เม่ือกบัปี
ก่อนหนา้   ขอ้มูลดงักล่าวยงับ่งช้ีดว้ยว่า ภาคการท่องเท่ียวมีการฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งชา้ๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเร่ิมดี
ข้ึน โดยประชาชนออกเดินทางท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจาก 295 ลา้นคร้ังในไตรมาส 1/2563 จนแตะระดบั 946 ลา้นคร้ังใน
ไตรมาส 4/2563 
     ทั้งน้ี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ไดอ้อกมาเปิดเผยเม่ือวานน้ีว่า จีนมียอดผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 สะสมในประเทศ
อยูท่ี่ 89,816 ราย โดยในจ านวนน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรักษาจนหายดีแลว้ 84,696 ราย 

 
 
 

ออสเตรเลีย 

 ยอดค้าปลีกออสเตรเลียเดือนม.ค.เพิ่มน้อยกว่าคาด เหตุล็อกดาวน์กระทบใช้จ่าย 
       ส านกังานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.ของออสเตรเลียเพิ่มข้ึน 0.6% จากเดือนธ.ค.ปีที่แลว้ 
เน่ืองจากมาตรการลอ็กดาวน์เพื่อสกดัไวรัสโควิด-19 ในเมืองบริสเบนไดส่้งผลต่อการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน ขณะที่แนวโนม้ของ
ยอดคา้ปลีกยงัปรับตวัผนัผวนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  ทั้งน้ี ขอ้มูลยอดคา้ปลีกในเบ้ืองตน้ของออสเตรเลียต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณ์ไวว้่าจะเพิ่มข้ึน 2.0%       
      ส่วนยอดคา้ปลีกของออสเตรเลียเม่ือเดือนม.ค.ปีท่ีแลว้นั้น เพิ่มข้ึน 10.7% แตะท่ี 3.54 หม่ืนลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.373 หม่ืนลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ) โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ออสเตรเลียยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19  ยอดคา้ปลีกในรัฐควีนส์แลนดล์ดลง 1.5% หลงั
ยอดจ าหน่ายสินคา้ในครัวเรือน เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้ และยอดขายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ใน
เมืองบริสเบน   
      ทั้งน้ี กิจกรรมในภาคธุรกิจคา้ปลีกมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนท่ีผ่านมาซ่ึงมีการลอ็กดาวน์ และการหนัไปจ าหน่าย
สินคา้ทางออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยมอยา่งลน้หลาม โดยการใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในเดือนพ.ย. เพิ่มข้ึน 7.1% ก่อนจะปรับตวัลดลง 
4.1% ในเดือนธ.ค.    

 
จนี 

 แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 2 หม่ืนล้านหยวน มุ่งรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคาร 
    ธนาคารกลางจีนไดอ้ดัฉีดเงิน 2 หม่ืนลา้นหยวน (3.09 พนัลา้นดอลลาร์) ผา่นทางขอ้ตกลง reverse repos ประเภทอาย ุ7 วนัในวนัน้ี และ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ี 2.2% โดยมีเป้าหมายท่ีจะรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารใหเ้พียงพอ  ส าหรับ reverse repo เป็นกระบวนการที่
ธนาคารกลางเขา้ซ้ือหลกัทรัพยจ์ากธนาคารพาณิชยด์ว้ยขอ้ตกลงท่ีจะขายคืนในอนาคต 
 

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 
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Afternoon Report  19 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   


