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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,772 1,799 

L2 1,767 1,806 

L3 1,762 1,811 

Date 22 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,799 

  Target 1,772 

Stoploss 1,815 

แนะแนวทางการลงทุน 
  ทองค าปิดตลาดปรั[ตัวขึ้นเล็กน้อย  ได้แรง
หนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือสินทรัพย์ 

ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูล
เศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างไรก็ตามราคายงัไม่
สามารถดีดตัวขึ้นได้มากนัก ระหว่างวันยงั
มองเป็นเพียงรีบาวน์ระยะส้ัน ๆ เท่าน้ัน 
หากราคาเคล่ือนตัวเข้าหาแนวต้านนัก
ลงทุนอาจพิจารณาปิดท าก าไรออกมาก่อน 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (19 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนขาย
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสกุลเงินปลอดภยั เพื่อเขา้ซ้ือสกุลเงินเส่ียงอื่นๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า  

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเม่ือวนัศุกร์ (19 ก.พ.) โดยไดแ้รงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง , การเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐ และแนวโนม้ที่สหรัฐจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟด ชิคาโก  ดชันีช้ีน า
เศรษฐกิจ   ดชันีภาคการผลิตเฟด ดลัลาส  ดชันีราคาบา้นในเขต 20 เมืองใหญ่  ดชันีราคาที่อยูอ่าศยั  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  ดชันีภาคการผลิตสาขา
ริชมอนด ์ ยอดขายบา้นใหม่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  ประมาณการ GDP ไตรมาสส่ี  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย 

ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง เฟด ชิคา
โก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,777.4 +2.4 

Silver 27.254 +0.174 
Crude Oil 59.24 -1.28 

Dow Jones 31,494.32 +0.98 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
19/02/63 1,132.89 1,127.64 -5.25 
22/02/64 00.0 00.0 0.00 

23/02/64 00.0 00.0 0.00 

24/02/64 00.0 00.0 0.00 
25/02/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (19 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนขายดอลลาร์ซ่ึง
เป็นสกุลเงินปลอดภยั เพื่อเขา้ซ้ือสกุลเงินเส่ียงอื่นๆ ที่ใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า  
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อิสราเอล 

อิสราเอลเร่ิมเปิดเศรษฐกิจแล้ว หลังฉีดวัคซีนโควิดให้ปชช.เกือบคร่ึงประเทศ  

      อิสราเอลเร่ิมเปิดเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่แลว้ หลงัจากรัฐบาลประกาศใชม้าตรการลอ็กดาวน์เป็นเวลานานเกือบ 2 เดือน โดยร้านคา้ 
หา้งสรรพสินคา้ และตลาดต่างๆ ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมาเปิดไดท้ั้งหมด 

ส่วนผูท้ี่ตอ้งการใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย โรงแรม เขา้ชมคอนเสิร์ต โรงภาพยนตร์ และงานสันทนาการประเภทอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูท้ี่
ไดรั้บวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 แลว้ 2 โดส หรือเป็นผูท้ี่หายป่วยจากโรคโควิด-19 แลว้เท่านั้น  แถลงการณ์ของส านกันายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลระบุวา่ ประชาชนที่ไดรั้บวคัซีนแลว้ จะไดรั้บสถานะ "Green Pass" บนแอปพลิเคชนัของกระทรว
สาธารณสุข  ส่วนโรงเรียนส่วนใหญ่ในอิสราเอลไดเ้ร่ิมเปิดการเรียนการสอนแลว้ และคาดว่าโรงเรียนส่วนอืน่ๆท่ีเหลือทั้งหมดจะกลบัมา
เปิดการเรียนการสอนอีกคร้ังภายในเดือนมี.ค.  ขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลระบุวา่ ณ วนัอาทิตยท์ี่ 21 ก.พ. อิสราเอลพบผูติ้ด
เช้ือโควิด-19 รายใหม่จ านวน 3,452 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนเป็น 747,965 ราย ขณะเดียวกนัพบผูเ้สียชีวิตรายใหม่จ านวน 37 
ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มข้ึนเป็น 5,563 ราย 

     รายงานของกระทรวงฯระบุว่า ขอ้มูลบนแอปพลิเคชนั Green Pass บ่งช้ีว่า ขณะน้ีมีชาวอิสราเอลท่ีไดรั้บวคัซีน 2 โดสแลว้หรือผูท่ี้หาย
ป่วยจากโรคโควิด-19 แลว้ประมาณ 3.2 ลา้นคน จากจ านวนประชากรทั้งหมดราว 9 ลา้นคน 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

"ไบเดน" ประกาศภาวะภัยพิบัติในเท็กซัสหลังสภาพอากาศหนาวเยน็ผิดปกติ        

       ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ ไดป้ระกาศภาวะภยัพิบติัในรัฐเทก็ซัส ภายหลงัจากที่มีผูเ้สียชีวิตแลว้อยา่งนอ้ย 30 ราย ขณะที่
ประชาชนจ านวนมากไม่มีน ้าใช ้และเมืองต่างๆ ถูกตดัขาดจากกระแสไฟฟ้าเป็นเวลาถึง 7 วนั อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็
ผิดปกติในพื้นท่ี  การประกาศภาวะภยัพิบติัดงักล่าวเปิดทางใหมี้การจดัสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเทก็ซัส รวมทั้งการ
จดัหาท่ีพกัพิงชัว่คราว การซ่อมแซมบา้น และการปล่อยเงินกูใ้หก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้
การประกนัไว ้   ไบเดนเปิดเผยวา่ ตนเองวางแผนที่จะลงพื้นท่ีในรัฐเทก็ซัสสัปดาห์หนา้ แต่จะเดินทางลงพื้นท่ีกต่็อเม่ือการเดินทางไป
เยอืนของตนเองไม่ไดก้่อใหเ้กิดภาระหรืออุปสรรค   ทั้งน้ี พายท่ีุรุนแรงในช่วงฤดูหนาวไดท้  าใหไ้ฟฟ้าดบัเป็นเวลาหลายวนัในเทก็ซสั   

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในเดือนม.ค. สวนทางคาดการณ์ 

      สมาคมนายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบา้นมือสองเพิ่มข้ึน 0.6% สู่ระดบั 6.69 ลา้นยนิูตใน
เดือนม.ค. สวนทางนกัวิเคราะห์ท่ีคาดว่าลดลง 1.5% สู่ระดบั 6.61 ลา้นยนิูต  ยอดขายบา้นมือสองไดรั้บแรงหนุนจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
จ  านองท่ีระดบัต ่า และการขาดแคลนสตอ็กบา้นในตลาด 

      เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบา้นมือสองพุ่งข้ึน 23.7% ในเดือนม.ค. ซ่ึงเป็นการพุ่งข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนต.ค.ปีท่ีแลว้  ส่วนสตอ็กบา้น
ในตลาดลดลง 26% สู่ระดบั 1.04 ลา้นยนิูตในเดือนม.ค.  นอกจากน้ี ราคาเฉลี่ยของบา้นพุ่งข้ึน 14.1% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดบั 303,900 
ดอลลาร์  เม่ือพิจารณายอดขายบา้น และสตอ็กบา้นในตลาด พบว่า ผูข้ายบา้นตอ้งใชเ้วลา 1.9 เดือนในการขายบา้นจนหมดสตอ็กในตลาด 
ลดลงจากระดบั 3.1 เดือนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2563     

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

22 ก.พ 64 EUR 16.00 ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ เยอรมันนี Ifo  90.4 90.1 

 USA 20.30 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟด ชิคาโก  0.40 0.52 

 USA 22.00 ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ  
 0.3 % 0.3 % 

 USA 22.30 ดัชนีภาคการผลิตเฟด ดัลลาส  6.7 7.0 

23 ก.พ 64 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค ยโูรโซน 
 0.2 % 0.3 % 

 USA 21.00 ดัชนีราคาบ้านในเขต 20 เมืองใหญ่  0.9% 1.4% 

 USA 21.00 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย  0.8 % 1.0% 

 USA 22.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค 
 89.7 89.3 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิตสาขาริชมอนด์ 
 14 14 

24 ก.พ 64 EUR 14.00 GDP ไตรมาสส่ี 
 0.1 % 8.5 % 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 855K 842K 

25 ก.พ 64 EUR 14.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคของเยอรมนี  -14.0 -15.6 

 EUR 17.00 ความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ  92.3 91.5 

 EUR 17.00 ความเช่ือม่ันของผู้บริโภค  -14.8 -15.5 

 USA 20.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน 
 1.1% 0.2% 

 USA 20.30 ประมาณการ GDP ไตรมาสส่ี 
 4.1% 4.0% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 815 K 861 K 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย 
 0.0% -0.3% 

26 ก.พ 64 USA 20.30 ดุลการค้า  -83.0B -82.5 B 

 USA 20.30 รายได้ส่วนบุคคล 
 9.4% 0.6% 

 USA 20.30 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล 
 2.2% -0.2% 

 USA 20.30 ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล  0.3% 0.4% 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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 USA 20.30 ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล 

พ้ืนฐาน 
 0.1% 0.3% 

 USA 20.30 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง 
 0.3% 0.1% 

 USA 21.45 ดัชนีจัดซ้ือจัดจ้าง เฟด ชิคาโก  61.0 63.8 

 USA 22.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 76.4 76.2 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


