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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 าปิดตลาดปรัตัวขึ้นเล็กน้อย  
ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือ
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างไรก็ตามราคา
ยงัไม่สามารถดีดตัวขึ้นได้มากนัเน่ืองจาก
ว่าทองค ายงัคงมีความเส่ียงต่อการปรับฐาน
ราคาลงอีกรอบ แนะปิดสถานะท าก าไร 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

               ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (19 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนขาย
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสกุลเงินปลอดภยั เพื่อเขา้ซ้ือสกุลเงินเส่ียงอื่นๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า  
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าดีดตวัข้ึนเลก็นอ้ยลกัษณะรีบาวน์ระยะสั้น ดีดตวัข้ึนโดยไดปั้จจยับวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการปรับตวั
ลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าหลงัเปิดเผยตวัเลขผูข้อรับสวสัดิการว่างงานท่ีสูงเกินคาด ซ่ึงบ่งช้ีว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
 และนอกจากน้ีเฟดยงัระบุดว้ยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงสร้างความเส่ียงต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพนัธ์ุ รวมทั้งความยากล าบากในการผลิตและการแจกจ่ายวคัซีน      

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดชันีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟด ชิคาโก  ดชันีช้ีน า
เศรษฐกิจ   ดชันีภาคการผลิตเฟด ดลัลาส  ดชันีราคาบา้นในเขต 20 เมืองใหญ่  ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวันศุกร์ (19 ก.พ.) เน่ืองจากนักลงทุนขาย
ดอลลาร์ซ่ึงเป็นสกุลเงินปลอดภยั เพื่อเขา้ซ้ือสกุลเงินเส่ียงอื่นๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทน
สูงกว่า   
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จนี 
 
 

จีนวอนสหรัฐยกเลิกภาษี-คว ่าบาตร เช่ือมสัมพันธ์ใหม่หลังยุครัฐบาลทรัมป์ 
      รัฐบาลจีนเรียกร้องใหรั้ฐบาลสหรัฐภายใตก้ารบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนด าเนินการดา้นต่างๆ เพื่อสานสัมพนัธ์อนัดีกบัจีน 
รวมถึงยกเลิกการเรียกเกบ็ภาษีน าเขา้และยกเลิกมาตรการคว  า่บาตร โดยจีนคาดหวงัใหรั้ฐบาลสหรัฐเป็นฝ่ายฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลง
รอยกนัระหว่างทั้งสองประเทศ   นายหวงั อี้  รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมคณะรัฐบาลจีนในวนัน้ีว่า สหรัฐและ
จีนควรกลบัมาหนัหนา้เจรจากนัในดา้นที่ไดมี้การห่างหายไปในช่วงการบริหารของอดีตปธน.โดนลัด ์ทรัมป์ รวมถึงเรียกร้องให้ยกเลิก
การด าเนินนโยบายบางส่วนของรัฐบาลบริหารชุดก่อนหนา้น้ี โดยนายหวงัเนน้ย  ้าว่า สหรัฐจ าเป็นตอ้งยกเลิกภาษีในส่วนท่ีไม่
สมเหตุสมผล และระบุว่ามาตรการจ ากดัการท างานของส่ือจีนและการยกเลิกวีซ่าของนกัศึกษาชาวจีนนั้นเป็นอีกประเดน็ท่ีน่ากงัวล 
    แถลงการณ์จากฝ่ังรัฐบาลจีนคร้ังล่าสุดน้ี นบัเป็นการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัสหรัฐคร้ังใหญ่ท่ีสุดนับตั้งแต่ปธน.โจ ไบเดน
และปธน.สี จ้ินผิงไดพู้ดคุยหารือกนัผ่านทางโทรศพัทใ์นช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเม่ือตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงแมท้ั้งสองฝ่ายจะมีความ
ตอ้งการตรงกนัในเร่ืองการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศใหม้ัน่คงข้ึน แต่ปธน.ไบเดนไดส่้งสัญญาณก่อนหนา้น้ีแลว้ว่า สหรัฐ
ตอ้งการจะด าเนินนโยบายเกี่ยวกบัจีนหลายๆขอ้ไปในทิศทางเดียวกนักบัอดีตปธน.ทรัมป์  

 
 

อังกฤษ 

 ส่ือเผยนายกฯอังกฤษเตรียมประกาศแผนยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์วันน้ี 
     หนงัสือพิมพอ์ีฟนิง สแตนดาร์ดรายงานวา่ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษเตรียมประกาศแผนยกเลิกมาตรการลอ็กดาวน์
เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในวนัน้ีเวลา 19.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ่น หรือประมาณ 02.00 น. ของวนัองัคารตามเวลาไทย 
รายงานระบุว่า นายจอห์นสันมีแนวโนม้ท่ีจะอนุญาตใหโ้รงเรียนกลบัมาเปิดการเรียนการสอนอีกคร้ังในวนัที่ 8 มี.ค. ขณะที่ประชาชนจะ
สามารถกลบัมาพบปะกนัในกลุ่มเลก็ๆ หรือท ากิจกรรมนอกบา้นได  ้
      ส่วนหนงัสือพิมพซ์ันเดย ์ไทมส์รายงานว่า รัฐบาลองักฤษอาจมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในวนัท่ี 29 มี.ค. โดยจะอนุญาตให้
ประชาชนรวมตวัไดถ้ึง 6 ราย หรือ 2 ครัวเรือน ขณะท่ีร้านคา้ปลีกส่วนหน่ึงจะกลบัมาเปิดท าการไดก้่อนส้ินเดือนเม.ย. ทั้งน้ี ปัจจุบนั 
องักฤษอยูภ่ายใตม้าตรการลอ็กดาวน์คร้ังท่ี 3 นบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีการด าเนินมาตรการควบคุมโรค
โควิด-19 ที่คลา้ยกนัในสกอ็ตแลนด ์เวลส์ และไอร์แลนดเ์หนือ 

 
 

สหรัฐฯ 

‘สหรัฐ’ ประณามใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วง ‘เมียนมา’ จนเสียชีวิต 
      "กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ" แถลงประณามใชค้วามรุนแรงผูป้ระทว้ง "เมียนมา" จนมีผูเ้สียชีวิตในการชุมนุมตา้นรัฐประหาร  
นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ แถลงว่า สหรัฐรู้สึกเศร้าใจเม่ือทราบรายงานวา่ มีผูป้ระทว้งตา้นรัฐประหารเมียนมา
เสียชีวิต และสหรัฐขอประณามการใชก้  าลงัรุนแรงกบักลุ่มผูป้ระทว้งดงักล่าว  มีรายงานว่า มะ มยะ ตว้ย ตว้ย ไข่ ผูชุ้มนุมประทว้งหญิง
ชาวเมียนมาที่ถูกยงิท่ีศีรษะโดยต ารวจในการปะทะกนัระหว่างกลุ่มผูชุ้มนุมกบัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ เสียชีวิตในวานน้ี (19 
ก.พ.) ถือเป็นผูเ้สียชีวิตรายแรกหลงัเกิดรัฐประหารยดึอ  านาจรัฐบาลพลเรือนโดยกองทพั จนท าใหเ้กิดการชุมนุมประทว้งทัว่ประเทศ 
     อยา่งไรกต็าม การเสียชีวิตของ มะ มยะ ตว้ย ตว้ย ไข่ กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหบ้รรดาผูชุ้มนุมประทว้งฮึดสู้และเดินหนา้กดดนั
กองทพัต่อไป 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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   


