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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,799 1,820 

L2 1,795 1,824 

L3 1,790 1,827 

Date 23 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,820 

Target 1,799 

Stoploss 1,830 

แนะแนวทางการลงทุน 
           ทองค าปิดตลาดปรัตัวขึ้นเล็กน้อย  
ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซ้ือ
สินทรัพย์ปลอดภัยป้องกันความเส่ียงจาก
การดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นจากใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้าน
ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน
แนะรอขายแนวต้าน   
 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

                ดชันีค่าเงินดอลลาร์ลดลงเป็ นวนัที่ 3 โดยเงินดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกบัค่าเงินหลกัส่วนใหญ่ ขณะท่ีเงินปอนดแ์ขง็ค่ามาอยูท่ี่ระดบัสูงสุดตั้งแต่ 
ค.ศ 2018 เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจกัรเตรียมเปิดประเทศเตม็ที่ตน้เดือนมิถุนายน ดา้นค่าเงินยโูรแขง็ค่าข้ึน 0.31% เม่ือเทียบกบัดอลลาร์หลงั
ความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจเยอรมนีดีข้ึนจากความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปีน้ี 
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าขยบัตวัข้ึนเลก็นอ้ย นกัลงทุนพากนัซ้ือทองในฐานะสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงจากการดีดตวัข้ึนของเงินเฟ้อที่จะ
เกิดข้ึนจากใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน   
 นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัคงตอ้งจบัตาถอ้ยแถลงของนายพาวเวล เพื่อหาสัญญาณบ่งช้ีภาวะเศรษฐกิจ, อตัราเงินเฟ้อ, ทิศทางอตัราดอกเบ้ียสหรัฐ 
รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ     

ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดชันีราคาบา้นในเขต 20 เมืองใหญ่  ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั  ดชันีความเช่ือมัน่
ผูบ้ริโภค  ดชันีภาคการผลิตสาขาริชมอนด ์ ยอดขายบา้นใหม่  ค  าสัง่ซ้ือสินคา้คงทน  ประมาณการ GDP ไตรมาสส่ี  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  
ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้
ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง เฟด ชิคาโก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,808.4 +31.0 

Silver 28.085 +0.831 
Crude Oil 61.49 +2.25 

Dow Jones 31,521.69 +27.37 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
19/02/63 1,132.89 1,127.64 -5.25 
22/02/64 1,127.64 1,115.40 -12.24 

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 

 เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (22 ก.พ.) ขานรับความหวังที่ว่า นายบอริส 
จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะประกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน 
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UN เรียกร้องรัฐสภายโุรปผลักดันแผนฉีดวัคซีนโควิดอย่างเท่าเทียมทั่วโลก    นายอนัโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) 
เรียกร้องใหรั้ฐสภายโุรปจดัท าแผนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ทัว่โลก เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ ทุกประเทศสามารถเขา้ถึงวคัซีนได้
อยา่งเท่าเทียมกนั  นายกูเตอร์เรสกล่าวในที่ประชุม European Semester Conference ทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นการประชุมระหว่างรัฐสภาเร่ือง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยระบุว่า "ไม่เพียงแต่ไม่ยติุธรรม แต่ยงัอนัตรายอีกดว้ย" ที่มีเพียง 10 ประเทศเท่านั้นท่ีไดรั้บวคัซีนกว่า 75% 
ของวคัซีนทั้งหมดทัว่โลกในตอนน้ี    นายกูเตอร์เรสซ่ึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสกล่าวว่า เป็นเร่ืองท่ี "ไม่สามารถยอมรับได"้ 
พร้อมย  ้าถึงความจ าเป็นในการมีแผนการระดบัโลก  ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา นายกูเตอร์เรสไดเ้สนอใหก้ลุ่ม G20 จดัตั้งหน่วยงานฉุกเฉินเพือ่
จดัท าแผนการฉีดวคัซีนทัว่โลก นอกเหนือไปจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซ่ึงเป็นโครงการจดัหาวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เพื่อจดัหาวคัซีนใหก้บัประเทศยากจน   
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ณ วนัที ่19 ก.พ.นั้น ขณะน้ีทัว่โลกมีวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ที่
ก  าลงัพฒันาอยู ่251 ชนิด โดยในจ านวนนั้นมี 70 ชนิดท่ีอยูใ่นขั้นทดลองทางคลินิกในประเทศต่างๆ รวมถึงเยอรมนี, จีน, รัสเซีย, องักฤษ 
และสหรัฐ 

 
 
 

WHO 

WHO โวยประเทศร ่ารวยดอดซ้ือวัคซีนโควิดโดยตรงกระทบโครงการ COVAX   นายแพทยท์ีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการ
ใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยวา่ การท่ีประเทศร ่ารวยท าขอ้ตกลงซ้ือวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 โดยตรงจากผูผ้ลิตนั้น ก  าลงั
ส่งผลกระทบต่อการจดัซ้ือวคัซีนดงักล่าวของโครงการ COVAX โดยท าให ้WHO สามารถซ้ือวคัซีนไดใ้นจ านวนโดสท่ีนอ้ยลง   "เร่ือง
เงินไม่ใช่ความทา้ทายเดียวที่เรามี และประเดน็น้ีกเ็ป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง หากไม่มีวคัซีนใหซ้ื้อ เงินกไ็ม่มีความหมาย" นายแพทยท์ี
โดรสกล่าวในระหวา่งการแถลงข่าวของ WHO เม่ือวานน้ี 
นายแพทยที์โดรสระบุว่า มีประเทศร ่ารวยบางประเทศท่ีท าสัญญาซ้ือวคัซีนจากผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อขอ้ตกลงท่ี COVAX ท า
ไว ้และลดจ านวนวคัซีนท่ีโครงการน้ีจะสามารถจดัซ้ือได ้
       ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายแพทยท์ีโดรสไดเ้รียกร้องทุกประเทศรวมถึงประเทศร ่ารวยใหร่้วมกนัแบ่งปันวคัซีนในทนัที และขอ
ความร่วมมือผูผ้ลิตวคัซีนในการใหค้วามส าคญักบัสัญญาที่ไดท้  าไวก้บั COVAX เป็นอนัดบัแรก รวมถึงเพิ่มก  าลงัผลิตวคัซีนใหม้ากข้ึน 

 
 
 

สหรัฐฯ 
 

มาตรการเยยีวยาโควิดของไบเดนคืบหน้าอีกขั้น หลังคณะกรรมาธิการสภาไฟเขียว    คณะกรรมาธิการดา้นงบประมาณแห่งสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ มีมติดว้ยคะแนนเสียง 19 ต่อ 16 อนุมติัร่างมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ที่น าเสนอโดย
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน หรือที่เรียกว่าร่างกฎหมาย "American Rescue Plan Act of 2021" ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเยยีวยาประชาชนและ
ภาคธุรกิจที่ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ความเคลื่อนไหวดงักล่าวถือเป็นการสร้างความคืบหนา้ใหก้บัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจของปธน.ไบเดน และเป็นการปูทางใหม้าตรการฉบบัน้ีถูกส่งเขา้สู่การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในสัปดาห์น้ี 
      ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในคณะบริหารของปธน.ไบเดนไดอ้อกมาสนบัสนุนใหส้ภาคองเกรสเร่งอนุมติัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบั
น้ี รวมถึงนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัซ่ึงกล่าวว่า สัญญาณบ่งช้ีถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี ไม่ใช่เหตุผล
ที่คณะบริหารของปธน.ไบเดนจะชะลอการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงอยูใ่นภาวะ
ที่ย  า่แย ่ในขณะที่ประชาชนจ านวนมากยงัคงเผชิญกบัความยากล าบาก  ทางดา้นส านกังบประมาณของสภาคองเกรส (CBO) คาดการณ์ว่า 
หากไม่มีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของปธน.ไบเดนแลว้ สหรัฐอาจจะตอ้งใชเ้วลานานถึงปี 2567 จึงจะท าใหต้วัเลขจา้งงานกลบัสู่การ
ขยายตวัอยา่งเตม็ศกัยภาพไดอ้ีกคร้ัง  

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 ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟด ชิคาโก 
 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   


