
 

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


Morning Report   24 กมุภาพันธ์ 2564 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,788 1,824 

L2 1,783 1,827 

L3 1,778 1,833 

Date 24 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,788 

  Target 1,824 

Stoploss 1,775 

แนะแนวทางการลงทุน 
  ทองค าอ่อนตัวลงเล็กน้อย นักลงทุนเทขาย
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย 
หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ได้แสดงมุมมองบวกเก่ียวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจของสหรัฐ หนุนดอลลาร์แข็งค่า
ลดความน่าดึงดูดในทองค า  อย่างไรก็ตาม
หากราคาอ่อนตัวลงนักลงทุนอาจพิจารณา
รอซ้ือที่กรอบแนวรับของวันได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดแ้สดงมุมมองบวกเกี่ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนดไ์ดแ้รงหนุนจากการที่รัฐบาลองักฤษ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน ์

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนน้ี (23 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั หลงัจาก
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดแ้สดงมุมมองบวกเกี่ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของสหรัฐ นอกจากน้ี การแขง็ค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยัฉุดราคาทองค าเช่นกนั 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ยอดขายบา้นใหม่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  ประมาณการ 
GDP ไตรมาสส่ี  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันี
ราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง เฟด ชิคาโก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,805.90 -2.50 

Silver 27.688 -0.397 
Crude Oil 61.67 -0.03 

Dow Jones 31,537.35 +15.66 

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 1,115.40 1,110.44 -4.96 

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

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดแ้สดงมุมมองบวกเกี่ยวกบัแนวโนม้
เศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนดไ์ดแ้รงหนุนจากการที่รัฐบาลองักฤษประกาศ
ผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์  
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สหรัฐฯ 

Conference Board เผยดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคสหรัฐสูงกว่าคาดในก.พ. 
      ผลส ารวจของ Conference Board ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกจิ ระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 91.3 ในเดือน
ก.พ. จากระดบั 88.9 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 90.0  ดชันีความเช่ือมัน่ดีดตวัข้ึน หลงัมีการฉีด
วคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ในวงกวา้ง  ดชันีความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัดีดตวัข้ึนในเดือนก.พ. หลงัจากร่วงลงติดต่อกนั 3 
เดือน ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัลง ซ่ึงบ่งช้ีว่าภาคครัวเรือนยงัคงมีความระมดัระวงัต่อ
แนวโนม้เศรษฐกิจ     
      ทั้งน้ี ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐเป็นการส ารวจมุมมองของผูบ้ริโภค และความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และ
ในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้, สถานะการเงินส่วนบุคคล และการจา้งงาน 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 

นักวิเคราะห์คาด "พาวเวล" ย า้เฟดยงัไม่รีบขึ้นดอกเบ้ีย ขณะเดินหน้าท า QE       

       นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีก  าหนดกล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์น้ี  ทั้งน้ี นายพาวเวลจะกล่าวถอ้ยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวนัน้ี
เวลา 10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 22.00 น.ตามเวลาไทย และต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัพรุ่งน้ี 

นกัวิเคราะห์คาดว่า นายพาวเวลจะกล่าวถอ้ยแถลงท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ต่อตลาดว่าเฟดจะอดทนต่อการปรับตวัข้ึนของภาวะเงินเฟ้อโดย
ท่ีเฟดจะยงัไม่เร่งรีบปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย  "คาดว่านายพาวเวลจะเนน้ย  ้าว่าเฟดยงัไม่บรรลุเป้าหมายดา้นเงินเฟ้อและการจา้งงาน โดย
จะตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึง ก่อนที่เศรษฐกิจจะมีความคืบหนา้เพียงพอท่ีจะท าใหเ้ฟดลดวงเงินในการซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE)" รายงานของบริษทัยนิูเครดิตระบุ  ที่ผ่านมา ตามธรรมเนียมปฏิบติั ประธานเฟดมีก าหนดกล่าวแถลงการณ์ต่อสภาคองเก
รสปีละ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกในเดือนก.พ. และอีกคร้ังในเดือนมิ.ย.หรือก.ค.  นกัลงทุนจบัตาถอ้ยแถลงของนายพาวเวล เพื่อหาสัญญาณบ่งช้ี
ภาวะเศรษฐกิจ, อตัราเงินเฟ้อ, ทิศทางอตัราดอกเบ้ียสหรัฐ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ  
การแถลงของนายพาวเวลในสัปดาห์น้ีถือเป็นคร้ังแรกท่ีเขาจะกล่าวถอ้ยแถลงต่อสภาคองเกรสชุดใหม่ที่พรรคเดโมแครตครองเสียงขา้ง
มากทั้งในวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร ขณะท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กเ็ป็นรัฐบาลท่ีมาจากพรรคเดโมแครตเช่นกนั 

      นอกจากน้ี ถอ้ยแถลงของนายพาวเวลคร้ังน้ีถือวา่มีความส าคญั เน่ืองจากนกัลงทุนก าลงักงัวลว่า การดีดตวัข้ึนของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และตวัเลขเงินเฟ้อท่ีส่งสัญญาณพุ่งข้ึนอยา่งรวดเร็ว อาจผลกัดนัใหเ้ฟดยติุการใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงิน 
หลงัจากท่ีมีการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียใกล ้0% ต่อไปอีกราว 2 ปี ก่อนหนา้น้ี เฟดเคยส่งสัญญาณชะลอการ
กระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลดวงเงินซ้ือพนัธบตัรตามมาตรการ QE ในปี 2556 ซ่ึงส่งผลใหเ้ฟดลดการอดัฉีดเม็ดเงินเขา้สู่เศรษฐกิจ ท าให้
ตลาดหุน้วอลลส์ตรีทและตลาดหุน้ทัว่โลกทรุดตวัลงอยา่งหนกัในปีดงักล่าว   

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   


