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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 หลัง  

จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้
แสดงมุมมองบวกเก่ียวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจของสหรัฐ หนุนดอลลาร์แข็งค่า
ลดความน่าดึงดูดในทองค า  อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนอาจพิจารณารอซ้ือที่แนวรับได้ 
 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงมุมมองบวกเกี่ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์ได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลองักฤษ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์     
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าอ่อนตวัลงเลก็นอ้ยแต่ยงัแกว่งตวัในกรอบ หลงัจากพุ่งข้ึน 1.5% ก่อนหนา้น้ี โดยไดปั้จจยับวกจากการปรับตวัลง
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ ซ่ึงท าใหเ้พิ่มความน่าดึงดูดส าหรับการลงทุนในทองค า นกัลงทุนคาดการณ์ว่า สหรัฐจะเผชิญภาวะเงินเฟ้อ
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่ีก  าลงัจะผา่นสภาฯ ก่อนกลางเดือนมีนาคมน้ี    

ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ยอดขายบา้นใหม่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  ประมาณการ GDP ไตรมาสส่ี  
จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการ
บริโภคส่วนบุคคล  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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (23 ก.พ.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที่เงินปอนดไ์ดแ้รงหนุนจากการที่รัฐบาลองักฤษประกาศ
ผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์   
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สหรัฐฯ 

"ทรัมป์" มีลุ้นเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอีก หากลงชิงต าแหน่งปธน.สหรัฐ 
     นายมิตต ์รอมนีย ์วุฒิสมาชิกสหรัฐสังกดัพรรครีพบัลิกนัเช่ือมัน่ว่า นายโดนลัด ์ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ จะไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหเ้ป็นตวัแทนพรรครีพบัลิกนัเพื่อเขา้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2567 หากทรัมป์ตดัสินใจท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้งอีกคร้ังในปี
ดงักล่าว   นายรอมนียซ่ึ์งเป็นสมาชิกพรรครีพบัลิกนัเพียงคนเดียวที่เคยโหวตสนบัสนุนใหถ้อดถอนทรัมป์ออกจากต าแหน่งประธานาธิบดี 
ไดก้ล่าวใหส้ัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพนิ์วยอร์กไทมส์ว่า เขาคาดว่าทรัมป์จะยงัคงมีบทบาทส าคญัในพรรครีพบัลิกนั แมว้่าทรัมป์ไดถู้ก
ด าเนินกระบวนการถอดถอนก็ตาม 
     "จนถึงขณะน้ี เขายงัคงคุมเสียงส่วนใหญ่ในพรรครีพบัลิกนั และมีอิทธิพลต่อพรรคอยา่งมาก ผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนท่ีจะลงสมคัรรับ
เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2567 หรือไม่ แต่หากเขาตดัสินใจท่ีลงสมคัร ผมมัน่ใจว่าเขาจะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของพรรคอยา่ง
แน่นอน" นายรอมนียก์ล่าวกบันิวยอร์กไทมส์  เม่ือผูส่ื้อข่าวถามนายรอมนียว์่า เขาจะออกมาต่อตา้นหรือไม่หากทรัมป์ตดัสินใจลงสมคัร
รับเลือกตั้งอีกคร้ัง นายรอมนียต์อบว่า "ผมจะไม่โหวตสนบัสนุนเขา"   
     ทั้งน้ี นายรอมนียม์กัมีความเห็นท่ีขดัแยง้กบัอดีตปธน.ทรัมป์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็จีน โดยนายรอมนียเ์คยขดัขวางทรัมป์ที่
พยายามจะใชบ้ริษทัหวัเว่ย เทคโนโลยีข่องจีนเป็นส่วนหน่ึงในการท าขอ้ตกลงการคา้กบัจีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับรรดาที่ปรึกษาของอดีตป
ธน.ทรัมป์ รวมถึงนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลงัสหรัฐที่ต่างกม็องว่า ประเดน็หวัเว่ยและการเจรจาการค้านั้น เป็นประเดน็ท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
 
 
 

EU 

แอสตร้าเซนเนก้าเล็งลดส่งมอบวัคซีนโควิดให้ EU เหลือไม่ถึงคร่ึงใน Q2 
     เจา้หนา้ที่ของสหภาพยโุรป (EU) เปิดเผยกบัส านกัข่าวรอยเตอร์ว่า บริษทัแอสตร้าเซนเนกา้คาดว่า จะส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-
19 ไดใ้นปริมาณที่ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงจากที่ท  าสัญญาไวว้่าจะส่งมอบใหก้บั EU ในช่วงไตรมาส 2 ของปีน้ี  การคาดการณ์ดงักล่าวมีข้ึนหลงัจาก
ปริมาณวคัซีนโควิดลดลงอยา่งมากในไตรมาสแรก และอาจส่งผลกระทบกบัเป้าหมายของ EU ที่จะท าการฉีดวนัซีนใหก้บัประชากรวยั
ผูใ้หญ่ราว 70% ภายในฤดูร้อนน้ี 
    เจา้หนา้ที่ของ EU ซ่ึงอยูใ่นทีมเจรจากบัแอสตร้าเซนเนกา้โดยตรงนั้นเปิดเผยว่า แอสตร้าเซนเนกา้ไดแ้จง้ให ้EU ทราบในระหวา่งการ
ประชุมภายในว่า จะส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในปริมาณท่ีนอ้ยกว่า 90 ลา้นโดสในช่วงไตรมาส 2 ของปีน้ี  สัญญาที่แอสตร้า
เซนเนกา้ท าไวก้บั EU นั้นระบุว่า แอสตร้าเซนเนกา้สัญญาจะส่งมอบวคัซีน 180 ลา้นโดสใหก้บั EU ในช่วงไตรมาส 2 "เราก  าลงัท างาน
อยา่งหนกัเพื่อเพิ่มก  าลงัการผลิตวคัซีนในห่วงโซ่อุปทานของ EU และจะด าเนินการทุกอยา่งเท่าที่ท  าไดเ้พื่อใชป้ระโยชน์จากห่วงโซ่
อุปทานทัว่โลกของเรา โดยเราหวงัว่า จะสามารถส่งมอบวคัซีนไดใ้กลเ้คียงกบัท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง" โฆษกของแอสตร้าเซนเนกา้ระบุ  ใน
เดือนม.ค.ที่ผ่านมา แอสตร้าเซนเนกา้ไดเ้ตือน EU ว่า อาจจะส่งมอบวคัซีนไดน้อ้ยกว่าที่สัญญาไวใ้นช่วงไตรมาสแรก เน่ืองจากบริษทัมี
ปัญหาดา้นการผลิต   
     นอกจากน้ี บริษทัยงัมีก  าหนดส่งมอบวคัซีน 30 ลา้นโดสในไตรมาส 4 ของปี 2563 แต่ยงัไม่ไดท้  าการส่งมอบ เน่ืองจากวคัซีนของ
บริษทัยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก EU 

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   


