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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 25 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,788 

  Target 1,824 

Stoploss 1,775 

แนะแนวทางการลงทุน 
  เม่ือวานน้ีราคาทองค าเคล่ือนไหวต ่ากว่า
ระดับ $ 1,800/Oz หลังจากประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งหนุนดอลลาร์
แข็งค่าเล็กน้อยกดดันราคาทอง ส่งผลมีแรง
ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนดาวโจนส์ดีด
ตัว  แต่ก่อนปิดตลาดกลับมีแรงซ้ือเก็งก าไร
ทางเทคนิคเข้ามา อาจส่งผลบวกต่อราคา
ทองค าให้ช่วงเช้าวันน้ีได้ แนะรอซ้ือ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 ก.พ.) หลงัจาก
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี 
     นายพาวเวลกล่าวเม่ือวานน้ีวา่ อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกวา่ที่อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัรา
ดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน   

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าร่วงหลุดจากระดบั 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั หลงัจาก
นายพาวเวลไดแ้ถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือคืนน้ีว่า แรงกดดนัดา้นราคายงัคงอยูใ่นระดบัต ่า และการดีดตวัข้ึนของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณถึงความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจสหรัฐ  นอกจากน้ี การพุ่งข้ึนท านิวไฮของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุน้
นิวยอร์กยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีท  าใหน้กัลงทุนลดการถือครองสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั โดยดาวโจนส์ทะยานข้ึนกว่า 400 จุดหลงัจากถอ้ยแถลงของพาวเวลช่วยให้
นกัลงทุนคลายความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  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 1,797.9 -8.00 

Silver 27.859 +0.171 
Crude Oil 63.22 +1.55 

Dow Jones 31,961.86 +424.51 

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 1,110.44 1,106.36 -4.08 
25/02/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการ
ซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ีย
ในระดบัต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี 
     นายพาวเวลกล่าวเม่ือวานน้ีวา่ อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกวา่ที่อตัราเงิน
เฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัรา
ดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเตรียมกระจายวคัซีนจอห์นสนั 4 ลา้นโดสสัปดาห์หนา้ หากไดไ้ฟเขียวจาก FDA 

      ท าเนียบขาวแถลงในวนัน้ีวา่ รัฐบาลสหรัฐจะท าการแจกจ่ายวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสนั (J&J) 

จ านวน 3-4 ลา้นโดสภายในสัปดาห์หนา้ หากวคัซีนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) 

ทั้งน้ี รายงานของเจา้หนา้ท่ี FDA ระบุในวนัน้ีว่า วคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภยั และเขา้เกณฑท์ี่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีฉุกเฉิน  

      รายงานดงักล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่า FDA จะใหก้ารอนุมติัอยา่งเป็นทางการต่อวคัซีนตา้นโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์น
สัน  ทางดา้นคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก จะจดัการประชุมในวนัศุกร์ เพื่อพิจารณาและลง
มติต่อการอนุมติัการใชว้คัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน เป็นกรณีฉุกเฉิน  หากคณะกรรมการที่ปรึกษาของ 
FDA ใหก้ารอนุมติัวคัซีนของจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน กจ็ะเป็นการปูทางให ้FDA ชุดใหญ่ใหก้ารอนุมติัอยา่งเป็นทางการต่อไป   

หาก FDA ใหก้ารอนุมติัวคัซีนของจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน กจ็ะท าใหส้หรัฐสามารถใชว้คัซีนโควิด-19 จาก 3 บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ ไฟเซอร์, 

โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน   

     อยา่งไรกดี็ จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันระบวุ่าวคัซีนเพียงโดสเดียวของบริษทัสามารถมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ซ่ึง
แตกต่างจากวคัซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งฉีด 2 โดส 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

 สหรัฐคาดยอดค้าปลีกพุ่งกว่า 4 ล้านล้านดอลล์ปีน้ี จากอานิสงส์วัคซีนโควิด 

     นายแมททิว เชย ์ประธานสหพนัธ์คา้ปลีกแห่งชาติสหรัฐ (NRF) กล่าวว่า ยอดคา้ปลีกในสหรัฐมีแนวโนม้พุ่งข้ึน 6.5-8.2% สูงกวา่ระดบั 4.33 

ลา้นลา้นดอลลาร์ในปีน้ี โดยไดปั้จจยัหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจสหรัฐ และมีการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง   "เรามีความเช่ือมัน่ว่า
ปัจจยัพื้นฐานทางดา้นผูบ้ริโภค, อุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน และการกระจายวคัซีนในวงกวา้ง จะช่วยกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ, ยอดคา้ปลีก 
และการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค" นายเชยก์ล่าว 

     นอกจากน้ี NRF เปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกในปีที่แลว้มีการเติบโต 6.7% สู่ระดบั 4.06 ลา้นลา้นดอลลาร์ สูงกว่าที่ NRF คาดว่าจะมีการขยายตวั 
3.5% 

 
 
 

FED 

"พาวเวล" ส่งสัญญาณเฟดคงดอกเบ้ียต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี 

     นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วในวนัน้ีวา่ อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกว่าที่อตัราเงินเฟ้อจะแตะ
ระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน  "เฟดเคยระบุว่าจะไม่มีการปรับข้ึน
อตัราดอกเบ้ียจนกว่าอตัราเงินเฟ้อจะดีดตวัสูงกว่าเป้าหมายของเฟดท่ีระดบั 2% ซ่ึงเราเช่ือว่าเราสามารถท าได ้โดยอาจใชเ้วลามากกว่า 3 
ปี" นายพาวเวลกล่าวในแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ า
สภาผูแ้ทนราษฎรในวนัน้ี 

     นอกจากน้ี นายพาวเวลยงัระบุว่า เฟดจ าเป็นท่ีจะตอ้งเห็นความคืบหนา้ทางเศรษฐกิจอยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจากขอ้มูล
เศรษฐกิจที่แทจ้ริง ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน มากกว่าที่จะอิงจากคาดการณ์ความคืบหนา้  ขณะเดียวกนั นายพาวเวล
กล่าวว่า สภาคองเกรสจ าเป็นตอ้งใหก้ารอนุมติัแก่เฟดส าหรับการเดินหนา้พฒันาและออกสกุลเงินดอลลาร์ในรูปแบบดิจิทลั 

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   


