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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,773 1,814 

L2 1,768 1,824 

L3 1,763 1,827 

Date 25 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,773 

Target 1,814 

Stoploss 1,760 

แนะแนวทางการลงทุน 
ทองค าอ่อนตัวลง นักลงทุนเทขายทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลัง 

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

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 ก.พ.) หลงัจากนายเจอ
โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี   นายพาวเวลกลา่วเม่ือวานน้ีว่า อาจจะ
ตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกว่าท่ีอตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน      
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าอ่อนตวัร่วงลง 8 ดอลลาร์ โดยไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของดอลลาร์ ซ่ึงท าใหส้ัญญาทองมีราคาแพงข้ึน
ส าหรับผูถ้ือครองเงินสกุลอื่น   หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีก
กว่า 3 ปี  และอาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกว่าที่อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด      

ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ยดขายบา้นใหม่  ค  าสั่งซ้ือสินคา้คงทน  ประมาณการ GDP ไตรมาสส่ี  จ  านวน
ผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ยอดขายบา้นที่รอปิดการขาย  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภค
ส่วนบุคคล  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 

 

SPDR 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 

สหรัฐผลิตน ้ามันลดลงกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วัน อากาศหนาวกระทบการผลิตในเท็กซัส 
     ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า การผลิตน ้ามนัดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 9.7 ลา้นบาร์เรล/
วนัในสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 19 ก.พ. ซ่ึงลดลงกว่า 10% หรือประมาณ 1.1 ลา้นบาร์เรล/วนัจากสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี
หนาวเยน็จดัไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตน ้ามนัในรัฐเทก็ซัส  รายงาน "Weekly Petroleum Status Report" ของ EIA ยงัระบุว่า ยอดน าเขา้
น ้ามนัดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.6 ลา้นบาร์เรล/วนัในสัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 19 ก.พ. ลดลง 1.3 ลา้นบาร์เรล/วนัจากสัปดาห์ก่อนหน้า 
ขณะที่ยอดส่งออกน ้ามนัดิบโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.3 ลา้นบาร์เรล/วนั ลดลง 1.5 ลา้นบาร์เรล/วนัจากสัปดาห์ก่อนหนา้       ในช่วง 4 สัปดาห์ท่ีผ่าน
มา การน าเขา้น ้ามนัดิบโดยเฉลี่ยของสหรัฐอยูท่ี่ 5.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ลดลง 874,000 บาร์เรล/วนั เม่ือเทียบเป็นรายปี ขณะที่การส่งออก
น ้ามนัดิบโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 3.1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ลดลง 332,000 บาร์เรล/วนั เม่ือเทียบเป็นรายปี     
     ทั้งน้ี สหรัฐเป็นผูผ้ลิตน ้ามนัรายใหญ่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยไดแ้รงหนุนจากการผลิตน ้ามนัจากหินดินดาน (shale oil) ที่ปรับตวั
สูงข้ึน ขณะท่ีจีนยงัคงเป็นหน่ึงในผูน้  าเขา้น ้ามนัรายใหญ่ที่สุดของโลก 

 
 
 

สฟรัฐฯ 

 "ไบเดน" คว ่าค าส่ังทรัมป์ระงับกรีนการ์ด ล่ันไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐ 
     ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า เม่ือวานน้ี (24 ก.พ.) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรัฐไดมี้การยกเลิกค าสั่งพิเศษของอดีตปธน.โดนลัด ์
ทรัมป์ท่ีระงบัการขออพยพถิ่นฐานเขา้สู่สหรัฐส าหรับสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐ, ผูมี้ถิ่นพ านกัถาวร รวมไปถึงผูท่ี้ไดรั้บเลือก
ตามโครงการลอ็ตเตอรีวีซ่าดว้ย  ในปี 2563 อดีตปธน.ทรัมป์ไดอ้อกแถลงการณ์เกี่ยวกบัค าสั่งดงักล่าวว่า "การรับแรงงานเขา้ประเทศผา่นวี
ซ่าประเภทอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการขออพยพถิ่นฐานเขา้สู่สหรัฐนั้น กอ่ใหเ้กิดความเส่ียงท่ีแรงงานชาวอเมริกนัจะสูญเสียต าแหน่งงาน และ
เสียโอกาสในช่วงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฟ้ืนตวัหลงัผ่านพน้วิกฤตโรคโควิด-19" 
อยา่งไรกดี็ ปธน.ไบเดนระบุว่า ค  าสั่งของอดีตปธน.ทรัมป์ท่ีระงบัการขอพ านกัในสหรัฐอยา่งถาวรหรือการขอกรีนการ์ด รวมไปถึงวีซ่า
ท างานของแรงงานต่างชาติชัว่คราวนั้น ไม่ไดเ้ป็นผลดีต่อสหรัฐ 
     ก่อนหนา้น้ีรัฐบาลสหรัฐภายใตก้ารบริหารของอดีตปธน.ทรัมป์ไดเ้ลื่อนก าหนดหมดอายขุองค าสั่งพิเศษน้ีออกไปถึง 2 คร้ัง โดยให้
เหตุผลว่าค  าสั่งดงักล่าวมีข้ึนเพื่อปกป้องแรงงานชาวอเมริกนัและตลาดแรงงานของสหรัฐในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยค าสั่ง
ดงักล่าวมีก  าหนดหมดอายลุงในวนัท่ี 31 มี.ค.น้ี 

 
 
 

อิสราเอล 

อิสราเอลโชว์ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์-บิออนเทคป้องกันโควิดได้ถึง 94% 

      ทีมวิจยัจากสถาบนัวิจยัคลาลิทของอิสราเอลและมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดรายงานถึงผลการศึกษาประสิทธิภาพวคัซีนของไฟเซอร์ อิงค์
และบิออนเทค ซ่ึงสามารถป้องกนัโควิด-19 ไดใ้นระดบัสูง  ผลการศึกษาที่ตีพิมพใ์นวารสารการแพทย ์New England Journal of 

Medicine ระบุว่า การศึกษาดงักล่าวเป็นการติดตามผลจากประชาชนเกือบ 1.2 ลา้นคนในอสิราเอล โดยพบว่าวคัซีนที่ฉีดใหก้บั
ประชาชน 596,618 คน ครบทั้ง 2 โดส ในช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. 2563 - 1 ก.พ. 2564 นั้นสามารถป้องกนัไวรัสโควิด-19 ไดถ้ึง 94% โดย 1 ใน 4 
ของประชาชนกลุ่มน้ีมีอายมุากกว่า 60 ปี  นกัวิจยัไดเ้ปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งผูท้ี่ฉีดและไม่ไดฉี้ดวคัซีน ท าใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ที่
ชดัเจนซ่ึงบ่งช้ีไดว้่า ประสิทธิภาพของวคัซีนจากไฟเซอร์-บิออนเทคในการทดลองทางคลินิกซ่ึงใหผ้ลท่ีดีมากก่อนหนา้น้ี มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จเม่ือน าไปฉีดจริง  ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มอื่นกล่าวว่า หากมีการฉีดวคัซีนในวงกวา้งกย็อ่มมีโอกาสท่ีจะยบัย ั้งโรคโควิด-19 ได ้

"วคัซีนน้ีเป็นหน่ึงในวคัซีนตา้นโควิด-19 ทีท่  าใหเ้รามีความหวงัเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัหมู่" ไรนา แมคอินไทร์ ศาสตราจารยด์า้นความ
ปลอดภยัทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลยันิวเซาทเ์วลส์ในซิดนียก์ล่าว   

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 


Afternoon Report  25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

 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   


