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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,765 1,790 

L2 1,760 1,796 

L3 1,754 1,800 

Date 26 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,765 

  Target 1,790 

Stoploss 1,750 

แนะแนวทางการลงทุน 
             ทองค าร่วงลง  ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบ 

แทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  นอกจากน้ี 
ราคาทองยงัถูกกระทบจากการคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวขึ้น หลังมีการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ในวงกว้าง  อย่างไรก็ดีราคา
ได้อ่อนตัวลงมากแล้ว  นักลงทุนอาจ
พิจารณาเข้าซ้ือเพ่ือถั๋วเฉล่ียได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี       นายพาวเวลกล่าวเม่ือวานน้ีว่า อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 
3 ปีกว่าที่อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน   

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าร่วงด่ิงลงเกือบ 30 ดอลลาร์ หลุดระดบั 1,770 ดอลลาร์ในวนัน้ี ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัการดีดตวัข้ึนของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  นอกจากน้ี ราคาทองยงัถูกกระทบจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัข้ึน หลงัมีการฉีดวคัซีนโควิด-19 

ในวงกวา้ง   นกัวเิคราะห์ระบุว่า การดีดตวัข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐจะดึงดูดใหน้กัลงทุนหนัเขา้ซ้ือพนัธบตัร ขณะท่ีเทขายทอง ใน
การปรับพอร์ตการลงทุนในกลุ่มสินทรัพยป์ลอดภยั  

อยา่งไรกดี็ ราคาทองไดปั้จจยัหนุนจากการท่ีรัฐบาลสหรัฐภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเตรียมออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ัง
ใหญ่เพื่อเยยีวยาผลกระทบจากโควิด-19 

นอกจากน้ี นกัลงทุนยงัจบัตาขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภค
ส่วนบุคคล  ดชันีราคาดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง เฟด ชิคาโก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้ 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,768.90 -29.0 

Silver 27.859 +0.171 
Crude Oil 63.16 -0.60 

Dow Jones 31,406.14 -555.72 

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 1,106.36 1,106.36 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการ
ซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไป
อีกกว่า 3 ปี 
     นายพาวเวลกล่าวเม่ือวานน้ีวา่ อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกวา่ที่อตัราเงิน
เฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัรา
ดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐปรับเพิ่ม GDP Q4/63 ขยายตัว 4.1% ขณะคาดเศรษฐกิจแกร่งปีน้ี 

      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 2 ส าหรับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 4/2563 โดย
ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 4.1% โดยปรับตวัดีกว่าตวัเลขประมาณการคร้ังท่ี 1 ที่ระดบั 4.0%  การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตร
มาส 4/2563 ไดรั้บแรงหนุนจากการเพิ่มข้ึนของการส่งออก และการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค แมว้่าการใชจ่้ายในภาครัฐปรับตวัลง    เม่ือพิจารณา
ทั้งปี 2563 เศรษฐกิจสหรัฐหดตวั 3.5% โดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นการหดตวัรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่
ปี 2489    

      นอกจากน้ี เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 33.4% ในไตรมาส 3/2563 ซ่ึงเป็นการขยายตวัสูงเป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่ท่ีสหรัฐเร่ิมมีการรวบรวม
ขอ้มูลในปี 2490 หรือกว่า 70 ปี จากการท่ีสหรัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ และมีการเปิดเศรษฐกิจ หลงัจากหดตวั 31.4% ในไตรมาส 
2 ซ่ึงเป็นการหดตวัรุนแรงเป็นประวติัการณ์ และหดตวั 5% ในไตรมาส 1 ซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐเขา้สู่ภาวะถดถอย เน่ืองจากมีการหด
ตวั 2 ไตรมาสติดต่อกนั   นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดีดตวัข้ึนในปีน้ี โดยไดปั้จจยัหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รัฐบาล, การฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง และการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงิน ส่งผลใหมี้การ
คาดการณ์กนัว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 9% ในไตรมาส 1/2564 และจะขยายตวั 6% ในปีน้ี ซ่ึงเป็นการขยายตวัมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ี
เศรษฐกิจมีการเติบโต 7.2% ในปี 2527   

      นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโนม้ขยายตวั 6% ในปีน้ี ขณะท่ีเศรษฐกจิฟ้ืนตวัข้ึนจากผลกระทบ
ของไวรัสโควิด-19 หลงัมีความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนในวงกวา้ง 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยยอดส่ังซ้ือสินค้าคงทนพุ่งข้ึน 3.4% ในเดือนม.ค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนของสหรัฐ เช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์และเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีมีอายกุารใช้
งานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป พุ่งข้ึน 3.4% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.2% ในเดือนธ.ค.  การพุ่งข้ึนของยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนในเดือนม.ค.ไดรั้บ
แรงหนุนจากการทะยานข้ึนของยอดสั่งซ้ือเคร่ืองบินพาณิชย ์

      นอกจากน้ี ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนพื้นฐาน ซ่ึงเป็นค าสั่งซ้ือสินคา้ทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน และสินคา้ดา้นอาวุธ โดยเป็นส่ิงบ่งช้ีแผนการ
ใชจ่้ายของภาคธุรกิจ เพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนม.ค. แต่ต  ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.7% หลงัจากพุ่งข้ึน 1.5% ในเดือนธ.ค.  
เม่ือเทียบรายปี ยอดสั่งซ้ือสินคา้คงทนพื้นฐานพุ่งข้ึน 8.3% ในเดือนม.ค. 
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สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานต ่ากว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว 

      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกลดลงสู่ระดบั 730,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นระดบั
ต ่าสุดนบัตั้งแต่สัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 28 พ.ย.2563 และต ่ากว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 845,000 ราย    
      นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัไดป้รับลดตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี สู่ระดบั 841,000 ราย 
จากเดิมรายงานที่ระดบั 861,000 ราย    ส่วนจ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลง 101,000 ราย สู่ระดบั 4.42 
ลา้นราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่สัปดาห์ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 21 มี.ค.2563 

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   


