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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,754 1,776 

L2 1,748 1,781 

L3 1,739 1,787 

Date 26 Feb 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,776 

Target 1,754 

Stoploss 1,790 

แนะแนวทางการลงทุน 
ทองค าอ่อนตัวลง นักลงทุนเทขายทองค า
ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลัง 

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

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังกส์วิส ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (24 ก.พ.) หลงัจาก
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกกว่า 3 ปี   นายพาวเวลกล่าวเม่ือวานน้ีวา่ 
อาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่า 3 ปีกว่าที่อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่าต่อไปอีกนาน      
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเม่ือคืนน้ี (25 ก.พ.) เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายสัญญาทองค าซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยั
ออกมา หลงัจากท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐพุ่งข้ึน และสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีดีเกินคาด ซ่ึงกระตุน้ใหน้กัลงทุนตอ้งการลงทุนในสินทรัพย์
เส่ียงท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า และลดการลงทุนในสินทรัพยป์ลอดภยั เช่น ทองค า    

ส าหรับขอ้มูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีมีก  าหนดเปิดเผยในสัปดาห์น้ี ไดแ้ก่  ดุลการคา้  รายไดส่้วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดชันีราคา
ดา้นการบริโภคส่วนบุคคล  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  ดชันีจดัซ้ือจดัจา้ง เฟด ชิคาโก  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,775.4 -22.50 

Silver 27.685 -0.243 
Crude Oil 63.53 +0.31 

Dow Jones 31,402.01 -559.85 

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 1,100.24 -0.12 

Market Price 

 

SPDR 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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อียโูต้กลับ ประกาศกร้าวเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ 
     สหภาพยโุรป (EU) ประกาศเม่ือคืนวนัพฤหสับดี (25 ก.พ.) ว่า นางคลอเดีย ซาเลอร์โน คาลเดรา เอกอคัรราชทูตของเวเนซุเอลาประจ า 
EU เป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค ์  การประกาศตอบโตด้งักล่าวมีข้ึน หลงัจากเวเนซุเอลาไดป้ระกาศเม่ือวนัพุธท่ีผ่านมาว่า นางอิซาเบล บริ
ลฮานเต เปโดรซา เอกอคัรราชทูตของ EU ประจ าเวเนซุเอลา เป็นบคุคลไม่พึงประสงค ์และใหเ้วลานางบริลฮานเต 72 ชัว่โมงในการ
เดินทางออกจากเวเนซุเอลา 
      "EU ถือว่าการประกาศดงักล่าวไม่มีเหตุผล และขดัต่อวตัถุประสงคข์อง EU ในการพฒันาความสัมพนัธ์และการสร้างความร่วมมือใน
ประเทศที่สาม" แถลงการณ์ที่ออกโดยสภา EU ระบุ  ดา้นนางคาลเดราระบุในทวิตเตอร์ว่า "เธอปกป้องเวเนซุเอลาดว้ยการด าเนิน
ความสัมพนัธ์กบัสหภาพยโุรปดว้ยความสุขมุและเคารพ แต่เธอไม่สามารถต่อรองเกี่ยวกบัความเอกราชและอธิปไตยของเวเนซุเอลาได"้   
ส่วนนายฮอร์เก อาร์เรอาซา รัฐมนตรีฝ่ายกิจการต่างประเทศของเวเนซุเอลากล่าวก่อนหนา้น้ีว่า การตดัสินใจดงักล่าวของเวเนซุเอลามีข้ึน 
หลงัจากที่ EU ไดท้  าการตดัสินใจถึง 55 คร้ัง ซ่ึงเกี่ยวกบัการคว  ่าบาตรต่อเวเนซุเอลาใน EU หรือในสหรัฐ 

 
 

สหรัฐฯ 
 

FDA ไฟเขียวจัดเก็บวัคซีนโควิดของไฟเซอร์นาน 2 สัปดาห์ที่อุณหภูมิแช่แข็งปกติ 
      ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐเปิดเผยในวนัพฤหสับดี (25 ก.พ.) วา่ FDA อนุญาตใหข้นส่งและจดัเกบ็
วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ที่พฒันาโดยบริษทัไฟเซอร์ อิงคไ์ดเ้ป็นเวลานานถึง 2 สัปดาห์ท่ีอุณหภูมิของช่องแช่แขง็ทัว่ไป แทนท่ีจะเป็น
สภาวะเยน็จดัตามท่ีเคยก าหนดไวก้่อนหนา้น้ี 
     ทั้งน้ี FDA ระบุวา่ วคัซีนโควิด-19 จะสามารถเกบ็รักษาไวท้ี่อุณหภูมิ -25 ถึง -15 องศาเซลเซียสไดเ้ป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากเดิมที่ FDA 
ก าหนดใหเ้กบ็รักษาที่อุณหภูมิ -80 ถึง -60 องศาเซลเซียสไดเ้ป็นเวลาสูงสุด 6 เดือน  ไฟเซอร์คาดวา่จะยืน่ขออนุมติัเกี่ยวกบัอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการเกบ็รักษาวคัซีนโควิดในประเทศอืน่ๆ ต่อไป ขณะที่วคัซีนโควิดของไฟเซอร์ซ่ึงร่วมพฒันากบับริษทับิออนเทคของ
เยอรมนีนั้นไดถู้กฉีดใหก้บัประชาชนในญ่ีปุ่นและประเทศอื่นๆ แลว้ในขณะน้ี 

 
 
 

FED 
 
 
 
 

 เฟดช้ีการดีดตัวของอัตราดอกเบ้ียระยะยาวสะท้อนความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ 

      นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแคนซัส ซิต้ี กล่าวว่า การดีดตวัของอตัราดอกเบ้ียระยะยาวในระยะน้ีเป็น
สัญญาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนเกี่ยวกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ หลงัจากมีการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง 
     "การปรับตวัข้ึนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง และอาจถือเป็น
สัญญาณท่ีดีเกี่ยวกบัคาดการณ์การขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึน" นางจอร์จกล่าว 

     นางจอร์จระบุว่า เฟดจะยงัคงใชน้โยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหน่ึง เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงมีความไม่แน่นอน   
ขณะเดียวกนั นางจอร์จแสดงความกงัวลต่อการกลายพนัธ์ุของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ และระบุว่า
เศรษฐกิจจะยงัคงไม่สามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จนกว่ากิจกรรมในแต่ละวนัของภาคธุรกิจและครัวเรือนจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากไวรัส
โควิด-19     "ขณะน้ียงัเร็วเกินไปท่ีจะหารือถึงการยกเลิกมาตรการผอ่นคลายทางการเงิน ในขณะท่ีการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัสูง, เงิน
เฟ้ออยูต่  ่ากว่าเป้าหมายของเฟด และยงัคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจ" นางจอร์จกลา่ว 

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   


