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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,720 1,748 

L2 1,714 1,753 

L3 1,708 1,759 

Date 01 Mar 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,720 

  Target 1,748 

Stoploss 1,705 

แนะแนวทางการลงทุน 
             ทองค าร่วงลง  ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบ 

แทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  นอกจากน้ี 
ราคาทองยงัถูกกระทบจากการคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวขึ้น หลังมีการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ในวงกว้าง  อย่างไรก็ดีราคา
ได้ปรับตัวลงมากแล้ว  นักลงทุนอาจทะยอย
เข้าซ้ือเพ่ือเก็งก าไรระยะส้ัน ๆ ได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (26 ก.พ.) โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ี
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี   ทั้งน้ี ดอลลาร์ปรับตวัข้ึนตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของ
สหรัฐซ่ึงปิดตลาดวนัศุกร์ที่ระดบั 1.45% หลงัจากพุ่งข้ึนเหนือระดบั 1.6% เม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมาเป็นคร้ังแรกในรอบ 1 ปี   
      นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้พื่อควบคุมการ
พุ่งข้ึนของเงินเฟ้อ   

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 46.6 ดอลลาร์ หรือ 2.62% ปิดที่ 1,728.8 ดอลลาร์/
ออนซ์ ซ่ึงเป็นระดบัปิดต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2563 โดยในรอบสัปดาห์น้ี    ทองค าปรับตวัลงเป็นวนัที่ 4 ติดต่อกนัแลว้ในวนัศุกร์ และร่วงลงในเดือน
ก.พ.มากท่ีสุดในรอบกว่า 4 ปี เน่ืองจากการพุ่งข้ึนอยา่งมากของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไดล้ดความตอ้งการซ้ือทอง และถ่วงราคาลงปิดที่ระดบั
ต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2563  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของสหรัฐปรับตวัลงสู่ 1.451% ในวนัศุกร์ หลังจากพุ่งข้ึนแตะ 1.614% ในวนั
พฤหสับดี  ดอลลาร์สหรัฐท่ีแขง็ค่าข้ึนในวนัศุกร์ถ่วงสัญญาทองค าลงดว้ย 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,728.80 -46.6 

Silver 26.44 -1.245 
Crude Oil 61.50 -2.03 

Dow Jones 30,932.37 -469.64 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
26/02/63 1,100.24 1,093.53 -6.71 
01/03/64 00.0 00.0 0.00 

02/03/64 00.0 00.0 0.00 

03/03/64 00.0 00.0 0.00 
04/03/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (26 ก.พ.) โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี 
      ทั้งน้ี ดอลลาร์ปรับตวัข้ึนตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของสหรัฐ
ซ่ึงปิดตลาดวนัศุกร์ท่ีระดบั 1.45% หลงัจากพุ่งข้ึนเหนือระดบั 1.6% เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ีผ่านมาเป็นคร้ังแรกในรอบ 1 ปี   
      นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) อาจปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้พื่อควบคุมการพุ่ง
ข้ึนของเงินเฟ้อ 
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สหรัฐฯ 
 
 
 

ผลส ารวจม.มิชิแกนช้ีความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.พ. 
      ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 76.8 ในเดือนก.พ. จากระดบั 79.0 ใน
เดือนม.ค. แต่สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  ดชันีด่ิงลง 24% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิด
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ    ดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัลงในเดือนก.พ. โดยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19   ดชันีประเมินภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และคาดการณ์ในอนาคตต่างปรับตวัลงในเดือนก.พ.    
      ทั้งน้ี ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสหรัฐเป็นการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค 500 รายต่อภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ สถานะการเงิน
ส่วนบุคคล, ภาวะเงินเฟ้อ, การวา่งงาน, อตัราดอกเบ้ีย และนโยบายรัฐบาล   

 
สหรัฐฯ 

 
 

สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนม.ค. สูงกวา่ท่ี
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.2%   เม่ือเทียบรายปี ดชันี PCE ดีดตวัข้ึน 1.5% ในเดือนม.ค.  ส่วนดชันี PCE พื้นฐาน ซ่ึงไม่นบัรวมหมวด
อาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใหค้วามส าคญั เพิ่มข้ึน 0.3% ในเดือนม.ค.   

 
 
 

จนี 

แบงก์ชาติจีนคาดเศรษฐกิจโต 8-9% ปีน้ี ฟ้ืนตัวต่อเน่ืองหลังเจอพิษโควิด 

       นายหลิว ฉีจิน ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายของธนาคารกลางจีนเปิดเผยในวนัน้ีว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน อาจ
ขยายตวั 8-9% ในปีน้ี เน่ืองจากเศรษฐกิจจีนยงัคงฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากผลกระทบของโรคโควิด-19  นายหลิวกล่าวว่า การฟ้ืน
ตวัอยา่งรวดเร็วดงักล่าวไม่ไดห้มายความว่า เศรษฐกิจจีนไดก้ลบัเขา้สู่ระยะท่ีมีการขยายตวัสูง แต่เป็นการฟ้ืนตวัข้ึนจากฐานระดบัต ่าในปี 
2563 ซ่ึงเศรษฐกิจจีนขยายตวัที่ 2.3%   นกัวเิคราะห์ของเอชเอสบีซีคาดการณ์ในสัปดาห์น้ีว่า เศรษฐกจิจีนจะขยายตวั 8.5% ในปีน้ี โดยจะ
น าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   นายหลิวกล่าวในการประชุมทางออนไลน์
ว่า หากการขยายตวัเฉลี่ยของ GDP ในปี 2563 และ 2564 อยูท่ี่ราว 5% กจ็ะเป็นผลลพัธ์ที่ไม่ไดเ้ลวร้าย   
      ทั้งน้ี จีนมีก  าหนดจะเปิดเผยรายงานการท างานของรัฐบาลในวนัท่ี 5 มี.ค.น้ี ซ่ึงมกัจะรวมถึงการก าหนดเป้าหมายการขยายตวัของ GDP 

ประจ าปีน้ี 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนโควิดของ "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" ในกรณีฉุกเฉินแล้ว 

     ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐไดใ้หก้ารอนุมติัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์น
สัน (J&J) เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉินแลว้เม่ือวนัเสาร์ (27 ก.พ.)   การอนุมติัดงักล่าวส่งผลใหว้คัซีนของ J&J เป็นวคัซีนตวัที่ 3 ที่ไดรั้บอนุญาตให้
ใชง้านเป็นกรณีฉุกเฉิน (EUA) ในสหรัฐ ตามหลงัวคัซีนของไฟเซอร์-บิออนเทค และของโมเดอร์นา 

      นอกจากน้ี วคัซีนของ J&J ยงันบัเป็นวคัซีนที่ใชฉี้ดเพียงเขม็เดียว ซ่ึงจะถูกใชง้านในสหรัฐเป็นตวัแรก  FDA ระบวุ่า หลงัจากที่ผา่นการ
อนุมติัใหใ้ชง้านในกรณีฉุกเฉินแลว้ วคัซีนของ J&J จะไดรั้บอนุญาตใหแ้จกจ่ายใหก้บัผูมี้อาย ุ18 ปีข้ึนไป 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

01 ม.ีค 64 EUR 15.55 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต เยอรมันนี  60.6 60.6 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต ยโูรโซน  57.7 54.8 

 EUR 20.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค เยอรมันนี 
 0.5 % 0.8 % 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต  - 58.5 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการผลิต สถาบัน ISM 
 58.8 58.7 

02 ม.ีค 64 EUR 14.00 ยอดค้าปลีก เยอรมันนี  -1.0% -9.6% 

 EUR 15.55 อัตราการว่างงาน  6.0 % 6.0% 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 1.0% 0.9% 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


