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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,739 1,768 

L2 1,734 1,773 

L3 1,730 1,779 

Date 01 March 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,768 

Target 1,739 

Stoploss 1,780 

แนะแนวทางการลงทุน 
ทองค าขยบัตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากโดนเท
ขายอย่างหนักเม่ือปลายสัปดาห์ที่แล้ว จาก
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และการ
คาดการณ์เก่ียวกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวงกว้างหนุน
ให้ดอลลาร์แข็งค่า ลดความน่าสนใจใน
ตลาดทองค า  แนะรอขายแนวต้าน 

 
 

แนวโน้มช่วงบ่าย 

 

0%

20%

40%

60%

 Long Short

40%

60%

Intraday Signal

Signal Chart

ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (26 ก.พ.) โดยไดแ้รงหนุนจากการที่
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัคงอยูใ่กลร้ะดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี   ทั้งน้ี ดอลลาร์ปรับตวัข้ึนตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของ
สหรัฐซ่ึงปิดตลาดวนัศุกร์ท่ีระดบั 1.45% หลงัจากพุ่งข้ึนเหนือระดบั 1.6% เม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผ่านมาเป็นคร้ังแรกในรอบ 1 ปี   
      นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดปั้จจยัหนุนจากการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้พื่อควบคุมการ
พุ่งข้ึนของเงินเฟ้อ   
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าขยบัตวัข้ึนเลก็นอ้ย  โดนกดดนัหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีแตะระดบัสูงสุด
นบัตั้งแต่เดือนก.พ.2563 โดยไดรั้บแรงหนุนจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีแขง็แกร่ง และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากการฉีดวคัซีนโค
วิด-19 ในวงกวา้ง   

นอกจากน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัไดปั้จจยัหนุนจากการคาดการณ์เงินเฟ้อท่ีจะพุ่งข้ึนจากการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์   เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายสัญญาทองค าซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัออกมา หลงัจากที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐพุ่ง
ข้ึน และสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีดีเกินคาด ซ่ึงกระตุน้ใหน้กัลงทุนตอ้งการลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า และลดการลงทุนใน
สินทรัพยป์ลอดภยั เช่น ทองค า    
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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 

 

SPDR 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 

'ทรัมป์'ส่งสัญญาณลงชิงเก้าอ้ีปธน.ปี 67  อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่า เขาอาจลงสมคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
สหรัฐอีกคร้ังในปี 2567 พร้อมกบัยนืยนัอีกคร้ังว่าตนเองชนะการเลือกตั้งท่ีผ่านมา โดยความเคลื่อนไหวดงักล่าวของทรัมป์ถือเป็นในการ
ปรากฏตวัคร้ังส าคญัคร้ังแรกนบัตั้งแต่ลงจากต าแหน่งปธน.สหรัฐเม่ือเกือบ 6 สัปดาห์ท่ีผ่านมา  ทรัมป์กล่าวในที่ประชุม Conservative 
Political Action Conference (ซีแพค) ว่า "การเคลื่อนไหวของชาวอเมริกนัผูรั้กชาติท่ีน่าภูมิใจและท างานหนกัเพิ่งจะเร่ิมตน้ และสุดทา้ยเรา
จะชนะ"  ขณะเดียวกนั ทรัมป์ยงัไดป้ฏิเสธความพ่ายแพใ้นการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2563 และกล่าวโจมตีปธน.โจ ไบเดน และช้ีว่า
ตนเองอาจลงสมคัรชิงต าแหน่งอีกคร้ัง 
"พวกเขาเพิ่งแพก้ารเลือกตั้ง แต่ใครจะรู้ บางทีผมอาจตดัสินใจเอาชนะพวกเขาเป็นคร้ังท่ี 3" นายทรัมป์กล่าวหลงัวิจารณ์การจดัการความ
มัน่คงบริเวณชายแดนของปธน.ไบเดน   
     นอกจากน้ี ทรัมป์ยงัไดป้ระกาศว่าพรรครีพบัลิกนัมีความเป็นหน่ึงเดียว และตนเองยงัไม่มีแผนจะตั้งพรรคใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวคิดท่ี
นายทรัมป์ไดห้ารือกบัคณะที่ปรึกษามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 

สหรัฐฯ 
 

จอห์นสันแอนด์จอห์นสันวัคซีนโควิด‘ฉีดเข็มเดียว’  จอห์นสันแอนดจ์อห์นสันวคัซีนโควิด‘ฉีดเขม็เดียว’ ขณะโจ ไบเดน กล่าวว่า น่ีเป็น
ข่าวน่าต่ืนเตน้ส าหรับชาวอเมริกนัทุกคน เป็นพฒันาการที่สร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัความพยายามยติุวิกฤติของสหรัฐ  
สหรัฐที่ถูกโควิด-19 เล่นงานอยา่งหนกั อนุมติัใหใ้ชว้คัซีนเขม็เดียวของจอห์นสันแอนดจ์อห์นสันไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ยิง่เพิ่มความหวงัใน
การยติุวิกฤติโรคระบาดคร้ังร้ายแรงใหก้บัประเทศโควิดระบาดหนักท่ีสุดในโลก  เม่ือวนัเสาร์ (27 ก.พ.) ตามเวลาทอ้งถิ่น ส านกังาน
อาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) อนุมติัใหใ้ชว้คัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสันแอนดจ์อห์นสันไดใ้นกรณีฉุกเฉิน โดยใหเ้หตุผล
ว่าวคัซีนชนิดเขม็เดียวตวัน้ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 รวมถึงป้องกนัสายพนัธ์ุใหม่ได ้ ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ดีใจกบัการอนุมติัวคัซีนตวัท่ี 3 ของประเทศ แต่เตือนวา่ ศึกน้ียงัอีกนานกว่าจะจบ  “น่ีเป็นข่าวน่าต่ืนเตน้ส าหรับชาวอเมริกนัทุก
คน เป็นพฒันาการที่สร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัความพยายามยติุวิกฤติของเรา แต่ชาวอเมริกนัจะปล่อยใหก้าร์ดตกหรือทึกทกัเอาว่าเราชนะ
แลว้ไม่ได”้ ประธานาธิบดีระบุ   
     ข่าวน้ีเกิดข้ึนหลงัจากสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐผ่านชุดมาตรการ 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ รวมถึงการจ่ายเงิน 1,400 ดอลลาร์ใหก้บัชาว
อเมริกนัส่วนใหญ่ และอีกหลายพนัลา้นดอลลาร์ส าหรับแจกจ่ายวคัซีน ช่วยโรงเรียนเปิดเรียน และเป็นเงินทุนสนบัสนุนรัฐบาลทอ้งถิน่ 
ขณะน้ีร่างเขา้สู่การพิจารณาของวุฒิสภา ถือเป็นชุดมาตรการใหญ่สุดอนัดบั 2 เท่าท่ีสหรัฐเคยมี สะทอ้นภาพความพยายามคร้ังมโหฬารท่ี
จ าเป็นตอ้งท าเพื่อแกไ้ขวิกฤตินานปัการ ผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คร่าชีวิตชาวอเมริกนัไปกว่า 5 แสนคน ในรอบ 24 
ชัว่โมงของวนัเสาร์ (27 ก.พ.) เสียชีวิตเพิ่มอีก 1,849 คน 

 
 

สหรัฐฯ 
 

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวมาตรการเยียวยาโควิด  สภาผูแ้ทนฯสหรัฐไฟเขียวมาตรการเยยีวยาโควิด 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ สภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรัฐไดอ้นุมติัร่างกฎหมายเยยีวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์ที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบ
เดนแลว้ในเชา้วนัน้ี (27 ก.พ.) ตามเวลาสหรัฐ และจะส่งร่างกฎหมายดงักล่าวใหก้บัวุฒิสภาพิจารณาต่อไป โดยสมาชิกสภาพรรคเดโม
แครตไดเ้ร่งท่ีจะอนุมติักฎหมายดงักล่าวก่อนท่ีโครงการช่วยเหลือผูว้่างงานในสหรัฐจะหมดอายลุงในวนัท่ี 14 มี.ค.น้ี  สภาผูแ้ทนฯสหรัฐ
ไดอ้นุมติัมาตรการเยยีวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดว้ยคะแนน 219 ต่อ 212 เสียง โดยสมาชิกพรรครีพบัลิกนัทั้งหมดและสมาชิกพรรค
เดโมแครต 2 รายลงมติคดัคา้นร่างกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี วุฒิสภาสหรัฐจะเร่ิมพิจารณากฎหมายน้ีต่อไปในสัปดาห์หนา้      

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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   


