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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,706 1,748 

L2 1,700 1,753 

L3 1,695 1,759 

Date 02 March 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,706 

  Target 1,748 

Stoploss 1,690 

แนะแนวทางการลงทุน 
             ทองค าร่วงลง  ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบ 

แทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  นอกจากน้ีการ
ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯได้หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าข้ึน  ได้
กดดันราคาทองค าราคาทองค า อย่างไรก็ดี
ราคาได้ปรับตัวลงมากแล้ว  นักลงทุนอาจ
ทะยอยเข้าซ้ือเพ่ือเก็งก าไรระยะส้ัน ๆ ได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

     ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (1 มี.ค.) ขานรับความขอ้มูลเศรษฐกิจที่
สดใส รวมทั้งความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐ  ดอลลลาร์ไดรั้บปัจจยัหนุนจากขอ้มูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ โดย
กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยเม่ือคืนน้ีว่า การใชจ่้ายดา้นการก่อสร้างพุ่งข้ึน 1.7% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน  ในขณะที่สถาบนัจดัการดา้นอุปทาน
ของสหรัฐ (ISM) เปิดเผย ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐพุ่งสู่ระดบั 60.8 ในเดือนก.พ. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนก.พ.2561  
 นอกจากน้ี การท่ีสหรัฐอนุมติัการใชว้คัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน และความคืบหนา้ในการออกมาตรการ
เศรษฐกิจ ยงัช่วยใหน้กัลงทุนมีความหวงัว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลบัมาขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งอีกคร้ัง   

มุมมองทองค าภาคเชา้   นกัลงทุนเทขายสัญญาทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยัหลงัจากตลาดหุน้สหรัฐทะยานข้ึนเม่ือคืนน้ี โดยไดปั้จจยัหนุน
จากข่าวสหรัฐอนุมติัการใชว้คัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน รวมทั้งการอ่อนตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ 
และสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐใหค้วามเห็นชอบต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา   ขณะเดียวกนัขอ้มูลเศรษฐกิจทีแ่ขง็แกร่งของสหรัฐ
ยงัเป็นอีกปัจจยัที่ท  าใหน้กัลงทุนเทขายสินทรัพยป์ลอดภยั    นอกจากน้ี การแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค าดว้ย  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,723.00 -5.8 

Silver 26.678 +0.238 
Crude Oil 60.64 -0.86 

Dow Jones 31,535.51 +603.14 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
26/02/63 1,100.24 1,093.53 -6.71 
01/03/64 1,093.53 1084.50 -9.03 

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 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (1 มี.ค.) ขานรับความขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีสดใส 
รวมทั้งความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐ   
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สหรัฐฯ 
 
 
 

สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนม.ค.        
     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า การใชจ่้ายดา้นการก่อสร้างพุง่ข้ึน 1.7% ในเดือนม.ค. เม่ือเทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.521 ลา้นลา้น
ดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่ท่ีเร่ิมมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในปี 2545 และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.8% หลงัจาก
เพิ่มข้ึน 1.1% ในเดือนธ.ค.  เม่ือเทียบรายปี การใชจ่้ายดา้นการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 5.8% ในเดือนม.ค. 
      การใชจ่้ายในโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 1.7% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 1.5% ในเดือนธ.ค. การใชจ่้ายในโครงการ
ที่อยูอ่าศยัของภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 2.5% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ่มข้ึน 3.8% ในเดือนธ.ค. ส่วนการใชจ่้ายในโครงการท่ีไม่ใช่ท่ีอยูอ่าศยั
เพิ่มข้ึน 0.4%   ส่วนการใชจ่้ายในโครงการภาคสาธารณะเพิ่มข้ึน 1.7% ในเดือนม.ค. ขณะท่ีการใชจ่้ายในโครงการของรัฐบาลกลาง
เพิ่มข้ึน 6.8% ส่วนการใชจ่้ายในโครงการของรัฐบาลในมลรัฐและรัฐบาลทอ้งถิ่นเพิ่มข้ึน 1.3%     
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 ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐยงัคงขยายตัวในเดือนก.พ. 
      ไอเอชเอส มาร์กิต ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวั
ลงสู่ระดบั 58.6 ในเดือนก.พ. จากระดบั 59.2 ในเดือนม.ค.   
      อยา่งไรกดี็ ดชันี PMI ยงัคงอยูเ่หนือระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงภาวะขยายตวัของภาคการผลิตของสหรัฐ  แมด้ชันี PMI ปรับตวัลงในเดือนก.พ. 
แต่ยงัคงแตะระดบัสูงสุดเป็นอนัดบั 2 นบัตั้งแต่เดือนเม.ย.2553 โดยไดแ้รงหนุนจากการดีดตวัข้ึนของค าสั่งซ้ือใหม่และการจา้งงาน 
ขณะท่ีความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากคาดการณ์ท่ีว่าการฉีดวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ในวงกวา้งจะ
ช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน 

 
สหรัฐฯ 

 
 

ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 3 ปีในเดือนก.พ. 
      สถาบนัจดัการดา้นอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐพุ่งสู่ระดบั 60.8 ในเดือนก.พ. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด
นบัตั้งแต่เดือนก.พ.2561 และสูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 58.9 จากระดบั 58.7 ในเดือนม.ค.  ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐยงัคง
อยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงภาวะขยายตวั   ดชันีภาคการผลิตในเดือนก.พ.ไดรั้บแรงหนุนจากการเพิ่มข้ึนของค าสั่งซ้ือใหม่ ขณะท่ีการ
จา้งงานพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนมี.ค.2562 

 
 

สหรัฐฯ 

ดัชนี PMI ภาคการผลิตยโูรโซนขยายตัวติดต่อกัน 8 เดือนในก.พ. 
      ไอเอชเอส มาร์กิต ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดทา้ยของยโูร
โซน ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 57.9 ในเดือนก.พ. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปี จากระดบั 54.8 ในเดือนม.ค.  ดชันี PMI ยงัคงปรับตวัสูงกว่า
ระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคการผลิตของยโูรโซนยงัคงมีการขยายตวั โดยไดข้ยายตวัติดต่อกนั 8 เดือน 

      ดชันี PMI ไดรั้บแรงหนุนจากการดีดตวัของค าสั่งซ้ือใหม่ ส่วนการจา้งงานเพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบเกือบ 2 ปี ขณะท่ีความเช่ือมัน่ของ
ภาคธุรกิจพุ่งแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ จากการคาดการณ์ที่ว่าความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้งจะช่วยควบคุม
การแพร่ระบาด และหนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน   นอกจากน้ี ดชันี PMI ภาคการผลิตของยโูรโซน ยงัไดปั้จจยับวกจากภาคการผลิตท่ี
แขง็แกร่งของเยอรมนี เนเธอร์แลนด ์และอิตาลี 

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% 

03 ม.ีค 64 EUR 15.55 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี 
 45.9 46.7 

 EUR 16.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ  
 44.7 45.4 

 EUR 17.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต  1.0% 0.8% 

 USA 20.15 การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP  165 K 174 K 

 USA 21.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ 
 58.9 58.3 

 USA 22.00 ดัชนีภาคการบริการ 
 58.7 58.7 

04 ม.ีค 64 EUR 17.00 ยอดค้าปลีก ยโูรโซน 
 -1.1% 2.0% 

 EUR 17.00 อัตราการว่างงาน 
 8.3% 8.3% 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  790 K 730 K 

 USA 20.30 ผลผลิตนอกภาคการเกษตร 
 -4.7 % -4.8 % 

 USA 20.30 ต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อหน่วย  6.7 % 6.8 % 

 USA 22.00 ค าส่ังซ้ือสินค้าโรงงาน 
 1.4 % 1.1 % 

05 ม.ีค 64 EUR 14.00 ค าส่ังซ้ือโรงงาน  0.8% -1.9% 

 USA 20.30 การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 
 140 K 49 K 



 

  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 อัตราการว่างงาน 
 6.3% 6.3% 

 USA 20.30 รายได้เฉล่ียต่อช่ัวโมงการท างาน 
 0.2% 0.2% 

 USA 20.30 ดุลการค้า  -67.5 B -66.6 B 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


