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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 รอขาย 

Entry จุดขาย 1,748 

Target 1,706 

Stoploss 1,760 

แนะแนวทางการลงทุน 
           ทองค าร่วงลง  ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบ 

แทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  นอกจากน้ีการ
ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯได้หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าข้ึน   
อย่างไรก็ดีหากราคาดีดตัวขึ้นระหว่างวัน
แนะรอขายปิดท าก าไรที่แนวต้าน 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (1 มี.ค.) ขานรับความขอ้มูลเศรษฐกิจที่
สดใส รวมทั้งความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐ   
      นอกจากน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัไดปั้จจยัหนุนจากการคาดการณ์เงินเฟ้อท่ีจะพุ่งข้ึนจากการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 
1.9 ลา้นลา้นดอลลาร์     
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าขยบัตวัข้ึนเลก็นอ้ย  โดนกดดนัหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีแตะระดบัสูงสุด
นบัตั้งแต่เดือนก.พ.2563 โดยไดรั้บแรงหนุนจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีแขง็แกร่ง และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากการฉีดวคัซีนโค
วิด-19 ในวงกวา้ง   

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์น้ีดว้ย  การจา้งงานนอกภาคการเกษตร ADP ดชันีฝ่ายจดัซ้ือ
ภาคการบริการ  ดชันีภาคการบริการ  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ผลผลิตนอกภาคการเกษตร  ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต่อหน่วย  การจา้งงานนอก
ภาคการเกษตร  อตัราการว่างงาน  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชัว่โมงการท างาน  ดุลการคา้  ค  าสั่งซ้ือสินคา้โรงงาน  การจา้งงานนอกภาคการเกษตร  อตัราการว่างงาน  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อชัว่โมงการท างาน  ดุลการคา้ เป็นตน้ 
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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 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

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

สหรัฐเร่ิมแจกจ่ายวัคซีนของ "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" หลัง FDA อนุมัติ 
      สหรัฐเร่ิมด าเนินการแจกจ่ายวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน ไปตามรัฐต่างๆ ในวนัจนัทร์น้ีตามเวลา
ทอ้งถิ่น หลงัผ่านการอนุมติัจากหน่วยงานรัฐบาลใหส้ามารถใชโ้ดสเดียวไดใ้นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  ขณะน้ี วคัซีนอยูใ่นระหวา่งการ
ล าเลียงขนส่งไปยงัรัฐและสถานท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการวคัซีนเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
      คณะท างานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดนระบุว่า วคัซีนท่ีจดัส่งไปนั้นคาดว่าจะไปถึงรัฐและสถานท่ีฉีดวคัซีนในวนัองัคารตาม
เวลาสหรัฐ   ทั้งน้ี จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันระบวุ่า บริษทัไดเ้ตรียมจดัส่งวคัซีนชุดแรกจ านวน 4 ลา้นโดส และคาดวา่จะจดัส่งอีก 20 
ลา้นโดสภายในเดือนมี.ค.  "วคัซีนของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอหน์สันจะช่วยใหก้ารฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19 คืบหนา้ไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจาก
วคัซีนของบริษทัไม่ตอ้งจดัเก็บท่ีอุณหภูมิในระดบัเดียวกบัวคัซีนประเภท RNA" ศาสตราจารยส์แตนลีย ์เพิร์ลแมน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจุล
ชีววิทยาและภูมิคุม้กนัวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัไอโอวาใหส้ัมภาษณ์กบัส านกัข่าวซินหวั   
      ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นแนวทางสร้างภูมิคุม้กนัโรค (ACIP) ในสังกดัศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) มีมติ
เป็นเอกฉันท ์ใหก้ารรับรองวคัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 ของบริษทัจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน (J&J) แลว้ ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ
รับรอง หลงัจากวคัซีนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินเม่ือวนั
เสาร์ที่ผ่านมา (27 ก.พ.)  ดร.โรเชลล ์วาเลนสกี ผูอ้  านวยการ CDC ไดล้งนามในเอกสารรับรองความปลอดภยัและประสิทธิภาพวคัซีนของ
จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน รวมทั้งการอนุมติัใหส้ามารถใชไ้ดท้ัว่ประเทศส าหรับผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสนั
ระบุว่าวคัซีนของบริษทัฉีดเพียงโดสเดียวกมี็ประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ซ่ึงแตกต่างจากวคัซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งฉีด 2 โดส นอกจากน้ี วคัซีนของจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันยงัสามารถจดัเกบ็ไดใ้นอุณหภูมิของตูเ้ยน็ปกติ  วคัซีนของ
จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน ถือเป็นวคัซีนตวัที่ 3 ที่ไดรั้บการอนุมติัในสหรัฐ ต่อจากวคัซีนของไฟเซอร์-บิออนเทค และวคัซีนของโมเดอร์
นา 

 
 
 
 

EU 

EU เสนอใช้พาสปอร์ตดิจิทัล หนุนเดินทางปลอดภัยทั่วยโุรป 
     คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) เสนอใหมี้การออกใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทลั (Digital Green Pass) เพื่อใหย้โุรปกลบัมาเปิดพรมแดน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยยงัคงตอ้งยดึถือปฏิบติัตามมาตรการส าคญัที่ปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั  นายมาร์การิทิส ชีนาส รองประธาน EC 
กล่าวในระหวา่งการแถลงข่าวออนไลน์หลงัการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหภาพยโุรป (EU) โดยระบุ
ว่า แพคเกจเดินทางดงักล่าวจะประกาศในที่ประชุม EU ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 17 มี.ค.น้ี โดยประเดน็การประชุมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเดินทาง
ท่องเที่ยว และการยกเลิกมาตรการลอ็กดาวน์  นายชินาสกลา่ววา่ ใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทลัจะมีขอ้มูลการฉีดวคัซีน ผลการตรวจโค
วิด-19 และใบรับรองแพทยห์ลงัหายจากอาการป่วย โดยจะค านึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภยั และความเป็น
ส่วนตวั  ทางดา้นนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน EC โพสตใ์นทวิตเตอร์ว่า "ใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทลัควรที่จะช่วยอ  านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวิตใหก้บัชาวยโุรป และช่วยใหก้ารเดินทางขา้มพรมแดนในสหภาพยโุรปหรือต่างประเทศท าไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั ทั้งในเร่ืองงานและท่องเท่ียว"      
      ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ในการประชุมดงักล่าว นอกจากการหารือเร่ืองหนงัสือเดินทางที่มีประวติัสุขภาพแลว้ รัฐมนตรีสาธารณสุข
ยงัไดห้ารือถึงการฉีดวคัซีนใหต้รงตามก าหนดและครอบคลุมประชาชนจ านวนมาก รวมถึงการต่อสู้กบัไวรัสโควิด-19 กลายพนัธ์ุท่ีเพิ่มข้ึน
ทัว่ยโุรป    

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% 

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% 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report 02 มีนาคม 2564 

 

 USA 20.30 การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 
 140 K 49 K 

 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   


