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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,719 1,754 

L2 1,714 1,764 

L3 1,708 1,770 

Date 03 March 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,754 

Target 1,719 

Stoploss 1,772 

แนะแนวทางการลงทุน 
           ทองค าฟ้ืนตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยงัดีดตัว
ได้ไม่มาก    แม้สัญญาณระยะส้ันจะส่ง
สัญญาณบวกก็ตาม ยงัมองว่าดอลลาร์จะ
เป็นปัจจัยกดดันราคาทองค าต่อไป จาก
ความคาดหวังที่ว่า  มาตรการเยียวยาผล 

กระทบจากโควิด-19 ของประธานาธิบดีโจ 
ไบเดนจะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟ้ืนตัว    

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.422% เม่ือคืนน้ี โดยพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ
10 ปีถือเป็นพนัธบตัรท่ีใชอ้า้งอิงในการก าหนดราคาของตราสารหน้ีทัว่โลก ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านอง  ส าหรับปัจจยัที่ท  าใหอ้ตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐปรับตวัลงเม่ือคืนน้ี มาจาการท่ีนกัลงทุนพากนัเขา้ซ้ือพนัธบตัรในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงัจากท่ีนายเกา ชู่ฉิง ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายก  ากบัดูแลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) ไดแ้สดงความกงัวลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทัว่โลก  
              มุมมองทองค าภาคบ่าย   ทองค าขยบัตวัข้ึนเลก็นอ้ย  หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงกดดนัดอลลาร์อ่อนค่าลง 
ส่งผลใหน้กัลงทุนหนัมาใหค้วามสนใจในสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั   

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในรอบสัปดาห์น้ีดว้ย  การจา้งงานนอกภาคการเกษตร ADP  ดชันีฝ่ายจดัซ้ือ
ภาคการบริการ  ดชันีภาคการบริการ  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ผลผลิตนอกภาคการเกษตร  ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต่อหน่วย  ค าสั่งซ้ือสินคา้
โรงงาน   การจา้งงานนอกภาคการเกษตร  อตัราการวา่งงาน  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชัว่โมงการท างาน  ดุลการคา้  เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,733.60 +10.6 

Silver 26.879 +0.201 
Crude Oil 59.75 -0.89 

Dow Jones 31,391.52 -143.99 

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 1084.50 1087.12 +2.62 

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

Market Price 

 

SPDR Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตราเม่ือคืนน้ี (2 มี.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ
ปรับตวัลง ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ในวนัที่ 16-17 มี.ค.น้ี เพื่อจบัสัญญาณทิศทางอตัราดอกเบ้ียของเฟด  
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จนี 
 

จีนเตรียมประชุมสภาประชาชนแห่งชาติศุกร์น้ี คาดไม่ก าหนดเป้าหมายจีดีพีปีน้ี    รัฐบาลจีนเตรียมจดัการประชุมประจ าปีแบบคู่ขนาน
หรือที่เรียกว่า "Two Sessions" ข้ึนในสัปดาห์น้ี โดยมีเป้าหมายท่ีจะอนุมติัแผนแม่บทแห่งชาติส าหรับปี 2564   ส าหรับในวนัพรุ่งน้ี จะเป็น
การประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของจีน (CPPCC) และในวนัศุกร์จะเป็นการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) หรือ 
"ฉวนกัว๋เหรินตา้" ชุดท่ี 13 คร้ังท่ี 4 โดยการประชุมประจ าปีแบบคู่ขนานมกัไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและรัฐบาลทัว่โลก เพราะเป็น
โอกาสท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง จะแสดงวิสัยทศัน์ และเจา้หนา้ท่ีจีนจะเสนอร่างกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ เพื่อใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนุมติั   นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนในคร้ังน้ี จีนอาจจะไม่มีการก าหนดเป้าหมายตวัเลขผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ส าหรับปี 2564 เช่นเดียวกบัในการประชุมเม่ือปี 2563 อยา่งไรกดี็ คาดว่าจีนจะเปิดเผยกรอบเป้าหมายกวา้งๆ 
ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่เป้าหมายการจา้งงานไปจนถึงการบริหารจดัการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
        ส่วนการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนเม่ือปี 2563 ท่ีผ่านมานั้น ท่ีประชุมไดป้ระกาศแผนการออกพนัธบตัรรัฐบาลสกุลเงินหยวน
วงเงิน 1 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 1.41 แสนลา้นดอลลาร์) เพื่อระดมทุนส าหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง
ก  าหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อที่ค  านวณจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ส าหรับปี 2563 ที่ระดบั 3.5% 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 

"เพนตากอน" จับตาเกาหลีเหนือ หลัง UN รายงานพบการทดลองนิวเคลียร์   กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) แสดงความกงัวล 
หลงัไดรั้บรายงานจากสหประชาชาติ (UN) ซ่ึงบ่งช้ีว่า อาจมีโรงงานแปรรูปเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใหเ้ป็นอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ  พล
เรือตรีไมเคิล สตูด้แมน ผูบ้ญัชาการหน่วยข่าวกรองแห่งกองบญัชาการสหรัฐในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกระบุว่า เหตุการณ์ในเกาหลีเหนือ
ตามที่มีการรายงานนั้น อาจเป็นไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลสหรัฐ หรืออาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อรองใหส้หรัฐผ่อนปรน
มาตรการคว  ่าบาตร โดยในขณะน้ีรัฐบาลสหรัฐก าลงัอยูใ่นระหวา่งการทบทวนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐกบัเกาหลีเหนือ   นายราฟา
เอล มาริอาโน กรอสซี ผูอ้  านวยการของส านกังานพลงังานปรมาณูสากล (IAEA) ระบุในแถลงการณ์เม่ือวนัจนัทร์ที่ผ่านมา (1 มี.ค.) วา่ มี
หลกัฐานบ่งช้ีว่า เกาหลีเหนือใชโ้รงงานไอน ้าเป็นหอ้งทดลองนิวเคลียร์ในเมืองยองเบียง และไดใ้ชห้อ้งทดลองดงักล่าวเพื่อแปรรูปแร่
พลูโตเนียมจากเตาปฏิกรณ์ของโรงงานใหเ้ป็นอาวุธนิวเคลียร์  นายกรอสซีกล่าวว่า การท่ีเกาหลีเหนือยงัมีการทดลองนิวเคลียร์อยูน่ั้น เป็น
การละเมิดขอ้ตกลงในมาตรการคว  ่าบาตรของ UN อยา่งชดัเจน     ทั้งน้ี พลเรือตรีสตูด้แมนกล่าวโดยอา้งแถลงการณ์ของนายกรอสซีว่า 
"IAEA ไดร้ายงานถึงหลกัฐานซ่ึงบ่งช้ีว่า เกาหลีเหนืออาจก าลงัมีการแปรรูปเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใหเ้ป็นอาวุธ หากรายงานดงักล่าวเป็นความ
จริง กอ็าจเพิ่มระดบัความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ" 

 
 
 

บราซิล 

ผลวิจัยช้ีไวรัสโควิดกลายพันธ์ุในบราซิลแพร่เช้ือเร็วกว่าเดิม 2 เท่า-ติดซ ้าได้      มูลนิธิการวิจยัเซาเปาโลเปิดเผยผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ระบุวา่ เช้ือไวรัสโควิด-19 กลายพนัธ์ุชนิดใหม่ท่ีพบในรัฐอามาโซนสั ทางตอนเหนือของบราซิล มีอตัราการแพร่เช้ือสูง
กว่าเดิม 2 เท่า และผูท่ี้เคยติดเช้ือโควิด-19 แลว้กส็ามารถติดเช้ือกลายพนัธ์ุดงักล่าวไดอ้ีก  งานวิจยัดงักล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มของอิสแตร์ ซาบิโน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลยัเซาเปาโล และนูโน ฟาเรีย นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดของส
หราชอาณาจกัร  ไวรัสกลายพนัธ์ุชนิดดงักล่าวถูกพบคร้ังแรกในเมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนสัของบราซิล เม่ือช่วงกลางเดือนพ.ย. 2563 
และจากการศึกษาพบว่าไวรัสแพร่ระบาดในบริเวณดงักล่าวเป็นวงกวา้งภายใน 7 สัปดาห์  นอกจากน้ี ซาบิโนยงัระบุดว้ยว่า ขอ้มูลแสดง
ใหเ้ห็นว่า แมแ้ต่ผูท่ี้เคยไดรั้บเช้ือแลว้กย็งักลบัมาติดเช้ือใหม่ซ ้ าอีกคร้ังได ้ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า บราซิลเป็นประเทศที่มีผูเ้สียชีวิต
จากโรคโควิด-19 สูงสุดอนัดบั 2 ของโลกรองจากสหรัฐ และมีผูป่้วยสะสมสูงสุดอนัดบั 3 ของโลกรองจากสหรัฐ และอินเดีย โดยปัจจุบนั
บราซิลมีผูป่้วยสะสม 10,587,001 ราย และผูเ้สียชีวิต 255,720 ราย   

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 03 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   


