
 

วันจันทรที ่14 พฤศจิกายน 256

ราคาทองคํายังคงสรางจุดสูงใหมอยางตอเนือ่งไปตา

ความระมัดระวังการปรับฐานในระยะสั้น

แนวรับเทาน้ันและขายทํากําไรเม่ือราคาเขาใกล

ยอตัวต่ํากวา 1,740 ดอลลาร 

1,760   

1,780 

2565 

ราคาทองคํายังคงสรางจดุสูงใหมอยางตอเนือ่งไปตามกรอบดานบนของแนวโนมขาขึ้น จึงควร

ในระยะส้ัน นักลงทนุอาจลดความเสีย่งโดยการ

และขายทํากาํไรเมื่อราคาเขาใกลแนวตานถัดไป อยางไรก็ตามควร

  1,750 1,740 

1,790 1,800 

กรอบดานบนของแนวโนมขาขึ้น จงึควรเพิ่ม

ลดความเส่ียงโดยการแบงเงินเพ่ือรอเขาซ้ือที่

อยางไรก็ตามควรตัดขาดทุนหากราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,772.80 

 

22.062 

108.44 

1.0364 

36.20 

98.25 

33,815.82 

ราคาทองคํายังคงไดรับผลบวกจาก

ดอลลารสหรัฐฯที่ออนคาลง เนื่องจากนัก

ลงทุนคาดการณวา เฟดจะปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุม

การเงินเดือน ธ.ค. เนื่องจากตัวเลขเงินเฟอ

ของสหรัฐฯเมื่อเดือน ต.ค. ลดตํ่าลงและ

กวาที่คาดการณไว แตราคาทองคําในประเทศ

ไทยอาจปรับตัวขึ้นนอยกวาตลาดโลกจากเงิน

บาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,747.31 1,752.06 1,771

  910.12

21.282 21.605 21.721

106.28 108.24 106.29

1.0164 1.0192 1.0354

35.69 36.175 35.97

94.98 95.05 97.19

33,394.49 33,797.75 33,749.1

บวกจากคาเงิน

ออนคาลง เนื่องจากนัก

ลงทุนคาดการณวา เฟดจะปรับข้ึนอัตรา

ในการประชุมนโยบาย

ตัวเลขเงินเฟอ

ลดต่ําลงและต่ํา

ราคาทองคําในประเทศ

กวาตลาดโลกจากเงิน

 -7.13%

24.96%

8.25%

-8.92%

11.10%

-6.65%

-3.12%

71.42 19.16 

0.12 -1.45 

721 0.114 

6.29 -1.8 

354 0.0162 

5.97 -0.205 

7.19 2.54 

749.18 234.91 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจันทร์ ท ี14 พฤศจิกายน 2565 

23.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัองัคาร ท ี15 พฤศจิกายน2565 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตรัฐนิวยอร์ก -5.0 -9.1 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต PPI 0.5% 0.4% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพนืฐาน Core PPI 0.4% 0.3% 

21.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัพุธท ี16 พฤศจิกายน 2565 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีกพนืฐาน 0.5% 0.1% 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีก 0.9% 0.0% 

20.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินคา้นาํเขา้ -0.5% -1.2% 

21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 80.4% 80.3% 

21.15 น. สหรัฐฯ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 0.2% 0.4% 

21.50 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของประธานเฟดสาขานิวยอร์ก - - 

22.00 น. สหรัฐฯ สินคา้คงคลงัทางธุรกิจ 0.5% 0.8% 

22.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัผูส้ร้างบา้น 36 38 

22.30 น. สหรัฐฯ สตอ็คนาํมนัดิบ  3.9M 

วนัพฤหัสบดี ท ี17 พฤศจิกายน 2565 

04.00 น. สหรัฐฯ กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐฯ  197.9B 

20.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของประธานเฟดสาขาเซนตห์ลุยส์ - - 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตจากธนาคารกลางรฐัฟิลาเดลเฟีย -6.0 -8.7 

20.30 น. สหรัฐฯ คาํร้องขอรบัสวสัดิการวา่งงาน 220K 225K 

20.30 น. สหรัฐฯ ใบอนุญาตก่อสร้างบา้น 1.52M 1.56M 

20.30 น. สหรัฐฯ การเริมตน้สร้างบา้นใหม ่ 1.42M 1.44M 

21.15 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

21.40 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด ์ - - 

22.40 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัศุกร์ ท ี18 พฤศจิกายน 2565 

00.30 น. สหรัฐฯ ยอดขายบา้นมือสอง 4.37M 4.71M 

01.30 น. สหรัฐฯ รายงานความเชือมนัผูบ้ริโภคจากซีบี -0.4% -0.4% 


