
 

วันจันทรที ่12 ธันวาคม 256

เกิดความผนัผวนคอนขางรุนแรง

แนวนี้ไดกอนชวงบายของวันนี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับฐานลงสูกรอบลาง

เงินเปนหลายสวนเพื่อรอซ้ือตาม

ขาดทุนหากราคาลดลงตํ่ากวา 1

1,790   

1,800 

2565 

ขางรุนแรงที่บริเวณ 1,800 ดอลลาร หากราคาทองคาํไมสามารถยืนอยูเหนือ

แนวนี้ไดกอนชวงบายของวันนี้มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับฐานลงสูกรอบลาง นกัลงทุน

ตามแนวรับและขายทํากําไรเมื่อราคามีการดีดตัวเขาใกลแนวตาน

1,770 ดอลลาร 

  1,780 1,770 

1,810 1,820 

ราคาทองคําไมสามารถยืนอยูเหนอื

นักลงทุนอาจพิจารณาแบง

มีการดดีตัวเขาใกลแนวตาน โดยตัด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,806.45 

 

 23.699 

105.14 

1.0589 

34.83 

77.85 

33,844.56 

รายงานดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ซึ่งเปนมาตรวัด

เงินเฟอจากการใชจายของผูผลิตประจําเดือน

พ.ย. สูงกวาตัวเลขคาดการณ

ความหวังวาเงินเฟอของสหรัฐไดผานจุดสูงสุด

แลว และธนาคารกลางสหรฐัฯ 

ปรับข้ึนดอกเบี้ยตอไป ราคาทองคําจึงถูก

กดดันอีกคร้ัง และราคาทองคาํในประเทศไทย

มีโอกาสปรับตัวลงไดมากกวา

เงินบาททีแ่ข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,787.96 1,789.30 1,796

  910.41

22.941 23.07 23.42

104.48 104.86 104.

1.0507 1.0559 1.05

34.66 34.72 34.64

75.52 77.12 77.03

33,465.57 33,746.71 33,475.60

ซึ่งเปนมาตรวัด

เงินเฟอจากการใชจายของผูผลิตประจําเดือน 

สูงกวาตัวเลขคาดการณไว ส่ันคลอน

วาเงินเฟอของสหรัฐไดผานจุดสูงสุด

และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาส

อกเบี้ยตอไป ราคาทองคําจึงถูก

ราคาทองคําในประเทศไทย

กวาตลาดโลกจาก

อยางตอเน่ือง -7.04%

1.14%

4.54%

-7.15%

9.53%

-0.73%

-2.13%

96.15 6.76 

910.41 2.32 

42 0.321 

4.93 0.14 

530 -0.0025 

64 -3.1 

7.03 0.14 

475.60 -304.56 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจันทร์ ท ี12 ธันวาคม 2565 

- สหรัฐฯ ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจ - - 

วนัองัคาร ท ี13 ธันวาคม 2565 

02.00 น. สหรัฐฯ รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ -248.5B -87.8B 

18.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัของธุรกิจขนาดเล็ก 90.4 91.3 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน พ.ย. 0.3% 0.4% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) รายปี 7.3% 7.7% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CORE CPI) พืนฐาน 0.3% 0.3% 

วนัพุธท ี14 ธันวาคม 2565 

20.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินคา้นาํเขา้ -0.5% -0.2% 

22.30 น. สหรัฐฯ สตอ็คนาํมนัดิบ  -5.2M 

วนัพฤหัสบดี ท ี15 ธนัวาคม 2565 

02.00 น. สหรัฐฯ การประชุมของคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงิน (FOMC) - - 

02.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชุมของเฟด - - 

02.00 น. สหรัฐฯ อตัราดอกเบียนโยบาย 4.5% 4.00% 

02.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของเฟด - - 

20.15 น. ยโุรป อตัราดอกบียนโยบาย 2.5% 2.0% 

20.15 น. ยโุรป การประชุมของธนาคารกลางยโุรป( ECB ) - - 

20.45 น. ยโุรป การแถลงการณ์ของประธาน ECB - - 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีกพนืฐาน -0.1% 1.3% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตรัฐนิวยอร์ก -0.2 4.5 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีก -0.1% 1.3% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตจากธนาคารกลางรฐัฟิลาเดลเฟีย -10.0 -19.4 

20.30 น. สหรัฐฯ คาํร้องขอสวสัดิการวา่งงาน 230K 230K 

21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 79.8% 79.9% 

21.15 น. สหรัฐฯ ผลิตผลภาคอตุสาหกรรม 0.1% -0.1% 

22.00 น. สหรัฐฯ รายงานคลงัสินคา้ทางธุรกิจ 0.4% 0.4% 

วนัศุกร์ ท ี16 ธันวาคม 2565 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือภาคบริการ (PMI) 46.5 46.1 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือภาคการผลิต (PMI) 47.7 47.7 


