
 

วันจันทรที ่13 กุมภาพันธ 2566

ราคาทองคําหลุดแนวรับสาํคัญที่ 

อยางไรก็ตามแรงขายยังเบาบางจึงมโีอกาสดีดตวัในระยะสั้นได 

เงินลงทุนเปนหลายสวนมาต้ังรอ

ขาดทุนเม่ือราคาลดลงต่ํากวา 1

1,860   

1,870 

2566 

ที่ 1,860 ดอลลาร ซึ่งเปนการยืนยันรูปแบบแนวโนมขาลงอีกระลอก 

อยางไรก็ตามแรงขายยังเบาบางจึงมีโอกาสดีดตวัในระยะสั้นได นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดสูง

ต้ังรอซ้ือตามแนวรบัเทานั้นและขายทํากําไรเมือ่ราคา

1,830 ดอลลาร 

  1,850 1,840 

1,880 1,890 

ซึ่งเปนการยืนยันรูปแบบแนวโนมขาลงอกีระลอก 

ที่รับความเสีย่งไดสูงอาจแบง

และขายทํากาํไรเม่ือราคามีการดีดตัว โดยตัด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,872.31 

 

 22.316 

103.68 

1.0754 

33.81 

86.90 

33,897.31 

มีการปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค

บงชี้สภาวะเงินเฟอเม่ือเดือน ธ

เพิ่มข้ึน 0.1% จากกอนหนาที่ 

ความกังวลวาธนาคารกลางสหรัฐฯ

ยังเดินหนาขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเชิงรุกตอไป

เพ่ือลดเงินเฟอ และกดดันราคาทองคํา

ลดลงได สวนราคาทองคําในประเทศไทย

โอกาสลงนอยกวาราคาในตลาดโลกจาก

คาเงนิที่ออนลง ทยอยซื้อเพ่ือเลนรอบได ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั 

ดชันีดอลลาร์

  

  

1,852.69 1,861.68 1,864

  920.79

21.823 21.978 21.993

102.90 103.25 103.

1.0666 1.0738 1.0675

33.50 33.59 33.65

83.94 84.23 86.47

33,594.48 33,671.54 33,869.40

ดัชนีราคาผูบริโภคหรือ CPI ซึ่ง

เดือน ธ.ค. ใหมเปน

จากกอนหนาที่ -0.1% จึงเพิ่ม

ความกังวลวาธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะ

ขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเชิงรุกตอไป

ดันราคาทองคําให

ประเทศไทยมี

โอกาสลงนอยกวาราคาในตลาดโลกจาก

เพื่อเลนรอบได 2.18%

0.87%

-2.77%

-0.25%

0.11%

-8.23%

2.21%

ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงินบาท

ค่าเงินยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ

64.67 2.12 

920.79 - 

993 0.055 

103.63 0.41 

675 -0.0064 

65 0.08 

6.47 2.38 

869.40 168.86 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจันทร์ ท ี13 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัองัคาร ท ี14 กุมภาพนัธ์ 2566 

18.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัของธุรกิจขนาดเล็ก 90.9 89.8 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ด./ด. 0.5% -0.1% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปี/ปี 6.2% 6.5% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพนืฐาน (Core CPI) 0.4% 0.3% 

22.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัพุธที 15 กมุภาพนัธ์ 2566 

02.05 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีกพนืฐาน 0.9% -1.1% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก -18.4 -32.9 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีก 1.7% -1.1% 

21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 79.1% 78.8% 

21.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม 0.5% -0.7% 

22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ 0.3% 0.4% 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดทีอยูอ่าศยัจากสมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ 37 35 

22.30 น. สหรัฐฯ สตอ็กนา้มนัดิบ  2.4M 

วนัพฤหัสบดี ท ี16 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีผูผ้ลิตพนืฐาน (Core PPI) 0.3% 0.1% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) 0.4% -0.5% 

20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย -7.7 -8.9 

20.30 น. สหรัฐฯ จาํนวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงาน 200K 196K 

20.30 น. สหรัฐฯ การอนุญาตก่อสร้าง 1.35M 1.34M 

20.30 น. สหรัฐฯ จาํนวนการเริมสร้างบา้น 1.36 1.38M 

วนัศุกร์ ที 17 กมุภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินคา้นาํเขา้ 0.4% 0.4% 

20.45 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.00 น. สหรัฐฯ ความเชือมนัผูบ้ริโภคจากซีบี -0.3% -0.8% 


