
 

วันองัคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2566

ราคาทองคํายังคงสรางจุดต่ําใหมอยางตอเนือ่ง

แรงขายที่มอียูคอนขางนอยเพราะราคาไมลงลึกมากนัก จึง

ความเส่ียงไดสูงอาจแบงเงินลงทุน

คามีการดีดตัว โดยตัดขาดทุนเมือ่

1,850   

1,860 

2566 

ยังคงสรางจุดตํ่าใหมอยางตอเนือ่ง ซ่ึงเปนการยืนยันรูปแบบแนวโนมขาลง อยางไรก็ตาม

ที่มอียูคอนขางนอยเพราะราคาไมลงลึกมากนัก จึงมีโอกาสดีดตัวในระยะสั้นได 

งินลงทุนเปนหลายสวนมาต้ังรอซือ้ตามแนวรับเทานั้น 

เม่ือราคาลดลงตํ่ากวา 1,830 ดอลลาร 

  1,840 1,830 

1,870 1,890 

ซ่ึงเปนการยืนยนัรปูแบบแนวโนมขาลง อยางไรก็ตาม

มีโอกาสดีดตัวในระยะส้ันได นักลงทุนที่รับ

 และขายทํากาํไรเม่ือรา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,866.61 

 

 22.083 

103.84 

1.0733 

33.925 

86.90 

34,249.60 

ราคาทองคําแกวงแคบขณะที่นักลงทุนรอการ

เปดเผยดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 

เก่ียวเนื่องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ 

เพราะถายังคงไมลดลง จะทําใหเฟด

เดินหนาขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเชิงรุกตอไป

และกดดันราคาทองคําใหลดลง

ราคาทองคําในประเทศไทยมีโอกาสลงนอย

กวาราคาในตลาดโลกจากคาเงินที่ออนลง

สามารถทยอยซื้อเพ่ือเลนรอบได ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั 

ดชันีดอลลาร์

  

  

1,850.49 1,862.82 1,854

  920.79

21.795 21.925 22.008

103.24 103.61 103.

1.0656 1.0678 1.0732

33.72 33.73 33.80

85.11 86.00 85.81

33,887.39 33,887.39 33,246.32

ขณะที่นักลงทุนรอการ

CPI) ในคืนนี้ซึ่ง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

ทําใหเฟดสามารถ

เดินหนาขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเชิงรุกตอไปได 

และกดดันราคาทองคําใหลดลงไปอีก สวน

มีโอกาสลงนอย

กวาราคาในตลาดโลกจากคาเงินที่ออนลง 

เพ่ือเลนรอบได 0.30%

0.10%

-2.34%

0.28%

-0.21%

-8.17%

1.65%

ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงินบาท

ค่าเงินยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ

54.51 -10.16 

920.79 - 

008 0.015 

103.30 -0.33 

732 0.0057 

80 0.15 

5.81 -0.66 

246.32 376.92 



 

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 ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืนฐาน (Core CPI) 0.4% 0.3% 

22.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัพุธท ี15 กมุภาพนัธ์ 2566 

02.05 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีกพืนฐาน 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 การผลิตภาคอุตสาหกรรม 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 ดชันีผูผ้ลิตพืนฐาน (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 ท ี17 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ ราคาสินคา้นาํเขา้ 0.4% 0.4% 

20.45 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

22.00 น. สหรัฐฯ ความเชือมนัผูบ้ริโภคจากซีบี -0.3% -0.8% 


