
 

วันจันทรที ่27 กุมภาพันธ 2566

ราคาทองคําหลุดแนวรับสาํคัญที่ 

ถึงแนวรับสาํคัญถัดไปที่ 1,800 

แนวนี้ และขายทํากาํไรเมือ่ราคา

หรือรอดูจนกวาจะมีการกลับทิศเปนขาขึ้นอีกคร้ัง

1,800   

1,820 

2566 

ราคาทองคําหลุดแนวรับสําคญัที่ 1,820 ดอลลารลงมาโดยยงัไมมสัีญญาณการดีดตัว อาจลงตอเนือ่ง

800 โดยนักลงทุนที่รับความเสีย่งไดสูงอาจแบงเงินลงทุน

และขายทํากาํไรเมือ่ราคามีการดดีตัว  โดยตัดขาดทนุเมื่อราคาลดลงตํ่ากวา

หรือรอดูจนกวาจะมีการกลับทิศเปนขาขึ้นอีกคร้ัง 

  1,790 1,780 

1,830 1,845 

ดอลลารลงมาโดยยังไมมสีญัญาณการดีดตัว อาจลงตอเนือ่ง

งินลงทนุบางสวนมารอซือ้ที่

ตํ่ากวา 1,770 ดอลลาร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,827.98 

 

 21.414 

105.32 

1.0616 

35.00 

83.35 

32,999.19 

การเปดเผยดัชนีราคาการใชจายเพื่อการ

บริโภคสวนบุคคล (PCE) ที่สูงขึ้นเกินคาด

โอกาสใหธนาคารกลางสหรัฐฯ 

อัตราดอกเบี้ยตอได สกุลเงินดอลลารสหรัฐ

จึงแข็งคาขึ้นอยางมาก และกดดันราคาทองคํา

ใหรวงลงตอไป แตราคาทองคําใน

วนันี้มโีอกาสปรับตัวลงนอยกวาตลาดโลก

เงินบาทที่ ออนคาลง สามารถทยอยซื้ อ

บางสวนเพื่อรอเลนรอบ 

สญัญานาํมนั 

  

  

1,808.91 1,822.74 1,810

  917.32

20.728 21.323 20.769

104.42 104.56 105.21

1.0536 1.0597 1.05

34.62 34.69 34.92

81.03 82.60 83.16

32,643.91 32,999.19 32,817.05

การเปดเผยดัชนีราคาการใชจายเพื่อการ

ขึ้นเกินคาด เปด

โอกาสใหธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รุกข้ึน

ดอลลารสหรัฐฯ

และกดดันราคาทองคํา

ในประเทศไทย

นอยกวาตลาดโลกจาก

สามารถทยอยซื้ อ
-1.00%

-2.99%

0.90%

-1.46%

1.63%

-13.34%

-0.74%

ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงินบาท

ค่าเงินยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ

10.81 -12.45 

917.32 - 

0.769 -0.556 

5.21 0.63 

546 -0.0052 

92 0.20 

3.16 0.71 

817.05 -339.36 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจันทร์ ท ี27 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสงัซือสินคา้คงทนพืนฐาน 0.1% -0.2% 

20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสงัซือสินคา้คงทน -3.7% 5.6% 

22.00 น. สหรัฐฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นทีรอปิดการขาย 0.9% 2.5% 

22.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

วนัองัคาร ท ี28 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ ดุลการคา้ -91.0B -90.3B 

20.30 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง 0.1% 0.1% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบา้น -0.2% -0.1% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบา้นใน 20 รัฐ 4.6% 6.8% 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ PMI เขตชิคาโก 45.0 44.3 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัผูบ้ริโภคจากซีบี 108.5 107.1 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด ์ -6 -11 

วนัพุธท ี1 มีนาคม 2566 

02.30 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตขนัสุดทา้ย 47.8 47.8 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคการผลิตจากไอเอสเอม็ 47.9 47.4 

22.00 น. สหรัฐฯ การใชจ่้ายดา้นการก่อสร้าง 0.2% -0.4% 

22.00 น. สหรัฐฯ ตน้ทุนการผลิต 45.2 44.5 

22.30 น. สหรัฐฯ สตอ็คนาํมนัดิบ  7.6M 

วนัพฤหัสบดี ท ี2 กุมภาพนัธ์ 2566 

20.30 น. สหรัฐฯ จาํนวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงาน 196K 192K 

20.30 น. สหรัฐฯ ผลิตภาพนอกภาคการเกษตร 2.5% 3.0% 

20.30 น. สหรัฐฯ ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย 1.4% 1.1% 

วนัศุกร์ ท ี3 กุมภาพนัธ์ 2566 

21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคบริการขนัสุดทา้ย 50.5 50.5 

22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ (PMI) ภาคบริการ 54.4 55.2 

23.00 น. สหรัฐฯ การแสดงความเห็นของกรรมการเฟด - - 


