
 

วันองัคารที่ 14 มีนาคม 2566

การสรางจดุสูงใหมของราคาทองคํา

ขึ้นอีกระลอกและยังไมมสีัญญาณการกลับตัว

รอเขาซ้ือตามแนวรบัและขายทํากําไรเมือ่

ขาดทุนเมือ่ราคาลงตํ่ากวา 1,88

1,900   

1,920 

2566 

ของราคาทองคําเหนือแนวตาน 1,890 ดอลลารเปนการยนืยันรูปแบบแนวโนมขา

ขึ้นอีกระลอกและยังไมมสีัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น อยางไรก็ตามนักลงทุนอาจ

และขายทํากําไรเมือ่ราคามีการดีดตัวเขาใกลแนวตานถัดไป

80 ดอลลาร 

  1,890 1,880 

1,930 1,940 

ดอลลารเปนการยนืยนัรูปแบบแนวโนมขา

อาจลดความเส่ียงดวยการ

เขาใกลแนวตานถัดไป โดยพิจารณาตดั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,914.64 

 

 21.929 

104.39 

1.0749 

34.77 

83.46 

32,240.35 

ยังคงมีแ รง ซ้ือ เข ามายังทองคํา ในฐานะ

สินทรัพยปลอดภัย เพราะนอกจากความกงัวล

ในภาคการเงินของสหรัฐฯวาอาจ

เชนเ ดียวกับเมื่อป  2008 ยั งมีการป รับ

คาดการณใหมวาธนาคารกลางสหรัฐฯ

จะไมมีการขึ้นดอกเบ้ียในการประชุมสับดาห

หนาที่จะถึงน้ี ดานราคาทองคาํใน

มีโอกาสปรับตัวขึ้นนอยกวาตลาดโลก

บาทที่ยังคงแข็งคาขึ้น  ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,871.51 1,877.62 1,912

  913.27

20.590 20.666 21.794

103.48 104.31 103.68

1.0652 1.0682 1.0723

34.425 34.640 34.54

78.50 83.30 80.80

31,624.87 31,624.87 31,819.05

ยังคง มีแรงซื้ อ เข ามายังทองคําในฐานะ

สินทรัพยปลอดภัย เพราะนอกจากความกงัวล

วาอาจเกิดวิกฤต

ยั งมีการป รับ

ใหมวาธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

ประชุมสับดาห

ในประเทศไทย

กวาตลาดโลกจากเงิน
-4.01%

-5.74%

-0.20%

0.20%

0.15%

-9.06%

4.81%

912.17 44.34 

13.27 11.85 

1.794 1.284 

3.68 -0.9 

723 0.008 

54 -0.27 

0.80 -2.09 

819.05 -90.91 



 

เวลา ประเทศ รายการ คาดการณ์ ครังก่อนหน้า 

วนัจันทร์ ท ี13 มนีาคม 2566 

- สหรัฐฯ ไม่มีรายงานตวัเลขเศรษฐกิจ - - 

วนัองัคาร ท ี14 มนีาคม 2566 

17.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัของธุรกิจขนาดเล็ก 31.2 90.3 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ด./ด. 0.4% 0.5% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ปี/ปี 6.0% 6.4% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Core CPI) พืนฐาน 0.4% 0.4% 

วนัพุธท ี15 มนีาคม 2566 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) พืนฐาน 0.4% 0.5% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีกพืนฐาน -0.1% 2.3% 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) -7.9 -5.8 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) 0.3% 0.7% 

19.30 น. สหรัฐฯ ยอดคา้ปลีก -0.3% 3.0% 

21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ 0.1% 0.3% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดทีอยูอ่าศยัจากสมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ 41 42 

21.30 น. สหรัฐฯ สตอ็คนาํมนัดิบ  -1.7M 

วนัพฤหัสบดี ท ี16 มนีาคม 2566 

19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการผลิตเดือน มี.ค. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย -14.7 -24.3 

19.30 น. สหรัฐฯ จาํนวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงาน 205K 211K 

19.30 น. สหรัฐฯ การอนุญาตก่อสร้าง 1.35K 1.34M 

19.30 น. สหรัฐฯ การเริมสร้างบา้น 1.32K 1.31M 

19.30 น. สหรัฐฯ ราคานาํเขา้-ราคาส่งออก -0.2% -0.2% 

วนัศุกร์ ท ี17 มนีาคม 2566 

20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิต 78.5% 78.3% 

20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอุตสาหกรรม 0.4% 0.0% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชือมนัผูบ้ริโภคขนัตน้ 66.9 67.0 

21.00 น. สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ขนัตน้  4.1% 

21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชีนาํเศรษฐกิจจากซีบี -0.2% -0.3% 


