
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

หลงัการพกัฐานราคาทองคําสามารถสรางจุดสูงใหม

อาจเจอแรงขายทํากําไรในระยะส้ัน

เทานั้นและขายทํากําไรเมื่อราคา

ต่ํากวา 1,880 ดอลลาร 

1,910   

1,920 

2566 

หลงัการพกัฐานราคาทองคําสามารถสรางจุดสูงใหม เปนการยืนยันรูปแบบแนวโนมขาขึ้นอกีระลอก

อาจเจอแรงขายทํากําไรในระยะสั้น นักลงทุนอาจพิจารณาลดความเสี่ยงดวยการ

ราคามีการดีดตัวเขาใกลแนวตานถัดไป โดยพิจารณา

  1,900 1,880 

1,930 1,940 

เปนการยืนยันรูปแบบแนวโนมขาข้ึนอีกระลอกแต

ลดความเสี่ยงดวยการรอเขาซือ้ตามแนวรับ

โดยพิจารณาตัดขาดทุนเมือ่ราคาลง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,937.37 

 

 22.385 

105.10 

1.076 

34.76 

78.85 

31,902.31 

เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงิน

ของธนาคารเครดิต สวิส ซึ่งเปนธนาคารราย

ใหญเปนอันดับ 2 ของสวิตเซอรแลนด

อาจจุดชนวนวิกฤตการเงินในยุโรป 

ลงทุนกลับเขามาซ้ือสินทรัพยปลอดภัยอยาง

ทองคํา แตคาเงินดอลลารที่ สูงขึ้นจะทําให

เพ่ิมขึ้นไดจํากัดดานราคาทอง

ไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกวาตลาดโลก

เงินบาททีก่ลับมาออนคาอยางรวดเรว็ ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,885.78 1,903.10 1,921

  914.72

21.55 21.675 21.801

103.44 103.74 104.65

1.0517 1.0727 1.0582

34.455 34.56 34.615

71.80 77.94 74.5

31,429.98 31,759.87 31,876.22

วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงิน

ซ่ึงเปนธนาคารราย

ของสวิตเซอรแลนด และ

อาจจุดชนวนวิกฤตการเงินในยุโรป ทําใหนัก

ลงทุนกลับเขามาซื้อสินทรัพยปลอดภัยอยาง

แตคาเงินดอลลารที่สูงขึ้นจะทําให

ราคาทองคําในประเทศ

กวาตลาดโลกจาก

รวดเร็ว  -3.83%

-13.09%

0.01%

-1.12%

1.09%

-9.03%

5.31%

ดชันีดาวโ์จนส์

Brent

ค่าเงินบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร์

โลหะเงนิ

ทองคาํ

21.29 18.17 

914.72 - 

801 0.12 

4.65 0.91 

582 -0.0145 

615 0.075 

4.50 -3.14 

876.22 -277.67 



 

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% 


