
 

วันศุกรที ่17 มีนาคม 2566

แรงซื้อเร่ิมออนกําลังลงจากยอดสูงลาสุดที่กินระยะเวลานานขึ้นและไมสามารถสรางจุดสูงใหมได จึงมี

โอกาสแกวงออกไปทางดานขางในระยะตอไป

ตามแนวรับเทาน้ันและขายทํากําไรเมือ่

เมื่อราคาลงต่ํากวา 1,880 ดอลลาร

1,910   

1,920 

2566 

แรงซื้อเร่ิมออนกําลังลงจากยอดสูงลาสดุที่กินระยะเวลานานขึ้นและไมสามารถสรางจุดสูงใหมได จึงมี

โอกาสแกวงออกไปทางดานขางในระยะตอไป นักลงทุนอาจพจิารณาลดความเสี่ยงดวยการ

และขายทํากําไรเมือ่ราคามีการดีดตัวเขาใกลแนวตานถัดไป 

ดอลลาร 

  1,900 1,880 

1,930 1,940 

แรงซื้อเร่ิมออนกําลังลงจากยอดสูงลาสดุที่กินระยะเวลานานขึ้นและไมสามารถสรางจุดสูงใหมได จึงมี

ลดความเสีย่งดวยการรอเขาซื้อ

 โดยพิจารณาตัดขาดทุน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,933.54 

 

 22.092 

104.74 

1.0636 

34.635 

75.62 

32,281.61 

เร่ิมมีแรงขายทํากําไรหลังจาก

ยุโรป (ECB) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 

แสดงวาวิกฤตธนาคารในยุโรปอาจไมรายแรง

นัก อยางไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐ 

อาจยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกวา

ที่คาดไวทําใหดอลลารปรับตัวลง และหนุน

ราคาทองอยู ดานราคาทองคําใน

จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นนอยกวาตลาดโลก

เงินบาททีแ่ข็งคาขึ้นเล็กนอย  ดชันีดาวโ์จนส์

สญัญานาํมนั Brent

ค่าเงนิบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร ์

โลหะเงนิ

ทองคาํ
  

  

1,907.60 1,921.40 1,921

  914.72

21.471 21.803 21.737

104.20 104.65 104.

1.0551 1.0582 1.0614

34.340 34.610 34.425

72.03 74.44 74.75

31,574.36 31,827.65 32,247.61

เร่ิมมีแรงขายทํากําไรหลังจากธนาคารกลาง

ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย 50% 

ในยุโรปอาจไมรายแรง

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกวา

ทําใหดอลลารปรับตัวลง และหนุน

ในประเทศไทย

กวาตลาดโลกจาก
-2.71%

-12.80%

-0.53%

-0.82%

0.85%

-9.30%

5.32%

ดชันีดาวโ์จนส์

Brent

ค่าเงินบาท

ค่าเงนิยโูร

ดชันีดอลลาร์

โลหะเงนิ

ทองคาํ

21.44 0.15 

914.72 - 

737 -0.064 

4.40 -0.25 

614 0.0032 

425 -0.19 

75 0.25 

247.61 371.39 



 

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% 


