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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
3/05/2565 11:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,862.60 1,863.10 0.50 0.03 

Spot Silver ($) 22.62 22.63 0.01 0.04 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,220 30,580 -640 -2.05 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,230 30,580 -650 -2.08 

Gold Online Futures (GOM22) 1,920.30 1,869.20 -51.10 -2.66 

Silver Futures (SVFM22)  23.66 22.84 -0.82 -3.47 

ดชันดีอลลาร ์ 103.60 103.48 -0.12 -0.12 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลงัจากราคาทิง้ตวัลงอาจเกิดแรงซือ้ดีดตวัขึน้ระยะสัน้ เบือ้งตน้มี
แนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์หากสามารถผ่านไปได ้
ประเมินว่าจะเกิดแรงซือ้ดันมาเขา้ใกลแ้นวตา้นส าคัญโซน 1,890 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านราคาอาจอ่อนตัวลงมาโซนแนวรบั
บรเิวณ 1,841-1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไมห่ลดุราคาอาจฟ้ืนตวั
ขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
ราคาทองค ามีจุดเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสั้นในบริเวณ 1,872-
1,890 ดอลลารต์่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากยืน1,890 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด)้ แต่หากราคาอ่อนตวัลงใหพ้ิจารณาบริเวณ 1,854-1,841 
ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุทยอยปิดสถานะขาย แต่หากหลดุ แนะน า
ให้ชะลอการปิดสถานะขายไปโซนแนวรับถัดไปบริเวณ 1,823 
ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวานนีป้รบัตวัลดลงถึง 33.04 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณเ์กือบ 100% ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
อีก 0.5% หรือ 50 bps สู่ระดบั  0.75-1.0% พรอ้มกับประกาศแผนการปรบัลดขนาดงบดุลลงในการประชุมนโยบายการเงินประจ าเดือนพ.ค. การคาดการณด์งักล่าวหนุนอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหพุ้่งขึน้แตะระดบัสงูสุดเหนือ 3% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ธันวาคม 2018 ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,858.80-
1,866.96 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งอยู่ภายในกรอบ ไดร้บัปัจจยัหนนุจากนายบอรสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้า
นิวเคลียรจ์  าเป็นตอ้งมีบทบาทเพิ่มขึน้ ขณะท่ียโุรปแสวงหาแนวทางลดการพึ่งพาพลงังานจากรสัเซีย "โรงไฟฟ้านิวเคลียรเ์ป็นตวัแปรส าคญัท่ี ช่วยใหเ้ราลดการใชเ้ชือ้เพลิงฟอสซิล 
รวมถึงก๊าซและน า้มนัจากรสัเซีย" นายจอหน์สนักล่าว อีกทัง้ เศรษฐกิจฮ่องกงมีแนวโนม้หดตวัลงในไตรมาส 1/2565 เน่ืองจากฮ่องกงบงัคบัใชม้าตรการควบคมุโรคโควิด -19 อย่าง
เขม้งวดและการระบาดท่ีทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ของไวรสัสายพนัธุโ์อมิครอนในจีนแผ่นดินใหญ่ไดก้่อใหเ้กิดภาวะชะงักงนัในการท าการคา้กบัฮ่องกง ดา้น สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ 
WTI ปรบัตวัลดลงกวา่ 3% โดยไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวลเก่ียวกบัทิศทางเศรษฐกิจจีนซึง่น าเขา้น า้มนัมากเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อ
ราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยจ านวนต าแหน่งว่างงานเปิดใหม่(JOLTS Job Openings) และยอดสั่งซือ้ภาค
โรงงานเดือนมี.ค.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) นายกฯอังกฤษหนุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียรเ์พิม่ หวังลดพึง่พาพลังงานรัสเซีย นายบอรสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรอีงักฤษ เปิดเผยวา่ โรงไฟฟ้า
นิวเคลียรจ์  าเป็นตอ้งมีบทบาทเพิ่มขึน้ ขณะที่ยโุรปแสวงหาแนวทางลดการพึ่งพาพลงังานจากรสัเซีย "โรงไฟฟ้านิวเคลียรเ์ป็นตวัแปรส าคญัที่ ช่วยใหเ้ราลด
การใชเ้ชือ้เพลิงฟอสซิล รวมถึงก๊าซและน า้มนัจากรสัเซีย" นายจอหน์สนักล่าวระหว่างเยือนโรงไฟฟ้านิวเคลียรฮ์ารท์ลีพลูเมื่อวนัจนัทร ์ (2 พ.ค.) เมื่อเดือน
เม.ย.ที่ผ่านมา นายจอหน์สนัไดพ้ดูถึงขอ้ดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์โดยระบุว่า พลงังานนิวเคลียรเ์ป็นแหล่งพลงังานที่ สะอาด มีเสถียรภาพ และใชง้านได้
อย่างต่อเน่ือง" นอกจากนี ้รฐับาลองักฤษยงัรา่งแผนการเพื่อเพิ่มปรมิาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียรใ์นประเทศเป็น 24 กิกะวัตตภ์ายในปี 
2593 โดยปัจจบุนัองักฤษผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร ์คิดเป็น 21% ของความตอ้งการใชพ้ลังงานในประเทศในช่วงปี 2563 โดยเพิ่มขึน้จาก 
9.4% เมื่อปี 2543 

 (+) คาดจีดีพีฮ่องกงหดตัว 1.3% ใน Q1/65 เซ่นพิษโควิด-จีนล็อกดาวน์ เศรษฐกิจฮ่องกงมีแนวโนม้หดตวัลงในไตรมาส 1/2565 เน่ืองจากฮ่องกง
บงัคบัใชม้าตรการควบคมุโรคโควิด-19 อย่างเขม้งวดและการระบาดที่ทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ของไวรสัสายพนัธุโ์อมิครอนในจีนแผ่นดินใหญ่ไดก่้อใหเ้กิด
ภาวะชะงกังนัในการท าการคา้กบัฮ่องกง ทัง้นี ้การประมาณการเฉลี่ยของนกัเศรษฐศาสตร ์11 คนในผลส ารวจความคิดเห็นของส านกัข่าวบลมูเบิรก์ระบวุ่า 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของฮ่องกงนัน้มีแนวโนม้จะหดตวั 1.3% ในไตรมาส 1/2565 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยจะเป็นการหดตวัครัง้
แรกของฮ่องกงนบัตัง้แตส่ิน้ปี 2563 ซึง่เป็นช่วงที่ฮ่องกงประสบกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ประวตัิศาสตรท์ี่กินเวลายาวนานถึง 2 ปี 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 161.77 จุด นลท.จับตาประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ขณะที่นกัลงทุนจบัตาการ
ประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที่ 3-4 พ.ค.นี ้ซึง่คาดวา่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% เพื่อสกดักัน้เงินเฟ้อ ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิด
วนันีท้ี่ 20,927.62 จดุ ลดลง 161.77 จดุ หรอื -0.77% 

 (-) ราคาน ้ามัน WTI ร่วงกว่า 3% วิตกทิศทางเศรษฐกิจจีน สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI ปรบัตวัลดลงกว่า 3% โดยไดร้บัแรงกดดนัจากความกงัวล
เก่ียวกบัทิศทางเศรษฐกิจจีนซึง่น าเขา้น า้มนัมากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก จนบดบงัปัจจยัเรือ่งซพัพลายจากการที่สหภาพยโุรปแบนน า้มนัรสัเซียซึง่ปกติแลว้
เป็นปัจจยัหนนุราคาน า้มนั ณ เวลา 18.31 น. ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ซึง่มีการซือ้ขายที่ตลาด NYMEX ลดลง 
3.41 ดอลลาร ์หรือ 3.26% สู่ระดบั 101.28 ดอลลาร/์บารเ์รล ราคาน า้มนัปรบัตวัลง เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกเก่ียวกับแนวโนม้อุปสงคน์ า้มนัที่อาจลดลง 
เพราะผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน 

 (-) เกาหลีใต้เผยดัชนี CPI พุ่งสูงสุดรอบ 13 ปี คาดแบงกช์าติขึน้ดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อ ส  านักงานสถิติเกาหลีใต ้เปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) ของเกาหลีใต ้ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ขยายตวัต่อเน่ืองหลงั
เพิ่มขึน้ 4.1% ในเดือนมี.ค. และยงัเพิ่มขึน้ท าสถิติสงูสดุในรอบกว่า 13 ปีนบัตัง้แต่เดือนต.ค. 2551 ส่วนอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน ซึ่ง ไม่รวมราคาพลงังานและ
อาหาร ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 3.1% เทียบรายปีในเดือนเม.ย. หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 2.9% ในเดือนมี.ค. และยงัเพิ่มขึน้แตะระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนพ.ค. 2552  
ธนาคารกลางเกาหลีใตร้ะบใุนขณะนัน้ว่า อตัราเงินเฟ้อในประเทศพุ่งขึน้อย่างมาก เน่ืองจากสงครามที่ยืดเยือ้ระหว่างรสัเซียและยเูครนได้ส่งผลกระทบต่อ
หว่งโซอ่ปุทาน และยงัท าใหร้าคาน า้มนัและสินคา้โภคภณัฑพ์ุ่งขึน้อย่างมาก ทัง้ยงัสง่สญัญาณวา่อาจจะปรบัขึน้ดอกเบีย้อีกในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ เพื่อ
ควบคมุเงินเฟ้อและหนีส้ินภาคครวัเรอืน 

 (-) เกาหลีใต้เผยยอดชอปปิงออนไลนพ์ุ่ง 11.8% ใน Q1/65 รับดีมานดบ์ริการส่งอาหาร ส  านกังานสถิติเกาหลีใตเ้ปิดเผยว่า ยอดชอปปิงออนไลน์
ของเกาหลีใตป้รบัตัวเพิ่มขึน้กว่า 10% ในไตรมาสแรกของปีนี ้เน่ืองจากอุปสงคอ์ันแข็งแกร่งส าหรบับริการจัดส่งอาหาร รายงานระบุว่า ยอ ดชอปปิง
ออนไลนข์องเกาหลีใตอ้ยู่ที่ 49.13 ลา้นลา้นวอน (3.88 หมื่นลา้นดอลลารส์หรัฐ) ในไตรมาส 1/2565 ซึ่งปรบัตวัขึน้ 11.8% จากปีก่อนหนา้ อปุสงคส์  าหรบั
บรกิารจดัส่งอาหารที่มีความแข็งแกรง่อย่างต่อเน่ืองนัน้เป็นผลมาจากการพุง่ขึน้ของยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศ โดยบรกิารจดัส่งอาหารออนไลนแ์ตะ
นิวไฮที่ 7.01 ลา้นลา้นวอนในไตรมาส 1/2565 ซึง่ปรบัขึน้ 20.5% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แลว้ 
 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 
วนัจนัทรท่ี์ 2 พ.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   54.6** 54.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.5** 55.3 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.2** 59.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   55.4** 57.5 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.1%** 0.5% 

วนัองัคารท่ี 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.3 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   4.9% 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.19M 11.27M 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.3% -0.5% 

วนัพธุท่ี 4 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารดือนเม.ย.   57.9 57.9 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารดือนเม.ย.   57.7 57.7 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   400K 455K 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศเดือนมี.ค.    -106.6B -89.2B 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ย   54.7 54.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนเม.ย.   58.5 58.3 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 0.7M 

วนัพฤหสับดีท่ี 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00% <0.50% 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.00% 0.75% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

วนัศกุรท่ี์ 6 พ.ค. 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   390K 431K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการวา่งงานเดือนเม.ย.   3.5% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 เม.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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