
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       1,877  1,860 1,841 

        1,920   1,934 1,948 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
5/05/2565 11:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,881.10 1,900.18 19.08 1.01 

Spot Silver ($) 22.96 23.07 0.11 0.48 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,560 30,880 320 1.05 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,550 30,860 310 1.01 

Gold Online Futures (GOM22) 1,864.80 1,904.20 39.40 2.11 

Silver Futures (SVFM22)  22.77 23.14 0.37 1.62 

ดชันดีอลลาร ์ 102.51 102.63 0.12 0.11 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าไดข้ยับขึน้หลังจากอ่อนตัวลง แต่หากการดีดตัวขึน้
จ ากัด หรือไม่ผ่านมีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,911-1,920 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ ราคาอาจอ่อนตวัลงเพื่อสะสมก าลงัหรือแรงซือ้บริเวณแนว
รบั 1,889-1,877 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได ้ราคามีโอกาสปรบัตวั
ขึน้ต่อประเมินแนวตา้นถดับรเิวณ 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะซื ้อในบริเวณ 1,889-1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทนุหากหลดุ 1,860 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที่หากราคาดีดตวั
ขึน้ใหพ้ิจารณาโซนแนวตา้นบรเิวณ 1,920-1,934 ดอลลารต์่อออนซ์
เป็นจดุแบง่ปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร 
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สรุป  เม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 13.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั หลงัประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ซึง่เป็นองคก์รบรหิาร
ของสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ระงบัการน าเขา้น า้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ า้มนักลั่นจากรสัเซีย นอกจากนี ้ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด ท่ีได้
ปฏิเสธแนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% ท าใหน้กัลงทนุปิดโอกาสความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย.เป็นท่ีมาท่ีท า
ใหร้าคาทองค าทะยานขึน้ ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,881.10-1,903.28 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยค่อยๆเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยข์าขึน้ มีปัจจยัหนนุเพิ่ม
จากรฐัมนตรกีลาโหมรสัเซียเปิดเผยวา่ ยานพาหนะทกุคนัขององคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือหรอืนาโต (NATO) ท่ีเดินทางเขา้ยเูครนเพ่ือสง่มอบอาวธุแก่กองทพัยเูครน 
ถือวา่เป็นเป้าหมายอนัชอบธรรมส าหรบัการท าลายลา้ง รวมถึง ผลส ารวจซึง่มารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซนิระบวุ่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารของจีนหดตวัลงอยา่งรุนแรง
ในเดือนเม.ย. เน่ืองจากการใชม้าตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไดส้่งผลใหภ้าคบริการของจีนหยุดชะงกั ดา้นราคาบิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 6% แตะระดับ 40,002.75 
ดอลลาร ์และ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮอ่งกงเปิดบวกในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุง่ขึน้กวา่ 900 จดุในวนัพธุ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถงึ 0.75% ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัตอ่ราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตาม
ตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห,์ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หนว่ยเบือ้งตน้และประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ยเบือ้งตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ภาคบริการจนีหดตัวรุนแรงในเดอืนเม.ย. เหตุมาตรการล็อกดาวนก์ระทบธุรกิจ ผลส ารวจซึ่งมารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซินระบวุ่า ดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารของจีนหดตวัลงอย่างรุนแรงในเดือนเม.ย. เน่ืองจากการใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดส้ง่ผลใหภ้าค
บรกิารของจีนหยดุชะงกั ซึง่เป็นเหตใุหจ้  านวนธรุกิจใหม ่ๆ และการจา้งงานปรบัตวัลงอีก ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลงสู่ระดบั 36.2 
จากระดบั 42 ในเดือนมี.ค. โดยดชันีเดือนเม.ย.ถือเป็นระดบัต ่าสดุอนัดบัที่สองนบัตัง้แต่ไฉซินเริม่ท าการส ารวจในเดือนพ.ย. 2548 สว่นสถิติต ่าสดุนัน้อยู่ที่ 
26.5 ในเดือนก.พ. 2563 ซึง่เป็นช่วงที่โรคโควิด-19 เริม่แพรร่ะบาดในจีน ดชันี PMI ที่อยู่ต  ่ากว่าระดบั 50 บง่ชีว้า่ ภาคบรกิารของจีนอยู่ในภาวะหดตวั 

  (+) รัสเซียขู่โจมตียานพาหนะของนาโตที่ล าเลียงอาวุธให้ยูเครน นายเซอรเ์ก ชอยกู รฐัมนตรีกลาโหมรสัเซียเปิดเผยว่า ยานพาหนะทุกคนัของ
องคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือหรอืนาโต (NATO) ที่เดินทางเขา้ยเูครนเพื่อส่งมอบอาวธุแก่กองทพัยเูครน ถือวา่เป็นเป้าหมายอนัชอบธรรม
ส าหรบัการท าลายลา้ง นายชอยกกูลา่วในระหว่างการประชมุหารอืรว่มกบัเจา้หนา้ที่ระดบัสงูของกระทรวงกลาโหมรสัเซียวา่ สหรฐัและชาติพนัธมิตรนาโต
ยงัคงส่งอาวธุใหแ้ก่ยเูครนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้นายซอยกกูล่าววา่ กองทพัรสัเซียพรอ้มดว้ยกองก าลงัของแควน้ลฮูนัสกแ์ละแควน้โดเนตสก ์ก าลงัรุก
คืบเพื่อเขา้ยดึครองแควน้ดอนบาส และกองก าลงัเหลา่นีจ้ะยงัคงปฏิบตัิหนา้ที่ของตนตอ่ไป 

 (+) โนวาแวกซย์ืน่ขออนุมัตใิช้วัคซีนต้านโควิดในกลุ่มอายุ 12 ปีขึน้ไปในอังกฤษ บรษัิทโนวาแวกซ ์อิงค ์ไดย่ื้นขออนมุตัิการใชว้คัซีนป้องกนัโรคโค
วิด-19 ต่อหน่วยงานก ากบัดแูลในองักฤษ ส าหรบัใชใ้นเด็กวยัรุน่อาย ุ12 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้องักฤษไดอ้นมุตัิใชว้คัซีนนวูาโซวิด (Nuvaxovid) ของโนวาแวกซใ์น
กลุ่มผูใ้หญ่ไปเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนัน้มียอดผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนพุ่งสงูขึน้มาก ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การย่ืนขอ
อนมุตัิใชว้คัซีนของโนวาแวกซป์ระกอบดว้ยขอ้มลูการทดลองขัน้สดุทา้ยในสหรฐั ซึ่งบ่งชีว้่าวคัซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรสัได ้80% ในหมู่วยัรุน่
ในช่วงที่ไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาระบาดเป็นสายพนัธุห์ลกัในสหรฐั นอกจากนี ้โนวาแวกซย์งัไดย่ื้นขออนมุตัิใชว้คัซีนเป็นกรณีฉกุเฉินส าหรับผูใ้หญ่ในสหรฐัไป
เมื่อปลายเดือนม.ค. ที่ผ่านมา 

 (-) บิตคอยนพ์ุ่งทะลุ 40,000 ดอลลาร ์หลัง "พาวเวล" ปฏิเสธขึน้ดอกเบีย้แรง 0.75% ราคาบิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 6% แตะระดบั 40,002.75 ดอลลาร ์
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.50% สู่ระดบั 0.75% - 1.00% ในการประชมุเมื่อวานนี ้
ตามคาด ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่ า 
ตลาดแรงงานของสหรฐัอยู่ในภาวะตงึตวัมาก และอตัราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดบัที่สงูเกินไป โดยเฟดจะเรง่ด าเนินการเพ่ือท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลง 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 293.63 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุง่ขึน้กวา่ 900 จดุในวนัพธุ (4 พ.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์
ไว ้และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 21,163.15 จดุ เพิ่มขึน้ 
293.63 จดุ หรอื +1.41%  

 (-) เจพมีอรแ์กนลดแนวโน้มความต้องการใช้น ้ามันทั่วโลกปีนีล้ง 1 ล้านบารเ์รล/วัน ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เมื่อวานนี ้(4 พ.ค.) ธนาคารเจ
พีมอรแ์กน (JPM) ปรบัลดแนวโนม้ความตอ้งการใชน้ า้มนัทั่วโลกในปี 2565 ลง 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั (bpd) เน่ืองจากราคาน า้มนัพุ่งสงูขึน้, แนวโนม้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยลง และความตึงเครยีดทางการเมืองทวีความรุนแรงขึน้  "ตอนนีเ้ราเห็นความตอ้งการน า้มนัเฉลี่ยที่ 100 ลา้น bpd ซึ่งต ่ากว่า
ระดบัในปี 2562 ถึง 400,000 bpd" JPM เปิดเผยในบันทึกประจ าสัปดาห์ JPM คงประมาณการราคาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ไวท้ี่ 114 ดอลลาร/์
บารเ์รลในไตรมาส 2 ของปีนี ้และที่ 104 ดอลลาร/์บารเ์รลส าหรบัปีปฏิทิน 2565 นอกจากนี ้JPM กล่าววา่ ราคาน า้มนัปรบัตวัอยู่ในกรอบแคบๆ เน่ืองจาก
ความตอ้งการน า้มนัทั่วโลกลดลง และการระบายน า้มนัจากคลงัส ารองหกัลา้งการคาดการณท์ี่วา่ยโุรปอาจตกลงที่จะระงบัการซือ้น า้มนัจากรสัเซีย 

 

 

 

 

 

 

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.   55.8** 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   5.3%** 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.55M** 11.27M 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   2.2%** -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.   57.6** 57.9 

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

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   247K** 455K 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศเดือนมี.ค.    -109.8B** -89.2B 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ย   55.6** 54.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนเม.ย.   57.1** 58.3 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   1.3M** 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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