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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
6/05/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.50 1,876.40 -0.10 -0.01 

Spot Silver ($) 22.51 22.41 -0.10 -0.44 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,770 30,720 -50 -0.16 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,760 30,730 -30 -0.10 

Gold Online Futures (GOM22) 1,901.30 1,881.90 -19.40 -1.02 

Silver Futures (SVFM22)  23.05 22.51 -0.54 -2.34 

ดชันดีอลลาร ์ 103.55 103.69 0.14 0.14 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือโซนแนวรับบริเวณ  1,860 
ดอลลารต์่อออนซ์ได ้มีแนวโน้มที่ราคาจะปรบัตัวขึน้ทดสอบแนว
ตา้น 1,889-1,902 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้สามารถปรบัขึน้ไปยืนได้
จะเกิดแรงซือ้ตาม โดยแนวตา้นส าคญัจะอยู่บรเิวณ 1,920 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เสี่ยงซือ้หากราคาปรบัตวัลงมาในบรเิวณแนวรบั 1,860 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ตดัขาดทุน 1,860 ดอลลารต์่อออนซ)์ แบ่งทองค าออกขาย
ท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,889-1,902 
ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านถัดไปบริเวณ 
1,920 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  เม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลงมาเล็กนอ้ย 4.60 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัเผชิญแรงกดดนัจากแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิค รวมถึงอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้เหนือ 3.1% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2018 และดชันีดอลลารพ์ุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ธ.ค. 2002 
ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าชว่งเชา้แกวง่ตวัในกรอบ 1,866.00-1,878.25 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยเคล่ือนไหวชะลอตวัในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้ง มีปัจจยัชว่ยหนนุจากราคาบิตคอยน์
รว่งหลดุจากระดบั 37,000 ดอลลารช์่วงเชา้นี ้ท่ามกลางความวิตกกงัวลว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุเดือนมิ.ย.  อีกทัง้ ดชันีฮั่ง
เส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดตลาดรว่งลงเชา้นีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดทรุดตวัลงกว่า 1,000 จดุในวนัพฤหสับดี (5 พ.ค.) ดา้น ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (FDA) ของสหรฐัไดส้ั่งจ  ากดัการใชว้คัซีน "แจนเซน" ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ในกลุ่มผูท่ี้มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เน่ืองจากมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการลิ่มเลือดอดุตนั (blood clot) ซึง่เป็นอาการท่ีพบไม่บ่อยนกั นอกจากนี ้นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นจะผ่อนคลายมาตรการควบคมุพืน้ท่ีชายแดน
เพ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมิ.ย.นี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม G7 ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าได ้
ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยรายไดเ้ฉลี่ยตอ่ชั่วโมง,อตัราการวา่งงานเดือนเม.ย.และตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ไบเดนพร้อมให้ค าม่ันปกป้องชาติพันธมิตรจากนิวเคลียรใ์นระหว่างเยือนเอเชีย ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐั 
จะประกาศความมุ่งมั่นของสหรฐัที่จะปกป้องชาติพนัธมิตร ซึ่งรวมถึงการป้องปรามอาวธุนิวเคลียร ์ในระหว่างการเดินทางเยือนญ่ีปุ่ นและเก าหลีใตใ้น
เดือนนี ้ท่ามกลางท่าทียั่วยจุากเกาหลีเหนือ นางเจน ซากี โฆษกท าเนียบขาวระบวุ่า ปธน.ไบเดนจะย า้ถึงความมุ่งมั่นในการใชม้าตรการป้องปรามระยะ
ยาวแก่ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใตซ้ึ่งเป็น 2 ชาติสมาชิกอาเซียน ในช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือยังคงแสดงท่าทีบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงก ารทดสอบ
ขีปนาวธุขา้มทวีปหลายครัง้ ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือท าการทดสอบขีปนาวธุขา้มทวีป (ICBM) ซึ่งถือเป็นครัง้แรก
นบัตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2560 และเป็นการละเมิดค ามั่นสญัญาที่เกาหลีเหนือใหไ้วใ้นเดือนเม.ย. 2561 วา่จะระงบัการทดสอบ ICBM 

 (+) บิตคอยนร่์วงหลุด 37,000 ดอลลาร ์ผวาเฟดขึน้ดอกเบีย้แรง 0.75% เดือนหน้า ราคาบิตคอยนร์ว่งหลดุจากระดบั 37,000 ดอลลารช์่วงเชา้นี ้
ทา่มกลางความวิตกกงัวลว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุเดือนมิ.ย. แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟ
ดส่งสญัญาณว่า เฟดยงัไม่ไดพ้ิจารณาเรือ่งการปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% ก็ตาม ณ เวลา 06.56 น.ตามเวลาไทยในวนันี ้ราคาบิตคอยนด์ิ่งลง 7.97% 
แตะที่ระดบั 36,516.29 ดอลลาร ์ราคาบิตคอยนร์ว่งลงเช่นเดียวกบัสินทรพัยเ์สี่ยงประเภทอื่น ๆ รวมถึงหุน้ หลงัจาก FedWatch Tool ของ CME Group 
บ่งชีว้่า ขณะนีน้กัลงทนุใหน้ า้หนกั 75% ที่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 19% เมื่อเดือนที่แลว้ 
ทัง้นี ้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดอาจสง่ผลใหส้ภาพคลอ่งไหลออกจากตลาดการเงิน ซึง่รวมถึงตลาดครปิโทเคอรเ์รนซี 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดร่วง 506.34 จุด ตามดาวโจนสปิ์ดทรุด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดตลาดรว่งลงเชา้นีต้ามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดทรุดตวัลงกวา่ 1,000 จดุในวนัพฤหสับดี (5 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุเดือนหนา้ แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดสง่สญัญาณวา่ เฟดยงัไม่ไดพ้ิจารณาเรื่องการปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงขนาด
นัน้ก็ตาม ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท้ี่ 20,287.06 จดุ ลดลง 506.34 จดุ หรอื -2.44%  

 (-) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าบวก 32 จุด เยนอ่อนหนุนหุน้ส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้ในวนันี ้เน่ืองจาก
นกัลงทนุเขา้ซือ้หุน้กลุ่มส่งออกหลงัจากเงินเยนอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรบัตวัขึน้ไม่มากนกั เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ี ยวกบัตลาดหุน้สหรฐัที่
ทรุดตวัลงอย่างหนกัเมื่อคืนนี ้รวมทัง้ผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากที่สดุในรอบกว่า 20 ปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อ 
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ 26,850.53 จดุ เพิ่มขึน้ 32.00 จดุ หรอื +0.12% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุม่อปุกรณก์ารขนสง่
, กลุม่เหมืองแร,่ กลุม่พลงังานไฟฟา้และก๊าซ ตลอดจนกลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน 

 (-) FDA สหรัฐส่ังจ ากัดการใช้วัคซีนจอหน์สันฯในกลุ่มอายุ 18 ปีขึน้ไป กังวลลิ่มเลือดอุดตัน ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของ
สหรฐัไดส้ั่งจ ากัดการใชว้คัซีน "แจนเซน" ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน ในกลุ่มผูท้ี่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 
เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน (blood clot) ซึ่งเป็นอาการที่พบไม่บ่อยนัก "หลังจากที่ทีมวิจัยของ FDA ไดท้  าการวิเคราะห ์
ประเมินผล และตรวจสอบรายงานการพบผูป่้วยที่มีอาการลิ่มเลือดอดุตนั คณะกรรมการ FDA จึงพิจารณาว่า มีความเสี่ยงที่ผูไ้ดร้บัวคัซีนของจอหน์สนั 
แอนด ์จอหน์สนั จะเกิดอาการลิ่มเลือดอดุตนัดว้ยภาวะเกล็ดเลือดต ่า ซึ่งเป็นอาการที่ไม่พบบ่อย และจะน าไปสู่อาการลิ่มเลือดอดุตนัซึ่งเป็นอนัตรายถึง
ชีวิต ดว้ยเหตนีุ ้คณะกรรมการ FDA จึงสั่งจ ากดัการใชว้คัซีนดงักล่าวในกลุ่มผูท้ี่มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป" FDA ออกแถลงการณใ์นวนัพฤหสับดีตามเวลาสหรฐั 
(5 พ.ค.)  

 (-) ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดในพืน้ที่ชายแดนเดือนหน้า นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า ญ่ีปุ่ นจะผ่อนคลาย
มาตรการควบคมุพืน้ที่ชายแดนเพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมิ.ย.นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของประเทศอื่น ๆ ในกลุม่ G7 นายคิ
ชิดะแถลงต่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ในญ่ีปุ่ นเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ และรฐับาลจะหารือกับผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สาธารณสขุ ก่อนจะทบทวนมาตรการเก่ียวกบัโควิดอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ 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 ประเท  รายการ ความส าคัญ 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 ์   200K** 180K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   -7.5%** 6.6% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งตน้   11.6%** 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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