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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
24-05-2022 12:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.60 1,855.97 3.37 0.18 

Spot Silver ($) 21.80 21.71 -0.09 -0.41 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,270 30,130 -140 -0.46 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,330 30,170 -160 -0.53 

Gold Online Futures (GOM22) 1,867.00 1,858.90 -8.10 -0.43 

Silver Futures (SVFM22)  22.18 21.77 -0.41 -1.85 

ดชันดีอลลาร ์ 102.09 102.24 0.15 0.14 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาปรับตวัขึน้ไม่ผ่านโซนแนวต้าน 1,866-1,873 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์จะท าให้ราคาอาจมีแรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงเพ่ือ
สะสมแรงซือ้อีกครัง้  ราคาทองค าเร่ิมเข้าสู่สภาวะแกว่งตวัท าการ
สร้างฐานราคา  ระยะสัน้หากยืนเหนือแนวรับ  1,843-1,832 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามีโอกาสปรับตัวขึน้บริเวณโซน 1,873-
1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
ซือ้ท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั การเปิดสถานะซือ้ รอจังหวะ
ราคาอ่อนตวัลงบริเวณ 1,843-1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุ
หากหลุด 1,832 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ส าหรับนกัลงทนุท่ีถือสถานะซือ้
อยู่ แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,866-1,873 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้  7.00  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองค าได้รับแรงหนนุหลกัจากการอ่อนคา่ของสกุลเงินดอลลาร์ สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั
ในกรอบ 1,848.90-1,857.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนนุจากสหภาพยโุรป (EU) อาจจะตกลงท่ีจะคว ่าบาตรการค้าน า้มนักบัรัสเซียในอีกไม่ก่ีวนั ขณะท่ีรัสเซียเผยถึงความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจกบัจีนท่ีเพิ่มขึน้ หลงัถกูชาติตะวนัตกคว ่าบาตร ประกอบกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดนแหง่สหรัฐ กลา่วในระหว่างการเยือนญ่ีปุ่ น ว่าสหรัฐจะเข้าแทรกแซงทางทหาร หากจีนพยายาม
ใช้ก าลงักับไต้หวนั พร้อมกลา่วว่า การท่ีสหรัฐสนบัสนนุนโยบายจีนเดียว นัน่ไม่ได้หมายความว่าจีนจะสามารถยกกองก าลงัเข้ายดึดินแดนไต้หวนัได้ และจะเป็นการกระท าท่ีคล้ายกบัสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในยูเครน อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัมาหกัล้าง หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ได้เผยอีกประเด็นพร้อมๆกันว่า อาจเตรียมยุตกิารท าสงครามการค้ากับจีน โดยเขาได้
ก าลงัพิจารณาท่ีจะปรับลดภาษีสนิค้าน าเข้าจากจีน เน่ืองจากการก าหนดภาษีน าเข้าดงักลา่วได้สง่ผลให้ราคาสนิค้าทกุประเภทในสหรัฐปรับตวัสงูขึน้ และจะหารือเร่ืองดงักลา่วกบันางเจเน็ต 
เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจการเดินทางเยือนญ่ีปุ่ น และกลบัสู่สหรัฐ ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
(PMI) ภาคการผลติและภาคการบริการ, ยอดขายบ้านใหม่และดชันีภาคการผลติจากเฟดสาขาริชมอนด์ พร้อมจบัตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ไบเดนล่ันพร้อมปกป้องไต้หวันหากจีนบุก ด้านจีนค้านห้ามแทรกแซงเร่ืองภายใน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแหง่สหรัฐกล่าวในระหวา่งการเยือน
ญ่ีปุ่ น โดยเตือนวา่ สหรัฐจะเข้าแทรกแซงทางทหาร หากจีนพยายามใช้ก าลงักบัไต้หวนั พร้อมกล่าวว่าสหรัฐยึดตามนโยบายจีนเดียวโดยยอมรับวา่รัฐบาล
ของจีนแผ่นดนิใหญ่เป็น "รัฐบาลท่ีถูกต้องตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้ เดียว" แต่แนวคดิท่ีว่าไต้หวนัสามารถถกูกองก าลงัเข้ายึดดินแดนไ ด้นัน้เป็น "เร่ือง
ไม่เหมาะสม" และจะเป็น "การกระท าท่ีคล้ายกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในยู เครน" สถานการณ์ดงักล่าวนบัเป็นการเปล่ียนท่าทีครัง้ส าคญัของสหรัฐหลังมีนโยบาย
รักษาจุดยืนแบบคลุมเครือมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดี จีนแสดงการคดัค้านโดยเด็ดขาดต่อค ากล่าวของปธน.ไบเดน "จีนขอแสดงความไม่พอใจอย่าง
รุนแรงและคดัค้านโดยเดด็ขาดตอ่ความเหน็ดงักล่าว" นายหวงั เหวนิปิน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศแถลงตอ่ผู้ ส่ือข่าว 

 (+) เยอรมนีเผย EU อาจบรรลุข้อตกลงคว ่าบาตรน า้มันรัสเซียอีกไม่ก่ีวัน  นายโรเบิร์ต ฮาเบ็ค รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยว่า สหภาพ
ยุโรป (EU) อาจจะตกลงท่ีจะคว ่าบาตรการค้าน า้มันกับรัสเซียในอีกไม่ก่ีวนั ขณะท่ีรัสเซียเผยถึงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนท่ีเพิ่มขึ น้ หลงัถูกชาติ
ตะวนัตกคว ่าบาตร อนัเน่ืองมาจากการบกุโจมตียูเครน นายฮาเบ็คให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ซีดีเอฟ (ZDF) วา่ "เราจะบรรลุความก้าวหน้าภายในไม่ก่ี
วนั" และเสริมว่า "คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และสหรัฐก าลงัร่วมกนัเพ่ือสกดัราคาน า้มันโลก" ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนกล่าวกับ
ผู้น าภาคธุรกิจระดบัโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด์ว่า โลกต้องเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรต่อรัสเซียเพ่ือยบัยัง้ไม่ให้ประเทศต่าง  ๆ ใช้ก าลงัเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกทัง้ 27 ชาติของ EU ต่างพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้ยูเครนออกมา
วพิากษ์วจิารณ์วา่ EU ไม่ได้ด าเนินการท่ีรวดเร็วพอท่ีจะยตุกิารน าเข้าพลงังานจากรัสเซีย 

 (+) ดาวโจนส์-Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุดเช้านี ้หลัง "สแนป" เตือนพลาดเป้ารายได้ ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ และดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วง
ลงกว่า 100 จุดในช่วงเช้าวนันี ้หลังจากบริษัทสแนป ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชนัสแนปแชท (Snapchat) ระบุว่า บริษัทอาจจะไม่สามารถท าก าไรและ
รายได้ได้ตามเป้าหมายในไตรมาสปัจจุบนั ณ เวลา 07.15 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 127 จดุ หรือ -0.40% แตะที่ 31,712 จดุ และดชันี 
Nasdaq ฟิวเจอร์ดิง่ลง 166 จดุ หรือ -1.38% แตะที่ 11,869.25 จดุ  

 (-) "ไบเดน" เตรียมหารือ "เยลเลน" คาดสหรัฐ-จีนอาจปิดฉากสงครามการค้า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ส่งสญัญาณยุติการท าสงคราม
การค้ากบัจีนในวนันี ้โดยกล่าวว่า เขาก าลงัพิจารณาท่ีจะปรับลดภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน มาตรการเก็บภาษีน าเข้าท่ีอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เคย
บงัคบัใช้ มีแนวโน้มที่จะยกเลิกทัง้หมด เน่ืองจากการก าหนดภาษีน าเข้าดงักล่าวได้ส่งผลให้ราคาสินค้าทกุประเภทในสหรัฐปรับตวัสงูขึน้ ปธน.ไบเดนกล่าว
วา่ เขาจะหารือเร่ืองดงักล่าวกบันางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจการเดินทางเยือนญ่ีปุ่ น และกลบัสู่สหรัฐ ก่อนหน้านี ้นางเยล
เลนได้แสดงความเห็นชอบท่ีจะให้มีการปรับลดอตัราภาษีตอ่สินค้าน าเข้าจากจีน เน่ืองจากได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจสหรัฐ สถาบนัปีเตอร์
สนัคาดการณ์ว่าการปรับลดอตัราภาษีต่อสินค้าจีนจะช่วยให้ชาวสหรัฐประหยดัเงินได้ราว 800 ดอลลาร์ส าหรับแต่ละครัวเรือน ถ้อยแถลงในวนันีเ้ป็นการ
กล่าวย า้สิ่งท่ีเขาเคยกล่าวไว้วา่ รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกการเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน โดยมีเป้าหมายท่ีจะสกดัการพุ่งขึน้ของราคาสินค้าในสหรัฐ 

 (-) จีนเล็งออกมาตรการภาษีเยียวยาภาคธุรกิจ หลังถูกกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ สถานีวทิยแุห่งชาตจีิน (CNR) รายงานโดยอ้างข้อมลูจากท่ี
ประชุมสภาแห่งรัฐของจีนว่า รัฐบาลจีนจะออกมาตรการลดหย่อนภาษีวงเงินกว่า 1.4 แสนล้านหยวน (2.1 หม่ืนล้านดอลลาร์) เพ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจซึง่
ได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากมาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควดิ-19 นอกจากนี ้รัฐบาลจีนจะคืนเงินภาษีเพิ่มเติมให้กบับริษัทเอกชน และจะลดหย่อนภาษีอีก 6 
หม่ืนล้านหยวนส าหรับผู้ซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ท่ีประชุมสภาแห่งรัฐของจีนซึง่มีนายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียงเป็นประธานนัน้ ระบุว่า  นโยบายดงักล่าวมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี ้จีนจะปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในประเทศ รวมถึงหามา ตรการท่ี
ช่วยให้การขนส่งสินค้าราบร่ืน ตลอดจนเพิ่มเท่ียวบนิในประเทศ 

 (-) ไฟเซอร์ชีว้ัคซีนมีประสิทธิภาพ 80% ป้องกันโควิดในเด็กเล็ก บริษัทไฟเซอร์และไบออนเทคเผยผลการทดลองเบือ้งต้นระบุว่า วคัซีนของไฟเซอร์
จ านวน 3 เข็มมีประสิทธิภาพ 80% ในการป้องกนัเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปีไม่ให้ล้มป่วยจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงท่ีโอมิครอนก าลังแพร่ระบาด  
"ข้อมลูความปลอดภยั การสร้างภมูิคุ้มกนัและประสิทธิภาพเหล่านีเ้ป็นข้อมลูเชิงบวกอย่างยิ่ง โดยเราจะย่ืนขออนมุตัิตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลทัว่โลกให้เสร็จ
สิน้เร็ว ๆ นี ้เพ่ือให้สามารถใช้วคัซีนได้กบัเด็กเล็กโดยเร็วท่ีสุด" นายอัลเบิร์ต บวัร์ลา ประธานและซีอีโอของไฟเซอร์กล่าว ซึ่งข้ อมลูความปลอดภัยส าหรับ
วคัซีนไฟเซอร์ล่าสดุนีอ้้างอิงจากเดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี จ านวน 1,678 คนท่ีได้รับวคัซีนเข็มที่ 3 หลงัได้รับวคัซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อยสองเดือน  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

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

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo   93.0** 91.8 

 23.15น. องัก ษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.1 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.3 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.8 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.6 57.7 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.9 55.8 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.9 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.9 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   750K 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   12 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -3.4M 

วนัพ หสับดีท่ี 26 พ.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday :  Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.3% -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -1.9% -1.2% 

วนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   2.0% 2.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.จากUoM   59.1 59.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ค.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 20 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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