
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       1,836  1,818 1,803 
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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
30/05/2565 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.70 1,861.43 8.73 0.47 

Spot Silver ($) 22.10 22.23 0.13 0.59 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,190 30,150 -40 -0.13 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,180 30,050 -130 -0.43 

Gold Online Futures (GOM22) 1,861.60 1,863.80 2.20 0.12 

Silver Futures (SVFM22)  22.24 22.23 -0.01 -0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 101.68 101.53 -0.14 -0.14 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถ break out  ผ่านแนวต้านบริเวณ  
1,869  ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสปัดาหท์ี่ผ่านมา 
อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสั้นให้ราคาอ่อนตัวลงมา เบือ้งต้น
ประเมินแนวรบับริเวณ 1,847-1,836 ดอลลารต์่อออนซ ์ หากราคา
ยืน ระดบันีไ้ดจ้งึจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้หากราคาขึน้มาใกลโ้ซน 1,869 
ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาผ่าน 1,869 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ทั้งนีอ้าจพิจารณาแบ่งซือ้คืนเพื่อท าก าไรบางส่วนหาก
ราคาทองค าไมห่ลดุแนวรบัโซน 1,847-1,836 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากวนัศกุรท์ี่ผ่านมาราคาทองค าปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้เพียงเล็กนอ้ย 3.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงหนนุจากการเปิดเผยดชันีราคาการใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังานของสหรฐั ที่ปรบัตวั 6.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี และปรบัตวัขึน้เพียง 0.2% ในเดือนเม.ย. ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมขึน้ในอตัราที่นอ้ยที่สดุตัง้แต่
เดือนพ.ย. 2020 บ่งชีว้่าเงินเฟ้อของสหรฐัอาจผ่านพน้ระดบัสงูสดุไปแลว้ ส่งผลใหน้กัลงทนุย่ิงมองว่าเฟดอาจไม่จ  าเป็นตอ้งคมุเขม้นโยบายการเงินอย่างแข็งกรา้วมากเท่าที่ เคยคาดการณไ์ว้
ก่อนหนา้นี ้ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในทิศทาง Sideway up ภายในกรอบ 1,847.20-1,861.84 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงหนุนจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  า
รสัเซีย ไดห้ารือทางโทรศพัทเ์ก่ียวกบัสถานการณใ์นยเูครนและความมั่นคงทางอาหารของโลกกบัปธน.เอ็มมานเูอล มาครง ผูน้  าฝรั่งเศส และนาย โอลาฟ โชลซ ์นายกรฐัมนตรีเยอรมนี ปธน.
ปูตินยืนยันว่ารสัเซียพรอ้มที่จะกลับมาเริ่มการเจรจาที่เคยระงับไว ้และยังระบุว่ารสัเซียพรอ้มช่วยหาทางออกเพ่ือส่งออกธัญพืชโดยไรข้อ้จ ากัด ดา้น นครเซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวนเ์พ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึง ตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้ฮ่องกงและตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิด
บวกในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัที่ปิดพุ่งขึน้เมื่อวนัศกุร ์หลงัจากสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคสว่นบุคคล (PCE) บ่งชีว้่า เงินเฟ้อของสหรฐัไดแ้ตะระดบัสงูสดุแลว้ ซึ่งจะ
สง่ผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) สามารถชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือไมใ่หเ้ศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย ประเดน็ที่กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่กดดนัตอ่ราคาทองค าไวไ้ด ้ส  าหรบัวนันี ้
ไมม่ีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังสหรฐั เน่ืองจากตลาดทองค า ตลาดเงินและตลาดทนุของสหรฐัปิดท าการเน่ืองในวนัทหารผ่านศึก (Memorial Day) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ปูติน" ต่อสายผู้น าฝร่ังเศส-เยอรมนี ถกประเด็นยูเครน-ความม่ันคงทางอาหาร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย ไดห้ารือทาง

โทรศัพท์เก่ียวกับสถานการณ์ในยูเครนและความมั่นคงทางอาหารของโลกกับปธน.เอ็มมานูเอล มาครง ผู้น  าฝรั่งเศส และนายโอลาฟ โชลซ ์

นายกรฐัมนตรเียอรมนี แถลงการณจ์ากท าเนียบเครมลินระบวุา่ ปธน.ปตูินแจง้ใหผู้น้  าฝรั่งเศสและเยอรมนีทราบถึงปฏิบตัิการพิเศษทางทหารล่าสดุของ

รสัเซียในยูเครน โดยระบุว่ากองทพัรสัเซียปฏิบตัิตามหลกักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครดั ส าหรบัประเด็นการเจรจาสนัติภาพ

ระหว่างคณะผูแ้ทนของรสัเซียและยเูครนนัน้ ปธน.ปตูินยืนยนัว่ารสัเซียพรอ้มที่จะกลบัมาเริ่มการเจรจาที่เคยระงบัไว ้ปธน.ปตูินยงัระบวุ่า รสัเซียพรอ้ม

ช่วยหาทางออกเพื่อส่งออกธญัพืชโดยไรข้อ้จ ากดั ซึ่งรวมถึงการส่งออกธญัพืชของยเูครนจากท่าเรอืต่าง ๆ ในทะเลด า รวมถึงการส่งออกปุ๋ ยเละผลผลิต

ทางการเกษตรของรสัเซียเพิ่ม เพื่อช่วยลดความตงึเครยีดในตลาดอาหารโลก ซึ่งจะเกิดขึน้ไดห้ากยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรที่เก่ียวขอ้งก่อน 

  (-) เซี่ยงไฮ้ออกมาตรการหนุนเศรษฐกิจ-ช่วยภาคธุรกิจฟ้ืนตัวจากผลกระทบล็อกดาวน ์นครเซี่ยงไฮ ้ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน ประกาศ

มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวนเ์พื่ อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 แถลงการณ์ของ

เทศบาลนครเซี่ยงไฮร้ะบุว่า มาตรการดงักล่าวประกอบดว้ย การลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมใหก้ับธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวน์ , 

อนญุาตใหผู้ผ้ลิตทกุรายสามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 มิ.ย.นีเ้ป็นตน้ไป , เรง่อนมุตัิโครงการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละสนบัสนนุการพฒันา

อสงัหารมิทรพัยโ์ครงการใหม่ๆ, เพิ่มโควตา้การซือ้รถยนต,์ ลดหย่อนภาษีการซือ้รถยนต ์และอดุหนนุผูท้ี่ซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า, สนบัสนนุการก่อสรา้งโครงการ

โครงสรา้งพืน้ฐานในอตุสาหกรรมรถไฟ, ท่าเรอื, สนามบิน และพลงังาน และสนบัสนนุบรษัิทต่างชาติใหเ้ขามาตัง้ส  านกังานใหญ่และศนูยว์ิจยัในเซี่ยงไฮ ้

ทัง้นี ้มาตรการสนบัสนนุเหล่านีจ้ะมีผลบงัคบัใชจ้นถึงสิน้ปี 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุน้การอุปโภคบริโภค , ลดภาระของภาคเอกชน และฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจในเซี่ยงไฮซ้ึง่ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากมาตรการลอ็กดาวน ์

  (-) ผู้น าตุรกีขวางฟินแลนด-์สวีเดนเข้าร่วมนาโต เหตุหนุนก่อการร้าย ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออรโ์ดกนั ผูน้  าตรุกีเปิดเผยว่า การเจรจากบั

ฟินแลนดแ์ละสวีเดนเรื่องที่ทัง้สองประเทศสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) นัน้ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั

เอาไว ้และตรุกีไม่สามารถตอบตกลงใหป้ระเทศที่ "สนบัสนนุการก่อการรา้ย" เขา้รว่มเป็นสมาชิกนาโต นอกจากนี ้ปธน.เออรโ์ดกนักลา่ววา่ "ตรุกีตอ้งการ

เห็นสงครามรสัเซียและยเูครนยตุิลงโดยเรว็ที่สดุ แต่สถานการณก์ลบัย ่าแย่ลงทกุขณะ ผมจะต่อสายตรงถึงรสัเซี ยและยเูครนในวนันี ้(30 พ.ค.) โดยเรา

จะสง่เสรมิใหท้ัง้สองฝ่ายเปิดช่องทางการเจรจาและผลกัดนัทางการทตูเพ่ือสงบศกึ"  

  (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 236.14 จุด ตลาดคลายกังวลเงนิเฟ้อสหรัฐ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทาง

ตลาดหุน้สหรฐัที่ปิดพุ่งขึน้เมื่อวนัศกุร ์หลงัจากสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาใชจ้่ายเพื่อการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) บ่งชีว้่า เงินเฟ้อของสหรฐัไดแ้ตะระดบั

สงูสดุแลว้ ซึง่จะสง่ผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) สามารถชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อไมใ่หเ้ศรษฐกิจเขา้สูภ่าวะถดถอย ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดที่ 

20,933.50 จดุ เพิ่มขึน้ 236.14 จดุ หรอื 1.14%  

  (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 527.67 จุด หลังสหรัฐเผยเงนิเฟ้อชะลอตัว  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้พุ่งขึน้ โดยนิก

เกอิทะยานขึน้กวา่ 2% ในช่วงสัน้ ๆ หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟอ้ชะลอตวัลง ซึง่จะสง่ผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) สามารถชะลอการปรบัขึน้

อตัราดอกเบีย้เพื่อไม่ใหเ้ศรษฐกิจเขา้สูภ่าวะถดถอย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,309.35 จดุ พุ่งขึน้ 527.67 จดุ หรอื 

+1.97% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในช่วงเชา้นีน้  าโดยหุน้กลุม่ธรุกิจบรกิาร, กลุม่เครือ่งจกัร และกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 (+/-) EU ตกลงกันไม่ได้เร่ืองแบนซือ้น ้ามันรัสเซีย นัดทูตถกเช้านีก้่อนประชุมสุดยอด เจา้หนา้ที่ของสหภาพยโุรป (EU) กล่าวว่า สมาชิก EU ยงั

ไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นเรื่องการหา้มน าเขา้น า้มนัจากรสัเซีย ในการประชมุเมื่อวานนี ้(29 พ.ค.) อย่างไรก็ดี คณะทตูจะยงัคงพยายามด าเนินการให้

เกิดความคืบหนา้ ก่อนที่บรรดาผูน้  าใน EU จะเขา้รว่มการประชมุสดุยอดที่กรุงบรสัเซลสใ์นวนัจนัทร-์องัคารนี ้(30-31 พ.ค.) โดยที่ประชมุจะหารอืกนัใน

เรือ่งการยกเวน้มาตรการคว ่าบาตรส าหรบัการสง่น า้มนัผ่านท่อจากรสัเซียไปยงักลุม่ประเทศในยโุรปตอนกลางที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล 

 

 

 

 

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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรฐั  Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัองัคารที่ 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   7.7% 7.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุที่ 1 ม.ิย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพ หสับดีที่ 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหวบ้๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   210K 210K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน   0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - -1.0M 

วนัศกุรท์ี่ 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยตอ่ชั่วโมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการวา่งงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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