
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       1,804  1,786 1,769 

        1,832   1,850 1,879 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/06/2565 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.00 1,814.53 6.53 0.36 

Spot Silver ($) 21.04 21.12 0.08 0.38 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,350 30,280 -70 -0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,300 30,290 -10 -0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,826.30 1,816.30 -10.00 -0.55 

Silver Futures (SVFM22)  21.20 21.21 0.01 0.05 

ดชันดีอลลาร ์ 105.48 105.30 -0.17 -0.16 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทดสอบแนวตา้นที่ 1,832-1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์ไม่
สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้งระมัดระวงัแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมีแรง
ขายออกมาเช่นกัน และวานนีร้าคายงัคงสรา้งระดบัต ่าสดุใหม่จาก
วนัก่อนหนา้ อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนว
รบัระยะสัน้อยู่ที่ 1,804-1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ประเมินวา่ ราคามี
โอกาสฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะขาย โดยใชบ้รเิวณ  1,832-1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์ตดั
ขาดทนุหากผ่าน 1,850 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่หากราคาอ่อนตวั
ลงแนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะขายท าก าไรตั้งแต่ราคา 1,804-
1,786 ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อรอเขา้ซือ้ใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวแต่ถา้
หลดุไดส้ามารถถือสถานะขายต่อ 
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองอีก 10.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัคงมีแรงกดดนัจากการคาดการณท่ี์ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุม
นโยบายการเงินท่ีก าลงัจะเสรจ็สิน้ลงในช่วงกลางดกึของคืนวนันี ้การคาดการณด์งักลา่ว ส่งผลใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ต่อ และแตะระดบัสงูสดุที่ 105.65 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ธ.ค. 2002 สถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลใหร้าคาทองค าปรบัตวัลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 4 สปัดาหค์รัง้ใหม่ท่ี 1,804.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,807.11-1,818.99 ดอลลารต์่อออนซ ์
โดยทองค ามีการเคลื่อนไหวชะลอตวัในทิศทางไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งภายในกรอบแคบๆ มีปัจจยับวกช่วยพยงุราคาจากดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัลงในเชา้วนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจ
สหรฐัจะชะลอตวั ท่ามกลางแนวโนม้ท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัอตัราดอกเบีย้มากขึน้เพ่ือสกดักัน้เงินเฟอ้ อีกทัง้ นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรเียซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) เปิดเผยว่า WHO เตรยีมประชมุฉกุเฉินในสปัดาหห์นา้เพ่ือพิจารณาว่าการแพรร่ะบาดของโรคฝีดาษลงิในขณะนีถื้อเป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุระหว่างประเทศหรอืไม่ "การแพรร่ะบาดไปทั่วโลก
ของเชือ้ฝีดาษลิงถือเป็นเรื่องท่ีไม่ปกติ และน่าวิตก" นายแพทยที์โดรสกล่าว ขณะนีม้ีการรายงานผูต้ิดเชือ้ฝีดาษลิงจ านวนมากกว่า 1 ,600 รายใน 39 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามราคาทองค ายงัมีปัจจยัลบ
กดดนัจากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.ปรบัตวัขึน้ 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยฟ้ืนตวัขึน้จากเดือนเม.ย.ท่ีรว่งลง 2.9% และดีกว่าท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณว์่าการผลิตภาคอตุสาหกรรมจะลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. นอกจากนี ้ตวัเลขจา้งงานเดือนพ.ค.ของเกาหลีใตอ้ยู่ท่ีระดบั 28.49 ลา้นต าแหน่ง เพิ่มขึน้ 935 ,000 ต าแหน่งเมื่อเทียบเป็นรายปี ท าสถิติ
เพิ่มขึน้ติดต่อกนัยาวนานถึง 15 เดือน เน่ืองจากเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในทิศทางการฟ้ืนตวั ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดคา้ปลีกเดือนพ.ค.,ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index),ตวัเลขสต็อกสนิคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนเม.ย.รวมถึงจบัตารายงานผลการประชมุเฟดในเวลาตี 1 และแถลงการณข์องประธานเฟดในเวลาตี 1 ครึง่ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) WHO เตรียมประชุมพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินโรคฝีดาษลิง นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก 

(WHO) เปิดเผยว่า WHO เตรียมประชมุฉกุเฉินในสปัดาหห์นา้เพ่ือพิจารณาว่าการแพรร่ะบาดของโรคฝีดาษลิงในขณะนีถื้อเป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุ

ระหว่างประเทศหรอืไม ่ทัง้นี ้คณะกรรมการฉกุเฉินของ WHO ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิดา้นการแพทยจ์ากหลายประเทศจะประชมุกนัในวนัท่ี 23 มิ.ย.เพ่ือ

พิจารณาประเด็นดงักลา่ว "การแพรร่ะบาดไปทั่วโลกของเชือ้ฝีดาษลิงถือเป็นเรื่องท่ีไม่ปกติ และน่าวิตก" นายแพทยที์โดรสกลา่ว ขณะนีมี้การรายงานผูต้ิดเชือ้

ฝีดาษลงิจ านวนมากกวา่ 1,600 รายใน 39 ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ใน 7 ประเทศของแอฟรกิาซึง่มกัมีการตรวจพบผูต้ิดเชือ้ดงักลา่ว 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 194.85 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.ฉุดเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตัวลงในเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะชะลอตวั ท่ามกลางแนวโนม้ท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัอตัราดอกเบีย้มากขึน้เพ่ือสกดักัน้เงินเฟ้อ 

ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26,435.01 จดุ ลดลง 194.85 จดุ หรือ -0.73% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุ่มเหมือง

แร,่ กลุม่ผลติภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน ตลอดจนกลุม่เครื่องมือชั่งตวงวดั 

 (-) จีนเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม-ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ดีกว่าคาด  ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี ้ว่า การผลิต

ภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.ปรบัตวัขึน้ 0.7% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยฟ้ืนตวัขึ ้นจากเดือนเม.ย.ท่ีรว่งลง 2.9% และดีกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์่าการผลิต

ภาคอตุสาหกรรมจะลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. ขณะท่ีอตัราว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนอยู่ท่ีระดบั 5.9% ในเดือนพ.ค. ลดลง 0.2% จากเดือนเม.ย.  NBS 

ระบุในแถลงการณว์่า "ขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าเศรษฐกิจจีนมีการฟ้ืนตวัท่ีดีขึน้ในเดือนพ.ค. โดยผลกระทบเชิงลบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

เริ่มบรรเทาลง และดชันีชีว้ดัท่ีส  าคญัก็เริ่มฟ้ืนตวัขึน้เล็กนอ้ย อย่างไรก็ดี เรายอมรบัว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนีย้งัคงซบเซาและมีความซบัซอ้นมากขึน้ 

ซึง่ท าใหเ้ศรษฐกิจจีนยงัคงเผชิญกบัความยากล าบากและความทา้ทาย"  

 (-) เกาหลีใต้จ้างงานเพิ่มขึน้ติดต่อกัน 15 เดือน หลังเศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเน่ือง ส  านกังานสถิติแห่งชาติเกาหลีใตร้ายงานในวนันีว้่า ตวัเลขจา้งงานเดือน

พ.ค.ของเกาหลีใตอ้ยู่ท่ีระดบั 28.49 ลา้นต าแหน่ง เพิ่มขึน้ 935 ,000 ต าแหน่งเม่ือเทียบเป็นรายปี ท าสถิติเพิ่มขึน้ติดต่อกันยาวนานถึง 15 เดือน เน่ืองจาก

เศรษฐกิจยังคงอยู่ในทิศทางการฟ้ืนตัว แมภ้าวะเศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนก็ตาม ตัวเลขจา้งงานเดือนพ.ค.แข็งแกร่งกว่าในเดื อนเม.ย.ท่ี

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 865,000 ต าแหนง่ และเป็นการขยายตวัแข็งแกรง่ท่ีสดุในรอบ 22 ปี สว่นอตัราวา่งงานเดือนพ.ค.ลดลง 1% เม่ือเทียบรายปี สูร่ะดบั 3% ซึง่เป็น

ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย. 2542 และจ านวนประชาชนท่ีไมมี่งานท า ลดลง 259,000 ราย สูร่ะดบั 889,000 รายในเดือนพ.ค.  

 (-) สหรัฐเล็งรีดภาษีบริษัทน ้ามัน หลังโกยก าไรช่วงราคาน ้ามันแพงขณะปชช.ย ่าแย่ นายรอน ไวเดน ประธานคณะกรรมการดา้นการเงินแห่งวฒุิสภา

สหรฐั วางแผนท่ีจะเสนอกฎหมายเรียกเก็บภาษีส่วนเพิ่ม (surtax) จากก าไรส่วนเกินของบริษัทน า้มนั โดยจะเรียกเก็บภาษีดงักลา่วในอตัรา 21% จากบรษัิท

น า้มนัและก๊าซท่ีมีรายไดต้่อปีมากกว่า 1 พนัลา้นดอลลาร ์และบรษัิทท่ีมีก าไรมากกวา่ 10% จะตอ้งจ่ายภาษีดงักลา่ว นายไวเดนกลา่วว่า "ขณะท่ีชาวอเมรกินั

ตอ้งจ่ายเงินมากขึน้ในการเติมน า้มนัเชือ้เพลิง บรษัิทน า้มนัรายใหญ่ก็กอบโกยก าไรสงูขึน้เป็นประวตัิการณ ์รวมทัง้ใหผ้ลประโยชนแ์ก่บรรดาซีอีโอ และกลุม่ผู้

ถือหุน้ดว้ยการซือ้หุน้คืนจ านวนมาก นอกจากนี ้บริษัทเหล่านีย้งัใชช้่องโหว่ของกฎเกณฑด์า้นภาษี (tax code) เพ่ือน าเงินไปใชจ้่ายในดา้นอ่ืน ๆ โดยไม่ตอ้ง

เสียภาษี" ทั้งนี ้ขอ้เสนอการเรียกเก็บภาษีของนายไวเดนเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลใหร้าคาน า้มันดิบ WTI ร่วงลง 2 ดอลลาร ์หรือ 1.65% ปิดท่ี 118.93 

ดอลลาร/์บารเ์รลในการซือ้ขายท่ีตลาดนิวยอรก์เม่ือวนัองัคาร (14 มิ.ย.)  

  (-) ที่ปรึกษา FDA สหรัฐหนุนฉีดวัคซีนโควิดของโมเดอรน์าให้เด็กอายุ 6-17 ปี ท่ีปรกึษาส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัได้

แนะน าอย่างเป็นเอกฉนัทเ์ม่ือวนัองัคาร (14 มิ.ย.) ให ้FDA อนมุตัิฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ของบรษัิทโมเดอรน์าใหก้บัเด็กอาย ุ6-17 ปี ทัง้นี ้คาดวา่ FDA ซึง่

โดยทั่วไปแลว้จะปฏิบตัิตามค าแนะน าของท่ีปรกึษา แต่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งท าเช่นนัน้เสมอไปนัน้ จะอนมุตัิการฉีดวคัซีนของโมเดอรน์าส าหรบัเด็ กอาย ุ6-17 ปีใน

ไมช่า้นี ้และ CDC จ าเป็นตอ้งแนะน าการใชว้คัซีนดงักลา่วดว้ย โดยคณะกรรมการท่ีปรกึษาของ CDC มีก าหนดจะประชมุในวนัศกุรแ์ละวนัเสารนี์ ้ 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 13 มิ.ย. - - ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั   - - 

วนัองัคารท่ี 14 มิ.ย. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -34.3 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็ เดือนพ.ค.   93.1** 93.2 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนพ.ค.   0.5%** 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.1** 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.7%** -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ค.   -6.7%** -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.5% -1.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.8% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   0.2% 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลติ (Empire State Index)   3.2 -11.6 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   1.2% 2.0% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยัโดย NAHB   68 69 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 2.0M 

วนัพ หสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.50% <1.00% 

 01.00น. สหรฐั  FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 18.00น. องัก ษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   1.25% 1.00% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   5.1 2.6 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   230K 229K 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือน พ.ค.   1.79M 1.82M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.71M 1.72M 

วนัศกุรท่ี์ 17 มิ.ย. 19.45น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   79.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   -0.4% -0.3% 

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

*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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