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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/07/2565 11:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.80 1,709.69 0.89 0.05 

Spot Silver ($) 18.43 18.35 -0.08 -0.43 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,820 29,870 50 0.17 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,810 29,880 70 0.23 

Gold Online Futures (GOU22) 1,728.90 1,721.20 -7.70 -0.45 

Silver Futures (SVFU22)  19.18 18.52 -0.66 -3.44 

ดชันดีอลลาร ์ 108.64 108.57 -0.07 -0.06 

เงนิบาท (฿/$) 36.55 36.68 0.13 0.34 

        ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
วันก่อนหน้าราคาปรับตัวลงท าระดับต ่าสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง หาก
ราคาฟ้ืนตัวขึน้ในช่วงสั้น สอบแนวต้านท่ี 1,736-1,751 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนกัลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรง
ขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรบัตัวขึน้
ยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกนั อย่างไรก็ตาม หากราคาทองค าปรบัตวั
ลง  ประเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,700-1,697 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านท่ี 1,736-
1,751 ดอลลารต์่อออนซ ์เพ่ือรอเขา้ซือ้คืนเพ่ือท าก าไรจากการดีดตัว
ขึน้หากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,700-1,697 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากหลุดชะลอการปิดสถานะขายออกไป โดยสถานะขายตัด
ขาดทนุหากราคาผา่น 1,751 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัลดลงถงึ 25.70 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ทา่มกลางการคาดการณท่ี์ว่าธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 100 bps ในการประชมุเดือนก.ค. หลงัจากดชันีราคาผูบ้รโิภค(CPI) เดือนมิ.ย.พุ่งขึน้เกินคาด ขณะท่ีเม่ือวานนี ้ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่ง
เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในส่วนของผูผ้ลิตเพิ่มขึน้เกินคาดท่ี 1.1% ในเดือนมิ.ย. นั่นท าใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ต่อสู่ระดบั 109.29 เป็นท่ีมาท่ีท าใหร้าคาทองค าดิ่งลงแรงหลุดระดบั
ต ่าสดุของวนัก่อนหนา้และแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 1 ปีท่ี 1,697.52 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคล่ือนไหวในทิศทางไซดเ์วยแ์กว่งตวัในกรอบระหว่าง 
1,706.80-1,716.53 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีปัจจยักดดนัต่อราคาจากสญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี ตลาดถกูกดดนัจากความกงัวลท่ีว่า 
การท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจถดถอยและกระทบต่อความตอ้งการใชน้  า้มนั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 52 
เซนต ์หรอื 0.5% ปิดท่ี 95.78 ดอลลาร/์บารเ์รล อีกทัง้ ส  านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวั 3.9% เม่ือเทียบรายปี 
ซึง่ดีดตวัขึน้อย่างรวดเรว็จากเดือนพ.ค.ท่ีขยายตวัเพียง 0.7% และยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.ของจีน ปรบัตวัขึน้ 3.1% หลงัจากท่ีหดตวัลง 6.7% ในเดือนพ.ค. ดา้น ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของจีนขยายตวัเพียง 0.4% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งต  ่ากว่าเป้าหมายของรฐับาลท่ีระดบั 5.5% อยู่มาก เน่ืองจากเศรษฐกิจไดร้บัผลก ระทบอย่างหนกั
จากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือควบคมุโรคโควิด-19 ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค าไวไ้ด ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรฐั จะเปิดเผยหลายรายการ อาทิเชน่ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.,ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม และคาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ไบเดน" ล่ันจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร ์ในระหว่างการประชมุกบัประธานาธิบดียาอีร ์ลาปิด ผูน้  าอิสราเอล ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐัใหค้  ามั่นว่า สหรฐัจะไม่อนญุาตใหอ้ิหรา่นครอบครองอาวธุนิวเคลียร ์และจะท างานรว่มกบัพนัธมิตรรายอื่นเพื่อเผชิญหนา้กบัภยั
คกุคามจากอิหรา่น ปธน.ไบเดนระบใุนแถลงการณร์ว่มกบัปธน.ลาปิดวา่ การสรา้งความมั่นใจวา่อิหรา่นไมไ่ดค้รอบครองอาวธุนิวเคลียรเ์ป็นผลประโยชน์
ดา้นความมั่นคงที่ส  าคญัส าหรบัทัง้อิสราเอลและสหรฐั นอกเหนือจากส่วนอื่นของโลก ค าปฏิญาณดงักล่าวถกูระบใุนแถลงการณร์ว่มว่าดว้ยความเ ป็น
พนัธมิตรเชิงยุทธศาสตรร์ะหว่างสหรฐัและอิสราเอล ซึ่งลงนามโดยผูน้  าทัง้ 2 ชาติ หลงัการเจรจาที่เยรูซาเลม และมีขึน้เพื่อแกไ้ขขอ้กังวลของรฐับาล
อิสราเอลเก่ียวกบัขอ้ตกลงนิวเคลียรอ์ิหรา่นปี 2558 ที่ฝ่ายบรหิารของปธน.ไบเดนหวงัวา่จะฟ้ืนฟอูีกครัง้ 

 (+) จดีพีจีนีโตเพยีง 0.4% ใน Q2 มาตรการลอ็กดาวนคุ์มโควดิกระทบศก.รุนแรง ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของจีนขยายตวัเพียง 0.4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายของรฐับาลที่ระดบั 5.5% อยู่มาก เน่ืองจาก
เศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุโรคโควิด-19 ทัง้นี ้GDP ไตรมาส 2 ของจีนออกมากต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะห์
ในโพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอรค์าดวา่จะขยายตวั 1% ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี ้จีนเผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่ที่
โควิด-19 เริ่มระบาดในช่วงตน้ปี 2563 ซึ่งส่งผลใหจี้นสั่งล็อกดาวนน์ครเซี่ยงไฮเ้ป็นเวลานานถึง 2 เดือน ซึ่งสถานการณด์งักล่าวส่งผลใหห้่วงโซ่อปุทาน
ประสบกบัภาวะชะงกังนั 

  (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 229.10 จุด ตามทิศทางดาวโจนส-์จับตาข้อมูลศก.จีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบเชา้นีต้าม
ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดลดลงเมื่อคืนวานนี ้และนักลงทุนชะลอการซือ้ขายเพื่อรอการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจของจีนในวนันี ้อาทิ 
ขอ้มลูผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ, การผลิตภาคอตุสาหกรรมและยอดคา้ปลีก ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดวนันีท้ี่ระดบั 20 ,522.11 จดุ ลดลง 229.10 
จดุ หรอื -1.10% 

 (-) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดลบ 52 เซนต ์กังวลเฟดเร่งขึน้ดบ.ฉุดดมีานด ์สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดลบในวนั
พฤหสับดี (14 ก.ค.) โดยตลาดถกูกดดนัจากความกงัวลที่วา่ การที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจถดถอย และ
กระทบต่อความตอ้งการใชน้ า้มนั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 52 เซนต ์หรอื 0.5% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญา
น า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดือนก.ย. ลดลง 47 เซนต ์หรอื 0.5% ปิดที่ 99.10 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบไดร้บัผลกระทบจากการแข็งค่า
ของสกลุเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน พุ่งขึ ้น 0.53% แตะที่ 
108.5420 เมื่อคืนนี ้ทัง้นี ้การแข็งค่าของดอลลารส์่งผลใหส้ญัญาน า้มนัดิบซึ่งก าหนดราคาเป็นดอลลารน์ัน้ มีราคาแพงขึน้และไม่น่าดงึดดูใจส าหรบันกั
ลงทนุที่ถือสกลุเงินอื่น นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากความกงัวลที่ว่า การที่จีนยงัคงใชม้าตรการเขม้งวดเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
ในหลายเมืองนัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ความตอ้งการใชน้ า้มนั 

 (-) จีนเผยยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.พุ่ง 3.1% ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 3.9% ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวั 3.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งดีดตวัขึน้อย่างรวดเรว็จากเดือนพ.ค.ที่ขยายตวัเพียง 0.7% เน่ืองจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวั หลงัจากที่ถกูกระทบเป็นเวลานานหลายเดือนเน่ืองจากการใชม้าตรการลอ็กดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 สว่นยอด
คา้ปลีกเดือนมิ.ย.ของจีน ปรบัตัวขึน้ 3.1% หลังจากที่หดตัวลง 6.7% ในเดือนพ.ค. โดยยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.ไดแ้รงหนุนจากการที่จีนผ่อน คลาย
มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และจากการที่บรษัิทอีคอมเมิรซ์รายใหญ่จดัเทศกาลลดแลกแจกแถมในช่วงกลางเดือนมิ.ย. ซึ่งช่วย
กระตุน้ยอดขายสินคา้ตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ รวมถึงรถยนต ์เครือ่งส าอาง และยา 

  (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเช้านี ้เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้เชา้นี ้โดยหุน้กลุ่มส่งออกได้
อานิสงสจ์ากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรบัตวัขึน้ไม่มาก เน่ืองจากถกูกดดนัจากแรงขายตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุ้นสหรฐัที่ปิด
ลดลงเมื่อคืนวานนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26 ,797.47 จุด เพิ่มขึน้ 154.08 จุด หรือ +0.58% หุน้บวกน าตลาด
ในช่วงเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑเ์บ็ดเตล็ด, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั ตลอดจนกลุ่มพลงังานไฟฟ้าและก๊าซ ส่วนหุน้ลบน าตลาดไดแ้ก่ กลุ่มประกนั , กลุ่ม
ธนาคาร และกลุม่เหมืองแร ่

  
 

 

 

ท่ีมา : 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 

วนัจนัทรท์ี่ 11 ก.ค. 21.15 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารที่ 12 ก.ค. 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   -53.8** -28.0 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -51.1** -28.0 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนม.ิย.   89.5** 93.1 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.5** 38.1 

วนัพธุที่ 13 ก.ค. 13.00 น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2   0.5%** -0.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.8%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ิย.   1.3%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.7%** 0.6% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.2M 

วนัพฤหสับดีที่ 14 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.1%** 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   0.4%** 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   244K** 235K 

 22.00น. สหรฐั  FOMC Member Waller Speaks   - - 

วนัศกุรท์ี่ 15 ก.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2   0.4%** 4.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   0.7% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดอืนมิ.ย.   0.9% -0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   -1.2 -1.2 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   80.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   0.1% 0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   49.0 50.0 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

 21.00น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   1.1% 1.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 08 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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