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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
20-07-2022 12:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,710.60 1,709.20 -1.40 -0.08 

Spot Silver ($) 18.73 18.77 0.04 0.21 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 29,850 29,850 0 0.00 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 29,820 29,860 40 0.13 

Gold Online Futures (GOU22) 1,726.50 1,722.60 -3.90 -0.23 

Silver Futures (SVFU22)  19.07 19.00 -0.07 -0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 106.68 106.54 -0.15 -0.14 

เงนิบาท (฿/$) 36.60 36.66 0.06 0.15 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะที่แนวรับระยะสัน้นัน้จะอยู่บริเวณ 
1,700-1,697 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (1,697 ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา) 
หากยืนได้ ราคาพยายามขึน้ไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,724-1,746 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,746 ระดับสงูสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา) แต่หากยืน
เหนือแนวรับแรกไม่ได้  ท าให้ราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อทดสอบแนวรับ
ถดัไป 1,680-1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (1,676 ระดบัต ่าสดุของปี2021) 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นเก็งก าไรตามกรอบ หาจงัหวะการเปิดสถานะซือ้ท าก าไรรยะสัน้ หาก
ราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,700-1,697 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการ
ลงทุนหากราคาหลุด 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่ง
ทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้านที่ 
1,724-1,746 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับ เพิ่มขึน้ 2.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  รับแรงหนนุหลงัดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลงมา จากท่ีสกลุเงินยโูรแข็งคา่ขึน้ แตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์ท่ี 1.0267 
ดอลลาร์ หลงั Reuters ระบุว่าเจ้าหน้าท่ีธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก าลงัพิจารณาปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% รวมไปถึงสกุลเงินปอนด์ท่ีแข็งค่าขึน้  หลงัอตัราการว่างงานของสหราช
อาณาจักรอยู่ท่ีระดบั 3.8% ในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนพ.ค. ขณะท่ีจ านวนคนท างานเพิ่มขึน้มากท่ีสดุนับตัง้แต่กลางปี 2021 สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ส่วนในวนันีร้าคา
ทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั sideway ออกข้างในกรอบ 1,708.89-1,713.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนนุจากท่ีหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุว่า ขณะนีรั้สเซียวางแผนท่ีจะผนวกดินแดน
ยเูครนท่ีรัสเซียยดึครองได้ ซึง่รวมถึงแคว้นเคอร์ซอนและซาโปริซเซีย ซึง่ตัง้อยู่ภมูิภาคโดเนสก์และลฮูนัสก์ และได้ขนานนามยทุธศาสตร์นีว้่า "คูมื่อการผนวกดนิแดน" (annexation playbook) 
อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยักดดนัอยู่ หลงัประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย เผยว่าศกัยภาพการส่งก๊าซผ่านทอ่ Nord Stream 1 ซึง่เป็นทอ่สง่ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีล าเลียงก๊าซจากรัสเซีย
ให้กบัยโุรปนัน้ อาจจะลดลงอีกจากการซ่อมบ ารุงลา่ช้า ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความกังวลเร่ืองวิกฤตพลงังานยโุรปอีกครัง้ ซึง่อาจท าให้สกลุเงินยโูรอ่อนค่าลง หนนุสกุลเงินดอลลาร์
ให้แข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบยโูร และกลบัมากดดนัทองค า ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐแฉรัสเซียเล็งผนวกดินแดนยูเครน เตือนอาจถูกคว ่าบาตรรอบใหม่ ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ข้อมลูจากหน่วยขา่วกรองของสหรัฐระบวุา่ ขณะนี ้
รัสเซียวางแผนท่ีจะผนวกดินแดนยูเครนท่ีรัสเซียยึดครองได้ในสงครามครัง้นีเ้ข้ากบัดินแดนของรัสเซียแบบเบ็ดเสร็จ นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมัน่คง
แห่งชาติเปิดเผยกบัผู้สื่อข่าวในวนัองัคาร (19 ก.ค.) ว่า "รัฐบาลรัสเซียก าลงัทบทวนแผนการผนวกภูมิภาคต่าง ๆ ของยูเครนเข้ากบัรัสเซียอย่างจงใจ ซึ่งรวมถึง
แคว้นเคอร์ซอน และซาโปริซเซีย ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของในภูมิภาคโดเนสก์ และทางตะวนัออกของภูมิภาคลูฮนัสก์" นายเคอร์บียงักล่าวด้วยวา่ รัสเซียเตรียม
เปิดตวัยุทธศาสตร์ซึ่งสหรัฐเรียกว่า "คู่มือการผนวกดินแดน" (annexation playbook) โดยใช้กลยุทธ์ท่ีคล้ายคลงึกบัเมื่อครัง้ท่ีรัสเซียยึดครองดินแดนไครเมียมา
จากยูเครนในปี 2557 ทัง้นี ้นายเคอร์บีเตือนวา่ สหรัฐและชาติพนัธมิตรวางแผนท่ีจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรง หากรัสเซียเดินหน้าแผนการผนวกดินแดน 
โดยกล่าวว่า "รัสเซียจะเผชิญกบัการคว ่าบาตรเพิ่มอีก ซึ่งจะท าให้รัสเซียถูกมองว่าเป็นประเทศนอกคอกในสายตาชาวโลก เพราะเราไม่อาจยอมรั บการผนวก
ดินแดนตา่ง ๆ ของยเูครนเข้ากบัดินแดนของรัสเซียอย่างจงใจ" 

 (+) จีนขู่ใช้มาตรการขัน้เด็ดขาด หากปธ.สภาผู้แทนฯสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน รัฐบาลจีนออกโรงเตือนสหรัฐวา่ จะใช้มาตรการขัน้เดด็ขาด หากนาง
แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวนั หลงัจากท่ีไฟแนนเชียล ไทมส์รายงานว่า นางเพโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวนัในเดือนส.ค.นี ้
นางเพโลซีและคณะผู้แทนสหรัฐจะเดินทางเยือนอินโดนีเซีย , ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ และจะเดินทางเยือนส านกังานใหญ่ของหน่วยบญัชาการอินโด -
แปซิฟิกของสหรัฐท่ีเกาะฮาวาย ทางด้านนายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า "การเดินทางเยือนของนางเพโลซีจะเป็นการท าลาย
อธิปไตยและบรูณภาพแห่งดินแดนของจีน" นายจ้าวกลา่ววา่ "หากสหรัฐยงัดือ้แพง่ท าตามนัน้ จีนจะใช้มาตรการขัน้เดด็ขาดอย่างแน่นอน เพื่อปกป้องอธิปไตย
ของชาติและบรูณภาพแห่งดินแดนอย่างเตม็ท่ี สหรัฐจะต้องรับผิดชอบผลจากการกระท าทัง้หมดนี"้ 

 (+) จีนพบผู้ตดิเชือ้โควดิรายวันทะลุ 1 พันรายเป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดือน คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงในวนันีว้า่ พบผู้ ติดเชือ้โค
วิด-19 รายใหม ่1,012 รายในวนัองัคาร (19 ก.ค.) โดยในจ านวนนีเ้ป็นผู้ ติดเชือ้ท่ีแสดงอาการ 150 ราย และไมแ่สดงอาการ 862 ราย ซึง่ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่
วนัท่ี 20 พ.ค.ปีนีท่ี้จีนพบผู้ ติดเชือ้รายวนัสงูกวา่ 1,000 ราย ตวัเลขดงักล่าวเพ่ิมขึน้จากเมื่อวนัจนัทร์ท่ีผา่นมา (18 ก.ค.) ซึ่งจีนพบผู้ ติดเชือ้รายใหม ่776 ราย โดย
ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ ติดเชือ้ท่ีแสดงอาการ 273 ราย และไมแ่สดงอาการ 539 ราย ทัง้นี ้จีนไมพ่บผู้ เสียชีวิตรายใหมจ่ากโควิด-19 ซึง่ท าให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตยงัคงอยู่
ท่ี 5,226 ราย จ านวนผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ในจีนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง แม้รัฐบาลจีนเดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid) ซึง่ก าหนดให้มีการปพูรมตรวจ
เชือ้ขนานใหญ่, ล็อกดาวน์พืน้ท่ีท่ีพบการติดเชือ้ และควบคุมการเดินทาง แม้ว่านโยบายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างภาระให้กบัสงัคมจีนก็
ตาม 

 (-) "ปูติน" เตือนการส่งก๊าซผ่าน Nord Stream 1 อาจลดอีก เหตุซ่อมบ ารุงล่าช้า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน ผู้น ารัสเซียเปิดเผยในวนันี ้(20 ก.ค.) ว่า 
ศกัยภาพในการส่งของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งเป็นท่อส่งขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีล าเลียงก๊าซจากรัสเซียให้กบัยุโรปนัน้ อาจจะลดลงอีก เน่ืองจากกระบวนการ
ซอ่มบ ารุงอปุกรณ์ของท่อส่งก๊าซแห่งนีด้ าเนินไปอย่างล่าช้า ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งล าเลียงก๊าซจากทะเลบอลติกไปยงัเยอรมนีนัน้ ก าลงัถูกจบัตาอย่าง
ใกล้ชิดนบัตัง้แตร่ัสเซียสง่ก าลงัทหารรุกรานยเูครนเมื่อวนัท่ี 24 ก.พ.ท่ีผา่นมา โดยท่อสง่แห่งนีย้งัคงอยู่ในระหว่างการซอ่มบ ารุงระหว่างวนัท่ี 11-21 ก.ค.  "ขณะนี ้
มีแค่เคร่ืองสบูก๊าซท่ีท างานได้เหลือแค่ 2 ตวัท่ีท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งสามารถสูบก๊าซได้ประมาณ 60 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และหากเคร่ืองสบูอีกตวัหนึ่งไม่
สามารถกลบัมาใช้งานได้ เราก็จะต้องส่งกงัหนัสบูก๊าซอีกตวัหนึ่งไปท าการซ่อมแซมในวนัท่ี 26 ก.ค." ปธน.ปติูนกล่าว ทัง้นีห้ากยุโรปเผชิญวิกฤตพลงังานจาก
การท่ีรัสเซียยกเลิกการสง่ก๊าซธรรมชาติผา่นท่อสง่ Nord Stream 1 รัฐบาลเยอรมนีก็จะประกาศยกระดบัภาวะฉกุเฉินด้านพลงังานสูร่ะดบั 3 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับบริษัทจดทะเบียนเผยผลประกอบการสดใส ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุง่ขึน้กวา่ 700 จดุในวนัองัคาร (19 ก.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 
27,295.95 จุด เพิ่มขึน้ 334.27 จุด หรือ +1.24%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้ นฮ่องกงเปิดวันนีท่ี้ 20968.42 จุด เพิ่มขึน้ 307.36 จุด หรือ +1.49% และดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุ้ นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,291.55 จุด เพิ่มขึน้ 12.12 จุด หรือ +0.37% นักลงทุนขานรับผลประกอบการท่ีสดใสของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ 
โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่ธุรกิจขดุเจาะน า้มนัและกลุม่ธนาคาร นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของสถาบนัการเงิน ซึ่ง
ช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อภาคธนาคาร ส่วนด้านธนาคารกลางจีนประกาศคงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ประเภท 1 ปีท่ีระดบั 3.7% และคง
อตัราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปีไว้ท่ีระดบั 4.45% ในวนันี ้ซึง่สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของตลาด  

 

 

 

 

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. 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 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 ประเท  รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 18 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB    55** 67 

วนัองัคารท่ี 19 ก.ค. 19.30น. สหรัฐ  การอนญุาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.   1.69M** 1.70M 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนมิ.ย.   1.56M** 1.55M 

วนัพธุท่ี 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.0% 1.6% 

 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   9.3% 9.1% 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.   5.40M 5.41M 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห์   - 3.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.15น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.25% 0.00% 

 19.30น. สหรัฐ  ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมิ.ย.เฟดฟิลาเดลเฟีย   -0.5 -3.3 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   240K 244K 

 19.45น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   -0.5% -0.4% 

วนัศกุร์ท่ี 22 ก.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   50.9 52.0 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.4 52.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   51.0 52.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.0 53.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.5 52.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.6 54.3 

 
20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6 52.7 

 
20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.6 52.7 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 15 ก.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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