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S50M22 

แนวตา้น 985 993 1,000 

แนวรบั 971 964 956 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 แม้ว่าวนัก่อนหน้าดชันีจะมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาแตก่ารออ่นตวัลงเกิดขึน้ในระดบัจ ากดั หากดชันีสามารถแกวง่ตวัในกรอบรักษา
ระดบัไว้ ดชันีมีโอกาสคอ่ยๆ ปรับตวัขึน้ต่อ ทัง้นี ้จบัตากรอบแนวรับด้านลา่งหากดชันีสามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับโซนบริเวณ 974-971 จดุได้ ดชันีระยะสัน้จะยงัคง
เคลื่อนไหวในกรอบทิศทางขาขึน้ ท าให้แนวโน้ม S50M22 อาจปรับตวัขึน้ตอ่ทดสอบแนวต้านด้านบริเวณ 985-993 จดุ แตห่ากยงัไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้
อย่างแขง็แกร่ง อาจต้องระมดัระวงัการออ่นตวัลงอีกครัง้ ส าหรับกลยทุธ์การลงทุนอาจรอการออ่นตวัลงจึงเปิดสถานะซือ้โซนแนวรับท่ีบริเวณ 974-971 จุด (ตดัขาดทุน
หากไมส่ามารถยืนเหนือ 971 จดุได้) รอขายท าก าไรเมื่อดชันีปรับตวัขึน้ไมผ่่านแนวต้านโซน 985-993 จดุ แตห่ากรับความเสี่ยงได้สงูสามารถเปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร
ระยะสัน้ หากยงัไมส่ามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 993 จดุ เมื่อ S50M22 ปรับตวัลงมาอาจพิจารณาปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร สถานะขายเน้นลงทนุระยะสัน้เท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 31,928.62 48.38 0.15% 

Nasdaq 11,264.45 -270.82 -2.35% 

S&P 500 3,941.48 -32.27 -0.81% 

EUR 

DAX 13,919.75 -255.65 -1.80% 

CAC40 6,253.14 -105.6 -1.66% 

FTSE100 7,484.35 -29.09 -0.39% 

ASIA 

Shanghai 3,070.93 -75.93 -2.41% 

Hang Seng 20,112.10 -357.96 -1.75% 

Nikkei 26,748.14 -253.38 -0.94% 

SET 1,626.23 -9.05 -0.55% 

SET50 979.56 -7.38 -0.75% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 982.50 975.60 973.60 968.90 

Low 976.00 969.30 967.70 963.00 

Open 982.00 975.10 972.80 968.90 

Close 977.20 970.40 968.60 963.80 

Change -6.70 -6.70 -6.40 -6.20 

Basis -2.36 -9.16 -10.96 -15.76 

Maturity 36 128 219 310 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 30,706 55,338 67,949 

SHORT 29,833 57,879 66,281 

NET 873 -2,541 1,668 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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วรุต  รุ่งข า 
 

SET 50 Index Futures 

040068 
 

นักวเิคราะห์ : วรุต รุ่งข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 3,903.92 32,343.40 21,776.69 5,619.08 

ขาย 4,908.66 32,151.79 21,276.00 5,306.63 

สทุธ ิ -1,004.75 191.61 500.69 312.45 

Source: SET 

Source: Aspen 

 

KCE 



 

 

 

WHAUPM22 
แนวตา้น 3.98 4.10 

แนวรบั 3.86 3.76 

 

มุมมอง ราคาหุ้ น WHAUP ปิดที่ราคา 3.94 บาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ +0.06 (+1.55%) จากวันก่อนหน้า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน ) 
ประกอบธุรกิจสาธารณปูโภค โดยจ าหน่ายน า้ดิบ ผลิตและจ าหน่ายน า้เพื่ออตุสาหกรรม และบริหารจดัการน า้เสีย และ ธุรกิจพลงังาน โดยลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ WHAUP ได้ประโยชน์จากเซ็นสญัญากับ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด เพื่อด าเนินการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลงัคา (Solar Rooftop) โครงการเมกาบางนา จ านวน 13 อาคาร บนพืน้ที่หลงัคา ทัง้หมด 62,000 ตารางเมตร ก าลงัผลิตติดตัง้รวม 10 เมกะวตัต์ มลูค่า 245 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็นการตอกย า้แผนการขบัเคลื่อนการขยายพอร์ตพลงังานหมนุเวียนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้WHAUP เดินหน้าขยายพอร์ตโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้ภายในและภายนอก
นิคมอตุสาหกรรมของดบับลิวเอชเอ กรุ๊ป ทัง้นี ้ภายในไตรมาส 2/2022 นี ้บริษัทฯ เตรียมเซ็นสญัญาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตัง้บนหลงัคาอีกประมาณ 
3 โครงการ คิดเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 15.9 เมกะวตัต์ และเตรียมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 4 โครงการ ภายใต้ก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 22.56 เมกะวตัต์ ส่งผลให้
บริษัทฯ มัน่ใจวา่ เป้ายอดเซ็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์สะสมในปี 2022 มีโอกาสเพ่ิมเป็น 150 เมกะวตัต์ ตามแผนที่วางไว้อยา่งแน่นอน 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long WHAUPM22 หลงัจากราคาอ่อนตวัลงมาแล้วระดบัหนึ่ง ราคาสามารถรักษาระดบัไว้ได้ จึงเกิดแรงซือ้ให้ราคาดีดตวัขึน้ แนะน าเข้าซือ้หากราคาหุ้น 
WHAUP สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 3.86-3.76 บาท ตัง้จุดตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับโซน 3.76 บาท โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุ้น 
WHAUP ปรับตวัขึน้ไมผ่่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 3.98 บาท แตห่ากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้หรือสามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวต้านถดัไป 4.10 บาท 

อตัราสว่นทางการเงนิ (WHAUP) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 10.20 8.88 16.95 18.44 

P/BV (เทา่) 1.58 1.54 1.33 1.24 

ROE (%) 16.91 15.48 6.32 5.99 

ROA (%) 11.82 10.05 4.78 4.46 

EPS (บาท) 0.59 0.56 0.21 0.19 

BVPS (บาท) 3.51 3.54 3.17 3.28 

Dividend Yield (%) 3.66 3.88 6.01 6.19 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 
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Analyst Picks: WHAUP 
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Contact GUNKULM22 BANPUM22X IVLM22 WHAM22 ADVANCM22 IRPCM22 TRUEM22 CKM22 GPSCM22 AWCM22 

Open 5.38 12.18 48.30 3.16 219.99 3.35 4.48 20.30 63.67 4.91 

High 5.69 12.20 48.55 3.16 224.65 3.35 4.48 20.40 64.75 4.91 

Low 5.36 11.96 47.90 3.13 219.99 3.26 4.44 20.25 63.25 4.90 

Close 5.67 11.99 48.25 3.13 224.00 3.27 4.44 20.25 64.35 4.90 

Change 0.32 -0.18 -0.45 -0.03 4.50 -0.07 -0.01 0.33 1.10 0.02 

%Change 5.98 -1.48 -0.92 -0.95 2.05 -2.1 -0.22 1.66 1.74 0.41 

Volume 280 278 247 220 174 144 126 120 114 113 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (24-May-22) 

 

Source: Aspen 

 

KCE 

หมายเหต:ุ กราฟทัง้หมดอา้งองิจากหุน้สามัญ 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธ์การลงทุน  อาจสามารถใช้กลยทุธ์ Short Calendar Spread โดยเปิดสถานะ Long S50M22และ Short S50U22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ 
Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึง่ผู้ลงทนุควรศกึษากลยุทธ์การลงทุน ข้อจ ากดั, ความเส่ียง, ผลตอบแทนของกลยุทธ์นีใ้ห้ดี
ก่อนการตดัสินใจลงทนุทกุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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 Inter Commodity Spread Trading Idea 

Single Stock Futures 

*หมายเหตุ 
1. Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึง่ผู้ลงทนุควรศกึษากลยทุธ์การลงทนุ ข้อจ ากดั, ความเสี่ยง, ผลตอบแทนของกลยทุธ์นีใ้ห้ดีก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุทกุครัง้ 
2. การเปิดสถานะใช้หุ้นอ้างอิงในมลูคา่ที่เทา่กนัทัง้ฝ่ัง Long และ ฝ่ัง Short 

 
 
 

*กลยุทธ์การลงทุน  
แนะน าเปิดสถานะ Long ADVANCM22 และ Short JASM22 ซึง่อยู่ในกลุม่อตุสาหกรรม เทคโนโลยี, หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัง้นี ้ADVANC 
มุง่สร้างการเติบโตในบริการ 5G เพิ่มเป็น 5 ล้านราย ทางด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน ปีนีม้ีเป้าหมายท่ีจะมุ่งเน้นการท าตลาดแบบ การผนวกรวมบริการทัง้อินเทอร์เน็ต
บ้าน โทรศพัท์มือถือ และ คอนเทนต์เป็นแพ็กเกจรวม ตัง้เป้ามีฐานลกูค้า 2.2 ล้านรายในปีน 2022  ตัง้เป้ารายได้ปี 2022เติบโต 4-5% จากปีก่อน ส าหรับ EBITDA ปี
2022 ตัง้เป้าเติบโต 1-3% คาดวา่ในคร่ึงปีหลงันีจ้ะเห็นความคืบหน้า การร่วมทุนกบัธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จดัตัง้ AISCB เพื่อให้บริการสินเช่ือดิจิทลั หากสงัเกต
ผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลงั 1 ปี ADVANC ให้ผลตอบแทนประมาณ +32% ขณะท่ีJASให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ +22% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (ADVANC) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 16.79 20.45 19.15 25.13 

P/BV (เทา่) 10.12 10.22 7.64 9.15 

ROE (%) 55.05 49.20 37.88 34.24 

ROA (%) 14.20 14.54 12.02 10.91 

EPS (บาท) 9.98 10.49 9.23 9.05 

BVPS (บาท) 17.04 20.84 23.04 25.12 

Dividend 
Yield (%) 

4.10 3.32 4.17 3.01 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (JAS) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 6.24 12.58 14.06 - 

P/BV (เทา่) 2.13 2.21 4.17 12.70 

ROE (%) 31.78 38.76 -25.98 -35.94 

ROA (%) 11.95 28.37 1.40 2.87 

EPS (บาท) 0.63 0.90 -0.37 -0.17 

BVPS 
(บาท) 

2.11 2.26 0.76 0.28 

Dividend 
Yield (%) 

10.62 11.24 54.00 7.10 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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ADVANC, JAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 นายกฯ เผยเพิ่มสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน รอคลัง-สภาพัฒน์หารือ รับเหลืองบฯน้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าว

ภายหลงัประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเพ่ิมสิทธ์ิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ว่า ก าลงัพิจารณาด าเนินการ โดยอยู่ระหว่างกระทรวงการคลงัรับไปพิจารณาแล้ว
ร่วมกบัส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สภาพฒัน์)  ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ สิ่งส าคญัที่สดุต้องดเูร่ืองงบประมาณ เพราะงบประมาณที่
เหลือมีอยู่จ ากดั งบกลางก็เหลือน้อยและต้องเตรียมไว้ส าหรับใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเสียหายที่ อาจเกิดขึน้ในชว่ง
หน้าฝน หน้าน า้หลาก นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.วันนีรั้บทราบผลการประชุมเท่านัน้ ยังไม่ได้มีกา รอนุมัติให้
ด าเนินการ เพราะโครงการดงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกระทรวงคลงัและสภาพฒัน์ ยงัไมไ่ด้น าเสนอมาตรการดังกลา่วเข้ามา 

 สุพัฒนพงษ์ ถกคลัง-ธปท.-สภาพัฒน์ มาตรการแจกเงนิรอบใหม่ สพุฒันพงษ์ เผยเรียกกระทรวงการคลงั-ธปท.-สภาพฒัน์ คลอดมาตรการเศรษฐกิจชว่งคร่ึงปี
หลัง ทัง้ต่อ 10 มาตรการด้านพลงังานเดิม แย้มก าลังดูอุ้มคนใช้เบนซินด้วย พิพัฒน์รายงาน ครม. นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เด้งรับเปิดประเทศ ผุดแพ็กเกจ
กระตุ้นนกัทอ่งเที่ยวตะวนัออกกลาง-อินเดีย กระตุ้นการทอ่งเที่ยวชว่งโลว์ซีซัน่ เปิดตลาดใหมแ่ทนนกัทอ่งเที่ยวจีน วนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ท าเนียบรัฐบาล นาย
สพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลงังาน ให้สมัภาษณ์หลงัการประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา่ 10 มาตรการช่วยค่าครองชีพด้านพลงังาน ซึ่ง
เป็นมาตรการระยะสัน้และจะครบในเดือน ก.ค. 65 ดงันัน้ ต้องมาดภูาพรวมทัง้หมดให้ครบทกุมิติ เพ่ือทบทวนใหม่ทัง้หมด โดยจะต้องฟังจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพราะหลงัจากเดือน มิ.ย. 65 เราต้องตดัสินใจแล้วว่า สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยเูครนยืดเยือ้แบบไหน คงยืดเยือ้อยู่แล้ว แต่ยืดเยือ้ในระดบัที่สงูมากน้อยขนาด
ไหน “หลงัเดือน มิ.ย. จะมีมาตรการออกมาเพิ่ม เพราะมาตรการเดิมจะสิน้สดุครบในเดือน มิ.ย. ซึง่ตนจะกลบัมาดมูาตรการพลงังานใกล้ชิดมากขึน้  

 เฮ! กลางมิ.ย.ถอดหน้ากากในที่โล่ง ปลัด สธ.เผยจ่อปรับค าแนะน าสวมแมสก์ 3 กรณี  เม่ือวนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซา่ จ.สรุาษฎร์
ธานี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมส านักงานปลัด (สธ.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่  ครัง้ที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานส าคญั รวมทัง้การเตรียมการของพืน้ที่เพ่ือรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสูก่ารเป็นโรคประจ า
ถ่ิน นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึน้ต่อเน่ือง และเร็วกว่าฉากทัศน์ที่คาดการณ์ มัน่ใจว่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจ าถ่ินตามเวลาที่
วางแผนไว้ หน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่จงึต้องมีการบริหารด้านสงัคมร่วมด้วย โดยน าร่องกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัโควิด-19 อย่างปลอดภยัเพื่อสร้างความ
มัน่ใจกับประชาชน ทัง้นี ้ประมาณกลางเดือนมิถนุายนนี ้จะปรับค าแนะน าให้สวมหน้ากากอนามยัใน 3 กรณี คือ 1.กลุ่มผู้ ป่วยหรือกลุม่เสี่ยง 608 2.อยู่ในสถานที่
ปิด อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก และ 3.กิจกรรมที่มีคนร่วมกนัจ านวนมาก พร้อมทัง้ขอให้สื่อสารไปถึงประชาชนให้ทราบการปฏิบตัิตนและเรียนรู้ที่จะอยูก่บัโรคโควิด-19  

 มาเลเซียระงับส่งออกเนือ้ไก่บางส่วน คาดกระทบสิงคโปร์-ไทย-ญ่ีปุ่น รัฐบาลมาเลเซียได้เรียกประชมุผู้ ค้าและจ าหน่ายสัตว์ปีกรายใหญ่ของประเทศ เพื่อ
หารือถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือและจดัหาซัพพลายในประเทศได้อย่างต่อเน่ือง  ส านักข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารของมาเลเซียได้หารือกับบริษัทจ าหน่ายและกลุ่มผู้ เลีย้งสัตว์ปีก 12 แห่ง ได้แก่  Leong Hup Poultry Farm Sdn., HLRB Broiler Farm Sdn., PWF 
Corporation Bhd. รวมถึงสมาคมเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งสตัว์ปีกแหง่มาเลเซียเม่ือวานนี ้(23 พ.ค.) หลงัคณะรัฐมนตรีเสร็จสิน้การประชมุวา่ด้วยการระงบัการสง่ออก
เนือ้สัตว์ปีก นายอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ นายกรัฐมนตรี แถลงว่า มาเลเซียจะระงับการส่งออกไก่จ านวน 3.6 ล้านตัวต่อเดือน เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มิ.ย.นี ้รวมถึง
ตรวจสอบข้อร้องเรียนการผกูขาดราคาโดยกลุม่ผู้ ค้ารายใหญ่ในตลาด ทัง้นี ้มาตรการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อสิงคโปร์ ซึ่งน าเข้าเนือ้ไก่ 1 ใน 3 จาก
มาเลเซีย ขณะเดียวกนัคาดวา่มาตรการนีย้งัอาจสง่ผลกระทบตอ่ไทย บรูไน ญ่ีปุ่ น และฮอ่งกงด้วย 

 ปลัด สธ.ก าชับหน่วยงานในสังกัดทั่ว ปท. หนุนประชาชนปลูกกัญชา น าไปใช้ถูก กม. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว
ระหว่างเป็นประธานการประชมุส านักงานปลัด สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครัง้ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุ
ราษฎร์ธานี ว่า ส าหรับเร่ืองกัญชาทางการแพทย์ นัน้ วนัที่ 9 มิถุนายนนี ้จะครบก าหนด 120 วนั ที่การปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดมีผลบังคับใช้ 
ประชาชนสามารถปลกูโดยไม่ต้องขออนญุาต เพียงแต่จดแจ้งผ่านแอพพลิเคชัน่ “ปลกูกัญ” หรือเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยจะมี
กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้กัญชาเสรีในทางที่ผิด“ซึง่ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร จงึต้องใช้กฎหมายด้านสาธารณสขุที่มีอยู่
มาควบคุมก ากับก่อน เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ในครัวเรือน แ ละพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์สขุภาพในการต่อยอดทางเศรษฐกิจ โดยในวนัที่ 10-12 มิถนุายน 2565 จะมีการจดัมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร ที่สนามช้าง
อินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กิต จ.บรีุรัมย์ เพ่ือตอกย า้และสร้างความมัน่ใจในการปลกูและใช้ประโยชน์จากกญัชา ด้วย” นพ.เกียรติภมิู กลา่ว 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, Matichon 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์บวกเล็กน้อย, Nasdaq ร่วงกว่า 2% วิตกศก.ถดถอย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวนัองัคาร (24 พ.ค.) 

ขณะท่ีดชันี S&P 500 และ Nasdaq ปิดร่วงลงหลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ และบริษัทจดทะเบียนบางแห่งได้ปรับลดแนวโน้มผล
ประกอบการ นอกจากนี ้นกัลงทุนยงักงัวลวา่ การท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อนัน้ อาจจะสง่ผลให้เศรษฐกิจ
สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,928.62 จุด เพิ่มขึน้ 48.38 จุด หรือ +0.15% , ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,941.48 จุด 
ลดลง 32.27 จดุ หรือ -0.81% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,264.45 จดุ ร่วงลง 270.83 จดุ หรือ -2.35% 

 ดอลล์อ่อนค่า นลท.ผิดหวังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กในวนัองัคาร (24 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ขณะท่ียูโรแข็งคา่อย่างต่อเน่ือง ขานรับแนวโน้มท่ีธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ค.และก.ย.  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.21% แตะท่ี 101.8580  ยูโรแขง็ค่าเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.0727  ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.0692 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์ออ่นคา่ลงแตะท่ีระดบั 1.2515 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2577 ดอลลาร์  

 บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง หันเข้าซือ้พันธบัตร  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี ้ขณะท่ีนกัลงทุน
ปิดรับความเสี่ยง ท่ามกลางการด่ิงลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท และส่งแรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ณ เวลา 00.34 น.ตามเวลาไทย 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.742% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดั บ 
2.966% 

 สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ยอดขายบ้านใหมด่ิ่งลง 16.6% สูร่ะดบั 591,000 ยนิูตใน
เดือนเม.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี และต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 750,000 ยนิูต จากระดบั 709,000 ยนิูตในเดือนมี.ค. 

 ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 4 เดือนในพ.ค.  เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการ
ผลิตและภาคบริการเบือ้งต้นของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 53.8 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 4 เดือน จากระดบั 56.0 ในเดือนเม .ย.  ดชันี 
PMI ถูกกดดนัจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค รวมทัง้ปัญหาห่วงโซ่อปุทานจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีน และสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน  อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยังคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคธุรกิจของสหรัฐยงัคงมีการขยายตวั ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการ
ผลิตเบือ้งต้น อยู่ท่ี 57.5 ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 3 เดือน จากระดบั 59.2 ในเดือนเม.ย.  ส่วนดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้น อยู่ท่ี 53.5 ซึง่เป็นระดบั
ต ่าสดุในรอบ 4 เดือน จากระดบั 55.6 ในเดือนเม.ย 

 EU ยอมรับไม่สามารถบรรลุฉันทามติคว ่าบาตรน า้มันรัสเซียในการประชุม 30 -31 พ.ค.  นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ยอมรับว่า สมาชิก EU ไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบัการคว ่าบาตรการ
น าเข้าน า้มนัจากรัสเซียในการประชุมสดุยอดในวนัท่ี 30-31 พ.ค.  "ดิฉันคิดว่าเร่ืองนีย้ังไม่เหมาะสมท่ีจะน าเข้าสู่ท่ีประชุม EC เน่ืองจากเก่ียวข้องกับ
ปัญหาทางเทคนิค โดยสมาชิก EU บางประเทศไม่มีพรมแดนติดกบัทะเล ท าให้ต้องมีการลงทุนในการสร้างท่อส่งน า้มนัเพิ่ม ขณะท่ีบางประเทศต้อง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลัน่ และพลงังานหมนุเวียน" นางฟอน เดอร์ เลเยนกลา่ว 

 สหรัฐส่งสัญญาณอาจจ ากัดส่งออกน า้มัน หวังควบคุมราคาพลังงานในประเทศ  นางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรีพลงังานสหรัฐ กล่าวว่า 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไมป่ฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจ ากดัการสง่ออกน า้มนั เพื่อควบคมุราคาพลงังานท่ีพุง่ขึน้ในประเทศ 

 ยูเครนร้องขออาวุธเพิ่มด่วน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครน ดมิโทร คเูลบา เร่งเร้าให้รัฐบาลทัว่โลกส่งความช่วยเหลือด้านอาวธุ
อย่างเร่งด่วนให้แก่ยูเครน เพื่อใช้ต่อสู้กบักองทพัรัสเซีย  รัฐมนตรีคเูลบา ทวีตในวนัองัคารว่า "ยงัคงเร็วเกินไปท่ีจะสรุปว่ายูเครนมีอาวธุครบทัง้หมดท่ี
ต้องการแล้ว" และว่า "การรุกรานของรัสเซียในแคว้นดอนบาสเป็นการโจมตีท่ีโหดเหีย้ม และเป็นการสู้รบครัง้ใหญ่ท่ีสดุในยุโรปนับตัง้แต่สงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง" พร้อมกระตุ้นให้ชาติพนัธมิตรเร่งจดัส่งความช่วยเหลือด้านอาวธุและกระสนุให้แก่ยูเครน โดยเฉพาะเคร่ืองยิงจรวดแบบหลายลู ก (MLRS) 
และปืนใหญ่พิสยัไกล เป็นต้น 
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ข่าวสารประกอบการลงทุน 


