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S50M22 

แนวตา้น 993 1,000 1,007 

แนวรบั 977 970 963 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 วนัก่อนหน้าดชันีแกว่งตวัลงเคล่ือนไหวแดนลบตลอดวนั ขณะที่การฟืน้ตวัขึน้เร่ิมจ ากดั ประกอบกบัมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา
กดดนัดชันีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม หากวนันีด้ชันี S50M22 ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านด้านบนบริเวณ 990-990 จดุ หรือไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้อย่าง
แข็งแกร่ง อาจมีแรงขายท าก าไรระยะสัน้สลบัเข้ามากดดนัดชันีเพิ่มขึน้ ดชันีมีโอกาสอ่อนตวัลงช่วงสัน้ โดยประเมินแนวรับท่ีบริเวณ 977-970 จุด ส าหรับกลยุทธ์
การลงทุนอาจพิจารณาซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ทัง้นี ้สามารถเปิดสถานะขาย หาก S50M22 ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 990-993 จุด (ตดั
ขาดทนุหากผ่านแนวต้านโซน 1,000 จุดได้) และ เม่ือ S50M22 ปรับตวัลงมาอาจพิจารณาทยอยปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไร หากดชันีปรับตวัลง ไม่หลุดกรอบ
แนวรับด้านล่างบริเวณ 977 จดุ แตห่ากหลดุโซนดงักล่าวได้สามารถชะลอการการปิดสถานะขายไปยงัแนวรับถดัไปบริเวณ 970 จดุ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 31,392.79 -880 -2.73% 

Nasdaq 11,340.02 -414.21 -3.52% 

S&P 500 3,900.86 -116.96 -2.91% 

EUR 

DAX 13,761.83 -436.97 -3.08% 

CAC40 6,187.23 -171.23 -2.69% 

FTSE100 7,317.52 -158.69 -2.12% 

ASIA 

Shanghai 3,284.83 45.88 1.42% 

Hang Seng 21,806.18 -62.87 -0.29% 

Nikkei 27,824.29 -422.24 -1.49% 

SET 1,632.62 -8.72 -0.53% 

SET50 987.61 -5.54 -0.56% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 988.40 981.40 979.00 973.30 

Low 984.10 977.50 975.20 970.10 

Open 985.10 979.50 976.90 970.10 

Close 986.50 979.60 977.30 972.50 

Change -4.70 -4.50 -4.30 -4.00 

Basis -1.11 -8.01 -10.31 -15.11 

Maturity 17 109 200 291 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 29,517 52,159 72,643 

SHORT 27,178 58,350 68,791 

NET 2,339 -6,191 3,852 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 

 

13 June 2022  

 

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 4,364.15 27,873.30 22,173.24 5,218.06 

ขาย 5,270.11 31,733.45 18,102.69 4,522.50 

สทุธ ิ -905.95 -3,860.16 4,070.55 695.57 

Source: SET 

Source: Aspen 
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AOTM22 
แนวตา้น 70.00 71.25 

แนวรบั 67.00 66.00 

 

มุมมอง ราคาหุ้น AOT ปิดท่ีราคา 68.75 บาท ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.25 (+ 0.36%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) : AOT (ทอท.) ด าเนินธุรกิจ จดัการและ
ด าเนินงาน  พฒันาทา่อากาศยาน 6 แหง่ โดยให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ AOT ได้ประโยชน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 คลีคลาย ประกอบกบั ศบค.
ได้ผ่อนคลายข้อก าหนดการเข้าราชอาณาจกัรส าหรับผู้ เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยตัง้แต่เม่ือวันท่ี 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีจ านวนผู้ โดยสารเดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
(ทสภ.) ในภาพรวมเฉล่ียวนัละ 70,000 คน  หนนุยอดการใช้บริการสนามบินภายใต้การบริหารงานของทอท.จ านวน 6 แหง่ โดยเฉพาะสนามบินสวุรรณภมูิ และสนามบินดอนเมือง ให้มีจ านวน
ผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ AOT รายงานผลการด าเนินงานงวดไตรมาส 2/2022 และงวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค.2022 โดย AOT มี รายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึน้ 
1,239.42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 69.72% ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาส 2/2022  ลดลงเหลือ 3,276.46 ล้านบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน มีผลขาดทนุสทุธิ อยู่ท่ี 3,644.08 
ล้านบาท ทัง้นี ้หากภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายมากขึน้ และการประกาศโรคโควิด19 เป็นโรคประจ าถ่ินวนัท่ี 1 ก.ค. 2022 จะช่วยบรรยากาศการเดนิทางนกัทอ่งเท่ียวตางชาต ิรวมไปถึง รอให้
ประเทศจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น มีนโยบายเปิดประเทศและปลอ่ยคนของเขาออกมาทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ ก็จะท าให้ความหวงัว่าในช่วง High season ในช่วงเดือน ต.ค.2022- ม.ค. 2023 มีแนวโน้ม
ยอดผู้ใช้บริการทา่อากาศยาน เพิ่มสงูขึน้ 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long AOTM22 เพ่ือท าก าไรระยะสัน้ เม่ือราคาหุ้น AOT สามารถยืนเหนือแนวรับ 67.00 บาท หากหลดุให้ไปรอดกูารสร้างฐานท่ีแนวรับถดัไปโซน 66.00 บาท (ตดัขาดทนุ
หากหลดุ 66.00 บาท) ทัง้นี ้ให้แบ่งปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคา AOT ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 70.00 บาท ซึง่ราคาหุ้น AOT ทดสอบแนวต้านดงักลา่วหลายครัง้ไม่สามรถ
ผ่านได้ถึงเกิดการอ่อนตวัลง แตห่ากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้ จะท าให้แนวโน้มเป็นบวกเพิ่มขึน้ นกัลงทนุสามารถถือสถานะซือ้ตอ่เพ่ือไปปิดสถานะท่ีแนวต้านโซน 71.25 บาท  

 

อตัราสว่นทางการเงนิ (AOT) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 36.47 42.38 205.82 - 

P/BV (เทา่) 6.38 6.89 6.25 7.76 

ROE (%) 18.29 16.81 2.92 -12.82 

ROA (%) 17.56 16.73 3.22 -9.53 

EPS (บาท) 1.76 1.75 0.30 -1.14 

BVPS (บาท) 10.07 10.77 9.96 7.86 

Dividend Yield (%) 1.63 1.41 0.31 - 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: AOT 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact IRPCM22 BANPUM22X JASM22 TTBM22 TOPM22 ESSOM22 TRUEM22 IVLM22 STAM22 PSLM22 

Open 3.57 13.09 3.57 1.27 60.15 11.99 4.59 51.00 22.57 18.21 

High 3.57 13.10 3.70 1.28 60.15 12.35 4.62 51.00 22.85 18.50 

Low 3.46 12.84 3.57 1.27 56.32 11.88 4.57 50.57 22.35 18.04 

Close 3.46 12.99 3.62 1.28 56.75 12.04 4.62 50.86 22.85 18.50 

Change -0.14 -0.16 -0.01 0.00 -3.77 -0.01 -0.03 -0.44 0.00 0.09 

%Change -3.89 -1.22 -0.28 0 -6.23 -0.08 -0.65 -0.86 0 0.49 

Volume 810 441 218 170 157 134 103 93 79 74 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (10-June-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 เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึง่ผู้ลงทนุควรศกึษากลยุทธ์การลงทนุ 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 AMATAM22 และ Short WHAM22 ซึง่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรม อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, หมวดธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้AMATA คาด
ว่าแนวโน้มผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2022 จะเติบโตดีกว่าไตรมาสก่อน หลังจาก ไตรมาส 1/2022 มีก าไร 553.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 198% เม่ือเทียบกับไตรมาส 
1/2021 โดยรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ,รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค  และรายได้จากการให้เชา่เพ่ิมขึน้ AMATA มียอดขายที่ดินรอโอน (Backlog) มลูค่ารวม 
4,768 ล้านบาท โดยคาดวา่ Backlog ดงักลา่วจะทยอยสง่มอบในชว่งที่เหลือของปี2022 ได้ราว 60-80% ตามสญัญา โดยคาดว่ายอดขายที่ดินจะเร่ิมคึกคกัมากขึน้ในชว่งคร่ึง
ปีหลัง เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากช่วงไตรมาส 1-2 ของทุกปีที่มักเป็นช่วงโลซีซั่น  หากสังเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปี AMATA ให้
ผลตอบแทนประมาณ +1.5% ขณะที่ WHA ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ -3.0% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (AMATA) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 18.04 13.34 19.58 22.82 

P/BV (เทา่) 1.71 1.54 1.30 1.42 

ROE (%) 7.98 12.89 7.43 8.40 

ROA (%) 5.92 8.16 5.23 6.55 

EPS (บาท) 0.95 1.63 1.02 1.22 

BVPS (บาท) 12.03 13.07 13.47 14.78 

Dividend 
Yield (%) 

2.57 1.99 2.56 1.39 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (WHA) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 19.46 16.36 20.01 26.19 

P/BV (เทา่) 2.39 1.90 1.61 1.82 

ROE (%) 11.08 11.39 8.66 8.72 

ROA (%) 7.08 6.54 5.18 5.68 

EPS (บาท) 0.20 0.22 0.17 0.04 

BVPS (บาท) 1.79 2.04 1.89 1.93 

Dividend 
Yield (%) 

3.26 2.10 4.40 2.85 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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AMATA, WHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 14 บริษัทร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี ตามท่ีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคดัเลือกเป็นผู้ ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขนุนนท์ -มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) และได้เปิดขายเอกสารส าหรับ
การคดัเลือกเอกชน (Request for Proposal Documents : RFP) ส าหรับขัน้ตอนต่อไป รฟม.มีก าหนดการจัดประชุมชีแ้จงการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วม
ลงทนุ โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขนุนนท์-มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2565 เพื่อชีแ้จงรายละเอียดแก่เอกชนผู้ซือ้เอกสารข้อเสนอฯ 
ถึงประเด็นท่ีควรทราบเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการหรืองานในสญัญา รวมถึงการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการ
จดัท าเอกสารข้อเสนอฯ ส าหรับการร่วมลงทนุก่อสร้างงานโยธา การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซอ่มบ ารุงรักษาตอ่ไป 

 หุ้นโรงกลั่นราคาดิ่งยกแผง รับข่าวกระทรวงพลังงานศึกษาลดค่าการกลั่น หุ้นโรงกลัน่ราคาด่ิงยกแผง รับข่าวกระทรวงพลงังานศึกษาขอความ
ร่วมมือปรับลดคา่การกลัน่ TOP ลงแรงสดุมีผลกระทบเพิ่มทุน คาดอาจใช้โมเดลเดียวกบัปี 2008 ท่ีกดราคาน า้มนัดีเซลต ่ากว่าราคาตลาด 3 บาทตอ่ลิตร 
จ านวน 122 ล้านลิตรต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน แนะราคาย่อเป็นจงัหวะ “เข้าซือ้” วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคา
หุ้นกลุ่มโรงกลัน่ในตลาดหุ้นไทยวนันีพ้บว่าราคาหุ้นย่อตวัลงหมด น าโดย บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) -4.53%, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) (SPRC) -1.50%, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) -2.56% บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) -
1.11%, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (BCP) -0.71%, บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ESSO) 0.00%, บริษัท ซสัโก้ จ ากดั 
(มหาชน) (SUSCO) -1.57% 

 ขุมทรัพย์กัญชา 21,000 ล้าน เปิดกัญชาเสรี หวงัดนัเศรษฐกิจไทยคึกคกั “ผู้ผลิตอาหาร” มัน่ใจตลาดกัญชา-กัญชงโตทะลุ 21,000 ล้านบาท นาย
วิศิษฐ์ ลิม้ลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นโยบาย 
“กญัชา/กัญชงเสรี” จะเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยขณะนีผู้้ผลิตอาหารต่ืนตวัเร่ืองนีม้าก และน่าจะเกิดแรงกระเพื่อมส าคญัต่อตลาดใน
ประเทศก่อน ทางสมาคมคาดการณ์ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ไทยจะมีมลูค่าถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 จากปี 2564 น่าจะมีมูลค่าราว 
3,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02-0.04% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศส่วนตลาดของกัญชาท่ีใช้เพื่อความเพลิดเพลินมีมูลค่า 
14,000 ล้านบาท ตลาดกญัชง (มีสาร CBD ต ่ากว่า 1%) ของไทยจะเติบโตปีละ 126% มีมลูค่า 15,770 ล้านบาทภายในปี 2568 จากปี 2564 ท่ีมีมลูค่า 
600 ล้านบาท 

 ราชกจิจาฯประกาศ ไทยขอกู้เงนิญ่ีปุ่ น 1.3 หม่ืนล้าน พร้อม 5 เงื่อนไข  ผู้สื่อข่าวรายงานวา่ ราชกิจจานเุบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลงั 
เร่ือง การกู้ เงินจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นส าหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan ความว่า เพื่ออนุวติัตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลงัขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า 
กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

 ก.ล.ต. เฮียร่ิงปรับเกณฑ์ “คุณสมบัติ” ขายหุ้น IPO ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ก.ล.ต.ได้
เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน ( IPO) เก่ียวกบัการก าหนดคณุสมบติัของบริษัทให้
ชดัเจน เร่ืองการไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้หลกัเกณฑ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ และบริษัทสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ก าหนดคณุสมบติัของบริษัทท่ีจะได้รับอนุญาตว่า ต้องไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีค่อนข้างกว้างและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลกัเกณฑ์ท่ีไม่ต้องการจะรวมถึ งกรณีการ
กระท าผิดกฎหมายท่ีไม่มีนัยส าคญั หรือไม่เก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจหลกัของบริ ษัท ท าให้บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขในเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีจะได้รับ
อนญุาตและอาจท าให้เกิดความลา่ช้าในการระดมทนุและเสียโอกาสทางธุรกิจ 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, Matichon 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดร่วง 880 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่ง-เฟดขึน้ดอกเบีย้แรง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกวา่ 800 จุดในวนัศกุร์ (10 มิ.ย.) หลงั

สหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสงูเกินคาด ซึ่งอาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากขึน้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,392.79 จุด ร่วงลง 880.00 จุด หรือ -2.73%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
3,900.86 จดุ ร่วงลง 116.96 จดุ หรือ -2.91% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,340.02 จดุ ร่วงลง 414.20 จดุ หรือ -3.52% 

 รมว.กลาโหมจีนเตือนสหรัฐหยุดใส่ความ-สร้างความขัดแย้ง  พลเอกเวย่ เฟ่ิงเหอ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของจีน เรียกร้องให้สหรัฐหยุด
ใสค่วามจีนและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีน  ส านกัขา่วซีเอ็นบีซีรายงานว่า ในการประชมุแชงกรีลา ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue) ซึ่งเป็น
เวทีหารือด้านความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ พลเอกเว่ยกล่าวว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศไม่อาจดีขึน้ได้หากสหรัฐ ไม่เลิก
พฤติกรรมดงักลา่ว   

 ผลส ารวจม.มชิแิกนชีเ้งนิเฟ้อฉุดความเช่ือม่ันผู้บริโภคต ่าสุดเป็นประวัตกิารณ์  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุา่ ดชันีความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภคสหรัฐด่ิงลงสู่ระดบั 50.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต ่ากว่าตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ท่ีระดบั 58.5 หลงัจากแตะระดบั 58.4 ในเดือนพ.ค. 

 ดอลล์แขง็ค่า หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง-เก็งเฟดขึน้ดอกเบีย้แรง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื่อเทียบกบัสกลุหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กในวนัศกุร์ (10 มิ.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค.  ดชันีดอลลาร์ซึ่ งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 0.88% แตะท่ี 104.1440  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยนท่ีระดบั 134.37 เยน จาก
ระดบั 134.27 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.9881 ฟรังก์ จากระดบั 0.9801 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาท่ีระดบั 
1.2755 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2689  ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนคา่ลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐท่ีระดบั 1.0525 ดอลลาร์ จากระดบั 1.0624 
ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2318 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2505 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7057 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 0.7103  ดอลลาร์สหรัฐ 

 จับตาเฟดเซอร์ไพรส์ขึน้ดบ. 0.75% สัปดาห์หน้าสกัดเงินเฟ้อ  หวัน่ 0.50% เอาไม่อยู่  นกัวิเคราะห์จากธนาคารบาร์เคลยส์ระบวุ่า ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) มีเหตผุลท่ีดีท่ีจะสร้างความประหลาดใจต่อตลาดในสปัดาห์หน้าด้วยการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สงูกว่าท่ีคาดไว้ หลงัการเปิดเผยตวัเลขเงิน
เฟ้อท่ีพุง่ขึน้ในวนันี ้ ทัง้นี ้ก่อนท่ีสหรัฐจะเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดือนพ.ค.ในวนันี ้นกัลงทนุคาดการณ์วา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
0.50% ทัง้ในเดือนมิ.ย.และก.ค.  อย่างไรก็ดี ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า นักลงทุนให้น า้หนัก 20% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากเดิมท่ีระดบั 5% เมื่อวานนี ้ นอกจากนี ้นักลงทุนให้น า้หนกั 50% ท่ี เฟดจะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 26-27 ก.ค. เพ่ิมขึน้จากเดิมท่ีระดบั 19% เมื่อวานนี ้

 บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งแตะ 3% เก็งเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อ   อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งขึน้แตะระดบั 
3% ในวนันี ้ซึ่งเป็นระดบัสูงสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2551 หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสูงเกินคาด ซึ่งอาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ณ เวลา 22.33 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งขึ ้นสู่ระดับ 
2.999% หลังแตะระดับ 3% ก่อนหน้านี ้ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 3.148% และอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 3.226%  

 สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่าย
ของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 8.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดครัง้ใหม่ในรอบ 40 ปี และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดกา รณ์ท่ีระดบั 8.3%   
ดัชนี CPI ดังกล่าวสูงกว่าระดับ 8.3% ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าระดับ 8.5% ท่ีท าไว้ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2524  
นอกจากนี ้ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 0.7%   ขณะเดียวกนั ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึง่ไมน่บั
รวมหมวดอาหารและพลงังาน พุง่ขึน้ 6.0% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี สงูกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 5.9%   เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี CPI 
พืน้ฐานดีดตวัขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 0.5% 

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