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S50M22 

แนวตา้น  977 984  993 

แนวรบั 961 952 944 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 หลังจากราคาอ่อนตัวลงแรงวานนี ้ราคามีโอกาสฟื้นตัวขึน้ช่วงสัน้ แต่หากการฟื้นตัวขึน้เป็นไปอย่างจ ากัด หรือ ดัชนีไม่
สามารถทรงตวัเหนือแนวต้านโซน 974-977 จดุ ประเมินว่าเป็นการฟืน้ตวัขึน้ช่วงสัน้อาจมีแรงขายท าก าไรสลบัเข้ามาอีกครัง้ ทัง้นี ้ประเมินแนวรับโซน  963-
961 จดุ หากยืนไม่ได้ดชันีมีโอกาสเกิดแรงขายให้ทดสอบโซนแนวรับถดัไป บริเวณ 952 จดุ แต่หากทรงตวัเหนือแนวรับแรกได้ ดชันีมีโอกาสสร้างฐานและ
อาจเห็นการแกว่งตวัออกด้านข้าง แนะน าจบัตาแนวต้านบริเวณ 974-977 จดุ หากยืนไม่ได้ให้เปิดสถานะขายเพื่อรอท าก าไรบริเวณกรอบแนวรับด้านล่าง
โซน 963-961 จดุ แต่หากหลดุสามารถถือสถานะขายต่อ โดยดชันีมีโอกาสที่ดัชนีจะเกิดการปรับฐานลงต่อทดสอบแนวรับถดัไปโซน 952 จดุ ทัง้นี ้การเปิด
สถานะขายให้ตัง้จดุตดัขาดทนุหากดชันีดีดตวัขึน้แรงผ่านแนวต้านโซน 984 จดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 30,516.74 -876.05 -2.79% 

Nasdaq 10,809.23 -530.79 -4.68% 

S&P 500 3,749.63 -151.23 -3.88% 

EUR 

DAX 13,427.03 -334.8 -2.43% 

CAC40 6,022.32 -164.91 -2.67% 

FTSE100 7,205.81 -111.71 -1.53% 

ASIA 

Shanghai 3,255.55 -29.28 -0.89% 

Hang Seng 21,806.18 -62.87 -0.29% 

Nikkei 26,987.44 -836.85 -3.01% 

SET 1,600.06 -32.56 -1.99% 

SET50 968.75 -18.86 -1.91% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 973.40 966.70 964.90 959.50 

Low 965.80 959.40 958.00 953.20 

Open 971.50 965.80 964.90 956.60 

Close 967.80 960.90 959.60 954.60 

Change -18.70 -18.70 -17.70 -17.90 

Basis -0.95 -7.85 -9.15 -14.15 

Maturity 16 108 199 290 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 48,764 60,508 126,867 

SHORT 51,800 88,144 96,195 

NET -3,036 -27,636 30,672 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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นักวเิคราะห์ : วรุต รุ่งข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 4,143.15 33,087.93 30,676.04 5,559.65 

ขาย 7,795.75 35,684.92 24,505.46 5,480.63 

สทุธ ิ -3,652.61 -2,597.00 6,170.58 79.02 

Source: SET 

Source: Aspen 
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CHGM22 
แนวตา้น 3.94 4.16 

แนวรบั 3.54 3.38 

 

มุมมอง ราคาหุ้น CHG ปิดท่ีราคา 3.74 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวนัก่อนหน้า บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) : CHG ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วยบริษัท
ย่อยจ านวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลนิิกในกลุม่รวมทัง้หมด 14 แหง่ CHG มีผลประกอบการไตรมาส1/2022 มีรายได้ 3,571.4 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 2,156.6 
ล้านบาท หรือ 152% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2021 หนนุก าไรสทุธิในไตรมาส 1/2022 อยู่ท่ี 1,356.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 439% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2021 ทัง้นี ้CHG เดนิหน้าสร้างการเตบิโต
ให้กับธุรกิจในปี 2022 อย่างต่อเน่ือง โดยการวางเป้าการเติบโตของรายได้  จากธุรกิจของบริษัทฯเอง (Organic Growth) พร้อมเดินหน้าพัฒนาศกัยภาพการให้บริการรักษาโรคยากและ
ซบัซ้อน  ภายใต้การด าเนินการศนูย์บริการทางการแพทย์ (Excellence Center) ขณะเดียวกัน บริษัทสานตอ่ความร่วมมือกับภาครัฐ เพ่ือให้บริการทางด้านสาธารณสขุกบัประชาชนในพืน้ท่ี 
อาทิเช่น การจัดตัง้ศูนย์หวัใจครบวงจรขึน้ในโรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์หวัใจโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร, ศูนย์หวัใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ และศูนย์หวัใจ
โรงพยาบาลระยอง ท่ีพร้อมให้การดแูลอย่างเตม็รูปแบบและครอบคลมุทกุสิทธ์ิการรักษา รวมถึงการเข้าไปรับจ้างบริหารโรงพยาบาลเมืองพทัยา และศนูย์แพทย์ชมุชนเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี 
บริษัทวางแผนเปิดให้บริการศนูย์มะเร็งครบวงจรในปีนี ้ภายใต้ช่ือ โรงพยาบาลชีวารัตน์ ซึง่ถือเป็นศนูย์มะเร็งครบวงจรแห่งแรกในจงัหวดัสมทุรปราการ  ควบคู่ไปกับการมีสว่นร่วมในการดแูล
สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามแนวทาง "ESG" เพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long CHGM22 เม่ือราคาหุ้น CHG สามารถทรงตวัเหนือแนวรับบริเวณ 3.66-3.54 บาท แตห่ากหลดุชะลอการเข้าซือ้ไปท่ีแนวรับถดัไปบริเวณ 3.38 บาท (ตดัขาดทนุหาก
ราคาหลดุแนวรับโซน 3.38 บาท) ทัง้นี ้ให้แบ่งปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาหุ้น CHG ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 3.94 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้
ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปท่ีโซนแนวต้านถดัไป 4.16 บาท 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CHG) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 32.60 41.58 35.73 15.22 

P/BV (เทา่) 6.09 7.92 7.18 6.99 

ROE (%) 18.47 19.41 22.69 72.53 

ROA (%) 14.80 14.85 17.76 63.25 

EPS (บาท) 0.06 0.06 0.08 0.38 

BVPS (บาท) 0.32 0.33 0.34 0.52 

Dividend Yield (%) 1.88 1.94 2.03 1.37 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: CHG 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact BANPUM22X IRPCM22 SPRCM22 TRUEM22 AWCM22 TOPM22 JASM22 CKM22 MTCM22 COM7M22X 

Open 12.80 3.45 12.70 4.50 4.88 55.51 3.56 20.40 45.78 32.80 

High 13.00 3.46 12.78 4.61 4.88 55.51 3.58 20.43 46.15 33.65 

Low 12.70 3.38 12.10 4.50 4.79 52.45 3.49 20.28 45.10 31.95 

Close 12.97 3.40 12.60 4.52 4.80 53.20 3.50 20.28 45.45 32.00 

Change -0.02 -0.07 -0.40 -0.10 -0.15 -3.55 -0.12 -0.32 -1.60 -1.25 

%Change -0.15 -2.02 -3.08 -2.16 -3.03 -6.26 -3.31 -1.55 -3.4 -3.76 

Volume 600 549 255 232 200 191 152 132 126 124 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (13-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 

 

KCE 

AMATA, WHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 รมว.คลัง คาดสรุปมาตรการล็อตใหม่ปลายมิ.ย.ส่งซิกเลิกเหวี่ยงแหเน้นช่วยเฉพาะกลุ่ม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงั กล่าวว่า การประชุมร่วมกนัเมื่อ
สปัดาห์ที่ผ่านมา ไปพิจารณามาตรการชุดใหม่ที่จะบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและราคาพลงังานพุ่งสงู โดยให้ได้ข้อสรุป
ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนมิ.ย.นี ้  อย่างไรก็ตาม ในเบือ้งต้นมองว่าความจ าเป็นในการใช้มาตรการเหว่ียงแหลดลงไปแล้ว อย่างเช่นมาตรการคนละคร่ึง เนื่องจา ก
สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปมากแล้ว เศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตวัขึน้ รายได้ของประชาชนเร่ิมกลบัคืนมา ขณะที่รัฐบาลมีข้อจ ากดัด้านงบประมาณที่ จะน ามาใช้ เนื่องจาก
เงินกู้ที่จะน ามาลดกระทบให้กบัประชาชนเหลืออีกราว 4 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านัน้ ดงันัน้ จึงต้องค่อย ๆ ปรับมาตรการด้านการคลงัให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยคาดว่าจะ
เน้นการให้ความช่วยเหลือกบัผู้ เดือดร้อนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะจากราคาพลงังานที่พุ่งสงูขึน้มากในขณะนี ้นายอาคม กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการน ามาตรการคนละ
คร่ึงเฟส 5 มาใช้ 

 คลัง จ่อเสนอพระราชกฤษฎีกาเก็บภาษีหุ้นเข้าครม.เล็งให้เวลา 90 วันเตรียมระบบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงั กล่าวว่า กระทรวงการคลงัจะเดินหน้า
เก็บภาษีการขายหุ้น โดยจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิในเร็วๆ นี ้แต่จะให้เวลาผู้ เก่ียวข้องเตรียมตวัไม่เกิน 90 วนัก่อนจะเร่ิมจดัเก็บ
ภาษีจริง โดยเฉพาะการเตรียมระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี "เร่ืองการจัดเก็บภาษีเป็นเร่ืองที่ประกาศล่วงหน้าไม่ได้ แต่ว่าเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่รับรู้กนัมาเพ่ือให้
เตรียมตวัด้วย เราต้องเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเสนอแล้วพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อไหร่ เราต้องมีระยะเวลา Grace period เพ่ือให้โบ
รกเกอร์ต่างๆ ท าระบบการหกัภาษีให้กบักรมสรรพากร ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ยาก แต่ให้เวลาเขาหน่อย"นายอาคม กล่าว นายอาคม กล่าวว่า ระยะเวลาการจดัเก็บจะเป็น
เมื่อใดนัน้คงต้องดคูวามพร้อมรอบด้าน และจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่จังหวะที่ตลาดหุ้นตกทกวนัคงไม่ใช่เวลา 

 รมว.คลัง ยันไทยไม่ได้บิดเบือนค่าเงินเพื่อประโยชน์การค้าหลังสหรัฐขึน้ Watch List นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลัง
สหรัฐอเมริกา ขึน้บญัชีให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถกูจับตามองอย่างใกล้ชิดในเร่ืองการบิดเบือนค่าเงินเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าว่า ประเด็นนี ้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ได้เคยชีแ้จงไปหลายครัง้แล้วว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ manipulate ค่าเงิน ซึ่งเร่ืองของค่าเงินต้องให้เป็นไปตามกลไกตลาด  อนึง่ กระทรวงการคลงัสหรัฐฯ 
ได้เปิดเผยรายงานรอบคร่ึงปีว่าด้วยประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน ซึ่งยงัไม่พบว่ามีประเทศใดที่ถกูสหรัฐฯ ระบวุ่าจงใจบิดเบือนค่าเงินเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า ในขณะที่มี 
12 ประเทศท่ีถกูสหรัฐฯ ขึน้บญัชีจบัตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อินเดีย เยอรมนี อิตาลี เม็กซิโก ไต้หวนั เวียดนาม และไทย 

 ผู้ว่า ธปท.ระบุทศิทางดอกเบีย้ไทยต้องดูบริบทในประเทศ แต่ปรับขึน้ช้าไปก็ไม่ดี นายเศรษฐพฒุิ สทุธิวาทนฤพฒุิ ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว
ว่า การจะพิจารณาปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย จ าเป็นต้องขึน้กบับริบทของประเทศเป็นส าคญั และคงไม่ใช่การปรับขึน้ดอกเบีย้ไปตามทิศทางของธนาคาร
กลางประเทศหลกัๆ เนื่องจากบริบทของไทย แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เงินเฟ้อของไทยที่เพ่ิมขึน้มาจากฝ่ังอปุสงค์เป็นหลกั ไม่ใช่จากฝ่ังอุปทาน "การขึน้ดอกเบีย้ต้องดู
บริบทของเรา เพราะเราต่างจากชาวบ้าน เงินเฟ้อเราที่พุ่งขึน้มาจากฝ่ังอปุสงค์ ไม่ได้มากเท่าฝ่ังอปุทาน ในบริบทปัจจุบนัการขึน้ดอกเบีย้ควรเป็นแบบเรา ไม่ควรต้องตาม
ต่างชาติ เฟดขึน้ดอกเบีย้ ก็ไม่จ าเป็นว่าเราต้องขึน้ตาม เราต้องดูบริบทของเรา จริงที่เฟดขึน้ดอกเบีย้ แล้วเราไม่ขึน้ อาจกระทบเงิน ทุนเคลื่อนย้าย แต่เสถียรภาพด้าน
ต่างประเทศของเราไม่มีปัญหาอย่างไรก็ดี มองว่า การปรับขึน้ดอกเบีย้จะต้องไม่ขึน้ช้าจนเกินไป เพราะถ้าขึน้ช้าเกินไปจะไม่ดี นโยบายก ารเงิน หรือนโยบายดอกเบีย้ 
เทียบเคียงแล้ว เหมือนการเหยียบคนัเร่งกบัการแตะเบรค ที่ผ่านมา  

 นายกฯ เผยขอความร่วมมือลดค่าการกลั่ น/สุพัฒนพงษ์ ยันมีแนวทางแล้ว พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า ได้รับทราบจาก
นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลงังานว่า ได้ขอความร่วมมือโรงกลัน่ไปแล้วในการลดค่าการกลัน่น า้มนัเพ่ือช่วยบรรเทาภาระด้านพลงังาน
ให้กบัประชาชน "ขณะนีห้าทางอยู่ในเร่ืองการกลั่น ให้ตรวจสอบไปแล้วว่า เป็นการขอความร่วมมือเพราะกฎหมายมีอยู่ .รัฐบาลลดในส่วนรัฐบาลไปเยอะแ ล้ว ทัง้ภาษี 
เหลือแต่โรงกลัน่ ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ขอความร่วมมือไปแล้ว" นายกฯ ระบ ุ พร้อมยืนยนัว่า รัฐบาลท าทกุอย่างเต็มที่ในกรอบที่สามารถด าเนินการได้ และพยายาม
ดแูลหลายมิติ ทัง้ค่าน า้ค่าไฟ ค่าก๊าซ แม้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ ต้องหาเงินมาเสริม มากน้อยก็ต้องท า 

 สธ.เล็งเสนอศบค.ยกเลิกตัง้ Thermoscan ในสนามบิน-สถานที่ต่างๆ หลังพ้นระบาดใหญ่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หวัหน้าที่ปรึกษาระดบักระทรวง (นพ.ทรงคณุวฒุิ
ระดบั 11) และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) (MIU) เปิดเผยว่า หนึง่ในมาตรการคดักรองโรคโควิด-19 ช่วงที่ผ่าน
มา คือ การวดัอณุหภมูิก่อนเข้าประเทศและตามสถานท่ีต่างๆ เนื่องจากช่วงที่โรคโควิด-19 ยงัมีความรุนแรง ผู้ ป่วยมกัมีไข้เป็นอาการน า และเป็นการสร้างความตระหนกั 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบนัทัง้สถานการณ์และเชือ้โควิด-19 มีความรุนแรงลดลงมาก อีกทัง้ประชาชนได้รับวคัซีนเป็นจ านวนมากผู้ติดเชือ้มากกว่าคร่ึงไม่แสดงอาการ 
หรือมีอาการเล็กน้อย จึงเป็นปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อประโยชน์และประสิทธิผลของเคร่ืองวดัอณุหภมูิ นอกจากนี ้ผู้ ป่วยสามารถปิดบงัอาการไข้ได้ด้วยการรับประทานยา
ลดไข้ ใส่เสือ้ผ้าหนาปกคลมุร่างกาย การล้างหน้า และการใช้เคร่ืองส าอาง เป็นต้น คณะกรรมการ MIU จึงด าเนินการทบทวนมาตรการคดักรองอณุหภมูิ  

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดร่วง 876.05 จุด กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้ฉุดศก.ถดถอย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนกัในวนัจันทร์ (13 มิ.ย.) เนื่องจากนัก

ลงทนุวิตกกงัวลว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที่  30,516.74 จุด ร่วงลง 876.05 จุด หรือ -2.79%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,749.63 จุด ลดลง 151.23 จุด หรือ -3.88% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 
10,809.23 จดุ ดิ่งลง 530.80 จดุ หรือ -4.68% 

 ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75%  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัจนัทร์ 
(13 มิ.ย.) โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 0.75% หลงัตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งสูงกว่าคาด  ดชันี
ดอลลาร์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 0.89% แตะที่ 105.0730 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ยโูรอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.0426 ดอลลาร์ จากระดบั 1.0525 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2141 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2318 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6930 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7057 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ตลาดบอนด์สหรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี ้ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ2 ปีดีดตวัสูงกว่าอาย ุ10 ปี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนากลางสหรัฐ 
(เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  นอกจากนี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ5 ปีได้ดีดตวัสงูกว่าอาย ุ10 ปีและ 30 ปีในวนันี ้ณ เวลา 
18.08 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี พุ่งขึน้สู่ระดบั 3.39% โดยอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรดงักล่าวสงูกว่าพนัธบตัรอาย ุ10 ปี ซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 3.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ระดับ 3.263%  ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve โดยอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ดีดตวัเหนือพนัธบตัรระยะยาว ซึ่งเป็นการบ่งชีถ้งึแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 เฟดเผยผลส ารวจชีผู้้บริโภคสหรัฐคาดเงนิเฟ้อปรับตัวขึน้ช่วง 1 ปีข้างหน้าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลส ารวจคาดการณ์เงินเฟ้อ
ของผู้บริโภคสหรัฐประจ าเดือนพ.ค. พบว่า ภาคครัวเรือนสหรัฐคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึน้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า  ทัง้นี ้ผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก 1,300 
ครัวเรือนพบว่า ตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะสัน้ส าหรับช่วง 12 เดือนข้างหน้าปรับตวัขึน้ 0.3% สู่ระดบั 6.6% ส่วนตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะกลางส าหรับ
ช่วง 3 ปีข้างหน้าทรงตวัที่ระดบั 3.9% 

 นายจ้าว ชางเผิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Binance ซึง่เป็นผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มซือ้ขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สดุในโลก ประกาศระงบัการ
ถอนสกลุเงินบิตคอยน์เป็นการชั่วคราวในวนันี ้ "บริษัทขอระงบัการถอนบิตคอยน์เป็นการชั่วคราว อนัเนื่องจากความคบัคัง่ของปริมาณการท าธรุกรรม ซึง่บริษัทคาด
ว่าจะกลับมาให้บริการอีกภายใน 30 นาที" นายจ้าวระบุในทวิตเตอร์  อย่างไรก็ดี ล่าสดุ นายจ้าวได้ทวีตข้อความครัง้ใหม่ระบุว่า บริษัทอาจจะต้องใช้เวลาแก้ไข
ปัญหานานกว่าที่คาดไว้ 

 มาร์เกต็แคปคริปโทฯวูบกว่า 2 แสนล้านดอลล์ต ่าสุดรอบกว่า 1 ปี  มลูค่าตลาดของสกลุเงินดิจิทลัทัว่โลกวบูหายไปกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ในวนันี ้ท่ามกลาง
ความกังวลต่อการเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการปรับลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT) ซึ่งจะฉดุสภาพคล่องใน
ตลาด  ทัง้นี ้ข้อมลูของ Coinmarketcap.com ซึ่งรวบรวมราคาสกุลเงินดิจิทลัมากกว่า 1,000 สกลุจากตลาดซือ้ขายทัว่โลก พบว่า มูลค่าตลาดของสกลุเงินดิจิทัล
ทัง้หมดดิ่งลงต ่ากว่าระดบั 1 ล้านล้านดอลลาร์ในวนันี ้ซึง่เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.พ.2564 

 บิตคอยน์ร่วงต ่ากว่า $24,000 ใกล้หลุด 800,000 บาท ผวาเฟดขึน้ดอกเบีย้  บิตคอยน์ร่วงลงต ่ากว่าระดบั 24,000 ดอลลาร์แตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค.
2563 ใกล้หลดุ 800,000 บาทในวนันี ้หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สงูเกินคาด ซึ่งอาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ใน
การประชุมสปัดาห์นีเ้พ่ือสกดัเงินเฟ้อ  นกัลงทนุกงัวลว่าการที่เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้และปรับลดขนาดงบดลุจะฉดุสภาพคล่องในตลาด และส่งผลให้เศรษฐกิจ
สหรัฐเผชิญภาวะถดถอย หลงัจากที่หดตวั 1.4% ในไตรมาส 1/65 

 นักวิเคราะห์ฟันธงเฟดช็อกตลาดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% พุธนี ้ นกัวิเคราะห์จากหลายส านกัต่างคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
0.75% ในการประชมุนโยบายการเงินในวนัที่ 14-15 มิ.ย. ซึ่งจะเป็นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้รุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2537 เพ่ือสกดัการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  "การพุ่ง
ขึน้ของดชันี CPI พืน้ฐานจะท าให้เฟดขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในสปัดาห์นี ้และยืดเวลาของการขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ยาวถงึฤดใูบไม้ร่วง" นกัวิเคราะห์จากแคปิ
ตอล อิโคโนมิกส์ ระบใุนรายงาน  นกัวิเคราะห์จากบาร์เคลยส์และเจฟเฟอรีส์คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุสปัดาห์นีเ้ช่นกนั  "เรา
คิดว่าเฟดจะสร้างความประหลาดใจต่อตลาดเพ่ือเรียกความเช่ือมัน่ในการจัดการกบัเงินเฟ้อ" รายงานจากบาร์เคลยส์ระบ ุ ส่วนนกัวิเคราะห์จากบีเอ็นวาย เมลลอน
คาดว่าเฟดจะจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุสปัดาห์นี ้จากเดิมที่คาดว่าจะปรับเพ่ิมขึน้ 0.50%  "ตวัเลขเงินเฟ้อในเดือนพ.ค.ได้สร้างความกงัวลอย่าง
มากจนท าให้เฟดจะต้องเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้"  

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