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S50M22 

แนวตา้น 974 982 993 

แนวรบั 961 952 944 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50H22 หากดชันีพยายามทรงตวัเหนือระดบัต ่าสุดของวนัก่อนหน้าบริเวณ 961 จุด อาจเกิดการดีดตวัขึน้ระยะสัน้อีกครัง้ อย่างไรก็ตาม 
ก่อนหน้านี ้ดชันียงัคงมีการแกวง่ตวัในกรอบแคบต้องรอดวู่าดชันีจะสามารถยืนเหนือแนวต้าน 974 จดุได้หรือไม่ หากไม่ได้อาจเกิดการอ่อนตวัลงอีกครัง้ ซึง่หาก
แรงขายเพิ่มขึน้ จนดชันีหลุดแนวรับแรก ประเมินแนวรับถัดไปจะอยู่ในบริเวณ 952 จุด ส าหรับแนวต้านนัน้หากดชันีดีดตวัขึน้โซน 998 จุด เป็นแนวต้านส าคญั 
หากดชันีไม่สามารถผ่านได้อาจมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่มขึน้ ส าหรับกลยุทธ์การลงทนุนัน้ แนะน าเปิดสถานะซือ้เม่ือ S50M22 สามารถยืนเหนือแนวรับ
โซน 961-952 จุด (ตดัขาดทนุหากหลดุ 952 จดุ) เน้นการท าก าไรระยะสัน้ โดยรอจงัหวะดชันีปรับตวัขึน้จงึขายท าก าไร หากดชันีไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 974-982 
จดุ เพราะหากหลดุลงแนวรับโซน 952 จดุลงมาอาจเส่ียงเปิดสถานะขายตามเพ่ือหวงัรอซือ้คืนบริเวณแนวรับถดัไปโซน 944 จดุ หรือ ต ่ากวา่นัน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 30,668.53 303.7 1.00% 

Nasdaq 11,099.15 270.80 2.50% 

S&P 500 3,789.99 54.51 1.46% 

EUR 

DAX 13,485.29 180.9 1.36% 

CAC40 6,030.13 80.29 1.35% 

FTSE100 7,273.41 85.95 1.20% 

ASIA 

Shanghai 3,305.41 16.5 0.50% 

Hang Seng 21,308.21 240.22 1.14% 

Nikkei 26,326.16 -303.7 -1.14% 

SET 1,593.54 -9.49 -0.59% 

SET50 965.91 -4.78 -0.49% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 969.30 962.30 961.20 956.00 

Low 961.20 954.60 953.70 948.90 

Open 967.70 961.30 960.90 955.50 

Close 964.90 958.20 957.10 952.00 

Change -1.90 -1.80 -1.80 -1.80 

Basis -1.01 -7.71 -8.81 -13.91 

Maturity 14 106 197 288 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 36,123 58,712 85,758 

SHORT 34,274 74,130 72,189 

NET 1,849 -15,418 13,569 

                                                                        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 6,007.04 32,213.27 25,658.79 5,049.58 

ขาย 5,344.72 34,630.24 23,967.56 4,986.15 

สทุธ ิ 662.32 -2,416.97 1,691.23 63.43 

Source: SET 

Source: Aspen 

 

KCE 



 

 

 

TTBM22 
แนวตา้น 1.40 1.54 

แนวรบั 1.22 1.16 

 

มุมมอง ราคา TTB ปิดท่ีราคา 1.26 บาท  ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.02 บาท (+1.61%) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) : TTB ด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เตม็รูปแบบส าหรับ กลุ่ม
ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลกูค้าเอสเอ็มอี และลกูค้ารายย่อย โดยมีกลุม่ไอเอ็นจี สถาบนัการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลงั   
TTB ได้ประโยชน์ จากแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้ หลงัจาก FED มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุนโยบายการเงินประจ าเดือนมิ.ย. ส่งผลให้ส่วนตา่งดอกเบีย้ระหว่างสหรัฐและ
ไทยเพิ่มขึน้ จนสร้างแรงกดดนัตอ่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้เร่งตดัสนิใจปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายของไทย ทัง้นี ้ในไตรมาส 1/2022  TTB มีการขยายตวัของเงินฝากลกูค้าราย
ย่อยเติบโตได้อย่างตอ่เน่ือง ด้านสินเช่ือเช่าซือ้และสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเตบิโตได้ท่ี 1.2% และ 0.8% ตามล าดบั อย่างไรก็ดีสนิเช่ือลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ลดลง สาเหตหุลกัจากการช าระคืนจาก
สินเช่ือหมุนเวียน ส่งผลให้สินเช่ือรวมอยู่ท่ี 1,366 พันล้านบาท ค่อนข้างทรงตวัหรือลดลงเล็กน้อยท่ี 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยภาพรวม ผลด าเนินงานไตรมาส 1/2022 มีก าไรสุทธิ 
3,194.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.8% เม่ือเทียบจากปีก่อน นอกจากนี ้TTB ด าเนินการออก “ตราสารหนีส้ีฟ้า” ช่วงไตรมาส 3/2022 หวงัสนบัสนนุโครงการด้านอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม สง่เสริมให้เกิด
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการท าประมงอย่างยั่งยืน และ TTB มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม (ESG) โดยใช้แนวการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิง่แวดล้อมและสงัคมส าหรับลกูค้าท่ีต้องการขอสนิเช่ือใหม่หรือเพิ่มวงเงินเครดติ และการทบทวนเครดติประจ าปีของลกูค้า 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ LongTTBM22 เม่ือราคาหุ้น TTB สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 1.22 บาท แต่หากหลดุจะมีแนวรับส าคญัโซน 1.16 บาท (หากหลดุควรตดัตดัทนุเพ่ือควบคมุ
ความเสี่ยง) ทัง้นี ้เม่ือราคาปรับตวัขึน้ให้ทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาหุ้น TTB ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านโซน 1.40 บาท แตห่ากราคาผ่านแนวต้านแรกได้ให้ชะลอการปิด
สถานะซือ้ไปท่ีโซนแนวต้านถดัไป 1.54 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (TTB) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 7.94 22.15 9.92 15.94 

P/BV (เทา่) 0.99 1.58 0.51 0.68 

ROE (%) 12.30 4.92 5.06 5.04 

ROA (%) 2.89 1.58 1.68 1.46 

EPS (บาท) 0.26 0.15 0.10 0.08 

BVPS (บาท) 2.21 2.34 2.10 2.15 

Dividend Yield (%) 2.73 1.90 2.98 3.05 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: TTB 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact BANPUM22X GFPTM22 JASM22 TUM22 IRPCM22 GUNKULM22 ESSOM22 PTTEPM22 CKPM22 HMPROM22 

Open 13.26 18.50 3.60 17.62 3.39 5.68 12.30 171.94 5.54 13.40 

High 13.27 18.63 3.60 17.85 3.47 5.68 12.34 171.94 5.54 13.57 

Low 12.95 17.88 3.48 17.45 3.39 5.45 12.00 168.18 5.45 13.25 

Close 13.19 17.88 3.55 17.80 3.46 5.52 12.10 168.87 5.50 13.56 

Change -0.15 -0.01 -0.04 0.36 0.03 -0.12 -0.26 -3.58 -0.04 -0.13 

%Change -1.12 -0.06 -1.11 2.06 0.87 -2.13 -2.1 -2.08 -0.72 -0.95 

Volume 428 239 228 207 180 170 167 151 146 76 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (15-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 -5.4% 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 ตลท.ค้านเรียกเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% จังหวะนี ้ท าต้นทุนซ า้ซ้อน-หวั่นกระทบสภาพคล่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่าตามที่มีข่าวว่า
กระทรวงการคลงัจะเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% ของมลูคา่ขายตัง้แตบ่าทแรกนัน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเห็นวา่ยงัมี 4 ปัจจยัที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมตามที่ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เคยน าเสนอมาโดยตลอด ดงันี ้  1. อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% (ภาษี
ขายหุ้น) ที่จะเรียกเก็บไม่เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจปัจจบุนั  2. ต้นทนุการระดมทนุ (cost of capital) ของภาคธุรกิจจะยิ่งสงูขึน้เม่ือสภาพคลอ่งในตลาดหดตวั
จากต้นทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่สงูขึน้ 1 เท่าตวั   3. เกิดต้นทนุภาษีซ า้ซ้อน (double taxation) ส าหรับธุรกรรมการพฒันาสินค้าตลาดทนุใหม่ ๆ  4.การ
ประกาศใช้ภาษีขายหุ้น ควรแจ้งล่วงหน้า ในชว่งเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ลงทนุและผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมและปรับตวัทัง้
จากต้นทนุที่สงูขึน้ 

 ธปท.จับตาค่าเงินบาทและเงินทุนเคล่ือนย้ายใกล้ชิด พร้อมดูแลหากผันผวนผิดปกติ น.ส.ดารณี แซ่จ ูผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยวา่ คา่เงินบาทที่เคลื่อนไหวผนัผวนและออ่นค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 6 ปี เป็นผลจากการคาดการณ์ของตลาดวา่การ
ประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี ้จะเร่งด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึน้กว่าเดิม และความกังวลต่อโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะช ะลอตัวลง    
สง่ผลท าให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ท าสถิติสงูสดุในรอบเกือบ 20 ปี ขณะที่สกุลเงินภมิูภาครวมทัง้เงินบาทออ่นคา่ลงตอ่เน่ือง โดยตัง้แตต้่นปีเงินบาทปรับออ่น
คา่ลง 4.5% สว่นเงินสกลุอ่ืนในภมิูภาคออ่นคา่ระหวา่ง 3% ถึง 7% ส าหรับการลงทนุของตา่งชาติยงัมีฐานะเป็นซือ้สทุธิในสินทรัพย์ไทยประมาณ 1.5 แสนล้าน
บาท นับตัง้แต่ต้นปี โดยแบ่งเป็นหุ้น 1.3 แสนล้านบาท และพันธบัตร 2 หม่ืนล้านบาท    ทัง้นี ้ธปท. ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและเงินทุน
เคลื่อนย้ายอยา่งใกล้ชิด และพร้อมเข้าดแูลเม่ือความผนัผวนมากผิดปกติ 

 กบง. เคาะชุดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน า้มัน ช่วง ก.ค. -ก.ย.65 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ที่มีนายสุพฒันพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลงังาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาต รการ
บรรเทาผลกระทบจากราคาน า้มนัดีเซลหมนุเร็วที่ปรับตัวสงูขึน้ในระยะสัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 โดยก าหนดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภท
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั ให้เป็นไปตามสดัสว่นการผสมของกลุ่มน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว ดงันี ้น า้มนัดีเซลหมนุเร็ว บี7 ไมต่ ่ากว่า 5% และไม่สงูกว่า 7% โดย
ปริมาตร น า้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดา ไม่ต ่ากว่า 5% และไม่สงูกว่า 10% โดยปริมาตร และน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว บี20 ไม่ต ่ากว่า 5% และไม่สงูกวา่ 20% โดย
ปริมาตร อีกทัง้ยังขอความร่วมมือจากผู้ ค้าน า้มัน คงค่าการตลาดน า้มันเชือ้เพลิงกลุ่มดีเซลหมนุเร็วไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร โดยที่ประชุ มมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานกุารฯ ประสานส านักงานกองทุนน า้มนัเชือ้เพลิง น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง (กบน.) ใช้กลไกกองทุนน า้มันเชือ้เพลิงในการ
บริหารจดัการอตัราเงินกองทนุน า้มนัฯ เพ่ือให้ค่าการตลาดของน า้มนัเชือ้เพลิงกลุ่มดีเซลหมนุเร็วแต่ละชนิดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร แล ะมอบหมายให้กรม
ธุรกิจพลงังาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เร่ือง ก าหนดลกัษณะและคณุภาพของน า้มนัดีเซล (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกบัมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

 สธ.จ่อออกกฎขีดวงการใช้กัญชาอุดช่องโหว่ช่วงรอกฎหมายหลัก นายอนทุิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ กล่าวว่า กระทรวงฯ 
จะออกกฎภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภมิูปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เพื่ออดุช่วงโหว่ช่วงสญุญากาศระหว่างรอร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง ที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนีย้งัมีกฎหมายสาธารณสขุอีกหลายฉบบัที่สามารถน ามาออกกฎควบคุมการใช้ในวงจ ากัดได้ และ
ลา่สดุยงัได้ออกประกาศ สธ. เร่ือง "กลิ่น ควนักญัชา กญัชง หรือพืชอ่ืนใด เป็นเหตรุ าคาญ พ.ศ. 2565 ที่มีผลบงัคบัใช้วนันี ้(15 มิ.ย.) 

 ก.ล.ต.เปิดเฮียร่ิงปรับเกณฑ์การโฆษณาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก ากับดแูลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความชดัเจนและเหมาะสม สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลของต่างประเทศ และ
เพ่ิมความคุ้มครองแก่ผู้ ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชมุครัง้ที่ 5/2565 เม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบทบทวน
หลกัการการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลให้มีความชดัเจนและเหมาะสม และ
เพ่ิมความคุ้มครองแก่ผู้ ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทัง้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดแูลของต่างประเทศ โดยได้น าข้อ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบคุคลทัว่ไปมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลกัเกณฑ์แล้วนัน้ 
 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, Matichon 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 303.70 จุด หลังเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จดุในวนัพธุ (15 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ ซึง่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของเฟดในการควบคมุเงินเฟ้อโดยไม่ท าให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 30,668.53 จุด พุ่งขึน้ 303.70 จุด หรือ +1.00%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,789.99 จดุ เพิ่มขึน้ 54.51 จุด หรือ +1.46% และ
ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,099.15 จดุ พุ่งขึน้ 270.81 จดุ หรือ +2.50% 

 "สี จิน้ผิง" ต่อสายตรง "ปูติน" เรียกร้องรัสเซีย-ยูเครนยุติสงคราม  ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีน ได้สนทนาทางโทรศพัท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น า
รัสเซีย ในวนันี ้โดยเรียกร้องให้รัสเซียและยเูครนผลกัดนัการบรรลขุ้อตกลงเพ่ือยตุสิงครามท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในขณะนี ้ ปธน.สี จิน้ผิงกลา่วว่า จีนสนบัสนนุให้เกิดสนัตภิาพใน
โลก และส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ โดยทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไขความขดัแย้งท่ามกลางวิกฤตการณ์ในยูเครน และจีนพร้อมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว ทัง้นี ้การสนทนาระหว่างปธน.สี จิน้ผิงและปธน.ปตูนิได้มีขึน้ หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของจีนและสหรัฐได้จดัการหารือกนัหลายครัง้ก่อนหน้านี ้

 "ไบเดน" โวยบ.น า้มันฟันก าไรค่าการกล่ัน ขณะชาวมะกันรับภาระน า้มันแพง  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ได้ต าหนิบริษัทโรงกลัน่น า้มนัของสหรัฐท่ีมีก าไร
มหาศาลจากการกลัน่น า้มนั ขณะท่ีชาวอเมริกันประสบความยากล าบากจากปัญหาราคาน า้มนัแพง  "ก าไรจากการกลัน่น า้มนัพุ่งสงูเป็นประวตักิารณ์  แต่บริษัทกลบัผลกั
ภาระให้แก่ครอบครัวชาวอเมริกนั ซึง่ถือเป็นสิง่ที่ยอมรับไม่ได้ โดยนบัตัง้แตต้่นปีนี ้ก าไรจากการกลัน่น า้มนัเบนซนิและดีเซลพุ่งขึน้ถึง 3 เทา่ และขณะนีก้ าลงัแตะระดบัสงูสดุ
เป็นประวตักิารณ์" 

 น า้มัน WTI ปิดร่วง $3.62 กังวลสต็อกน า้มันพุ่ง-เฟดขึน้ดบ.กระทบดีมานด์  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัพุธ (15 มิ.ย.) หลงั
สหรัฐเปิดเผยสต็อกน า้มันพุ่งขึน้สวนทางกับการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ นอกจากนี ้ตลาดน า้มันยังถูกกดดนัจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เ ฟด) ประกาศขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวานนี ้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดบิ WTI สง่มอบเดือนก.ค. ร่วงลง 3.62 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดท่ี 115.31 ดอลลาร์/บาร์เรล  สว่นสญัญาน า้มนัดบิเบ
รนท์ (BRENT) สง่มอบเดือนส.ค. ลดลง 2.66 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดท่ี 118.51 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 "พาวเวล" ส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้อีก 0.75% เดือนหน้า  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม
นโยบายการเงิน โดยกลา่วว่า เฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. หลงัจากที่ได้ปรับขึน้ไปแล้ว 0.75% ในการประชมุครัง้ลา่สดุ  "เม่ือพิจารณาจาก
มมุมองในขณะนี ้ผมคดิว่าเฟดอาจจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% หรือ 0.75% ในการประชมุเดือนก.ค. ซึง่เรามองว่าเป็นการปรับขึน้ในระดบัท่ีเหมาะสม สว่นการท่ีเฟดปรับขึน้
ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุครัง้ลา่สดุนี ้แน่นอนว่าเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ แตผ่มไม่คดิว่าการปรับขึน้ดอกเบีย้แรงถงึ 0.75% จะกลายเป็นเร่ืองปกตสิ าหรับเฟด" 
นายพาวเวลกลา่ว 

 เฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด ส่งสัญญาณขึน้อีก 1.75% ในปีนี ้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมตปิรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.75% สู่ระดบั 1.50-1.75% ในการประชุมวันนี ้ตามท่ีตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ท่ีสุดในรอบ 28 ปี หรือ
นบัตัง้แต่ปี 2537  คณะกรรมการ FOMC ทกุรายเหน็ชอบตอ่มตดิงักลา่ว ยกเว้นนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซสั ซตีิ ้ซึง่สนบัสนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
เพียง 0.50%  นอกจากนี ้ในการคาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าท่ีเฟดคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบีย้จะแตะระดบั 3.4% ในช่วงสิน้ปีนี ้ซึง่บ่งชีว้่าเฟดจะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 1.75% ภายในปีนี ้และคาดว่าอตัราดอกเบีย้จะปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 3.8% ในสิน้ปี 2566 และชะลอตวัสูร่ะดบั 3.4% ในปี 2567 ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้
ระยะยาวอยู่ท่ี 2.5%  แถลงการณ์ของเฟดยงัระบวุ่า เฟดจะท าการปรับลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening : QT) ในวงเงิน 4.75 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน หลงัจากท่ี
ได้เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. และนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ย. เฟดจะเพิ่มวงเงินในการลดขนาดงบดลุเป็น 2 เท่า สู่ระดบั 9.5 หม่ืนล้านดอลลาร์/เดือน  ขณะเดียวกนั เฟดได้
ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี ้สู่ระดบั 1.7% จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดบั 2.8% ในเดือนมี.ค. และคาดว่าจะขยายตวั 1.7% ในปี 2566 
นอกจากนี ้เฟดคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะระดบั 5.2% ในสิน้ปีนี ้จากเดมิคาดการณ์ท่ีระดบั 4.3% และจะชะลอตวัสูร่ะดบั 2.6% และ 2.2% ในปี 2566 และ 2567 ตามล าดบั 

 ECB ประกาศใช้เคร่ืองมือใหม่ป้องกันบอนด์ยีลด์พุ่ง หวังสกัดความเส่ียงเศรษฐกิจยูโรโซน  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี ้
ท่ามกลางความผนัผวนในตลาดพันธบัตรยูโรโซน  ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยูโรโซนได้พุ่งขึน้ และส่งผลกระทบต่อประเทศท่ีมีเศรษฐกิจอ่อนแอ หลงัจากท่ี 
ECB สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค.  นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กลา่วหลงัการประชุมว่า ECB จะประกาศใช้เคร่ืองมือใหม่เพ่ือป้องกนัการพุ่งขึน้
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอ่เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก  แถลงการณ์ระบุว่า ECB จะใช้ความยืดหยุ่นในการน ารายได้จากการไถ่
ถอนพนัธบตัรท่ีครบก าหนดอายมุาลงทนุใหม่เพ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกยโูรโซนท่ีประสบปัญหาหนีส้นิจ านวนมาก 

 สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 1.2% ในเดือนเม.ย. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 1.2% ในเดือนเม.ย. 
สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากดีดตวัขึน้ 2.4% ในเดือนมี.ค. 

 เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึน้ในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดชันีภาคการผลติ (Empire State Index) ปรับตวัขึน้ใน
เดือนมิ.ย.  ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอร์ก รายงานว่า ดชันีภาคการผลิตปรับตวัขึน้สู่ระดับ -1.2 ในเดือนมิ.ย. แต่ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0 จากระดบั -11.9 ใน
เดือนพ.ค.                                                        Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, ข่าวหุ้นธุรกิจ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 


