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S50M22 

แนวตา้น  952 960  969 

แนวรบั  935 928 921 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 วนัก่อนหน้ามีแรงขายเข้ามาอย่างชดัเจนหลงัจากดชันีดีดตวัขึน้ระหวา่งในระดบัจ ากดั ขณะที่ดชันีได้รับแรงกดดนัจากการปรับตวั
ลงของตลาดหุ้นตา่งประเทศ ประกอบกบั ได้รับแรงกดดนัจากปัจจยัภายในประเทศ หากวนันีด้ชันีอาจฟืน้ตวัขึน้ช่วงสัน้ หรือ สามารถเคล่ือนไหวในกรอบ ส่งผลให้
การอ่อนตวัลงต่อของดชันีจ ากดั หรือ เป็นเพียงการแกว่งตวัลงเพ่ือพยายามสร้างฐานของดชันี แต่กรอบด้านบนในระยะสัน้อาจไม่สูงมากนกั ทัง้นี ้ประเมินแนวรับ
แรกท่ี 935 จุด ขณะที่แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 952 จดุไปได้ แนวต้านส าคญัจะอยู่ท่ี 960 จดุ ส าหรับกลยทุธ์ซือ้ขายจากการแกวง่ตวัในกรอบ การลงทนุนัน้ อาจ
เปิดสถานะขาย หากดชันีไม่สามารถยืนเหนือโซน 952-960 จุด พร้อมตดัขาดทนุหากยืน 960 จุดได้ อย่างไรก็ตามหากดชันีปรับตวัลงไปก่อนให้รอดใูนโซน 935 
จดุ หากสามารถยืนได้เส่ียงเปิดสถานะซือ้เพ่ือเก็งก าไรจากการดีดตวัช่วงสัน้ แตห่ากยืนไม่ได้ดชันีมีโอกาสอ่อนตวัลงตอ่ทดสอบโซนแนวรับ 928-921 จดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 29,927.07 -741.46 -2.42% 

Nasdaq 10,646.10 -453.05 -4.08% 

S&P 500 3,666.77 -123.22 -3.25% 

EUR 

DAX 13,038.49 -446.8 -3.31% 

CAC40 5,886.24 -143.89 -2.39% 

FTSE100 7,044.98 -228.43 -3.14% 

ASIA 

Shanghai 3,265.51 -19.88 -0.61% 

Hang Seng 20,845.43 -462.78 -2.17% 

Nikkei 26,431.20 105.04 0.40% 

SET 1,561.10 -32.44 -2.04% 

SET50 944.9 -21.01 -2.18% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 970.40 963.70 962.70 958.00 

Low 940.10 934.40 934.40 930.00 

Open 969.00 963.00 961.50 956.20 

Close 940.70 934.70 934.70 930.20 

Change -24.20 -23.50 -22.40 -21.80 

Basis -4.20 -10.20 -10.20 -14.70 

Maturity 13 105 196 287 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 69,919 110,651 214,643 

SHORT 58,342 163,124 173,747 

NET 11,577 -52,473 40,896 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 

 

17 June 2022  

 

วรุต  รุ่งข า 
 

SET 50 Index Futures 

040068 
 

นักวเิคราะห์ : วรุต รุ่งข า 
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นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 6,969.97 49,224.15 35,015.00 6,528.90 

ขาย 7,164.86 55,023.85 28,726.58 6,822.73 

สทุธ ิ -194.89 -5,799.70 6,288.42 -293.83 

Source: SET 

Source: Aspen 
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CENTELM22 
แนวตา้น 43.75 45.00 

แนวรบั 40.50 39.75 

 

มุมมอง ราคาหุ้น CENTEL ปิดที่ราคา 41.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวนัก่อนหน้า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  CENTEL: ด าเนินธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทราโคซี่ ร่วมทัง้ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม นอกจากนี ้มีธุรกิ จอาหารจานด่วนในประเทศไทย 
ภายใต้แบรนด์ เช่น เดอะ เทอเรส อร่อยดี สกีุเ้ฮ้าส์ฯ และ แฟรนไชส์ เชน่ มิสเตอร์โดนทั เคเอฟซี อานตีแ้อนส์ฯ CENTEL ได้ประโยชน์ จากภาครัฐผ่อนคลายปรับหลกัเกณฑ์การ
เดินทางเข้าประเทศ หนนุยอดการใช้บริการโรงแรม และ ร้านอาหาร บริษัทคาดวา่ภาพรวมผลประกอบการในชว่งไตรมาส 2/2022 จะเติบโตตอ่เน่ือง จากตวัเลขรายได้และก าไร
ของธุรกิจอาหารในชว่งเดือนเม.ย.-พ.ค. 2022 ยงัเติบโตได้ดี โดยบริษัทตัง้เป้ารายได้ปี 2022 รวมที่ 18,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทเตรียมงบลงทนุ ที่ 3,300-3,400 ล้านบาท ซึ่ง
แบ่งเป็นการใช้ในธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,000 ล้านบาท อาทิ การก่อสร้างโรงแรมในมลัดีฟส์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2024-2025 และโรงแรมในโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น เปิด
ให้บริการในปี 2023 มลูคา่รวมประมาณ 1,100 ล้านบาท และใช้ปรับปรุงโรงแรมในจงัหวดักระบี่-ภเูก็ตราว 900 ล้านบาท และงบลงทนุส าหรับธุรกิจอาหารอีกประมาณ 1,300-
1,400 ล้านบาท 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long CENTELM22 โดยเปิดสถานะซือ้เมื่อราคาหุ้น CENTEL อ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับบริเวณ 40.50-39.75 บาท ตัง้จุดตดัขาดทุนหากราคาทิง้
ตวัลงแรงหลดุแนวรับโซน 39.75 บาท โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุ้น CENTEL ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 43.75 บาท แต่หากราคา
ยืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้ สามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปท่ีโซนแนวต้านถดัไป 45.00 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CENTEL) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 25.26 19.24 - - 

P/BV (เทา่) 4.35 2.55 2.81 2.35 

ROE (%) 17.82 13.13 -23.52 -12.38 

ROA (%) 11.33 8.53 -8.47 -2.66 

EPS (บาท) 1.61 1.29 -2.06 -1.28 

BVPS (บาท) 9.21 9.79 8.43 13.32 

Dividend Yield (%) 1.50 2.60 - - 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: CENTEL 
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Contact JASM22 ESSOM22 BANPUM22X TRUEM22 SUPERM22 DTACM22 BLANDM22 WHAM22 PTTEPM22 PTTM22 

Open 3.60 12.12 13.20 4.61 0.84 44.50 1.05 3.15 168.10 36.30 

High 3.66 12.12 13.37 4.62 0.84 44.50 1.07 3.15 169.00 36.30 

Low 3.26 11.40 12.80 4.37 0.59 41.43 1.02 3.04 165.50 35.00 

Close 3.27 11.68 12.80 4.41 0.81 41.63 1.04 3.09 166.00 35.39 

Change -0.28 -0.42 -0.39 -0.17 -0.03 -1.94 -0.01 -0.04 -2.87 -0.91 

%Change -7.89 -3.47 -2.96 -3.71 -3.57 -4.45 -0.95 -1.28 -1.7 -2.51 

Volume 804 654 443 402 258 253 228 220 220 187 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (16-June-22) 

 

Source: Aspen 

 

KCE 

หมายเหต:ุ กราฟทัง้หมดอา้งองิจากหุน้สามัญ 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธ์การลงทุน  อาจสามารถใช้กลยทุธ์ Long Calendar Spread โดยเปิดสถานะ Short S50M22และ Long 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 
 สภาดิจิทัลฯ เร่งโรดโชว์ดึงเงินทุนตปท.ให้สตาร์ทอัพไทยหลังรัฐเว้นภาษี Capital Gains สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย เตรียม

เดินหน้าโรดโชว์และจดักิจกรรมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุกลุม่เป้าหมายทัง้ไทยและตา่งประเทศ รวมทัง้กลุม่สตาร์ทอพัทนัที หลงัจากรัฐบาลประกาศพระ
ราชกฤษฎีกายกเว้นภาษี Capital Gains เป็นเวลา 10 ปี ให้แก่นกัลงทนุไทยและตา่งชาติที่เข้ามาลงทนุในสตาร์ทอพัไทย  นายศภุชยั เจียรวนนท์ ประธาน สภา
ดิจิทลัฯ กลา่วว่า ถือเป็นความส าเร็จก้าวแรกในการรวมพลงัชว่ยกนัขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง เพ่ิมขีดความสามารถในการระดมทนุ
สู่วิสาหกิจเร่ิมต้น หรือสตาร์ทอพัได้มากขึน้ คาดกระตุ้นการจ้างงานทักษะดิจิทลัขัน้สงูในประเทศ 500,000 ราย ดึงดูดต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 
10,000 ราย เช่ือมัน่เม็ดเงินลงทนุไหลเข้าไทยไมต่ ่ากวา่ 300,000 ล้านบาทในปี 2568  

 กษ.-สถาบันอาหาร ร่วมขับเคล่ือนเกษตรมูลค่าสูง หวังไทยติด Top 10 ผู้ ส่งออกอาหารโลก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ 
และคณะ ได้หารือถึงความร่วมมือกับสถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมีประเด็นหารือที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ส าคญั 
ดงันี ้1. โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) โดยพฒันาต่อยอดโครงการโปรตีนทางเลือกใหม่ (Alternative proteins) จากพืชและแมลง เช่น ถั่วเขียว 
เห็ด สาหร่าย ผ า และแมลง 2. โครงการส่งเสริม Start Up เกษตร และ SMEs เกษตรเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. โครงการมหานครผลไม้ และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ 4. โครงการ Eastern Thailand Food Valley 5. โครงการ
พฒันาสินค้าประมงขององค์กรชมุชนประมงท้องถ่ิน และ 6. การพฒันาสินค้าฮาลาล ซึง่มีตลาดกวา่ 2 พนัล้านคน เป็นต้น 

 รัฐบาล ขอโรงกล่ัน-โรงแยกก๊าซส่งเงินช่วย 3 เดือน-ออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว นายดนชุา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมแถลงมติที่ประชุมหารือมาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน อัน
เน่ืองมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึน้ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน งนี ้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยา ยเวลามาตรการ
ชว่ยเหลือประชาชนบางส่วนที่ใกล้หมดอายใุนเดือนมิ.ย.นี ้ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงเดือน ก.ย.65 เช่น มาตรการส่วนลด NGV ส าหรับกลุ่มแท็กซี่ และส่วนลด 
LPG ส าหรับผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ นอกจากนัน้ ที่ประชมุได้เห็นชอบมาตรการใหม่ คือ ขอความร่วมมือกลุม่โรงกลัน่น า้มนัให้น าสง่ก าไรค่าการกลัน่น า้มนั
ดีเซล คาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ 5-6 พนัล้านบาทต่อเดือน ซึ่งจะน าเข้าสู่กองทนุน า้มันเชือ้เพลิง และส่งก าไรจากค่าการกลัน่น า้มันเบนซิน ซึ่งคาดว่าจะ
จดัเก็บได้ 1 พนัล้านบาทตอ่เดือน สว่นนีจ้ะน ามาลดราคาขายปลีกน า้มนัเบนซินให้กบัผู้ใช้ทนัที คาดวา่จะลดลงลิตรอยา่งน้อย 1 บาทตอ่ลิตรจากราคาปัจจบุนั 

 ม.หอการค้าฯ ชีม้ีโอกาสที่ กนง. จะขึน้ดอกเบีย้ 0.25% ทัง้ 3 รอบที่เหลือของปี นายธนวรรธน์ พลวิชยั ประธานที่ปรึกษาศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กลา่ววา่ หากพิจารณาจากสญัญาณของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) และดจูากทิศทางการปรับดอกเบีย้โลก จะเห็นว่า
เป็นเพราะอัตราเงินเฟ้อแนวโน้มสูงขึ น้  และธนาคารกลางต่างๆ จะใช้นโยบายดอกเบี ย้ในการสกัดกัน้ เงินเฟ้อ ซึ่งในส่วนของไทยเอง คาดว่า 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสจะปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบายในการประชมุทัง้ 3 ครัง้ที่เหลือของปี รอบละ 0.25% แต่คงไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องเรียกประชมุ กนง.นัดพิเศษ ก่อนที่จะมีการประชมุตามรอบปกติในเดือน ส.ค. ก.ย. และ พ.ย. เพราะไมเ่ชน่นัน้ จะส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาได้ อีก
ทัง้ไม่ได้มีเหตทุี่จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง  "คาดว่าการขึน้ดอกเบีย้ของแบงก์ชาติ คงจะขึน้ในเดือนส.ค. และอาจจะขึน้ทกุครัง้ รวม 3 ครัง้ ส่วน
การประชมุนอกรอบ หรือประชมุ กนง.นัดพิเศษ ยงัไมมี่ความจ าเป็น เพราะการประชมุนอกรอบ จะต้องมีความผันผวนรุนแรง หรือมีเหตกุารณ์คาดไม่ถึงที่ท า
ให้ต้องเร่งขึน้ดอกเบีย้ สถานการณ์ตอนนี ้ถ้ามีประชมุนอกรอบ และขึน้ดอกเบีย้ทนัทีในเดือนก.ค. อาจจะเป็นจิตวิทยาเชิงลบ แตถ้่ามีเงินไหลออกรุนแรง ตลาด
สญูเสียความเชื่อ 

 สธ. ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามอายุต ่ากว่า 20 ปีใช้/ห้ามสูบที่สาธารณะ นายอนทุิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
สาธารณสขุ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง สมนุไพรควบคมุ (กญัชา) พ.ศ.2565 โดยให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถัดไปจากวนัประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป  เนือ้หาในประกาศ ก าหนดให้กญัชาหรือสารสกดัจากกญัชาซึง่เป็นพืชในตระกลู แคนนาบิส(Cannabis) เป็นสมนุไพรควบคมุ  สว่นผู้ที่อาย ุ
20 ปีขึน้ไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จ าหน่ายสมนุไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ แต่ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดงัต่อไปนี ้ ส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจี น 
และหมอพืน้บ้านตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมนุไพรควบคมุให้กับผู้ ป่วยของตน และสามารถครอบครอง ขน
ย้าย ดแูล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จา่ยให้ส าหรับการใช้ประโยชน์ เป็นเวลาสามสิบวนั 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 

 ดาวโจนส์ปิดร่วง 741.46 จุด วิตกทั่วโลกแห่ขึน้ดบ.ฉุดศก.ถดถอย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัพฤหสับดี (16 มิ.ย.) โดยดาว
โจนส์ด่ิงหลุดจากระดบั 30,000 จุดเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนม.ค. 2564 เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย 
หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกได้พากันปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ  ดัชนีเฉลี่ ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 29,927.07 จดุ ร่วงลง 741.46 จุด หรือ -2.42%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,666.77 จุด ลดลง 123.22 จุด หรือ -3.25% และ
ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 10,646.10 จดุ ร่วงลง 453.06 จดุ หรือ -4.08% 

 ปอนด์-ฟรังก์สวิสพุ่ง ขานรับแบงก์ชาติขึน้ดอกเบีย้  สกลุเงินปอนด์และฟรังก์สวิสแข็งคา่เมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กในวนัพฤหสับดี (16 มิ.ย.) หลงัจากธนาคารกลางของทัง้สองประเทศปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะท่ีดอลลาร์สหรัฐออ่นค่าลงหลั งมีการ
เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจท่ีออ่นแอ ซึง่รวมถึงตวัเลขวา่งงานรายสปัดาห์ท่ีสงูกวา่การคาดการณ์  ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์
เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ร่วงลง 1.45% แตะท่ี 103.6330  ดอลลาร์ออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 132.00 เยน จากระดบั 
134.09 เยน และอ่อน ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2357 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2124 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแขง็ค่าขึน้แตะท่ี
ระดบั 0.7064 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6978 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ฟรังก์สวิสพุ่ ง ขานรับแบงก์ชาติสวิสขึน้ดอกเบีย้ครั้งแรกรอบ 15 ปี   ฟรังก์สวิสพุ่งขึน้เทียบดอลลาร์และยูโรในวันนี ้หลังธนาคารกลาง
สวิตเซอร์แลนด์สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 15 ปี  ณ เวลา 23.03 น.ตามเวลาไทย ฟรังก์สวิสพุ่งขึน้ 
2.72% สู่ระดบั 0.967 เทียบดอลลาร์ นอกจากนี ้ฟรังก์สวิสทะยานขึน้ 1.92% สู่ระดบั 1.018 เทียบยูโร และมีแนวโน้มท าสถิติแข็งค่ามากท่ีสดุในรอบ
กว่า 7 ปี หรือนบัตัง้แต่เดือนม.ค.2558  ทัง้นี ้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายสู่ระดบั -0.25% จากระดบั -0.75% ซึ่ง
เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย.2550 

 ผลส ารวจชีส้หรัฐเผชิญภาวะเศรษฐกจิถดถอยในปีหน้า  นิตยสาร Newsweek เปิดเผยผลการส ารวจ พบวา่ นกัเศรษฐศาสตร์ 7 ใน 10 คนเช่ือว่า
สหรัฐจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้  ทัง้นี ้หากประเทศใดประสบภาวะ
เศรษฐกิจหดตวั 2 ไตรมาสติดตอ่กนัก็จะเข้าเกณฑ์การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ผลการส ารวจดงักลา่ว ซึ่งจดัท าร่วมกนัระหว่างหนงัสือพิมพ์ไฟแนน
เชียลไทม์และมหาวิทยาลยัชิคาโก ระบวุา่ ปัจจยัสงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน รวมทัง้เงินเฟ้อท่ีพุง่ขึน้จะสง่ผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสูภ่าวะถดถอย  
นกัเศรษฐศาสตร์ 2% จากจ านวน 47 คนท่ีเข้าร่วมการส ารวจ เช่ือวา่สหรัฐจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาส 4/65 หรือก่อนหน้านัน้  อย่างไรก็
ดี นกัเศรษฐศาสตร์ 38% จากจ านวนดงักล่าวเช่ือว่าสหรัฐจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2566 ขณะท่ี 30% เช่ือว่าจะเกิด ขึน้
ในช่วงคร่ึงปีหลงั 

 เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคการผลิตต ่ากว่าคาดในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตใน
ภมูิภาคมิด-แอตแลนติก ด่ิงลงสูร่ะดบั -3.3 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นการปรับตวัลงติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 3 หลงัจากแตะระดบั +2.6 ในเดือนพ.ค. 

 สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านดิ่งลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านด่ิงลง 14.4% ใน
เดือนพ.ค. สูร่ะดบั 1.549 ล้านยนิูต ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย.2564 ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่ลดลงสูร่ะดบั 1.68 ล้านยนิูต 

 สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 
3,000 ราย สูร่ะดบั 229,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว แตส่งูกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 215,000 ราย 

 BoE ปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 1.25% สูงสุดในรอบ 13 ปี  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่
ระดบั 1.25% ในการประชมุวนันี ้ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปีเพื่อสกดัการพุง่ขึน้ของเงินเฟ้อ  คณะกรรมการนโยบายการเงินของ BoE จ านวน 6 คน
เห็นชอบต่อมติดงักล่าว ขณะท่ีอีก 3 คนลงมติให้มีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% สู่ระดบั 1.50%  BoE ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ในวนันีส้อดคล้อง
กบัการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ท่ี 5 ติดตอ่กนันบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2564 ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ 
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