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S50M22 

แนวตา้น  952 960 969 

แนวรบั  935 928 921 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 ช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา ดชันีปรับตวัขึน้สามารถปิดตลาดในแดนบวก แสดงถึงแรงซือ้ท่ีพยงุดชันีไวหลงัจากดชันีทิง้ตวั
ลงแรง หากวนันีด้ชันีอ่อนตวัลงในระดบัจ ากดั หรือ ไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 937-935จดุ หรือ ระหว่างวนัดชันีสามารถดีดตัวขึน้สามารถท าระดบัสูงสุด
ใหม่จากวนัก่อนหน้าได้ ท าให้ดชันีมีโอกาสขยบัขึน้ได้ต่อ อย่างไรก็ตาม ดชันีอาจมีกรอบการปรับตวัขึน้ต่อในระดบัจ ากดั หลงัจากดชันีปรับตวัขึน้มาในช่วง
ปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ประเมินแนวต้านแรกบริเวณ 952-960 จดุ หากยืนไมไ่ด้แนะน าเสี่ยงเปิดสถานะขาย (ตดัขาดทนุหากผ่านแนวต้าน 960 จดุ) ถ้า
ดชันีไม่ผ่านหรือรักษาระดบัเหนือแนวต้านไม่ได้ ดชันีมีโอกาสอ่อนตวัลง หากสามารถยืนเหนือแนวรับแรกโซน 937-935 จดุได้ นกัลงทนุท่ีถือสถานะขายไว้
แนะน าทยอยปิดสถานะขายท าก าไร แต่หากยืนไม่ได้ สามารถถือขายต่อเพื่อรอปิดสถานะขายท าก าไรบริเวณแนวรับถดัไปโซน 928-921จดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 29,888.78 -38.29 -0.13% 

Nasdaq 10,798.35 152.25 1.43% 

S&P 500 3,674.84 8.07 0.22% 

EUR 

DAX 13,126.26 87.77 0.67% 

CAC40 5,882.65 -3.59 -0.06% 

FTSE100 7,016.25 -28.73 -0.41% 

ASIA 

Shanghai 3,316.79 31.40 0.96% 

Hang Seng 21,075.00 229.57 1.10% 

Nikkei 25,963.00 -468.2 -1.77% 

SET 1,559.39 -1.71 -0.11% 

SET50 945.05 0.15 0.02% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 949.90 943.60 943.00 938.80 

Low 936.70 930.50 930.00 925.30 

Open 940.90 933.50 933.60 930.00 

Close 942.90 937.00 936.50 932.00 

Change 2.20 2.30 1.80 1.80 

Basis -2.15 -8.05 -8.55 -13.05 

Maturity 10 102 193 284 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 53,220 104,274 168,763 

SHORT 56,946 110,725 158,586 

NET -3,726 -6,451 10,177 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 6,634.31 57,439.41 29,934.06 7,331.35 

ขาย 8,571.59 59,050.83 27,396.46 6,320.23 

สทุธ ิ -1,937.28 -1,611.43 2,537.59 1,011.12 

Source: SET 

Source: Aspen 

 

KCE 



 

 

 

BECM22 
แนวตา้น 16.40 18.60 

แนวรบั 13.90 12.80 

 

มุมมอง ราคาหุ้น BEC ปิดที่ราคา 14.50 บาท ราคาปรับตวัเพ่ิมขึน้ +0.30 บาท (+2.11%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) : BEC หรือ ช่อง 33 ด าเนิน
ธุรกิจคอนเทนต์ - แพลตฟอร์มโทรทศัน์, ดิจิทลัแพลตฟอร์ม, การจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิในตา่งประเทศ, บริการจดัหา ผลิตรายการบนัเทิงและสารคดี และ กลุม่ธุรกิจสนบัสนนุ โดย
รายได้รวมของกลุ่ม  BEC มีก าไรส าหรับไตรมาสที่ 1/2021 อยู่ที่ 173.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.19% จากช่วงเดี่ ยวกันของปีก่อน นอกจากนี ้BEC ขยายความบันเทิง “3Plus” 
เปิดความบนัเทิงเต็มรูปแบบที่มากกว่าในทีวี อดัแน่นตลอดปี 2022 ร่วมทัง้ บริษัทเปิดตวั บริษัท บีอีซี สตดูิโอ จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจการผลิตคอนเทนต์ละครแบบครบวงจร 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคอนเทนต์ คุณภาพและสร้างโอกาสธุรกิจ ทัง้ในรูปแบบ Original Contents และ Co-Production ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ (Business Partner) 
รองรับตลาดในและตา่งประเทศ ทัง้นี ้บีอีซี สตดูิโอ เป็นหนึ่งในกลยทุธ์ที่เป็น New S-curve ของบริษัท ที่ต้องสร้างรายได้เพ่ิมขึน้ ในอนาคตจะเป็น Growth Engine บีอีซี สตดูิโอ 
อยู่ระหว่างเจรจากับต่างชาติ ทัง้จีน และ เกาหลี  ในการเป็น Co-Production คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี ้ซึ่งการมี Co-Production ย่อมเปิดโอกาสของบริษัทในตลาด
ตา่งประเทศได้มากขึน้ด้วย 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long BECM22 เม่ือราคาหุ้น BEC ไม่หลดุแนวรับบริเวณ 13.90-12.80 บาท ตัง้จดุตดัขาดทนุหากราคาทิง้ตวัลงหลดุแนวรับโซน 12.80 บาท โดยทยอย
ปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคา BEC ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 16.40 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้หรือ รับความเสี่ยงได้สงู สามารถ
ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวต้านถดัไป 18.60 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (BEC) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) - - - 38.42 

P/BV (เทา่) 1.53 2.00 3.15 4.78 

ROE (%) -5.29 -6.78 -3.88 13.13 

ROA (%) -1.50 -2.99 -0.86 10.98 

EPS (บาท) -0.17 -0.20 -0.11 0.38 

BVPS (บาท) 3.15 2.95 2.55 2.95 

Dividend Yield (%) 2.07 - - - 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: BEC 
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Contact TTBM22 JASM22 BANPUM22X IRPCM22 SPRCM22 TRUEM22 PTTGCM22 PTTEPM22 WHAM22 DTACM22 

Open 1.24 3.34 12.89 3.24 12.00 4.43 45.00 166.19 3.08 41.93 

High 1.26 3.64 12.92 3.24 12.00 4.70 45.00 166.25 3.12 44.00 

Low 1.24 3.34 12.55 3.10 10.95 4.43 42.22 161.39 3.04 41.90 

Close 1.25 3.64 12.62 3.14 11.11 4.64 44.99 162.00 3.12 42.75 

Change -0.01 0.37 -0.18 -0.16 -1.29 0.23 -0.29 -4.00 0.03 1.12 

%Change -0.79 11.31 -1.41 -4.85 -10.4 5.22 -0.64 -2.41 0.97 2.69 

Volume 1918 684 347 305 282 271 258 238 237 178 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (17-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 CENTELM22 และ Short ERWM22 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ, หมวดธุรกิจ การท่องเท่ียวและสันทนาการ  ทัง้นี ้CENTEL 
คาดวา่ภาพรวมผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2/2022 จะเติบโตต่อเน่ือง จากตวัเลขรายได้และก าไรของธุรกิจอาหารในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2022 ยงัเติบโตได้
ดี โดยบริษัทตัง้เป้ารายได้ปี 2022 รวมท่ี 18,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทเตรียมงบลงทุน ท่ี 3,300-3,400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ในธุรกิจโรงแรมประมาณ 
2,000 ล้านบาท และงบลงทุนส าหรับธุรกิจอาหารอีกประมาณ 1,300-1,400 ล้านบาท  หากสังเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้ นย้อนหลัง 1 ปี CENTEL ให้
ผลตอบแทนประมาณ +19.42% ขณะที่ ERW ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ +18.35% 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (ERW) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 30.51 33.32 - - 

P/BV (เทา่) 2.97 2.69 2.05 2.16 

ROE (%) 9.95 7.88 -35.83 -41.74 

ROA (%) 6.77 6.09 -6.56 -7.28 

EPS (บาท) 0.21 0.18 -0.68 -0.56 

BVPS (บาท) 2.12 2.22 1.76 1.39 

Dividend 
Yield (%) 

1.42 1.51 1.94 - 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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CENTEL, ERW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 กกพ.เผยค่า Ft งวดก.ย.-ธ.ค.65 อาจปรับขึน้มากกว่า 40 สต.จากบาทอ่อน -ต้นทุนแพง นายคมกฤช ตนัตระวาณิชย์ เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวในการปาฐกถา "ไขข้อข้องใจ...รับมือค่าไฟคร่ึงปี หลงั" ว่า แนวโน้มการปรับค่า
ไฟฟ้าผนัแปร (ค่า Ft) งวดสดุท้ายของปีนี ้(ก.ย.-ธ.ค.65) มีโอกาสปรับสงูขึน้กว่าประมาณการเดิมท่ีคาดว่าจะปรับขึน้ราว 40 สต./หน่วย เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาท และ สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซเพิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตวัสงูขึน้ โดยเฉพาราคา LNG สงูขึน้
อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า เน่ืองจากประเทศไทยใช้ก๊าซเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับก าลงัการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติจากอา่วไทยลดลง และการรับก๊าซฯจากเมียนมามีแนวโน้มลดลง อีกทัง้เงินบาทออ่นค่าลงอย่างมากในขณะนี ้ 

 สุพัฒนพงษ์ คาดต้นก.ค.สรุปแผนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
พลงังาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษหวัข้อ "มาตรการ EV ขบัเคลื่อนไทยสู่ศนูย์กลางยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งเอเซีย" ในงานสมัมนา EV Forum 2022 : Move Forward to New Opportunity ว่า คาดวา่ราวต้นเดือน ก.ค.65 จะได้ข้อสรุปเร่ืองแผนพฒันา
ยานยนต์ไฟฟ้า ทัง้จ านวนสถานีประจไุฟฟ้า โรงงานผลิตแบตเตอร่ี วงเงินสินเช่ือแบบผอ่นปรนเพื่อสนบัสนุนการลงทุน "ประชาชนให้การตอบรับยานยนต์
ไฟฟ้ากนัมาก แคย่อดจองในงานมอเตอร์โชว์ท่ีผา่นมามากถึง 1.2 หมื่นคนัแล้ว ขณะท่ีญ่ีปุ่ นมียอดขายแคปี่ละหมื่นคนั" นายสุพฒันพงษ์ กลา่ว 

 ธอส. ขยายเวลามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนีฯ้ช่วยลูกค้าเดิม ถึงสิน้ปี 65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ย่างยัง่ยืน เฟส 2 ช่วยเหลือลกูค้าเดิมท่ีอยู่ระหว่างใช้มาตรการท่ี 18 และ 19 ท่ียงัได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-
19 แต่มีสถานะบญัชีปกติ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 65 ประกอบด้วย มาตรการท่ี 18 [M18] : ส าหรับลกูค้ารายย่อยท่ีมีสถานะบญัชีปกติ รองรับ
ลกูค้าเดิมท่ีอยู่ระหวา่งใช้มาตรการท่ี 18 ซึง่จะสิน้สดุระยะเวลาความช่วยเหลือวนัท่ี 30 มิถนุายน 65 และยงัไมส่ามารถผอ่นช าระหนีใ้ห้กบัธนาคารได้ตาม
สญัญากู้ เงิน สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนช าระ (ตดัเงินต้น ตดัดอกเบีย้) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนช าระตามสญัญากู้ เงิน 
และลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้จากผลิตภณัฑ์สินเช่ือ/ประกาศท่ีผู้กู้ ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Application : GHB 
ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทัว่ประเทศ จนถึงวนัท่ี 24 มิถนุายน 65 

 สธ. ปรับลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 2 ทั่วปท. หลังไม่พบระบาดเป็นกลุ่มก้อนแม้เปิดสถานบันเทิง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลดักระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในการประชุมศนูย์อ านวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือศบค.ชุด
ใหญ่วนันี ้ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบว่าแนวโน้มดีขึน้ และเสนอให้ปรับระดบัพืน้ท่ีสถานการณ์หรือพืน้ท่ีสีทั่วราชอาณาจกัร เป็นพืน้ท่ีเฝ้าระวงั (สี
เขียว) ทัง้ประเทศ รวมถึงกระทรวงสาธารณสขุ มีการปรับค าแนะน าการเตือนภัยโควิดจากระดบั 3 เป็นระดบั 2 ทัว่ประเทศ ทัง้นี ้การแจ้งเตื อนภัยโควิด
ระดบั 2 มีค าแนะน าการปฏิบติัตวั โดยเน้นในกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง และหญิงตัง้ครรภ์ รวมถึงผู้ ท่ีได้รับวคัซีนไม่ครบ
ตามเกณฑ์ หรือเข็มกระตุ้น ให้งดเข้าสถานบนัเทิง หลีกเลี่ยงการเข้าสถานท่ีระบบปิดหรือแออดั หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมท่ีมีคนรวมกลุ่ มจ านวนมาก 
เลี่ยงโดยสารขนสง่สาธารณะทกุประเภท และเลี่ยงการเดินทางไปตา่งประเทศ  

 ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การช าระบัญชีของกองทุนรวมมีผลตัง้แต่ 16 มิ.ย. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการช าระบญัชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการช าระบญัชีเหมาะสมกบัสถานการณ์ของการเลิก
กองทุนรวมและไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจจนเกินควร สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยงัคงได้รับความคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม ส านกังาน ก.ล.ต.ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระยะเวลาการช าระบญัชีของกองทุนรวม เพื่อรองรับกรณีท่ีผู้ ออกตราสารหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้
หรือตราสารขาดสภาพคล่อง ท าให้ผู้ช าระบญัชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาท่ีก าหนด หรือกรณีผู้ช าระบญัชีได้จ่ายเงินคืนผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค 
แต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น าเช็คไปขึน้เงิน ท าให้ผู้ช าระบญัชีต้องด าเนินการวางทรัพย์ โดยให้ผู้ช าระบญัชีด าเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานความ
คืบหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เป็นรายเดือน รวมถึงการปรับปรุงก าหนดระยะเวลาในการวางทรัพย์ให้สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ท่ีปรับปรุงดงักลา่วได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษาและมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยต่างประเทศ 
 

 

 ดาวโจนส์ปิดลบ 38.29 จุด วิตกดอกเบีย้ขาขึน้ถ่วงเศรษฐกิจถดถอย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และร่วงลงรายสปัดาห์คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์มากท่ีสุดในรอบหลายเดือน เน่ืองจากนักลงทุนวิตกเก่ียวกับแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัจากธนาคารกลางทัว่โลกพยายามท่ีจะปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้เพ่ือสกดักัน้เงินเฟ้อ  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 29,888.78 จดุ ลดลง 38.29 จุด หรือ -0.13%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,674.84 จุด เพิ่มขึน้ 8.07 จุด หรือ 
+0.22% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 10,798.35 จดุ เพิ่มขึน้ 152.25 จดุ หรือ +1.43% 

 ผลส ารวจชีซี้อีโอท่ัวโลกกว่า 60% คาดเศรษฐกิจจะถดถอยในปีหน้า  Conference Board บริษัทวิจยัธุรกิจเปิดเผยผลส ารวจครัง้ใหม่บ่งชีว้่า ซีอีโอสว่นใหญ่ทัว่โลกคาด
ว่า เศรษฐกิจจะเข้าสูภ่าวะถดถอยหรือถดถอยแล้ว ซึง่สะท้อนถึงมุมมองของบรรดาผู้น าธุรกิจท่ีว่า แนวโน้มเศรษฐกิจจะซบเซามากขึน้ ขณะท่ี เงินเฟ้อยงัคงพุ่งขึน้  ผลส ารวจ
บ่งชีว้่า ซีอีโอมากกว่า 60% คาดว่า เศรษฐกิจจะถดถอยในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ซึง่เพิ่มขึน้อย่างมากจากสิน้ปี 2564 ท่ีมีซีอีโอเพียง 22% ท่ีคาดว่า เศรษฐกิจจะถดถอย
ทัง้นี ้มีซีอีโอราว 15% ท่ีเช่ือว่า เศรษฐกิจในภมูิภาคของพวกเขาได้เข้าสูภ่าวะถดถอยแล้ว 

 นักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ออฟอเมริกา ซีเคียวริตีส์ (BofAS) คาดว่า มีโอกาสราว 40% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อยงัคง
อยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า BofAS เปิดเผยรายงานวิจยัในวนัศุกร์ (17 มิ.ย.) คาดว่า การขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของสหรัฐจะชะลอลงสู่ระดบัเกือบ 0% ภายในช่วงคร่ึงหลงัของปีหน้า เน่ืองจากผลกระทบของภาวะการเงินท่ีตงึตวัจะท าให้เศรษฐกิจชะลอตวัลง และคาดว่าการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจจะดีดตวัขึน้เพียงเลก็น้อยในปี 2567 

 นกัเศรษฐศาสตร์ของ BofAS คาดว่า มีความเสี่ยงต ่าท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดภาวะถดถอยในปีนี ้ขณะท่ีนายอีธาน แฮร์ริส นักเศรษฐศาสตร์ของ BofAS ระบุในรายงานว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ขึน้เหนือระดบั 4% เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี ้นกัเศรษฐศาสตร์ของ BofA Global ยงัได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกในปีนีล้งเหลือ 3.2% จาก 4.3% ก่อนหน้านี ้ซึง่เป็นผลกระทบจากเงินเฟ้อ, สงครามในยเูครน และการลอ็กดาวน์เพ่ือควบคมุโรคโควิด-19 ในจีน 

 ประธานเฟดมนิเนอาโพลิสหนุนขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ในเดือนก.ค.  นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินเนอาโพลสิ กลา่วว่า เขาลงมตสินบัสนนุ
ให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมสปัดาห์นี ้และเขาจะสนบัสนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.75% ในเดือนหน้า  อย่างไรก็ดี นายแคชแครีเตือนว่าเฟด
จะต้องใช้ความระมดัระวงัอย่าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วและแรงเกินไป 

 Conference Board เผยดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจปรับตัวลง 0.4% ในเดือนพ.ค. Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตวั
ลง 0.4% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากปรับตวัลง 0.4% เช่นกนัในเดือนเม.ย. 

 เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนันีว้่า การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึน้ 0.2% 
ในเดือนพ.ค. หลงัจากพุ่งขึน้ 1.4% ในเดือนเม.ย. 

 "พาวเวล" ยันเฟดมุ่งม่ันสกัดเงนิเฟ้อช่วยสร้างความเช่ือม่ันต่อดอลลาร์  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วว่า เฟดมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกัด
เงินเฟ้อ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรับระบบการเงินระหว่างประเทศ  "ความมุ่งมัน่อย่างแรงกล้าของเฟดในการรักษาเสถียรภาพราคาได้ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ดอลลาร์ในฐานะ
ตวักลางท่ีเก็บรักษามูลคา่ ซึง่การไปถึงจดุนัน้ ผมและกรรมการเฟดได้พุ่งความสนใจไปยงัเป้าหมายในการควบคมุเงินเฟ้อให้กลบัสูเ่ป้าหมาย 2% ของเฟด" นายพาวเวลกลา่ว
ในงานสมัมนาซึง่เฟดจดัขึน้ในหวัข้อ "บทบาทในระดบัโลกของสกลุเงินดอลลาร์"  "การบรรลภุารกิจของเฟดในการจ้างงานเตม็ศกัยภาพ พร้อมกบัรักษาเสถียรภาพของราคานัน้
จะต้องขึน้อยู่กบัการรักษาเสถียรภาพทางการเงินด้วย ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะท าให้ประชาคมระหว่างประเทศยงัคงถือครองและใช้สกลุเงินดอลลาร์ตอ่ไป" นายพาวเวลกลา่ว  นาย
พาวเวลได้กล่าวถึงความส าคญัของดอลลาร์ในการด าเนินธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ รวมทัง้การท่ีเฟดได้จดัส่งดอลลาร์ให้แก่ธนาคารกลางหลายแห่งท่ีประสบปัญหา
สภาพคลอ่งในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี ้นายพาวเวลยงัได้กลา่วถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ตอ่ระบบการเงินโลก ซึง่รวมถึงการใช้สกลุเงินดิจิทลั 
และระบบการช าระเงิน เช่น FedNow ซึง่คาดว่าจะสามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ในปี 2566 

 ราคาน า้มัน WTI ร่วงหลุด $110 กังวลดอกเบีย้ขาขึน้กระทบศก.โลก  สญัญาน า้มนัดบิลว่งหน้า WTI ร่วงลงอย่างตอ่เน่ือง ล่าสดุดิง่ลงกว่า 6% หลดุระดบั 110 ดอลลาร์ 
ขณะท่ีนกัลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลงัจากธนาคารกลางหลายแห่งได้พากันปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  นอกจากนี ้ราคาน า้มันยงัถูก
กดดนัจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ซึง่จะลดความน่าดงึดดูของสญัญาน า้มนั โดยท าให้สญัญามีราคาแพงขึน้ส าหรับผู้ ถือครองเงินสกุลอ่ืน  ณ เวลา 00.14 น.ตามเวลาไทย 
สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค. ซึ่งมีการซือ้ขายท่ีตลาด NYMEX ดิ่งลง 7.78 ดอลลาร์ หรือ 6.61% สู่ระดบั 109.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะท่ีราคา
น า้มนัดบิเบรนท์ร่วงลง 6.66 ดอลลาร์ หรือ 5.56% สูร่ะดบั 113.15 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 บิตคอยน์ร่วงหลุดระดับ 2 หม่ืนดอลลาร์แล้ว จากวติกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  บิตคอยน์ทรุดตวัลงต ่ากว่าระดบั 20,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2563  
ทัง้นี ้บิตคอยน์ร่วงลง 6.53% สู่ระดบั 19,106.37 ดอลลาร์ ณ เวลา 0734 GMT หรือราว 14.34 น.ตามเวลาไทยในวนันี ้โดยดิ่งลง 1,334.33 ดอลลาร์จากระดบัปิดครัง้ก่อน  
ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในช่วงเช้านี ้บิตคอยน์ร่วงลงต ่าถึง 19,047.61 ดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2563 และบิตคอยน์ ได้ร่วงลง 59% แล้วในปีนี ้
ขณะท่ีอีเธอร์ ร่วงลง 73%  บรรดาผู้ เช่ียวชาญระบวุ่า สาเหตท่ีุท าให้ราคาบิตคอยน์ร่วงลงอย่างรุนแรงนัน้ มาจากความวิตกเก่ียวกบัภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  
 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 


