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S50M22 

แนวตา้น 952 960 969 

แนวรบั 935 928 921 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดัชนี S50M22 เม่ือดชันีปรับตัวขึน้ยังมีแรงขายสลับเข้ามากดดันดชันี แต่การอ่อนตวัลงของดชันีเป็นไปอย่างจ ากัด ทัง้นี ้หากดชันีสามารถ
เคล่ือนไหวในกรอบทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้ หรือสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 937-935 จุด หากดชันีพยายามสร้างฐานราคาระยะสัน้ดชันี มีโอกาสดีดตวัขึน้
ทดสอบกรอบด้านบนบริเวณ 949-952 จดุ แตห่ากเกิดแรงซือ้จนดชันีขึน้จนผ่านแนวต้านแรกได้ อาจเกิดการปรับตวัขึน้ตอ่เพ่ือทดสอบแนวต้านถดัไปบริเวณ 960 
จุด ได้เช่นกัน ส าหรับกลยุทธ์การลงทุนนัน้ ท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่ง โดยเส่ียงเปิดสถานะซือ้หากเม่ือราคาอ่อนตวัลงใกล้แนวรับโซน 937-935 จุด (ตัด
ขาดทนุหากหลุดแนวรับดงักล่าว) แตห่ากรับความเส่ียงได้น้อยให้ทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรโซนแนวต้าน 952 จุด แตห่ากสามารถผ่านได้ สามารถชะลอการ
ปิดสถานะซือ้ ไปยงัโซนแนวต้านถดัไปโซน 960 จดุ ทัง้นีไ้ม่ควรถือสถานะจ านวนมาก เพ่ือควบคมุความเส่ียงจากความผวัผวนของดชันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 29,888.78 - - 

Nasdaq 10,798.35 - - 

S&P 500 3,674.84 - - 

EUR 

DAX 13,265.60 139.34 1.06% 

CAC40 5,920.09 37.44 0.64% 

FTSE100 7,121.81 105.56 1.50% 

ASIA 

Shanghai 3,315.43 -1.36 -0.04% 

Hang Seng 21,163.91 88.91 0.42% 

Nikkei 25,771.22 -191.78 -0.74% 

SET 1,559.21 -0.18 -0.01% 

SET50 946.34 1.29 0.14% 

US  : Holiday                                                                                    Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 945.90 939.50 938.80 933.80 

Low 937.50 931.80 931.50 927.00 

Open 939.80 934.10 933.50 931.90 

Close 942.50 936.50 935.90 931.50 

Change -0.40 -0.50 -0.60 -0.50 

Basis -3.84 -9.84 -10.44 -14.84 

Maturity 9 101 192 283 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 39,615 83,517 97,994 

SHORT 38,708 88,855 93,563 

NET 907 -5,338 4,431 

                                                                        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 4,986.68 26,299.20 20,528.27 5,148.73 

ขาย 3,109.97 28,793.68 19,870.32 5,188.92 

สทุธ ิ 1,876.71 -2,494.48 657.96 -40.19 

Source: SET 

Source: Aspen 
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SIRIM22 
แนวตา้น 1.05 1.14 

แนวรบั 0.97 0.90 

 

มุมมอง ราคาหุ้น SIRI ปิดท่ีราคา 1.01 บาท ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.01 บาท (+1.00%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) : SIRI ด าเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ในโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบและแนวสงู ธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังาน และอาคารพาณิชย์ SIRI เปิดเผยช่วงท่ีเดือน 5 ท่ีผ่านมา ยอดขาย
โครงการแนวราบทะล ุ1 หมื่นล้านบาท หรือ คิดเป็นกว่า 40% จากเป้าหมายยอดขายแนวราบทัง้ปีท่ี 2.4 หมื่นล้านบาท หลงัจากไตรมาสท่ี 1/2022 แสนสิริมีก าไรสทุธิอยู่
ท่ี 303 ล้านบาท ปรับตวัลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดโครงการแนวราบ จ านวน 4 โครงการ ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาส 
2/2022 แสนสิริวางแผนเปิดตวัโครงการใหม่อีกประมาณ 11 โครงการ มลูค่ารวม 13,800 ล้านบาท โดยส าหรับเดือนมิถนุายน แสนสิริจะเปิดตวั 6 โครงการแนวราบใน
ใหม่มลูค่ารวม 6 พนัล้านบาท ทัง้นี ้ยอดขายของโครงการแนวราบระดบัลกัซ์ชวัร่ีของ SIRI ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าก าลงัซือ้สงู ซึ่งยงัมีการซือ้ท่ีอยู่อาศยั
อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสงู ตลาดอสงัหาฯ คร่ึงหลงัปีของปี 2022 มีแนวโน้มฟืน้ตวั ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจท่ีคาด
วา่จะฟืน้ตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long SIRIM22 เพื่อลงทนุระยะสัน้ เมื่อราคาหุ้น SIRI อ่อนตวัลง หากราคาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 0.97 บาท แตห่ากราคาทิง้ตวัลงหลดุแนวรับแรก 
ประเมินแนวรับถดัไปบริเวณโซน 0.90 บาท (โดยตัง้จดุตดัขาดทุนหากหลดุ 0.90 จดุ) ทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากราคา SIRI ปรับตวัขึน้ไม่ผา่นบริเวณ
แนวต้านแรกโซน 1.05 บาท แตห่ากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้หรือ รับความเสี่ยงได้สามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปท่ีโซนแนวต้านถดัไป 1.14 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (SIRI) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 9.68   7.06   5.15   8.09   

P/BV (เทา่) 0.58   0.52   0.34   0.47 

ROE (%) 6.67   7.74   4.90   5.27 

ROA (%) 3.58   3.76   2.89   3.35   

EPS (บาท) 0.14   0.17   0.11   0.11 

BVPS (บาท) 2.01   2.11   2.38   2.63  

Dividend Yield (%) 10.18   11.31   9.40   3.25  

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: SIRI 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact JASM22 BANPUM22X BECM22 TRUEM22 STAM22 TTBM22 PTTEPM22 COM7M22X IVLM22 KTBM22 

Open 3.73 12.61 14.25 4.59 20.30 1.25 159.10 30.70 47.05 15.60 

High 3.81 12.61 14.44 4.64 21.27 1.25 160.99 32.19 47.80 15.60 

Low 3.67 12.40 14.25 4.58 20.30 1.25 156.55 30.70 47.04 15.32 

Close 3.68 12.48 14.30 4.64 21.27 1.25 158.90 32.05 47.10 15.50 

Change 0.04 -0.14 -0.24 0.00 -0.03 0.00 -3.10 0.60 -0.30 -0.12 

%Change 1.1 -1.11 -1.65 0 -0.14 0 -1.91 1.91 -0.63 -0.77 

Volume 500 210 186 170 131 123 113 112 83 81 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (20-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 

 

KCE 



 

 

 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 
 รมว.ดีอีเอส ชีเ้ว้นภาษี Capital Gain ช่วยดึงดูดการลงทุน เพิ่มโอกาสสตาร์ทอัพไทย  นายชยัวฒิุ ธนาคมานสุรณ์ รมว.ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดี

อีเอส) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมตัิมาตรการยกเว้นภาษี หรือ Capital Gain Tax เป็นเวลา 10 ปีแก่นักลงทนุไทยและต่างชาติที่เข้ามา
ลงทนุในดิจิทลัสตาร์ทอพัไทยภายใต้ 12 อตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะต้องถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 24 เดือนตามที่ กระทรวงการคลงั โดย กรมสรรพากร เสนอ และมี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 15 มิถนุายนที่ผ่านมานัน้ มาตรการดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่สตาร์ทอพัสญัชาติไทย โดยเฉพาะสตาร์ทอพัในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ อาทิ อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ หุ่นยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อตุสาหกรรม
พฒันาคนและการศกึษา ฯลฯ ซึง่สอดคล้องกบัภารกิจส าคญัของ กระทรวงดิจิทลัฯ  

 ปลัดคลัง เตรียมปัดฝุ่นภาษีลาภลอย พร้อมด าเนินการหากรัฐบาลไฟเขียว นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลดักระทรวงการคลงั กลา่ววา่ ได้มอบหมายให้
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ไปดรูายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายภาษีลาภลอย (Windfall tax)  ที่กระทรวงการคลงัได้เคยเสนอไปก่อนหน้านี ้เพราะมองวา่
เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ และหากรัฐบาลมีเหตผุลที่จะต้องด าเนินการเก็บภาษีในสว่นนี ้ก็พร้อมจะท าได้    "ร่างกฎหมายเดิมมีอยูแ่ล้ว กระทรวงการคลงัเคยเสนอ แต่
เร่ืองนีก็้ตกไป โดยหากตอนนีรั้ฐบาลมีเหตผุลที่จะท า ก็พร้อมจะหยิบมาด าเนินการได้ มองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และน่าจะใช้ แต่ไม่ใช่ว่าจะน ามาเสนออีก 
ทัง้หมดอยู่ที่เหตผุลของรัฐบาล หากมองเห็นถึงความจ าเป็นที่จะด าเนินการ" ปลดักระทรวงการคลงักลา่ว ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัมีเคร่ืองมือต่าง   อีกมาก แต่
การจะน าออกมาใช้ต้องดสูถานการณ์ให้ต้องเหมาะสม และใช้ให้ถกูจงัหวะ รวมถึงพิจารณาถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบอยา่งรอบด้านด้วย  

 ค่าการกล่ันน า้มัน จะให้ถูกใจ หรือถูกต้องดี ? จากมุมมอง คุรุจิต นาครทรรพ ผอ.สถาบนัปิโตรเลียมไทย เตือน กระทรวงพลงังาน ไตร่ตรองให้รอบคอบ 
คิดถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย และความเชื่อมัน่ของนักลงทนุ ก่อนออกมาตรการเก่ียวกบัค่าการกลัน่น า้มนั  นายครุุจิต นาครทรรพ ผู้อ านวยการ
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เผยวา่ ช่วงสองสปัดาห์มานี ้โหงวเฮ้ง (หรือนรลกัษณ์พยากรณ์) ของผู้บริหารบริษัทโรงกลัน่น า้มนัในไทยทัง้หกโรง อนัได้แก่ 
Thai Oil, GC, BCP, IRPC, Esso และ SPRC ดอูอกจะไมมี่ออร่าแจม่ใส สวนทางกบัราคาน า้มนัขาขึน้จากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยเูครนในยโุรปที่น่าจะเป็นผลดี
ต่อธุรกิจแต่เหตทุี่ไม่เบิกบานนักก็เพราะโรงกลัน่ในไทยก าลังจะถกูกล่าวหาจากคนที่มีดีกรีเคยเป็นถึงอดีตขุนคลังของรัฐบาลในอดีตสองคน ว่า เป็นโจรปล้น
ประชาชน หรือเอาเปรียบผู้บริโภคบ้างล่ะ โดยยกอ้างถึงตวัชีว้ดั “คา่การกลัน่ Gross Refinery Margin (GRM)” ด้วยการวิเคราะห์ของตนวา่มีคา่สงูมากเกินปกติ 
ดงันัน้จึงไปอนมุานว่าบริษัทโรงกลัน่น า้มนัทัง้หกโรงเหล่านีต้้องมีก าไร “ส้มหล่น” อย่างมหาศาล เกิดเป็นกระแสให้รัฐเข้ามาจดัการควบคมุเพดานค่าการกลั่น 
GRM พร้อมทัง้มีข่าววา่จะขอร้องแกมบงัคบัให้โรงกลัน่ให้ความร่วมมือ “บริจาค” เงินก้อนมาให้รัฐน าไปใช้พยงุราคาขายปลีกน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศให้อยูใ่น
ระดบัต ่าตอ่ไป 

 กนอ. เผย BOI อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์เว้นภาษี 8 ปี ในนิคมฯ อัจฉริยะนายวีริศ อมัระปาล ผู้ ว่าการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
เปิดเผยวา่ นกัลงทนุในนิคมอตุสาหกรรมอจัฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) ได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม หลงัคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (บีโอ
ไอ) ปรับเกณฑ์สง่เสริมการลงทนุ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี และหากอยูใ่นพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคลเพิ่มอีก 50% เป็นระยะ 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีขัน้สูงมาบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และพืน้ที่
ประกอบการอจัฉริยะในนิคมอตุสาหกรรม (Smart Industrial Estate and Smart Industrial Zone)โดยล่าสดุ บอร์ดบีโอไอเห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การ
สง่เสริมการลงทนุกิจการนิคมหรือเขตอสุาหกรรมอจัฉริยะ ซึง่ต้องจดัให้มีบริการระบบอจัฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart 
Economy และบริการระบบอจัฉริยะด้านอ่ืน   

 พาณิชย์ เผยส่งออกมันสดใส 4 เดือนแรกโต 28% ความต้องการตลาดเพิ่มต่อเน่ือง นายพิทกัษ์ อดุมวิชยัวฒัน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยวา่ ฤดกูาลผลิตปี 2564/65 ราคามนัส าปะหลงัพุง่สงูต่อเน่ือง เน่ืองจากปริมาณความต้องการจากผู้ซือ้ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ ตลอดจนสถานการณ์
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยเูครน ทัว่โลกเพ่ิมปริมาณส ารองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ท าให้อตุสาหกรรมอาหารสตัว์และพลงังาน มีความ
ต้องการน าเข้ามนัส าปะหลงัทดแทนเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ผลผลิตไมเ่พียงพอและราคามนัส าปะหลงัสงูขึน้ โดยเดือนพ.ค. 65 หวัมนัสดเชือ้แป้ง 25% ราคาอยูท่ี่ 3.03 
บาท เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนเพ่ิมขึน้ 20.79% ทัง้นี ้ในส่วนของการส่งออกมนัส าปะหลงัอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออก
มนัส าปะหลงัในรูปของมนัเส้น มนัอดัเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอ่ืน  (กากมนั และสาค)ู ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตนั มลูคา่ 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน 28.23% ตลาดสง่ออกส าคญั ได้แก่ จีน (69%) ญ่ีปุ่ น (8%) อินโดนีเซีย (3%) เกาหลีใต้ (2%) และประเทศอ่ืน  (18%) 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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 ตลาดหุ้นสหรัฐปิดท าการวันนี ้เน่ืองในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth)  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดท าการในวนันี ้(20 มิ.ย.) เน่ืองในวนัจนูทีนธ์ (Juneteenth) โดยตลาด
จะกลับมาเปิดท าการซือ้ขายอีกครัง้ในวันอังคารที่ 21 มิ.ย.  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามในกฎหมาย Juneteenth National Independence Day Act 
โดยก าหนดให้วนัจนูทีนธ์เป็นวนัหยดุประจ าปีของรัฐบาลกลางสหรัฐ เพื่อร าลึกถึงการสิน้สดุการค้าทาสในอเมริกา ซึง่ท าให้วนัจนูทีนธ์กลายเป็นวนัหยดุราชการ
ลา่สดุของรัฐบาลกลางสหรัฐนบัตัง้แตมี่การประกาศวนัหยดุมาร์ติน ลเูธอร์คิง จเูนียร์ในปี 2526 

 ผู้ ว่าการเฟดหนุนขึน้ดอกเบีย้อีก 0.75% ในเดือนก.ค. เหตุเงนิเฟ้อยังสูง  นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่ว
วา่ เขาสนบัสนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชมุเดือนก.ค. เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐยงัคงอยู่ในระดบัที่สงูมาก  "ในมมุมองของผม
นัน้ หากข้อมลูเศรษฐกิจในวันข้างหน้าเป็นไปตามที่ผมคาดไว้ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ ผมจะสนับสนุนให้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของเฟด 
(FOMC) ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชมุเดือนก.ค." นายวอลเลอร์กลา่วในงานเสวนาซึง่จดัโดยสมาคมเศรษฐกิจแหง่เมืองดลัลสั 

 "โนมูระ" คาดเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยปลายปีนี ้จากผลกระทบเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  นายอิชิ อาเมมิยะ และนายโรเบิร์ต เดนท์ นักวิเคราะห์จากธนาคาร
โนมรูะคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอยเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2565 เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยงัคงเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  "เราคาดวา่เฟดจะยงัใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงินตอ่ไป ขณะที่ผู้บริโภคจะเผชิญกบัผลกระทบด้านลบจากการปรับขึน้ดอกเบีย้ รวมทัง้ปัญหา
หว่งโซอ่ปุทานด้านอาหารและพลงังานที่ย ่าแยล่ง เราเชื่อวา่การที่เฟดแสดงความมุง่มัน่ที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินเฟ้อด้วยปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แรงขึน้เพ่ือฉดุ
ตัวเลขเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% นัน้ จะท าให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปีนี"้ นักวิเคราะห์ของโนมูระกล่าว  
นกัวิเคราะห์ของโนมรูะกลา่ววา่ แม้วา่ความแข็งแกร่งของงบดลุบญัชีผู้บริโภคและเงินออมสว่นเกินของผู้บริโภค จะชว่ยชะลอการหดตวัของเศรษฐกิจได้ในระดบั
หนึ่ง แต่การที่เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แรงขึน้และเร็วขึน้เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐ กิจสหรัฐซึ่งรวมถึง
ภาคครัวเรือน  ทัง้นี ้โนมรูะได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปี 2565 ลงสู่ระดบั 1.8% จากตวัเลข
คาดการณ์เดิมที่ระดบั 2.5% และปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 ลงเหลือ 1% จากเดิม 1.3% 

 เฟดเตรียมเผยผลทดสอบ Stress Test ประจ าปีของภาคธนาคารในวันพฤหสับดีนี ้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Test) ประจ าปีของภาคธนาคารในวนัพฤหสับดีนี ้(23 มิ.ย.) ขณะที่นักวิเคราะห์เช่ือว่า ธนาคารส่วนใหญ่ของสหรัฐจะผ่านการทดสอบในครัง้นี ้ซึ่งจะ
เปิดทางให้ธนาคารสามารถจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นและซือ้หุ้นคืน 

 แหล่งข่าวเผยเยอรมนีมั่นใจสวีเดน-ฟินแลนด์ตกลงกับนาโตได้  แหล่งข่าวของรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยกับส านักข่าวรอยเตอร์ว่า เยอรมนี "มัน่ใจมาก" ว่า
องค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต (NATO) จะบรรลขุ้อตกลงกบัสวีเดนและฟินแลนด์ได้ในเร่ืองที่ทัง้สองชาตินีข้อเข้าเป็นสมาชิกนาโต แต่
หากเร่ืองนีไ้มเ่กิดขึน้ภายในการประชมุสดุยอดในกรุงมาดริดสปัดาห์หน้า ก็ไมถื่อเป็นเร่ือง "คอขาดบาดตาย" 

 เซเลนสกี คาด รัสเซียจะโจมตีหนักขึน้ ก่อนอียูโหวตเร่ืองสถานะของยูเครน  ประธานาธิบดียเูครน โวโลดิเมียร์ เซเลนสกีกล่าวว่า รัสเซียน่าจะยกระดบั
การโจมตียูเครนในสัปดาห์นี ้ขณะที่ ผู้ น ายุโรปพิจารณาว่า จะสนับสนุนแผนให้ สถานะยูเครนเป็นประเทศที่มีโอกาสเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม ่
ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวในแถลงการณ์ประจ าวันช่วงค ่าในวันอาทิตย์ว่า "เราก าลังเตรียมตัว เราพร้อม และเราก าลังเตือนไปยังประเทศหุ้ นส่วนด้วย"
คณะกรรมธิการยโุรปเสนอค าเเนะน าเม่ือสปัดาห์ที่แล้วว่า ยเูครนควรได้รับสถานะเป็นประเทศที่จะถกูพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยโุรป หรืออียปูระเทศ
สมาชิกอียู 27 ประเทศจะหารือกัน ก่อนลงมติในวันพฤหัสบดีและศุกร์นีต้่อค าเเนะน าของคณะกรรมาธิการฯ  ถ้ายเูครนได้รับอนุมตัิให้เดินหน้าเร่ืองสถานะ
ดงักลา่ว กระบวนการเข้าร่วมสหภาพยโุรปอยา่งเต็มตวัจะใช้เวลาหลายปี 

 ไบเดน’ เตรียมผลักดันยกเว้นภาษีน า้มัน-ลดก าแพงภาษีจีน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แหง่สหรัฐฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณามาตรการยกเว้นภาษีน า้มนัเป็น
การชั่วคราว และพิจารณาลดภาษีน าเข้าสินค้าบางประเภทจากจีน เพื่อช่วยชาวอเมริกันในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้ อในประเทศ ตามการเปิดเผยของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ แจเน็ต เยลเลน เม่ือวนัอาทิตย์  รัฐมนตรีคลงัสหรัฐฯ ให้สมัภาษณ์กบัรายการ This Week ทางสถานีโทรทศัน์ ABC เม่ือ
วนัอาทิตย์ ระบุว่า ปธน.ไบเดน ต้องการท าทกุวิถีทางที่ท าได้เพ่ือช่วยผู้บริโภค และยอมรับว่า  ราคาน า้มนัที่พุ่งสงูขึน้อย่างมากเป็นภาระกับครัวเรือนอเมริกัน
อยา่งชดัเจน  ราคาน า้มนัสหรัฐฯ แตะระดบัสงูสดุที่ 5 ดอลลาร์ตอ่แกลลอน หรือเพ่ิมขึน้มากกวา่ 48% จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเยลเลน มองวา่ หากยกเว้น
ภาษีน า้มนัที่ 18 เซนต์ต่อแกลลอน ในกรอบระยะเวลาหนึ่ง น่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่อาจน ามาพิจารณาปรับใช้ และว่า ปธน.ไบเดนจะผลกัดนัเร่ืองนีก้ับ
สภาคองเกรสด้วยเชน่กนั 
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