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S50M22 

แนวตา้น 949 956 972 

แนวรบั 933 928 921 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50M22 อาจกลบัมาเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางอ่อนตวัลง หลงัจากช่วงท่ีผ่านมาดชันีอ่อนตวัลงต่อเน่ืองจนมามีแรงซือ้ดนัดชันีให้
ฟืน้ตวัขึน้ได้บ้าง อย่างไรก็ตามการฟืน้ตวัขึน้เป็นไปอย่างจ ากดั ระยะสัน้หากดชันีมีแรงซือ้ไม่มาก อาจมีแรงขายท าก าไรสลบักลบัเข้ามาอีกครัง้ ทัง้นี ้หาก
ดชันีดีดตวัขึน้แต่ไม่สามารถทรงตัวเหนือแนวต้านโซน 949 จดุได้ (ระดบัสงูสดุของวนัก่อนหน้า) ดชันีอาจอ่อนตวัลงแต่หากแรงขายไม่มาก หรือ ยืนเหนือ
แนวรับแรกบริเวณ 936-933 จดุได้ (936 จดุระดบัต ่าสดุของวนัก่อนหน้า) ดชันีจะแกว่งตวัออกด้านข้างเพื่อพยายามสร้างฐาน แนะน าเปิดสถานะขายเพื่อ
ท าก าไรระยะสัน้ จากการแกว่งตวั หากดชันีไม่ผ่านแนวต้านโซน 949-956 จดุ (ตดัขาดทนุหากผ่านโซนแนวต้าน 956 จดุ) เข้าซือ้คืนเพื่อท าก าไรหากราคาไม่
หลดุแนวรับบริเวณ 933 จดุ แต่หากหลดุ มมุมองเชิงลบจะชดัเจนขึน้ แนะน าถือสถานะขายต่อเพื่อรอซือ้คืนท่ีแนวรับถดัไปโซน 928-921 จดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 30,483.13 -47.12 -0.15% 

Nasdaq 11,053.08 -16.22 -0.15% 

S&P 500 3,759.89 -4.9 -0.13% 

EUR 

DAX 13,144.28 -148.12 -1.11% 

CAC40 5,916.63 -48.03 -0.81% 

FTSE100 7,089.22 -62.83 -0.88% 

ASIA 

Shanghai 3,267.20 -39.52 -1.20% 

Hang Seng 21,008.34 -551.25 -2.56% 

Nikkei 26,149.55 -96.76 -0.37% 

SET 1,560.02 -14.5 -0.92% 

SET50 945.8 -8.91 -0.93% 

                                                                                   Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 949.50 942.80 942.70 938.00 

Low 936.40 930.60 930.50 926.50 

Open 949.10 942.30 942.70 938.00 

Close 943.00 936.20 935.90 931.30 

Change -10.50 -10.50 -10.00 -9.70 

Basis -2.80 -9.60 -9.90 -14.50 

Maturity 7 99 190 281 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 61,491 92,158 153,544 

SHORT 54,836 104,484 147,873 

NET 6,655 -12,326 5,671 

                                                                        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 4,851.33 33,723.13 24,225.66 5,460.80 

ขาย 4,114.87 37,308.69 21,042.13 5,795.24 

สทุธ ิ 736.46 -3,585.56 3,183.54 -334.43 

Source: SET 

Source: Aspen 
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EGCOM22 
แนวตา้น 181.00 186.50 

แนวรบั 170.75 165.50 

 

มุมมอง ราคาหุ้ น EGCO ปิดที่ราคา 175.50 บาท  ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้  3.00 (+1.74%) จากวันก่อนหน้า  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) : EGCO ด าเนินธุรกิจ ใน
ลักษณะการถือหุ้ นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการโรงไฟฟ้าและโรงงาน
อตุสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ แนวโน้มผลการด าเนินงาน EGCO ในไตรมาส 2/2022 ผลด าเนินงานจะสงูกว่างวดเดียวกัน ปี2021 จากการรับรู้รายได้เข้าลงทุน
โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน และบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิง้ ในสหรัฐ และโรงไฟฟ้าน า้เทิน 1 ใน สปป.ลาว จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ปีนี ้รวมถึงการทยอยเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหยนุหลินในไต้หวนั ส่วนโครงการนิคมอตุสาหกรรมเอ็กโกระยอง อยูร่ะหว่างการออกแบบ คาดไตรมาส 3/2022 จะเร่ิมเจรจาลกูค้า ซึง่เบือ้งต้นมีลกูค้า
สนใจ 1-2 ราย นอกจากนี ้มีเป้าหมายที่จะแสวงหาและสร้างไฮโดรเจน รวมถึงเชือ้เพลิงสะอาดอื่นๆ ส าหรับน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าแบบหมนุเวียน เพราะคาดวา่เชื อ้เพลิงประเภทนี ้
จะมีบทบาทส าคญัในโลกของพลงังานที่ยัง่ยืนในอนาคต EGCO มุง่มัน่แสวงหาโอกาสการลงทนุที่สอดคล้องกบัทิศทางพลงังานโลก เพื่อสร้างผลตอบที่ดี สม ่าเสมอ และยัง่ยืน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ควบคูก่บัการด าเนินงานตามกรอบ ESG 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long EGCOM22 หากราคาหุ้น EGCO สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 170.75 บาท แต่หากหลุดจะมีแนวรับถัดไปโซน 165.50 บาท หากไม่
หลดุแนวโน้มจะมีการแกว่งตวัออกด้าน หรือ ฟืน้ตวัขึน้ช่วงสัน้ แต่หากหลดุ 165.50 บาทควรตดัขาดทนุ ทัง้นี ้เม่ือราคาปรับตวัขึน้มีกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 181.00 ให้
ทยอยแบง่ปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาหุ้น EGCO ปรับตวัขึน้ไมผ่่าน แตห่ากผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ลุ้น ประเมินบริเวณแนวต้านถดัไปโซน 186.50 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (EGCO) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 5.54 17.55 10.70 18.58 

P/BV (เทา่) 1.29 1.68 1.00 0.82 

ROE (%) 22.60 12.76 8.45 3.81 

ROA (%) 12.82 7.34 6.62 5.71 

EPS (บาท) 40.03 24.81 16.59 7.80 

BVPS (บาท) 191.52 195.60 193.42 214.34 

Dividend Yield (%) 2.82 2.90 3.38 3.70 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: EGCO 
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Contact TTBM22 PTTEPM22 IRPCM22 CKPM22 BANPUM22X JASM22 BLANDM22 GUNKULM22 TTAM22 ITDM22 

Open 1.26 160.60 3.14 5.79 12.80 3.50 1.02 5.55 9.23 1.85 

High 1.26 161.00 3.22 5.81 12.80 3.50 1.03 5.55 9.23 1.85 

Low 1.24 154.25 3.14 5.72 12.59 3.40 1.01 5.50 9.03 1.82 

Close 1.25 157.90 3.21 5.73 12.70 3.44 1.02 5.53 9.05 1.84 

Change 0.00 -5.10 0.05 0.00 -0.12 -0.08 -0.01 -0.08 -0.25 -0.02 

%Change 0 -3.13 1.58 0 -0.94 -2.27 -0.97 -1.43 -2.69 -1.08 

Volume 357 286 155 155 133 127 125 100 93 90 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

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

 

Source: Aspen 

 

KCE 

หมายเหต:ุ กราฟทัง้หมดอา้งองิจากหุน้สามัญ 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธ์การลงทุน  อาจสามารถใช้กลยทุธ์Short 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 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 +21.37% ขณะที่ ERW ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ +20.73% 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 สภาพัฒน์ คาด GDP ไทยปี 66 ขยายตัว 4.3-4.5% จากราว 3%ปีนี ้นายดนชุา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
หรือสภาพฒัน์ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 66 จะขยายตวัได้ 4.3-4.5% จากในปีนีท้ี่คาดว่าจะโตได้ 3% โดยมาจากแรงหนนุการสง่ออก และทอ่งเที่ยวที่คาด
วา่จะมีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาประมาณ 7-10 ล้านคน แต่ยงัคงต้องติดตามปัจจยัเสี่ยงตา่งๆ ที่ไมส่ามารถควบคมุได้อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐและ
สหภาพยโุรป เศรษฐกิจจีนชะลอตัว   "ต่างประเทศยงัเชื่อมัน่ประเทศไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจยังดีอยู่ ปีหน้าน่าจะโตได้ 
4.3-4.5% ซึง่ขึน้อยู่กบัการบริหารจดัการ เพราะความเสี่ยงมนัเยอะ" นายดนชุา กลา่วปาฐกถาพิเศษหวัข้อ "สูโ่อกาสใหม ่Stronger Thailand"   นายดนชุา กลา่ว
ว่า หลังจากหารือกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้วมองกันว่าเศรษฐกิจไทยในปีนีน้่าจะมีอัตราการขยายตัวได้ไม่ต ่า กว่า 3% 
แน่นอน เน่ืองจากการส่งออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง ส่วนสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรัสเซียกับยเูครนนัน้ท่ามกลางความเสี่ยง ก็เป็นโอกาสในการ
สง่ออกของอตุสาหกรรมอาหาร ขณะที่การทอ่งเที่ยวเร่ิมฟืน้ตวั  

 พลังงาน คาดด่านแรกหาข้อสรุปตัวเลขค่าการกล่ันจบวันนีก่้อนถกน าส่งก าไร  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน 
กล่าวถึงความคืบหน้าการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลัน่ในการส่งก าไรค่าการกลัน่เข้ากองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงว่า ขณะนีต้วัเลขค่าการกลัน่ของฝ่ายต่าง ๆ ยงัไม่
ตรงกัน ทัง้กระทรวงพลงังาน กลุ่มโรงกลัน่ และอดีตรมว.คลงัที่ออกมาให้ข้อมลูผ่านสื่อโซเชียล ดงันัน้จะพยายามหาตัวเลขที่ลงตวัก่อนที่ จะน าไปสู่การหารือ
ประเด็นการน าสง่ก าไรเพ่ือน ามาช่วยลดภาระภาครัฐ ทัง้นี ้กระทรวงพลงังาน ประเมินค่าการกลัน่เฉลี่ย 6 เดือนอยูท่ี่ 3.27 บาทต่อลิตร แตน่ายกรณ์ จาติกวณิช 
อดีตรมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้า ระบุข้อมูลตัวเลขที่ 8.50 บาทต่อลิตร ส่วนของกลุ่มโรงกลั่นก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่มีวิธีการค า นวณต่างกัน ท าให้
ประชาชนมีความเข้าใจที่แตกตา่งกนั  

 ประธาน ส.อ.ท.เร่งสร้างความแข็งแกร่ง-ยกระดับภาคอุตสาหกรรม รับความท้าทายในอนาคต นายเกรียงไกร เธียรนกุลุ ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) บรรยายพิเศษเร่ือง "ยทุธศาสตร์ใหม่ เพื่อโอกาสใหม"่ ในงานเสวนา "สู่โอกาสใหม่  Stronger Thailand" วา่ ส.อ.ท.เตรียมแผนสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมทัง้ 45 กลุ่ม 11 คลัสเตอร์ที่มีอยู่ให้สามารถอยู่รอดหากต้องเผชิญกับ 4 ปัจจยัส าคัญ (VUCA) คือ ความผันผวน, ความไม่
แน่นอน, ความซ า้ซ้อน และความคลุมเครือ โดยยกระดับให้เป็น 4.0 จากปัจจุบันที่บางอุตสาหกรรมยังพัฒนาแค่ 2.0-2.5 ภายใต้นโยบาย One F.T.I. ซึ่ง
ประกอบไปด้วย One Vision, One Goal และ OneTeam   "ช่วงวิกฤตโควิด-19 การส่งออกเป็นกลไกทางเศรษฐกิจเพียงตวัเดียวที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งสินค้าสง่ออกสว่นใหญ่มาจากภาคอตุสาหกรรม ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นต้องเร่งพฒันาภาคอตุสาหกรรมให้สามารถเผชิญหน้ากบัความท้าทายที่
มีมากมายในขณะนี"้ นายเกรียงไกร กลา่ว  

 กพช.ให้เปิดรับซือ้ไฟฟ้าเชือ้เพลิงขยะอุตสาหกรรม 100 MW อัตรา 6.08 บาท/หน่วย นายวฒันพงษ์ คโุรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน ในฐานะเลขาคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) เปิดเผยว่า ที่ประชมุ กพช.มีมติเห็นชอบหลกัการการรับซือ้ไฟฟ้าและอตัรารับซือ้ไฟฟ้า
จากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับปี 65 ปริมาณ 100 เมกะวตัต์ ในอตัรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมอตัรา Fit Premium) ส าหรับ
ผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 69  ทัง้นี ้กพช.มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน (กกพ.) ด าเนินการออกระเบียบและประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ FiT รวมถึงก ากบัดแูลการคดัเลือกให้เป็นไปตามขัน้ตอน หาก
จ าเป็นต้องมีการปรุบปรุงเงื่อนไขตา่งๆ (ยกเว้นอตัรารับซือ้) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) พิจารณาตอ่ไป 

 นายกฯ เผยรัฐบาลเล็งจัดหาพลังงานทดแทน แก้ปัญหาน า้มัน -ก๊าซราคาแพง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าว
ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ที่ 4/2565 ว่า วนันีมี้การพิจารณาหลายเร่ืองที่เก่ียวกับการบริ หารจัด
การพลงังานในภาพรวม ไม่เจาะจงเฉพาะราคาน า้มนัที่แพงขึน้เท่านัน้ เพื่อปรับรูปแบบการใช้พลงังานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้พลงังานจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ เพื่อใช้แหล่งพลังงานอ่ืนมาทดแทนกรณีค่าน า้มนัและก๊าซแพงขึน้  นายกรัฐมนตรี ย า้ว่าปัญหาพลังงานไม่ได้
เกิดขึน้เฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึน้ทัว่โลก และมีหลายกลุ่ม หลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ปัจจยัพลงังานที่ แพงขึน้ในขณะนีต้้องศึกษาท าความเข้าใจว่า
ปัญหาเกิดมาจากปัจจยัใด ทัง้ปัจจยัภายใน และภายนอก โดยยืนยันว่า ทกุประเทศที่มีการน าเข้าต้นทนุพลงังานจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากย่ อมได้รับ
ผลกระทบไปด้วย เชน่เดียวกบัประเทศไทยที่ทราบกนัดีวา่มีพลงังานในประเทศเทา่ไร ทัง้ทางบก ทางทะเล  
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 ดาวโจนส์ปิดลบ 47.12 จุด หลังพาวเวลแถลงสภาคองเกรส  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยนัต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี ้การร่วงลงอย่างหนกัของหุ้นกลุ่มพลงังานยงัเป็นปัจจัยฉดุตลาดเช่นกัน  ดชันีเฉลี่ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,483.13 จดุ ลดลง 47.12 จดุ หรือ -0.15%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,759.89 จดุ ลดลง 4.90 จดุ หรือ -0.13% และดชันี Nasdaq ปิด
ที่ 11,053.08 จดุ ลดลง 16.22 จดุ หรือ -0.15% 

 ดอลลาร์อ่อนค่า กังวลเศรษฐกจิสหรัฐถดถอย  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กในวนัพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยนัต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่ งมัน่ที่จะสกดัเงินเฟ้อให้
ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย  ดัชนีดอลลาร์ซึ่ งเป็นดัชนีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที่ระดับ 104.1980  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหัฐ ที่ระดับ 
1.0569 ดอลลาร์ จากระดบั 1.0534 ดอลลาร์  

 บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง กังวลเศรษฐกิจถดถอย  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลง ขณะที่นกัลงทนุปิดรับความ
เสี่ยง และเข้าซือ้พันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ  ณ เวลา 20.17 น.ตามเวลาไทย อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 3.154% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 3.254% 

 ประธานเฟดชิคาโกหนุนขึน้ดอกเบีย้เร็วและแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวว่า เขา
สนบัสนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ให้เร็วและแรงขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  "ผมมองว่าเฟดมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ อีกมากในช่วงหลายเดือน
ข้างหน้าเพ่ือให้เงินเฟ้อกลบัสู่เป้าหมาย 2%" นายอีแวนส์กล่าว  นายอีแวนส์ระบวุ่า "ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตวั ซึ่งอตัราดอกเบีย้ในระดบัสงูจะช่วยจ ากดัอปุ
สงค์ และชะลอเงินเฟ้อได้อย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้า"  นอกจากนี ้นายอีแวนส์กล่าวว่า เฟดจะต้องใช้ความระมดัระวงั และพร้อมที่จะปรับนโยบาย หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อภาวะเศรษฐกิจ 

 สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเชื่อซือ้บ้านเพิ่มขึน้สัปดาห์ที่แล้ว แม้ดอกเบีย้ปรับตัวขึน้  สมาคมนายธนาคารเพ่ือการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า 
จ านวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือซือ้บ้านเพ่ิมขึน้ในสปัดาห์ที่แล้ว แม้อตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านองปรับตวัขึน้  ทัง้นี ้จ านวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการซือ้ที่อยู่อาศยัเพ่ิมขึน้ 8% 
ในสปัดาห์ที่แล้ว แต่ลดลง 10% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 

 "พาวเวล" ยันเฟดมีความมุ่งมั่นสกัดเงินเฟ้อ/ชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐน่าพึงพอใจ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยนัต่อสภาค
องเกรสในวนันีว่้า เฟดมีความมุ่งมัน่และมีความสามารถในการสกดัเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ในสหรัฐ  "ภายในองค์กรของเฟด เราเข้าใจดีถึงผลกระทบจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ 
โดยเรามีความมุ่งมัน่ที่จะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง และเราก าลงัด าเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดงักล่าว ซึ่งเรามีทัง้เคร่ืองมือที่เราต้องการ และมีความ
ตัง้ใจที่จะฟื้นฟเูสถียรภาพด้านราคาส าหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกนั" นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุิ สภาในวนันี ้ 
ทัง้นี ้นายพาวเวลมีก าหนดกล่าวแถลงการณ์รอบคร่ึงปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในวนันีแ้ละพรุ่งนี ้หลงัจากที่เฟดปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 28 ปีเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว โดยนายพาวเวลกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุิสภาในวนันี ้ก่อนที่ จะ
กล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนัพรุ่งนี ้

 โพลล์รอยเตอร์ฟันธงเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.  ผลการส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์ระบุว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุนโยบายการเงินในเดือนก.ค.  ผลการส ารวจพบว่า นกัวิเคราะห์ราว 3 ใน 4 ที่ถกูส ารวจ หรือ 67 
จาก 91 ราย คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. หลงัจากปรับขึน้ 0.75% เช่นกันในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบ 28 ปี หรือนบัตัง้แต่ปี 2537  นอกจากนี ้นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนก.ย. ก่อนที่
จะปรับขึน้เพียง 0.25% ในเดือนพ.ย.และธ.ค.  การด าเนินการดงักล่าวจะท าให้อตัราดอกเบีย้อยู่ในช่วง 3.25-3.50% ในสิน้ปีนี ้สอดคล้องกบัที่เฟดคาดการณ์ที่
ระดบั 3.4%  ขณะเดียวกนั นกัวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพียง 0.25% ในไตรมาส 1/66 ขณะที่คงอตัราดอกเบีย้ในไตรมาส 2 และ 3 ก่อนที่จะ
ปรับลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% ในไตรมาส 4 

 IEA เตือนยุโรปรับมือรัสเซียอาจตัดการส่งก๊าซทัง้หมด  นายฟาติห์ บิโรล ผู้อ านวยการบริหารของส านกังานพลงังานสากล (IEA) กล่าวว่า รัสเซียอาจตดัการ
ส่งก๊าซไปยงัยโุรปทัง้หมดเพ่ือเพ่ิมแรงกดดนัทางการเมือง ท่ามกลางการสู้รบในยเูครน 
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