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S50U22 

แนวตา้น 947 955 964 

แนวรบั 928 921 913 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50U22 วานนีด้ชันีปรับตวัขึน้ท าระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าแต่มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาบ้าง แต่ดชันีสามารถปิดตลาดใกล้ระดบั
สงูสดุของวนั หากวนันี ้ดชันีมีการแกว่งตวัเคลื่อนไหวในกรอบทรงตวัรักษาระดบัไว้ ดชันีมีโอกาสปรับตวัขึน้ต่อ แต่ประเมินกรอบแนวต้านด้านบนไม่ได้ไกลมากนกั ซึ่ง
ดชันีอาจมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเหมือนช่วงท่ีผา่นมา โดยระยะสัน้ประเมินแนวต้านโซน 947-955 จดุ หากยืนไมไ่ด้อาจเกิดการออ่นตวัลงอีกครัง้ และประเมินแนว
รับโซน 930-928 จุด หากยืนได้โอกาสดีดตวัขึน้ทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอีกครัง้ แตห่ากหลดุแนวรับดงักล่าวดชันีอาจเกิดการปรับฐานลงต่อทดสอบแนวรับถดัไป
บริเวณ 921จดุ ส าหรับกลยุทธ์การลงทนุท่ีนกัลงทนุท่ีรับความเส่ียงได้น้อยอาจรอเปิดสถานะขายบริเวณแนวต้าน 947-955 จดุ (ตดัขาดทนุหากผ่าน 955 จดุ)แตห่ากรับ
ความเสี่ยงได้สงูให้รอเปิดสถานะซือ้โซน 928-921 จดุ โดยการเสี่ยงซือ้เน้นการลงทนุระยะสัน้จากการแกวง่ตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 31,500.68 823.32 2.68% 

Nasdaq 11,607.62 375.43 3.34% 

S&P 500 3,911.74 116.01 3.06% 

EUR 

DAX 13,118.13 205.54 1.59% 

CAC40 6,073.35 190.02 3.23% 

FTSE100 7,208.81 188.36 2.68% 

ASIA 

Shanghai 3,349.75 29.60 0.89% 

Hang Seng 21,719.06 445.19 2.09% 

Nikkei 26,491.97 320.72 1.23% 

SET 1,568.76 11.15 0.72% 

SET50 950.36 6.94 0.74% 

                                                                                   Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M22 S50U22 S50Z22 S50H23 

High 950.00 944.00 943.40 938.70 

Low 942.70 936.80 936.50 932.50 

Open 948.20 943.00 942.50 936.20 

Close 948.00 942.20 941.90 937.50 

Change 5.30 5.40 5.50 5.60 

Basis -2.36 -8.16 -8.46 -12.86 

Maturity 3 95 186 277 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 31,989 152,864 110,425 

SHORT 41,325 147,233 106,720 

NET -9,336 5,631 3,705 

                                                                        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 6,911.49 33,518.03 19,822.17 5,694.31 

ขาย 4,574.47 34,663.35 21,458.89 5,249.29 

สทุธ ิ 2,337.03 -1,145.32 -1,636.73 445.02 

Source: SET 

Source: Aspen 
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ORU22 
แนวตา้น 27.50 28.50 

แนวรบั 25.25 24.00 

 

มุมมอง ราคาหุ้น OR ปิดท่ีราคา 26.00 บาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้  0.25 (+0.97%) จากวันก่อนหน้า บริษัท ปตท.น า้มนัและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) : OR ด าเนินธุรกิจ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้า ทัง้ในและต่างประเทศ ร่วมทัง้ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ร้านสะดวกซือ้ และการบริหารจดัการพืน้ท่ี   ทัง้นี ้OR ขยายธุรกิจต่อเน่ือง โดยร่วมกบั แมริ
ออท อินเตอร์เนชัน่แนล ลงนามสญัญาติดตัง้สถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพืน้ท่ีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทในประเทศไทย โดยจะติดตัง้รวม 30 แห่งทัว่ประเทศ คาดว่าจะทยอยติดตัง้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2/2023 และ  OR ได้จองซือ้หุ้นในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัท เค-เนกซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“KNEX”) ในวงเงินไม่เกิน 1,105 ล้านบาท เพ่ือมีสดัส่วนการถือหุ้น 40% 
ภายใต้แบรนด์ช่ือ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” ผู้ให้บริการเคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองอบผ้าแบบให้บริการตวัเอง (Self-service)  นอกจากนี ้OR มีความสนใจ พฒันาพืน้ท่ีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ในเขตทางพิเศษเพ่ือก่อสร้างสถานีบริการน า้มนั และร้านค้า ร่วมทัง้ OR  ส่ง บริษัท มอดูลสั เวนเจอร์ จ ากัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ได้เข้าลงนามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท 
บญุรอดเทรดดิง้ จ ากดั เพ่ือจัดตัง้บริษัทร่วมทนุซึ่ง Modulus ถือหุ้นในสัดส่วน 50%และบุญรอดฯ ถือหุ้นในสดัส่วน 50% ของทนุจดทะเบียน ภายในวงเงินไมเ่กิน 210 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิต
และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป และคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทร่วมทนุแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3/2022 และ OR ได้ส่งบริษัทยอ่ยร่วมทนุพนัธมติร ตัง้บริษัทให้บริการเติม
น า้มนัอากาศยาน ณ สนามบนินานาชาติแห่งใหมใ่นกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา โดยถือหุ้นในสัดส่วน 33.33% พร้อมมลูค่าเงินลงทนุไมเ่กิน 18.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การลงทนุในโครงการต่างๆ
ขัน้ต้น สามารถเสริมสร้างศกัยภาพ ความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกของ OR และบริษัทในเครือ และสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้และผลก าไร  
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long ORU22 เมื่อราคาหุ้น OR ไมห่ลดุแนวรับบริเวณ 25.25-24.00 บาท โดยเปิดสถานะซือ้หากราคาทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 24.00 บาท) แบง่ปิดสถานะซือ้
ท าก าไรเมื่อราคาหุ้ น OR มีการปรับตัวขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 27.50 บาท เพ่ือลดความเส่ียงหรือเล่นรอบ โดยรอซือ้ใหม่หากราคาอ่อนตัวลงแต่หากรับความเส่ียงได้สูงหรือราคาผ่านได้สามารถ
ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปยงัแนวต้านถดัไปโซน 28.50 บาท 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ (OR) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) - - - 26.90 

P/BV (เทา่) - - - 3.35 

ROE (%) - 28.15 22.97 16.67 

ROA (%) - 9.59 8.09 8.76 

EPS (บาท) - 1.21 0.98 0.99 

BVPS (บาท) - - - 8.07 

Dividend Yield (%) - - - 0.36 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 
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Analyst Picks: OR 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact BANPUU22 ESSOU22 PTTU22 IRPCU22 ITDU22 TTBU22 PTTEPU22 SCCU22 CPALLU22 GPSCU22 

Open 11.80 11.12 33.50 3.16 1.83 1.25 153.89 369.89 60.00 65.75 

High 11.80 11.12 33.50 3.17 1.83 1.25 153.89 372.50 60.00 66.60 

Low 11.41 10.60 32.76 3.10 1.79 1.24 149.40 367.00 59.28 65.50 

Close 11.57 11.05 33.18 3.16 1.83 1.25 152.05 372.50 59.50 66.50 

Change -0.22 -0.43 -0.26 0.01 0.01 0.01 -0.55 10.10 -0.25 1.02 

%Change -1.87 -3.75 -0.78 0.32 0.55 0.81 -0.36 2.79 -0.42 1.56 

Volume 456 308 279 152 123 120 104 90 72 61 

Expire 
Date 

29/09/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (24-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 S50U22และ Short S50Z22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 EGCOU22 และ Short SUPERU22 ซึง่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร, หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ทัง้นี ้EGCO มี
แนวโน้มผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2022 อาจสงูกวา่งวดเดียวกนั ปี 2021 จากการรับรู้รายได้เข้าลงทนุโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน และบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็น
เนอร์ยี โฮลดิง้ ในสหรัฐ และโรงไฟฟ้าน า้เทิน 1 ใน สปป.ลาว จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ปีนี ้รวมถึงการทยอยเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหยุนหลินใน
ไต้หวนั ส่วนโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดไตรมาส 3/2022 จะเร่ิมเจรจาลูกค้า ซึง่เบือ้งต้นมีลูกค้าสนใจ 1-2 ราย  หาก
สงัเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลงั 1 ปี EGCO ให้ผลตอบแทนประมาณ +1.15% ขณะที่ SUPER ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ –18.08% 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (SUPER) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 14.79 7.57 15.94 12.73 

P/BV (เทา่) 1.07 0.99 1.55 1.33 

ROE (%) 7.90 14.62 8.08 13.24 

ROA (%) 5.67 7.88 4.92 6.35 

EPS (บาท) 0.04 0.08 0.05 0.09 

BVPS (บาท) 0.50 0.57 0.62 0.71 

Dividend 
Yield (%) 

- - 1.15 0.63 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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EGCO, SUPER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 สธ.จับตาโอมิครอน BA.4 BA.5 หลังพบผู้ติดเชือ้  181 ราย แนวโน้มแพร่เร็วขึน้ -หลบภูมิมากขึน้  นพ.ศุภกิจ ศิ ริลักษณ์  อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เปิดเผยว่า จากระบบการเฝ้าระวงัสายพนัธ์ุ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงวนัท่ี 18-22 
มิ.ย. 65 พบว่า โอมิครอนสายพนัธ์ุย่อย BA.4 และ BA.5 มีสดัสว่นเพิ่มขึน้ โดยพบทัง้หมด 181 ราย ทัง้นี ้ยงัพบในผู้ เดินทางมาจากตา่งประเทศมากกว่า
ในประเทศ  ส าหรับข้อมูลของห้องปฏิบัติการ พบว่า BA.4 และ BA.5 มีการกลายพนัธ์ุในต าแหน่ง L452R คล้ายสายพันธ์ุเดลตา จากข้อมูลจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าความสามารถในการแพร่เชือ้เพิ่มขึน้ และหลบภูมิคุ้ มกันได้มากขึน้ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอส าหรับความรุนแรงของโรคส า หรับ
สถานการณ์ทัว่โลก ขณะนีห้ลายประเทศพบการเพิ่มจ านวน (growth rate) ของ BA.5 เพิ่มขึน้ (พบใน 62 ประเทศ) สว่น BA.4 (พบใน 58 ประเทศ) และ 
BA.2.12.1 (พบใน 69 ประเทศ)  

 บอร์ดรฟท.รับทราบผลเจรจาแก้สัญญาร่วมทนุไฮสปีด 3 สนามบนิ เลง็ชง กพอ.ต้นก.ค. นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้วา่การการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. (23 มิ.ย.) มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการแก้ไขสญัญาร่วมลงทนุฯ เพื่อแก้ปัญหา
การทับซ้อนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน (ดอนเมือง -สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสงูเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย 
(โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน) สญัญาสญัญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง และให้รฟท.เสนอผลการเจรจาของคณะท างาน 3 ฝ่าย ได้แก่ รฟท. 
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) และบริษัท เอเชีย เอรา วนั จ ากดั ในฐานะคูส่ญัญาผู้รับสมัปทานโครงการฯ เสนอ สก
พอ.ในสปัดาห์หน้า เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบตอ่ไป   

 คมนาคมเร่งรฟท.เปิดประมูลส่วนต่อขยายรถไฟสายสีแดง 3 เส้นทางกว่า 2 หมื่นลบ. นายศกัด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้สัง่
การให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง สายสีแดง (ส่วนตอ่ขยาย) 3 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงตลิ่งชนั-ศิริราช ระยะทาง 5.7 
กิโลเมตร วงเงิน 4,694.36 ล้านบาท ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กิโลเมตร วงเงิน 6,468.69 ล้านบาท ในเดือน
ธนัวาคม 65 ส่วนช่วงตลิ่งชนั - ศาลายา ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร วงเงิน 10,670.27 ล้านบาท มีความพร้อมประกวดราคาในเดือนมกราคม 66    โดย
ทัง้ 3 เส้นทาง จะเร่ิมก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 66 คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 69  

 พาณิชย์ อนุมัติปรับราคาปุ๋ ยหน้าโรงงานตามต้นทุนวัตถุดิบน าเข้าสูง ป้องกันขาดแคลน ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ กลา่ววา่ กรมฯ ได้อนมุติัให้มีการปรับราคาปุ๋ ยหน้าโรงงานหลายสตูร ตามท่ีผู้ผลิต และผู้น าเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้อง
กับต้นทุนการน าเข้าวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้ตามราคาในตลาดโลก ท่ีมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลงังาน
เชือ้เพลิงท่ีปรับสงูขึน้ทัว่โลก ซึ่งสง่ผลต่อทัง้ต้นทนุวตัถดิุบและค่าขนส่ง และคา่เงินบาทท่ีอ่อนตวั โดยปัจจุบนั ไทยพึ่งพาการน าเ ข้าปุ๋ ยจากต่างประเทศ
เกือบ 100% ดงันัน้เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้น าเข้า สามารถน าปุ๋ ยเข้ามาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเน่ือง และเพื่อป้องกนัไม่ให้เ กิดปัญหาการขาด
แคลนปุ๋ ย จึงจ าเป็นต้องอนมุติัมีการปรับราคา 

 ตลาดอสังหาฯเพื่ออุตสาหกรรมเร่ิมฟ้ืนรับรัฐเดนิหน้าระเบียงศก.หลังกระจุกตัวในภาคกลาง-ตอ. นายมาร์คสั เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหาร
และหวัหน้าฝ่ายตวัแทนนายหน้า บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จ ากดั กล่าววา่ ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมของไทยเร่ิมมีการฟื้นตวัมา
ตัง้แต่ในปี 64 เน่ืองจากห่วงโซอ่ปุทานทัว่โลกปรับตวัดีขึน้เพื่อรองรับการหยดุชะงกัท่ีเกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทัว่โลก ด้วยเหตนีุเ้ราเห็นการ
ฟืน้ตวัของเคร่ืองบ่งชีท่ี้ส าคญัหลายประการ เช่น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม และปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศท่ีได้รับอนุมติัจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยปริมาณการซือ้ขายพืน้ท่ีเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ด้วยราคาท่ีทยานขึน้อย่างต่อเน่ืองสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ ภาคการผลิตของไทยแสดงสญัญาณการฟืน้ตวัในปี 64 แม้ว่าจะมีความผนัผวนจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่บ้างก็ตาม แต่ดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรม (MPI) อยู่ท่ี 103 จดุ ณ สิน้ปี 64 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนสิงหาคมในปี 62 อตุสาหกรรมหลกัตา่งๆ ท่ีขยายตวัในปีนี ้ 

  
 

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

 

 ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 823.32 จุด นลท.คลายวิตกเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้มากกว่า 800 จุดในวนัศกุร์ (24 มิ.ย.) 
เน่ืองจากนักลงทนุคลายกังวลเก่ียวกับแผนการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลงัจากเศรษฐกิจส่งสญัญาณชะลอตัว และราค า
สินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัลงในช่วงที่ผ่านมา  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,500.68 จดุ เพิ่มขึน้ 823.32 จดุ หรือ +2.68%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 
3,911.74 จดุ เพ่ิมขึน้ 116.01 จดุ หรือ +3.06% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 11,607.62 จดุ เพ่ิมขึน้ +375.43 จดุ หรือ +3.34% 

 IMF หั่นจีดีพีสหรัฐเหลือ 2.9% ปีนี ้เช่ือเลี่ยงภาวะถดถอยได้หวุดหวิด  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยคาดการณ์ในวนัศกุร์ (24 มิ.ย.) 
ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐจะขยายตัว 2.9% ในปีนี ้ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ครัง้ล่าสดุในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาว่าจะ
ขยายตัว 3.7%  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เน่ืองจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท าให้อปุสงค์ชะลอตวัลง แตก็่คาดวา่ สหรัฐจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างเฉียดฉิว  สว่นในปี  2566 นัน้ IMF คาด
วา่เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 1.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.3% และคาดวา่ จีดีพีปี 2567 จะขยายตวัเพียง 0.8% 

 "มูดีส์้" คงอันดับเครดิตสหรัฐที่ Aaa ชีเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตัวแกร่งจากโรคระบาด  มดูีส์้ สถาบนัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือระหว่างประเทศประกาศในวัน
ศกุร์ (24 มิ.ย.) วา่ มดูีส์้ยงัคงอนัดบัความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ Aaa โดยระบวุ่า เศรษฐกิจสหรัฐฟืน้ตวัจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง
มาก  มดูีส์้ระบใุนแถลงการณ์วา่ "มดูีส์้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจและเครดิตของสหรัฐยงัคงสามารถรับมือกบัความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจบุนัที่สง่ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก อาทิ เงินเฟ้อที่อยูใ่นระดบัสงูอยา่งต่อเน่ือง, ภาวะการเงินที่ตงึตวั และการที่รัสเซียบกุโจมตียเูครน"  ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ มดูีส์้ยงัคง
แนวโน้มอนัดบัความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ "มีเสถียรภาพ" ด้วย 

 สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึน้ในเดือนพ.ค. สวนทางคาดการณ์   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึน้ 10.7% สู่ระดับ 
696,000 ยนิูตในเดือนพ.ค. สวนทางนกัวิเคราะห์ที่คาดวา่ลดลงสูร่ะดบั 588,000 ยนิูต 

 ผลส ารวจม.มิชิแกนชีผู้้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อเม่ือเทียบตัวเลขเบือ้งต้น  ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสูร่ะดบั 50.0 ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วในชว่งทศวรรษ 1940 และต ่ากวา่ตวัเลขเบือ้งต้น
ที่ระดบั 50.2 หลงัจากแตะระดบั 58.4 ในเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้ดชันีความเช่ือมัน่ดงักลา่วต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 50.2  ดชันีความเช่ือมัน่
ได้รับผลกระทบจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะ 5.3% ในช่วง 1 ปี
ข้างหน้า โดยสงูกวา่ระดบั 4.2% ที่มีการส ารวจในชว่งเดียวกนัของปีที่แล้ว แตต่ ่ากวา่ระดบั 5.4% ซึง่เป็นตวัเลขเบือ้งต้นที่มีการส ารวจเม่ือ 2 สปัดาห์ที่แล้ว 

 กลุ่มประเทศ G7 เตรียมห้ามน าเข้าทองค ารัสเซีย หวังเพิ่มแรงกดดันให้ยุติสงคราม  เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยวา่ กลุม่ประเทศ G7 ได้เตรียม
สัง่ห้ามการน าเข้าทองค าจากรัสเซีย เพ่ือเพ่ิมแรงกดดนัให้รัสเซียยตุิสงครามในยเูครน โดยจะมีแถลงการณ์อยา่งเป็นทางการในวนัองัคาร (28 มิ.ย.) ซึง่เป็น
วนัสดุท้ายของการประชมุ G7 ที่เยอรมนี  เจ้าหน้าที่คนดงักล่าวระบุว่า "ทองเป็นสินค้าส่งออกอนัดบั 2 ของรัสเซียรองจากพลงังาน และเป็นแหล่งรายได้
ส าคญัของรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย โดยมาตรการดงักล่าวจะมีเป้าหมายที่ความสามารถในการท าธุรกรรมของรัสเซียในระบบ
การเงินโลก"  การสง่ออกทองค าของรัสเซียคิดเป็นมลูคา่ 1.52 หม่ืนล้านดอลลาร์ในปี 2564 และมีความส าคญัเพ่ิมขึน้หลงัจากที่รัสเซียบุกยเูครน เน่ืองจาก
สามารถซือ้ทองค าแท่งเพ่ือเลี่ยงผลกระทบของการคว ่าบาตรได้  ขณะเดียวกัน การที่ลอนดอนเป็นศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนทองค าส าคญัของโลก ท า ให้
การคว ่าบาตรขององักฤษจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรัสเซีย  รัฐบาลองักฤษระบุว่า การสัง่ห้ามน าเข้าทองค าครัง้นีจ้ะมีผลกับทองค าที่ขุดได้ใหม่หรือ
สกดัใหม ่แตจ่ะไมมี่ผลกระทบกบัทองค าที่เป็นของรัสเซียที่ได้สง่ออกจากรัสเซียมาก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 ดอลลาร์อ่อนค่า หลังนลท.ลดซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กในวนัศกุร์ (24 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทนุกลบัเข้าลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตลาดหุ้น และลดความต้องการดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสกุลเงิน
ปลอดภัย  ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลั ก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที่ระดับ 
104.1870 ดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยนที่ระดบั 135.23 เยน จากระดบั 134.95 เยน, ยโูรแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที่ระดบั 1.0551 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.0523 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งคา่แตะที่ระดบั 1.2269 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2251 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่สู่ระดบั 
0.6939 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6893 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 


