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S50U22 

แนวตา้น 948 959 966 

แนวรบั 930 921 913 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50U22 หลงัจากวานนีด้ชันีไมส่ามารถท าระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าได้  จึงมีแรงขายท าก าไรสลบัเข้ามาเพิ่มสงูขึน้ จนดชันีอ่อน
ตวัลงหลดุกรอบแนวโน้มขาขึน้ในระยะสัน้ และกลบัมาปิดตลาดใกล้ระดบัต ่าสดุของวนั หากวนันีด้ชันีอาจพยายามแกว่งตวัออกด้านข้างในลกัษณะของการ
สร้างฐานของดชันีให้มั่นคง แนะน าให้นกัลงทุนท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวัในกรอบในทิศทางอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามหาก S50U22หากปรับตวัขึน้
ทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 945-948 จดุ หากยงัไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง อาจต้องระมดัระวงัการออ่นตวัลงทดสอบแนวรับ 
โดยประเมินแนวรับท่ีบริเวณ 930-921 จดุ โดยแนะน าพิจารณาเปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากยงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 945-948 
จดุ โดยตดัขาดทนุหากผ่านแนวต้าน 959 จดุ ทัง้นี ้เมื่อดชันีอ่อนตวัลงให้ทยอยปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรหากดชันีไม่หลดุแนวรับบริเวณ 930-921 จดุ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 30,775.43 -253.88 -0.82% 

Nasdaq 11,028.74 -149.15 -1.33% 

S&P 500 3,785.38 -33.45 -0.88% 

EUR 

DAX 12,783.77 -219.58 -1.69% 

CAC40 5,922.86 -108.62 -1.80% 

FTSE100 7,169.28 -143.04 -1.96% 

ASIA 

Shanghai 3,398.62 37.10 1.10% 

Hang Seng 21,859.79 -137.10 -0.62% 

Nikkei 26,393.04 -411.56 -1.54% 

SET 1,568.33 -17.85 -1.13% 

SET50 951.07 -12.01 -1.25% 

                                                                                   Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50U22 S50Z22 S50H23 S50M23 

High 953.90 953.10 948.80 944.90 

Low 939.30 938.70 935.10 930.90 

Open 952.40 951.00 948.40 944.90 

Close 939.60 938.90 935.30 931.20 

Change -12.80 -12.30 -11.90 -12.90 

Basis -11.47 -12.17 -15.77 -19.87 

Maturity 91 182 273 364 

                                                                         Source: TFEX 

การเคล่ือนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 50,926 96,389 131,346 

SHORT 42,721 103,574 132,366 

NET 8,205 -7,185 -1,020 

                                                                        Source: TFEX 

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

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 5,642.49 36,039.99 25,113.89 5,195.11 

ขาย 6,226.41 37,409.01 22,965.71 5,390.35 

สทุธ ิ -583.92 -1,369.02 2,148.17 -195.24 

Source: SET 

Source: Aspen 
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CPNU22 
แนวตา้น 62.75 66.50 

แนวรบั 58.00 54.50 

 

มุมมอง ราคาหุ้น CPN ปิดที่ราคา 61.00 บาท ราคาปรับตวัขึน้ +0.25 บาท (+0.41%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) : CPN ด าเนินธรุกิจพฒันาและให้เช่า
พืน้ที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมและ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้CPN ร่วมทนุกบั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ JWD เปิดบริษัท เจดบัเบิล้ยดูี สโตร์ อิท จ ากดั (JWD Store It!) ด าเนินธรุกิจพืน้ที่เก็บ
ของให้เช่า เจาะกลุ่มลูกค้า B2C และ B2B น าร่อง 6 สาขาในพืน้ที่กรุงเทพฯและภูเก็ต รวมพืน้ที่ให้บริการกว่า 13,000 ตารางเมตร ภายใต้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท การร่วมทุน
ดังกล่าวช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการขยายธุรกิจได้รวดเร็วย่ิงขึน้ นอกจากนี ้CPN มีแผนการขยายธุรกิจโรงแรม 
เช่นเดียวกับการขยายศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ได้ท ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนก.ย. 2022 CPN เตรียมเปิดโรงแรม Centara Korat เครือโรงแรม (Chain Hotel) แห่งแรกของเมือง
โคราช และ วางแผนลงทนุ 10 โรงแรมในช่วง 2 ปีนี ้(ปี 2022-2024) ได้แก่ โคราช, อบุลราชธานี, อยธุยา, ระยอง, ศรีราชา, ชลบรีุ และ เชียงราย "ร่วมทัง้ แผน 5 ปี (2022-2026) บริษัท
ตัง้เป้า ขยายโรงแรมรวม 37 โครงการ ใน 27 จงัหวดั รวมกว่า 4,000 ห้อง มลูค่าการลงทนุกว่า 10,000 ล้านบาท 

กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long CPNU22 เพราะแนวโน้มราคาหุ้น CPN สามารถผ่านกรอบแนวโน้มขาลงระยะสัน้ขึน้มาได้ท าให้ระยะสัน้กลบัมามีมมุมองเชิงบวก หากราคาหุ้น CNP อ่อน
ตวัลงมาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 58.00-54.50 บาท โดยสถานะซือ้ตดัขาดทนุหากราคาหลดุแนวรับ 54.50 จุด ทัง้นี ้หากราคาหุ้น CPN ไม่หลดุแนวรับมีโอกาสปรับตัวขึน้โดยประเมิน
แนวต้านในโซน 62.75-66.50 บาท หากไม่สามารถผ่านได้แนะน าทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร  
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CPN) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 30.47 26.36 19.04 34.37 

P/BV (เทา่) 5.24 4.08 3.22 3.54 

ROE (%) 17.59 17.03 13.56 10.08 

ROA (%) 9.82 9.02 6.96 4.46 

EPS (บาท) 2.50 2.62 2.13 1.59 

BVPS (บาท) 14.26 15.25 14.84 15.97 

Dividend Yield (%) 1.87 1.77 1.68 1.24 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: CPN 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact ITDU22 BLANDU22 BANPUU22 TRUEU22 TTBU22 SIRIU22 CKPU22 PLANBU22X ESSOU22 TASCOU22 

Open 2.30 1.02 11.90 4.77 1.25 1.03 5.71 6.75 11.60 16.10 

High 2.30 1.03 11.95 4.77 1.25 1.03 5.73 6.75 11.80 16.22 

Low 2.16 1.01 11.67 4.59 1.23 1.01 5.50 6.50 11.20 16.10 

Close 2.20 1.03 11.79 4.61 1.23 1.01 5.51 6.70 11.50 16.10 

Change -0.06 0.00 -0.05 -0.16 -0.03 -0.02 -0.19 -0.15 -0.18 0.00 

%Change -2.65 0 -0.42 -3.35 -2.38 -1.94 -3.33 -2.19 -1.54 0 

Volume 811 732 601 568 515 308 306 302 254 249 

Expire 
Date 

29/09/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (30-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 S50U22และ Long 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 +1.73% ขณะที่ SUPER ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ –19.36% 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 ดัชนีเช่ือม่ันท่องเท่ียว Q2/65 เร่ิมฟ้ืน รับมาตรการผ่อนคลายเข้าปท. แนวโน้ม Q3/65 ดีขึน้  สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดชันีความ

เช่ือมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวเร่ิมฟืน้ตวั ในไตรมาส 2/65 อยู่ท่ีระดบั 53 สะท้อนสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีดีขึน้กว่าไตรมาสท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการผ่อนคลาย
มาตรการการเดนิทางเข้าประเทศ และโรคโควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย เตรียมพร้อมเข้าสูก่ารเป็นโรคประจ าถ่ิน อย่างไรก็ดี ดชันีในไตรมาสนีย้งัอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าปกตมิากเม่ือ
เทียบกับปี 62 เน่ืองจากในไตรมาสนี ้มีสถานประกอบการเปิดบริการน้อยกว่าไตรมาสท่ีผ่านมา เหลือเพียง 86% เน่ืองจากราคาวัตถุดิบและค่าครองชีพท่ี สูงขึน้มาก 
ประกอบกบัหมดระยะของโครงการคนละคร่ึงเฟส 4 (30 เม.ย. 65) สง่ผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายอีกครัง้  

 ธปท.เลิกเพดานจ่ายปันผลแบงก์ -ปรับเงินน าส่ง FIDF กลับปกติ ,เพิ่ มมาตรการช่วยลูกหนี  ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) วนันีเ้ห็นว่าเศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ แม้การฟืน้ตวัยงัไม่เท่าเทียมกนัในแตล่ะภาคเศรษฐกิจ แตก็่เร่ิม
สง่ผลดีตอ่สถานะของลกูหนีห้ลายกลุม่ ขณะท่ีระบบ สง. มีความมัน่คงสะท้อนจากเงินกองทนุ เงินส ารอง และสภาพคลอ่งท่ีอยู่ในระดบัสงู ท าให้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลท่ี
ผ่อนปรนและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินท่ีส่งผลเป็นวงกว้าง (broad-based) มีความจ าเป็นลดลง และสามารถทยอยปรับเข้าสู่ระดบัปกติได้ (policy normalization) 
โดยยงัเน้นมาตรการเฉพาะจดุ (targeted) เพ่ือดแูลลกูหนีร้ายย่อยกลุม่เปราะบาง ปท. จงึเหน็ควรปรับปรุงแนวทางการก ากบัดแูล ดงันี ้  1.ยกเลกิการจ ากดัอตัราจ่ายเงินปัน
ผล จากเดิมท่ีจ ากัดอตัราการจ่ายไม่เกิน 50% ของก าไรสทุธิประจ าปี  2. ปรับอตัราเงินน าสง่เข้ากองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) กลบัมาอยู่ท่ี 
0.46% ตอ่ปี ตัง้แตต้่นปี 66 เป็นต้นไป  

 ขสมก.แจงจ าเป็นจ้างเหมารถเมล์ EV แทนจัดซือ้ เหตุไม่ต้องกู้เงนิเพิ่ม องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชีแ้จงโครงการจ้างเหมาวิ่งรถเมล์ EV น าร่อง 224 คนั 
มลูคา่ 953 ล้านบาท อาจไม่ผ่านคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)ว่า  ปัจจบุนั ขสมก. มีรถโดยสารประจ าทางอยู่ 2,885 คนั และมีเส้นทาง
ให้บริการ จ านวน 107 เส้นทาง และอยู่ระหว่างการจดัท าแผนฟืน้ฟูกิจการ เน่ืองจากท่ีผ่านมา ขสมก. ประสบปัญหาการขาดทนุจากต้นทนุการให้บริการไม่สอดคล้องกับ
รายได้ท่ีได้รับท าให้ มีภาระหนีส้นิผกูพนัตอ่เน่ือง ประมาณ 124,000 ล้านบาท และรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. ที่มีอยู่ มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการ
ซอ่มบ ารุงและดแูลรักษาจ านวนมาก ประมาณ 1,600 ล้านบาทตอ่ปี ประกอบกบัตามหลกัเกณฑ์การบรรจรุถโดยสารประจ าทางเพ่ือขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบการจาก
กรมการขนสง่ทางบกนัน้ก าหนดให้ต้องน ารถใหม่หรือรถที่จดทะเบียนไว้ไม่เกิน 2 ปี เพ่ือบรรจใุนใบอนญุาตดงักลา่วภายในระยะเวลา 1 ปี  

 ปลัด สธ.เผย 1 ก.ค.เปิดประเทศเต็มรูปแบบ แต่ขอความร่วมมือคงมาตรการ 2 U นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ
หวัข้อ "The Next Chapter of COVID-19 in Thailand" ในการประชมุเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้บรูณาการเชิงนโยบายด้านการด าเนินงาน เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโควิด-19 ใน
สถานประกอบกิจการ "Thailand Move Forward to Better Living and Working" ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงต้นปี 2564 ในสถานประกอบกิจการ จ.สมทุรสาคร 
ท าให้โรงงานหลายแห่งปิดกิจการ สญูเสียมูลคา่ถึง 3.5 แสนล้านบาท คดิเป็น 4% ของมูลค่าตลาด เกิดผลกระทบทัง้ด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ แรงงาน และสงัคม เช่น อตัรา
การว่างงาน การขาดรายได้ เกิดคา่ใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึน้ แตค่วามร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ระดบัประเทศและระดบัพื น้ท่ี ท าให้สามารถควบคมุการ
ระบาดของโควิดในโรงงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 รมว.คลัง ยันรัฐบาลมีมาตรการรับมือภาวะศก. คาดผลถกโรงกล่ันชัดเจนใน 1-2 วัน นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ รมว.คลงั ได้ชีแ้จงว่า รัฐบาลมีแผนและมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนผ่านเคร่ืองมือทางการคลงั เช่น ลดภาษีน า้มนัดีเซล เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบตอ่ราคาขนสง่ คา่ครองชีพ นอกจากนัน้จะมีมาตรการพยงุราคาและตรึงราคา 
สว่นการเจรจากบัโรงกลัน่เร่ืองการลดคา่การกลัน่นัน้คาดว่า 1-2 วนันีจ้ะมีความคืบหน้า และอยู่ระหว่างหามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม นายอาคม ชีแ้จงถึงกรณีให้ สมช.
ดแูลแผนแก้วิกฤตพลงังานและอาหารว่า สมช.เป็นหน่วยงานความมัน่คง ทัง้มัน่คงของประเทศ การทหาร เศรษฐกิจและสงัคม ส าหรับประเด็นท่ีเป็นห่วงในเร่ืองของความ
เช่ียวชาญนัน้ อาจต้องอาศยัหน่วยงานตา่งๆ มากกว่า แตเ่ช่ือว่า สมช.จะแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และจะได้รับความร่วมมือ "ขณะนีน้ายกฯ มอบหมายให้ 
สมช.หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาตรการทัง้หมด ท่ีผ่านมาประชุมแล้ว 2 ครัง้เข้าใจว่าน่าจะมีข้อสรุปและมาตรการตา่งๆ เสนอแนะนายกฯ ต่อไป รวมถึงแผนหนึ่งแผน
สอง ยกระดบัแตล่ะแผนเร่ืองอะไรบ้าง" นายอาคม กลา่ว 

 ธปท.เผยดุลบัญชีเดนิสะพัด พ.ค.ขาดดุลต่อเน่ืองเหตุต่างชาตส่ิงกลับก าไร-ปันผล น.ส.ชญาวดี ชยัอนนัต์ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) กลา่วถึงดลุบญัชีเดนิสะพดัในเดือนพ.ค. ขาดดลุ 3,716 ล้านดอลลาร์ โดยยงัขาดดลุตดิต่อกนัเป็นเดือนท่ี 2 ต่อจากเม.ย. ท่ีขาดดลุบญัชีเดนิสะพดั 
3,057 ล้านดอลลาร์ ซึง่การขาดดลุบญัชีเดนิสะพดัดงักลา่ว เป็นผลจากอยู่ในช่วงฤดกูาลสง่กลบัก าไรและเงินปันผลของบริษัทตา่งชาตท่ีิเข้ามาลงทนุในไทย อย่างไรก็ดี คาด
ว่าการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัจะเร่ิมลดลงในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เน่ืองจากจะมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเร่ิมกลบัเข้ามา และทัง้ปีคงจะขาดดลุไม่สงูไปกว่า
ระดบัท่ี ธปท.เคยประเมินไว้ท่ี 8 พนัล้านดอลลาร์ ขณะท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติปรับเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ตามการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
หลงัโควิดคลี่คลาย สง่ผลให้กิจกรรมในภาคบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวปรับดีขึน้ โดยนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้าในไทยเดือนพ.ค. อยู่ท่ี 5.2 แสนคน สง่ผล
ให้ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี ้(ม.ค. - พ.ค.) มีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิดนิทางเข้าไทยแล้ว 1.3 ล้านคน ซึง่มีสว่นช่วยท าให้ดชันีผลผลติภาคบริการปรับตวัดีขึน้ด้วย 
 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยต่างประเทศ 
 

 ดาวโจนส์ปิดร่วง 253.88 จุด วิตกปัญหาเงินเฟ้อ-ศก.ถดถอย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) เน่ืองจากนัก
ลงทนุยงัคงกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณชดัเจนวา่จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัด
เงินเฟ้อ  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,775.43 จดุ ร่วงลง 253.88 จดุ หรือ -0.82%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 3,785.38 จดุ ลดลง 33.45 จดุ หรือ 
-0.88% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 11,028.74 จดุ ลดลง 149.16 จดุ หรือ -1.33% 

 "ไบเดน" เตรียมกดดันชาติรอบอ่าวเปอร์เซียเพิ่มผลิตน า้มัน รวมทัง้ซาอุฯ   ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ น าสหรัฐ กล่าวยืนยันในวันนีว้่า เขาจะ
เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในเดือนก.ค. และมีก าหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลลาซิซ กษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย รวมทัง้
มกฎุราชกุมารโมฮมัเหม็ด บิน ซลัมาน  นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนกลา่ววา่ เป้าหมายในการเดินทางของเขาไมใ่ช่เป็นการกดดนัให้ซาอดุีอาระเบียเพิ่มก าลงั
การผลิตน า้มนัเพียงประเทศเดียวเทา่นัน้ แต่ทกุประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียควรเพ่ิมการผลิตน า้มนัเชน่กัน โดยทกุประเทศควรตระหนักว่าการด าเนินการ
ดงักลา่วจะท าให้พวกเขาเองได้รับประโยชน์ 

 MNI เผยดัชนีภาวะธุรกิจเขตชิคาโกร่วงลงในเดือนมิ.ย.  MNI Indicators ระบุว่า ดัชนีชีว้ดัภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (CBB) ร่วงลงสู่ระดับ 56.0 ใน
เดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนส.ย.2563 และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 58.0 จากระดบั 60.3 ในเดือนพ.ค.  อยา่งไรก็ดี ดชันี 
CBB ยงัคงอยูส่งูกวา่ระดบั 50 ซึง่บง่ชีถ้ึงภาวะขยายตวัของธุรกิจในเขตชิคาโก 

 ฝร่ังเศสเผยดัชนี CPI พุ่ง 5.8% ในเดือนมิ.ย. สูงสุดในรอบ 37 ปี  ส านักงานสถิติแห่งชาติฝร่ังเศส (Insee) เปิดเผยตวัเลขประมาณการดชันีราคา
ผู้บริโภค (CPI) โดยระบวุา่ ดชันี CPI พุง่ขึน้ 5.8% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 37 ปี หรือนบัตัง้แตปี่ 2528 หลงัจากแตะระดบั 
5.2% ในเดือนพ.ค. 

 สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกลดลง 
2,000 ราย สู่ระดบั 231,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว แตส่งูกวา่ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 230,000 ราย นอกจากนี ้ตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงาน
ดงักลา่วอยูส่งูกวา่ระดบั 215,000 ราย ซึง่เป็นคา่เฉลี่ยตอ่สปัดาห์ในชว่งก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ 

 สหรัฐเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลง 0.4% ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ การใช้จ่ายสว่นบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐลดลง 0.4% 
ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย.  อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบรายปี การใช้จ่ายส่วนบคุคลเพ่ิมขึน้ 2.1% ในเดือนพ.ค.  การใช้
จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐได้รับผลกระทบจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ หลังจากรัสเซียส่งก าลังทหารบุก โจมตียูเครน  นอกจากนี ้รายได้ส่วนบุคคล
เพ่ิมขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. สงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.4% 

 สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ่มขึน้ 6.3% ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาการใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) ทัว่ไป ซึ่ง
รวมหมวดอาหารและพลงังาน ปรับตวัขึน้ 6.3% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี หลงัจากดีดตวัขึน้ 6.3% ในเดือนเม.ย.เช่นกัน แต่ต ่ากว่าระดบั 6.6% ใน
เดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนม.ค.2525  เม่ือเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป พุ่งขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. จากระดับ 
0.2% ในเดือนเม.ย.  ส่วนดัชนี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวดัอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้
ความส าคญั เพ่ิมขึน้ 4.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี โดยต ่ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดบั 4.8% และชะลอตวัจากระดบั 4.9% ใน
เดือนเม.ย.  เม่ือเทียบรายเดือน ดชันี PCE พืน้ฐานเพ่ิมขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ค. โดยต ่ากวา่ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 0.4% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.3% 
ในเดือนเม.ย.เชน่กนั 

 ดอลล์อ่อนค่า นักลงทุนผิดหวังข้อมูลศก.สหรัฐ  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กในวนัพฤหสับดี (30 มิ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่ออ่นแอ ซึง่รวมถึงตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานที่สงูกว่าคาดในสปัดาห์ที่แล้ว  
ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.40% แตะที่ระดับ 104.6860  
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2871 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 
1.2895 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.0483 ดอลลาร์ จากระดบั 1.0444 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้แตะที่
ระดบั 1.2182 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2119 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.6907 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6875 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

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

ข่าวสารประกอบการลงทุน 


