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S50U22 

แนวตา้น 959 966 974 

แนวรบั 938 929 921 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50U22 วานนีด้ชันีฟื้นตวัขึน้หลงัจากช่วงต้นสปัดาห์ปรับฐานอ่อนตัวลงแรง ทัง้นี  ้หากดชันีสามารถทรงตวัเหนือแนวรับโซน 941-938 จดุ ประเมินว่า
อาจเห็นการฟืน้ตวัขึน้ชว่งสัน้ ทัง้นี ้ประเมินแนวต้านโซน 952-959 จดุ แตห่ากดชันีไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้ ดชันีมีโอกาสเกิดแรงขายกดให้ราคาออ่นตวัลงโซนแนวรับ
ถดัไป บริเวณ 929-921 จดุ แต่หากทรงตวัเหนือแนวต้านแรกได้ ดชันีมีโอกาสปรับตวัขึน้ต่อทดสอบแนวต้านส าคญัโซน 959 จดุ ซึ่งหากไม่ผ่านอาจเห็นการอ่อนตวัลงช่วงสัน้ 
โดยดชันีอาจตวัออกด้านข้าง เพ่ือสะสมแรงซือ้ แนะน าจบัตาบริเวณที่ 941-938 จดุ หากยืนได้ให้เปิดสถานะซือ้เพ่ือรอท าก าไรบริเวณกรอบแนวต้านด้านบนโซน 952-959 จดุ 
แตห่ากผ่านแนวต้านแรกได้ สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ โดยดชันีมีโอกาสที่ดชันีจะเกิดการปรับตวัขึน้ต่อทดสอบแนวต้านส าคญัโซน 966 จดุ ทัง้นี ้การเปิดสถานะซือ้ให้ตัง้จดุตดั
ขาดทนุหากดชันีดีดตวัขึน้แรงขายจนหลดุแนวรับโซน 941-938 จดุ เพ่ือไปรอเข้าซือ้ใหมท่ี่แนวรับถดัไปโซน 929-921 จดุ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 31,384.55 346.87 1.12% 

Nasdaq 11,621.35 259.50 2.28% 

S&P 500 3,902.62 57.54 1.50% 

EUR 

DAX 12,843.22 248.7 1.97% 

CAC40 6,006.70 94.32 1.60% 

FTSE100 7,189.08 81.31 1.14% 

ASIA 

Shanghai 3,364.40 9.05 0.27% 

Hang Seng 21,643.58 56.92 0.26% 

Nikkei 26,490.53 382.88 1.47% 

SET 1,562.37 20.58 1.33% 

SET50 954.85 10.7 1.13% 

                                                                                                   Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50U22 S50Z22 S50H23 S50M23 

High 950.00 949.40 945.00 938.00 

Low 935.80 935.40 931.50 926.10 

Open 938.30 937.00 933.70 926.50 

Close 949.40 948.90 944.70 937.80 

Change 11.70 11.70 11.50 10.20 

Basis -5.45 -5.95 -10.15 -17.05 

Maturity 84 175 266 357 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื่อนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 49,256 100,121 126,888 

SHORT 55,220 90,340 130,705 

NET -5,964 +9,781 -3,817 

                                                                        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 5,919.63 34,861.89 19,074.39 6,097.03 

ขาย 5,830.59 33,049.73 20,809.42 6,263.21 

สทุธ ิ 89.05 1,812.15 -1,735.02 -166.18 

Source: SET 

Source: Aspen 
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GULFU22 
แนวตา้น 50.50 56.25 

แนวรบั 44.00 39.75 

 

มุมมอง ราคาหุ้น GULF ปิดที่ราคา 47.25 บาท ราคาปรับตวัเพ่ิมขึน้ +0.50 (+1.07%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) : GULF ด าเนินธรุกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัด้านการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลงังานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ GULF มีแนวโน้มผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีได้แรงหนนุหลงัมีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะทยอยเปิดตวัอีกหลายแห่ง อาทิ โครงการโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยที่ 4 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 662.5 เมกะวัตต์ (MW) ที่จะเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงเดือนต.ค.2022,โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (แม่โขง) ขนาด 128 MW ในประเทศ
เวียดนาม และโซลาร์รูฟท็อป อีกจ านวน 100 MW รวมถึงยังมีดีลซือ้กิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าในและต่างประเทศอีกจ านวนมากกว่า 1,000 MW รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน 
INTUCH ที่ปรับตัวเพ่ิมขึน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นมากขึน้  ซึ่งปัจจุบัน GULF ถือหุ้นใน INTUCH แล้วจ านวน 1,477,508,606 หุ้น หรือคิดเป็น 46.0758% ทัง้นี ้บริษัทได้ปรับเพ่ิมเป้า
รายได้ปี2022 เป็นโต 80% จากเดิมที่คาดไว้โต 60% จากปีก่อน ตามต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติที่ถือเป็นต้นทนุหลกัของโรงไฟฟ้าปรับตวัพุ่งสงูขึน้  ซึ่งสญัญาขายไฟของบริษัทสามารถ
ส่งผ่านต้นทนุการผลิตที่เพ่ิมขึน้ไปยงัผู้ซือ้ไฟฟ้าได้ และส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากขายไฟฟ้าปรับตวัสงูขึน้ตามไปด้วย 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long GULFU22 หากราคาหุ้น GULF สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 44.00 บาท หากหลดุให้ชะลอไปที่แนวรับโซน 39.75 บาท โดยตัง้จดุตดัขาดทนุหาก
หลดุแนวรับบริเวณ 39.75 บาท โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาหุ้น GULF ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านแรกโซน 50.50 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรก
ได้สามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวต้านถดัไป 56.25 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (GULF) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 50.30 78.09 120.22 82.95 

P/BV (เทา่) 4.80 9.37 6.88 6.02 

ROE (%) 8.52 13.04 8.36 9.55 

ROA (%) 5.40 7.79 5.22 4.97 

EPS (บาท) 1.42 2.29 0.39 0.65 

BVPS (บาท) 16.96 17.71 4.98 7.60 

Dividend Yield (%) 0.49 0.72 0.69 0.83 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 
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Analyst Picks: GULF 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact JASU22 TTBU22 BANPUU22 TRUEU22 KEXU22 SIRIU22 CPALLU22 KTBU22 PSLU22 KBANKU22 

Open 2.70 1.18 11.40 4.58 23.55 1.02 63.00 15.16 17.25 147.55 

High 2.78 1.19 11.65 4.69 24.98 1.02 64.05 15.16 17.88 147.55 

Low 2.65 1.16 11.26 4.58 23.55 1.00 63.00 14.58 17.20 144.71 

Close 2.75 1.19 11.64 4.67 24.75 1.02 64.05 14.75 17.80 146.47 

Change 0.07 0.01 0.15 0.15 1.36 -0.01 2.05 -0.50 0.25 -1.08 

%Change 2.61 0.85 1.31 3.32 5.81 -0.97 3.31 -3.28 1.42 -0.73 

Volume 914 478 280 270 259 257 172 164 146 143 

Expire 
Date 

29/09/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (07-July-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 STECU22 และ Short ITDU22 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง ทัง้นี ้
STEC  ตัง้เป้าปี 2022 รับรู้รายได้ 3.3 หม่ืนล้านบาท หลังตุน backlog 1.3 แสนล้านบาท รวมงานรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ พร้อมมีลุ้นกวาดงานใหม่อีก 4 หม่ืนล้าน
บาท จากงานประมลูภาครัฐท่ีจะมีออกมาราว 2 แสนล้านบาท และงานภาคเอกชนท่ีจะออกมา 3-4 หม่ืนล้านบาท โดยผลประกอบการไตรมาส 1/2022 ว่า มี
ก าไร 231.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.34% จากงวดเดียวกันปี 2021 หากสังเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้ นย้อนหลัง 1 ปี STEC ให้ผลตอบแทนประมาณ -5% 
ขณะที่ ITD ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ -11% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (STEC) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) - 14.24 15.81 27.91 

P/BV (เทา่) 3.01 1.58 1.46 1.41 

ROE (%) 16.03 11.71 7.59 4.51 

ROA (%) 5.24 3.95 2.99 2.01 

EPS (บาท) 1.06 0.97 0.72 0.47 

BVPS (บาท) 6.77 8.96 8.69 10.41 

Dividend 
Yield (%) 

- 3.52 2.36 2.04 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (ITD) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 30.76 - - - 

P/BV (เทา่) 0.81 0.60 0.48 0.94 

ROE (%) 2.26 -0.28 -8.44 -1.18 

ROA (%) 4.03 3.28 1.70 2.96 

EPS (บาท) 0.06 -0.01 -0.21 -0.03 

BVPS (บาท) 2.64 2.49 2.33 2.41 

Dividend 
Yield (%) 

- 0.97 - - 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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STEC, ITD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 ศบค.ชุดใหญ่ศุกร์นี ้พิจารณาปรับลดวันกักตัว-ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมศนูย์อ านวยการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชดุใหญ่ ครัง้ที่ 10/2565 ที่มี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็น
ประธาน วนัพรุ่งนี ้จะมีวาระเพ่ือพิจารณาที่ส าคญั ได้แก่  - กระทรวงสาธารณสขุ เสนอแนวทางการขบัเคลื่อนการบริหารจดัการโรคโควิด-19 หลงัการระบาดใหญ่ โดย
เตรียมเสนอขอลดจ านวนวนัในกระบวนการรักษาเป็น 5+5 วนั รวมถงึแผนการให้บริการวคัซีนโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม 65 - สภาความมัน่คงแห่งชาติ เสนอขยาย
ระยะเวลา ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19)  ส่วนวาระเพ่ือทราบ กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่
ระบาดและผู้ติดเชือ้ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย จะรายงานถงึผลการด าเนินงาน เปิดรับผู้ เดินทางเข้าราชอาณาจกัร 

 ดัชนีเชื่อม่ันผู้บริโภคมิ.ย. ฟ้ืนขึน้จากพ.ค. หลังผ่อนคลายเปิดประเทศ ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภค เดือนมิ.ย.65 ปรับตวัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 41.6 จากเดือนพ.ค.65 อยู่ที่ระดบั 40.2   ส่วนดชันีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 35.7 จาก 34.3 
ในเดือนพ.ค., ดชันีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัโอกาสการหางานท า อยู่ที่ 39.2 จาก 37.8 ในเดือนพ.ค. และดชันีความเช่ือมัน่เก่ียวกบัรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 49.8 จาก 48.5 
ในเดือนพ.ค. ส าหรับปัจจัยบวกที่หนนุดชันีปรับเพ่ิมขึน้ ได้แก่ ศนูย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ, การฉีดวคัซีนป้องกนั
โควิด-19 ของทัง้โลกเพ่ิมขึน้เป็นรูปธรรม, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย, กนง. ปรับเพ่ิมอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทย 
(GDP) ปี 65 เป็น 3.3% จากเดิม 3.2%, การส่งออกในเดือนพ.ค. เพ่ิมขึน้ 10.47% และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตวัดีขึน้ 

 กนง.-กนส.มองระบบการเงนิมีเสถียรภาพ-เศรษฐกิจฟ้ืนแต่เผชิญความท้าทายหลายด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชมุร่วมระหว่าง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน (กนส.) เมื่อวนัที่ 4 ก.ค.65 เพ่ือติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
เห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ ตลาดการเงินสามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติแม้มีความผนัผวนมากขึน้ตามตลาดการเงินโลก ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) มี
เงินกองทนุและเงินส ารองอยู่ในระดบัสงู และสามารถกระจายสภาพคล่องเพ่ือสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจประกนัภยัมี
ฐานะการเงินมัน่คง แม้บริษัทประกนัวินาศภยับางแห่งได้รับผลกระทบจากการรับประกนัภยัโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ แต่ขณะนีส้ถานการณ์คลี่คลายโดยกรมธรรม์ส่วน
ใหญ่หมดอาย ุประกอบกบัได้มีมาตรการก ากบัดแูลอย่างเข้มข้นแล้ว นอกจากนี ้ในการทดสอบภาวะวิกฤตระดบัมหภาค (macro stress test) พบว่า ระบบการเงิน
ไทยในภาพรวมมีสภาพคล่องเพียงพอและมีฐานะทางการเงินที่สามารถรองรับภาวะวิกฤตได้ ทัง้ในกรณีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกบัภาวะหดตวัอนัเนื่องมาจากการ
ระบาดของไวรัสครัง้ใหม่และวิกฤตพลงังาน และในกรณีท่ีเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัช้าต่อเน่ือง 

 กทท.ร่วมหนุนจัด "โมโตจีพี" ในไทย 30 ก.ย.-2 ต.ค.สร้างแรงส่งฟ้ืนท่องเที่ยว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและผู้สนบัสนนุจากเอกชนจะจัดการแข่งขนัจักรยานยนต์ชิงแชมป์
โลก โมโตจีพี  ประจ าปี 2565 "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022" (OR Thailand Grand Prix 2022) ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในช่วงวนัที่ 
30 ก.ย.-2 ต.ค. โดยเป็นการแข่งขนักีฬาระดบัโลกรายการใหญ่ที่สดุที่มีการจัดในประเทศไทยหลงัเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึง่รัฐบาลตัง้เป้าที่จะให้เป็นรายการ
แข่งขนัที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และฟืน้ฟกูารท่องเที่ยวที่ส าคญั ส าหรับบตัรเข้าชมการแข่งขนั โมโตจีพี สนามประเทศไทย จะเปิดขายตัง้แต่วนัพรุ่งนี(้8 ก.ค.) 
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  "การกีฬาแห่งประเทศไทยคาดว่ารายการโมโตจีพีจะดึงดูดทัง้นกัท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างชาติเข้าชมตลอดการแข่งขนัเป็นหลักแสนคน 
กระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้ เข้าชมงานทัง้ค่าที่พกั ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าซือ้สินค้าของที่ระลกึในแหล่งท่องเที่ยว ทัง้ในจ.บรีุรัมย์และ
จงัหวดัใกล้เคียง และเป็นรายการที่ช่วยผลกัดนัการพฒันาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยไปสู่ระดบัโลก" น.ส.ไตรศลุี กล่าว   

 กอนช.เฝ้าระวังพืน้ที่เสี่ยงน า้หลาก-น า้ท่วมฉับพลัน ช่วง 8-14 ก.ค. 65 กองอ านวยการน า้แห่งชาติ (กอนช.) รายงานว่า จากประกาศกรมอตุนุิยมวิทยาฉบบัที่ 1 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในช่วงวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึน้ 
ประกอบกบัในช่วงวนัที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสมุจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าก าลงั
แรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ท าให้ประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมขึน้ โดยมีฝนตกหนกัถงึหนกัมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก และภาคใต้        กอนช.ได้ประเมินสถานการณ์น า้จากฝนคาดการณ์ของกรมอตุนุิยมวิทยาและสถาบนัสารส นเทศ
ทรัพยากรน า้ (องค์การมหาชน) แล้ว พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกบัสถานการณ์น า้ในล าน า้และแหล่งน า้ธรรมชาติบางพืน้ที่ท่ีฝนตกหนกัอยู่ใน
เกณฑ์น า้มาก อาจส่งผลให้เกิดน า้หลาก น า้ท่วมฉบัพลนั จึงขอให้เฝ้าระวงัพืน้ท่ีเสี่ยงอทุกภยั ในช่วงวนัท่ี 8-14 ก.ค.65 
 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, Matichon 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 346.87 จุด ตลาดจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จดุในวนัพฤหสับดี (7 ก.ค) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคง

ขานรับรายงานการประชมุเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึง่บ่งชีว้่าเฟดมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกดัการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันนกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึง่มีก าหนดเปิดเผยในวนันี ้ ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,384.55 จดุ พุ่งขึน้ 346.87 จุด หรือ +1.12%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
3,902.62 จดุ เพิ่มขึน้ 57.54 จดุ หรือ +1.50% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,621.35 จดุ พุ่งขึน้ 259.49 จดุ หรือ +2.28% 

 "ปูติน" ท้าตะวันตกสู้ต่อไปในยูเครน หากต้องการเช่นนัน้  ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปูตนิ ผู้น ารัสเซีย กล่าวท้าทายให้ชาตติะวนัตกยงัคงสู้ รบตอ่ไปในสนามรบยูเครน 
หากยงัคงมีความต้องการเช่นนัน้  "เราได้ยินมาว่าพวกเขาต้องการท่ีจะเอาชนะเราในสนามรบ ก็เชิญเลย เราได้ยินมาว่าตะวนัตกต้องการสู้กับเราจนกระทัง่ชาวยูเครนคน
สดุท้าย ซึง่น่ีถือเป็นโศกนาฎกรรมของชาวยเูครน" ปธน.ปตูนิกลา่ว 

 นักการทูตหมีขาวชีน้ายกฯผู้ดีหลุดต าแหน่ง เหตุใช้นโยบายต่อต้านรัสเซีย  นายองัเดร เคลนิ เอกอคัรราชทตูรัสเซียประจ าองักฤษ กลา่วว่า การท่ีนายบอริส จอห์นสนั 
นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประกาศลาออกจากต าแหน่ง เป็นเพราะเขาใช้นโยบายต่อต้านรัสเซีย และสนับสนนุยูเครน ขณะท่ีละเลยต่อความต้องการทางเศ รษฐกิจของชาว
องักฤษ 

 น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $4.2 รับคาดการณ์อุปทานตงึตัว-สตอ็กเบนซินร่วง  สญัญาน า้มนัดบิเวสต์เทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 4% ในวนัพฤหสับดี (7 ก.ค.) 
และกลบัมายืนเหนือระดบั 100 ดอลลาร์ได้อีกครัง้ โดยได้แรงหนนุจากการคาดการณ์ท่ีว่า อปุทานน า้มนัในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตงึตวั นอกจากนี ้ราคาน า้มนัยงัได้ปัจจยั
บวกจากตวัเลขสต็อกน า้มนัเบนซินของสหรัฐท่ีปรับตวัลดลงในสปัดาห์ท่ีแล้ว  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดบิ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 4.2 ดอลลาร์ หรือ 4.3% ปิดท่ี 102.73 
ดอลลาร์/บาร์เรล  สว่นสญัญาน า้มนัดบิเบรนท์ (BRENT) สง่มอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 3.96 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดท่ี 104.65 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์คาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว แม้เฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้สู้เงนิเฟ้อ  นายเจมส์ บลูลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ กลา่วว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงมีการขยายตวัในปีนี ้แม้ว่าเฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้เฟดสาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow 
ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐหดตวั 1.9% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมท่ีบ่งชีว้่ามีแนวโน้มหดตวั 2.1%  ตัวเลขคาดการณ์ 
GDPNow บ่งชีว้่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตวัในไตรมาส 2 รุนแรงกว่าไตรมาส 1 ซึง่หดตวั 1.6% และแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสูภ่าวะถดถอยแล้ว เน่ืองจากเศรษฐกิจหดตวั 
2 ไตรมาสตดิตอ่กนั  อย่างไรก็ดี นายบลูลาร์ดกลา่วว่า หากพิจารณาตวัเลขรายได้มวลรวมภายในประเทศ (GDI) พบว่าเศรษฐกิจมีการขยายตวั  "GDI มีความสอดคล้องกบั
ตลาดแรงงานมากกว่า และบ่งชีว้่าเศรษฐกิจมีการขยายตวั ขณะท่ีตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง" นายบลูลาร์ดกลา่ว 

 สหรัฐเผยขาดดุลการค้าลดลงสู่ 8.55 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ตวัเลขขาดดลุการค้าสหรัฐลดลง 1.3% สูร่ะดบั 8.55 
หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. 

 สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ท่ีแล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 4,000 ราย สูร่ะดบั 
235,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 ม.ค. และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 230,000 ราย  นอกจากนี ้ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการ
ว่างงานดงักลา่วอยู่สงูกว่าระดบั 230,000 รายเป็นสปัดาห์ท่ี 5 ตดิตอ่กนั และสงูกว่า 215,000 ราย ซึง่เป็นคา่เฉล่ียตอ่สัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ในสหรัฐ 

 YouGov ฟันธง "เบน วอลเลซ" รมว.กลาโหมอังกฤษขึน้แท่นตัวเก็งนายกฯผู้ดี  YouGov ซึง่เป็นบริษัทส ารวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ เปิดเผยว่า นายเบน 
วอลเลซ รัฐมนตรีกลาโหมองักฤษ เป็นตวัเก็งว่าท่ีหวัหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม และว่าท่ีนายกรัฐมนตรีองักฤษ หลงัจากท่ีนายบอริส จอห์นสนั ประกาศลาออกจากต าแหน่งใน
วนันี ้ นอกจากนายวอลเลซแล้ว รายช่ือคนอ่ืนๆท่ีอาจขึน้มาเป็นผู้น าพรรคอนุรักษ์นิยมยังได้แก่ นายริชิ ซูแนค อดีตรัฐมนตรีคลงัองักฤษ  นายซาจิด จาวิด อดีตรัฐมนตรี
สาธารณสขุ และนางลซิ ทรัสส์ รัฐมนตรีตา่งประเทศองักฤษ 

 "บอริส จอห์นสัน" ประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกฯอังกฤษแล้ว   นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว 
หลงัจากที่รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรองักฤษจ านวนเกือบ 60 รายประกาศลาออกจากต าแหน่งเพ่ือกดดนัให้นายจอห์นสนัลาออก เน่ืองจากไม่พอใจตอ่บทบาท
การเป็นผู้น ารัฐบาลของนายจอห์นสนั  อย่างไรก็ดี นายจอห์นสนัระบวุ่า เขาจะยงัคงด ารงต าแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าพรรคอนรัุกษ์นิยมจะสามารถสรรหาผู้น า
คนใหม่ 

 ปอนด์แข็งค่า ขานรับข่าวนายกฯอังกฤษลาออก  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เลก็น้อยเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนั
พฤหัสบดี (7 ก.ค.) ก่อนท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี ้ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่า ขานรับข่าวการลาออ กจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีองักฤษของนายบอริส จอห์นสนั  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.04% 
แตะท่ีระดบั 107.1300  เงินปอนด์แข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2010 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1926 ดอลลาร์ ขณะท่ี ยูโรอ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.0163 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.0183 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 0.6841 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6791 ดอลลาร์สหรัฐ  
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