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S50U22 

แนวตา้น 948 955 963 

แนวรบั 931 924 917 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50U22 แม้ว่าวานนีด้ชันีจะฟืน้ตวัขึน้แต่ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาบ้างแต่ไม่มาก โดยภาพรวมดชันียงัแกว่งตวัในทิศทาง Sideway 
down ทัง้นี ้หากดชันีสามารถแกว่งตวัในกรอบทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้ เม่ือดชันีอ่อนตวัลงไม่มากอาจเห็นการฟื้นตวัขึน้ของดชันีอีกครัง้ ทัง้นี ้ประเมินแนวรับท่ี
บริเวณ 931-924 จดุ โดยหาก S50U22 ปรับตวัลงทดสอบไม่หลดุแนวรับดงักล่าว หรือ สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง ดชันีมีโอกาสปรับตวัขึน้
ตอ่ทดสอบแนวต้านโซน 946-948 จดุ หากผ่าน จะมีแนวต้านถดัไปโซน 955 จุด ส าหรับกลยทุธ์การลงทนุหาก S50U22 สามารถยืนเหนือ 931 จดุได้ แนะน าเส่ียง
เปิดสถานะซือ้ อย่างไรก็ตามหากดชันีอ่อนตวัลงต ่ากว่าโซนแนวรับ 924 จุด นกัลงทนุท่ีอาจพิจารณาลดการถือครองสถานะซือ้ลงเพ่ือควบคมุความเส่ียง ซึง่หาก
ดชันีปรับตวัขึน้ได้ไม่มาก หรือไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 948-955 จดุ แนะน าทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรเพ่ือลดความเส่ียง  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 31,072.61 -215.65 -0.69% 

Nasdaq 11,360.05 -92.37 -0.81% 

S&P 500 3,830.85 -32.31 -0.84% 

EUR 

DAX 12,959.81 95.09 0.74% 

CAC40 6,091.91 55.91 0.93% 

FTSE100 7,223.24 64.23 0.90% 

ASIA 

Shanghai 3,278.10 50.04 1.55% 

Hang Seng 20,846.18 548.46 2.70% 

Nikkei 26,788.47 - - 

SET 1,544.81 11.44 0.75% 

SET50 947.96 7.06 0.75% 

   Holiday: Nikkei                                                                              Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50U22 S50Z22 S50H23 S50M23 

High 945.00 944.50 940.20 934.00 

Low 937.20 937.20 933.40 928.00 

Open 938.50 939.70 934.20 929.00 

Close 940.90 940.60 936.40 930.80 

Change 7.00 6.70 6.40 6.10 

Basis -7.06 -7.36 -11.56 -17.16 

Maturity 73 164 255 346 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื่อนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 45,330 84,767 97,138 

SHORT 46,342 67,756 113,137 

NET -1,012 17,011 -15,999 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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วรุต  รุ่งข า 
 

SET 50 Index Futures 
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นักวเิคราะห์ : วรุต รุ่งข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมลูคา่การซือ้ขายสิน้วนั SET (หนว่ย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 3,429.79 26,345.57 14,414.22 4,903.47 

ขาย 4,210.72 25,130.78 15,259.96 4,491.60 

สทุธ ิ -780.93 1,214.80 -845.74 411.87 

Source: SET 

Source: Aspen 
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IRPCU22 
แนวตา้น 3.30   3.42 

แนวรบั 3.06 2.94 

 

มุมมอง ราคาหุ้น IRPC ปิดท่ีราคา 3.16 บาท ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ +0.04 (+1.28%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) : IRPC ด าเนินธุรกิจปิโตรเลียม 
โดยมีโรงกลัน่น า้มนั ,ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภณัฑ์ ปิโตรเคมีอื่นๆ ,ธุรกิจท่าเรือและถงัเก็บผลิตภณัฑ์ ,ธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สิน 
เพื่อบริหารจดัการท่ีดินเปล่า ทัง้นี ้IRPC จบัมือกบั บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั (บีไอจี) ในการผลิตก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจน ป้อนโรงกลัน่ เพื่อสนบัสนุน
โครงการผลิตน า้มนัส าเร็จรูปเกรดยูโร 5 ก ามะถนัต ่า และลดก๊าซเรือนกระจก รวมมลูค่าสญัญาเกือบ 2 พนัล้านบาท คาดก่อสร้าง แล้วเสร็จ ต.ค. 2023 นอกจากนี ้IRPC 
วางเป้าหมายจะเพิ่มสดัส่วนการขายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty) จาก 24% ในปี 2022 เป็น 52% ในปี 2025 และอยู่ในระหว่างการวิจยัและพฒันาวสัดท่ีุเป็น 
เป็นส่วนประกอบของแบตเตอร่ีรถยนต์ EV ได้ร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีนคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (JPP) ขณะท่ี IRPC เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกลัน่น า้มนัและปรับปรุงคณุภาพน า้มนัดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐานยโูร 5 ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดให้เร่ิมจ าหน่ายตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค.2024 ท่ี
พร้อมมุง่สูอ่งค์กร Net Zero Emission แนวทางดงักลา่วนีจ้ะเป็นการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวทาง ESG 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long IRPCU22 เพื่อลงทุนระยะสัน้ หากราคาหุ้น IRPC สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับบริเวณ 3.06 บาท ตัง้จุดตดัขาดทุนหากหลุดแนวรับโซน 
3.06 บาท โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุ้น IRPC ปรับตวัขึน้ไมผ่า่นบริเวณแนวต้านแรกโซน 3.30 บาท แตห่ากราคายืนเหนือโซนแนวต้านแรกได้หรือ รับ
ความเสี่ยงได้สามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปท่ีโซนแนวต้านถดัไป 3.42 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (IRPC) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 8.47   -   -   5.64  

P/BV (เทา่) 1.32   0.89   1.03   0.92   

ROE (%) 8.85   -1.38   -7.75   17.79 

ROA (%) 5.93   0.00   -3.29   10.23  

EPS (บาท) 0.38   -0.06   -0.30   0.71 

BVPS (บาท) 4.36   4.15   3.63   4.16  

Dividend Yield (%) 5.04   5.16   2.69   1.56  

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 
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Analyst Picks: IRPC 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact JASU22 BLANDU22 CBGU22 IRPCU22 ITDU22 WHAU22 KEXU22 BANPUU22 GUNKULU22 ESSOU22 

Open 2.69 0.99 114.70 3.12 2.04 2.96 24.90 11.69 5.40 10.45 

High 2.75 0.99 114.70 3.17 2.05 3.01 24.90 11.83 5.47 10.50 

Low 2.50 0.98 109.80 3.09 1.99 2.95 23.00 11.62 5.40 10.10 

Close 2.70 0.99 110.02 3.15 2.03 2.99 23.09 11.80 5.45 10.30 

Change -0.03 0.00 -3.98 0.07 0.00 0.03 -2.19 0.21 -0.03 0.18 

%Change -1.1 0 -3.49 2.27 0 1.01 -8.66 1.81 -0.55 1.78 

Volume 723 518 190 188 150 139 127 125 122 102 

Expire 
Date 

29/09/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (18-July-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 KBANKU22 และ Short BAYU22 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม ทรัพยากร, หมวดธุรกิจ พลงังานและสาธารณูปโภค ทัง้นี ้KBANK  มีเป้าหมายพลิก
โฉมสู่ ชาเลนเจอร์แบงก์ เพ่ือ ขยายบริการทางการเงิน การพิจารณาสินเช่ือรวดเร็วขึน้ ขยายช่องทางเข้าถึงบริการธนาคารในตา่งจงัหวดัผ่านร้านขายของช า โดยธนาคาร จะ
ลงทนุประมาณ 22,000 ล้านบาท ในปี2022 และในชว่งอีกสองปีข้างหน้าในระบบตา่งๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพิ่มเติมจากที่ลงทนุไปแล้ว 12,700 ล้านบาทตลอดสองปีที่ผ่าน
มา  คาด 12 เดือนข้างหน้านี ้ธนาคารคาดว่าจะปิดดีลซือ้กิจการและความร่วมมือในเชิงพาณิชย์กับกิจการที่เก่ียวกับเทคโนโลยี 2-5 ดีล โดยใช้เงินลงทนุ 30,000 ล้านบาท 
ขณะนีธ้นาคาร ก าลังบุกเบิกเร่ืองการปล่อยสินเชื่อเฉพาะทาง ให้กับผู้ ที่ท างานอิสระ หรือ ไม่มีเอกสารยืนยันรายได้  โดยจะพิจารณาอนุมัติจากข้อมูลอ่ืนๆ  หากสังเกต
ผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลงั 1 ปี  KBANK ให้ผลตอบแทนประมาณ +21% ขณะที่ BAY ให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ +1% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (BANK) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 11.92 9.78 10.70 8.12 

P/BV (เทา่) 1.19 0.90 0.66 0.72 

ROE (%) 10.61 9.90 6.97 8.30 

ROA (%) 2.64 2.52 1.72 1.75 

EPS (บาท) 16.07 16.18 12.42 15.77 

BVPS (บาท) 154.82 167.57 172.50 195.99 

Dividend 
Yield (%) 

2.16 2.65 4.43 1.76 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (BAY) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 11.54 6.81 8.81 8.48 

P/BV (เทา่) 1.19 0.84 0.81 0.84 

ROE (%) 10.61 12.76 8.25 11.17 

ROA (%) 2.98 3.32 2.24 2.51 

EPS (บาท) 3.37 4.45 3.13 4.59 

BVPS (บาท) 32.19 35.68 38.67 42.21 

Dividend 
Yield (%) 

2.22 2.83 2.72 0.99 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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KBANK, BAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 สคร.เผยรัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้สิน้ Q3 ปีงบ 65 ที่  1.16 แสนลบ.สูงเกินเป้า นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า นับถึงสิน้ไตร มาส 3 ปี งบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65) สคร.จดัเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ และ
กิจการที่ กระทรวงการคลงัถือหุ้นต ่ากว่า 50% (กิจการฯ) รวมทัง้สิน้จ านวน 116,130 ล้านบาท สงูกว่าประมาณการสะสมจ านวน 14,643 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 81% ของเป้าหมายการจดัเก็บในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 142,800 ล้านบาท โดยเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน ส่วนใหญ่มาจากส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล, บมจ.ปตท.(PTT) , ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

 สธ. จับตาสถานการณ์โควิดหลังหยุดยาว พบสัญญาณผู้ติดเชือ้-อัตราครองเตียงเพิ่มขึน้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 ทัว่โลก แนวโน้มพบผู้ ป่วย ผู้ติดเชือ้เพ่ิมขึน้ ในบางประเทศแถบเอเชีย เชน่ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ขณะที่
ผู้ ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไมเ่พ่ิมขึน้ สว่นสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย แนวโน้มพบผู้ ป่วย ผู้ ป่วยก าลงัรักษา ในสปัดาห์นีใ้กล้เคียงชว่งสปัดาห์ที่
ผ่านมา ขณะที่ผู้ ป่วยหนัก ผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นกลุ่ม 608 (ผู้สงูอาย ุ60 ปีขึน้ปี ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง และสตรีมีครรภ์) ที่ยงัไม่ได้รับวคัซีน 
และไมไ่ด้รับวคัซีนเข็มกระตุ้น รวมทัง้กลุ่มที่อาจไมส่ามารถสร้างภมิูคุ้มกนัของตนเองได้หลงัรับวคัซีนเข็มกระตุ้น เชน่ ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รัง ผู้ ป่วยเปลี่ยนอวยัวะที่
ได้รับยากดภมิูคุ้มกนั ทัง้นี ้ในกทม. และปริมณฑล พบอตัราครองเตียงระดบั 2-3 ส าหรับผู้ ป่วยโควิด-19 เพ่ิมขึน้ และเร่ิมพบสญัญาณจ านวนผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ใน
หลายจงัหวดัทอ่งเที่ยว จงึต้องเน้นเฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ชว่งหลงัวนัหยดุยาว  

 สภาพัฒน์ เสนอครม.ใช้เงินกู้ซือ้ยาฟาวิพิราเวียร์-ATK/ขสมก.ขอกู้เงินเสริมสภาพคล่อง รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคระรัฐมนตรี (ครม.) ที่เลื่อนเร็วขึน้จากปกติทุกวนัอังคาร เพื่อหลีกทางให้กับการ
ประชมุสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่จะมีขึน้ในช่วงวนัที่ 19 -22 ก.ค.65  ส าหรับวาระการประชมุ
ครม.ที่น่าสนใจ ได้แก่  - สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพฒัน์ เสนอขออนมุตัิโครงการใช้เงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้ เพิ่มเติม 5 แสน
ล้านบาท ในสว่นของกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อซือ้ยาฟาวิพิราเวียร์และชดุตรวจ ATK วงเงิน 3,995 ล้านบาท - กระทรวงคมนาคม เสนอขออนมุตัิกู้ เงินเพ่ือเสริม
สภาพคล่องทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นอกจากนี ้คาดว่าที่ประชมุ จะมีการหารือเก่ียว กับการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่จะเกิดขึน้ในวันอังคารนี ้พร้อมหารือสถานการณ์โรคโควิด -19 หลังมีแนวโน้มการระบาดมากขึน้ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัทอ่งเที่ยว 

 ท่อเหล็กจีนทะลักท่วมประเทศ ร้อง “พาณิชย์” รีดเอดีป้องอุตฯ 6 หมื่นล้าน ตลาดท่อเหล็ก 6.6 หม่ืนล้านสะเทือน “สินค้าจีน-เกาหลี” ถล่มตลาด ส.
ผู้ผลิตท่อโลหะฯ น าทีมร้องพาณิชย์ ทบทวนภาษีเอดี หลงัเก็บครบ 5 ปี หวัน่เหล็กน าเข้าผิดมาตรฐานถล่มราคากระทบอตุสาหกรรมภายใน-ผู้ ใช้เสียหาย 1.2 
หม่ืนล้าน ซ า้เติมวิกฤตโลก นายกวินพฒัน์ นิธิเตชเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตทอ่และแปรรูปเหล็กแผ่น เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” วา่ เม่ือเร็ว ๆ นี ้ทางสมาคม
ผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน (ทตอ.) ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนให้ต่ออายมุาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้าท่อ
เหล็กจากประเทศจีน และเกาหลี รวม 26 รายการ ก่อนที่มาตรการเอดีดงักลา่ว ที่ได้เรียกเก็บมาเป็นเวลา 5 ปี จะสิน้สดุลงในวนัที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคาด
วา่จะใช้ระยะเวลาพิจารณาแล้วเสร็จไมเ่กิน 9 เดือนนบัจากประกาศเปิดทบทวน 

 เข่ือนน า้เทิน สปป.ลาว ร่ัว ไม่กระทบระดับน า้โขง สทนช.จับตาใกล้ชิด สทนช.เผยระดบัน า้โขงยังไม่ได้รับผลกระทบ หลงัได้รับแจ้งเข่ือนน า้เทิน 1 ใน
สปป.ลาว เกิดการร่ัวซึมจากขัน้ตอนการก่อสร้าง ย า้ไม่ประมาท ยงัเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด  นายสรุสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน า้
แหง่ชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงกรณีมีการน าเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ของ สปป.ลาว ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายน า้เข่ือนน า้เทิน 1 สปป.ลาว เมืองปากกะ
ดิ่ง แขวงบอลิค าไซ จากกรณีพบการร่ัวซึมจากขัน้ตอนการก่อสร้าง เบือ้งต้น สทนช.ได้มีการตรวจสอบและยืนยนัข้อมลูอย่างไมเ่ป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) พบวา่ การร่ัวซมึของเข่ือนตามที่มีการน าเสนอข่าว เกิดจากกระบวนการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตบดอดั อาจมีน า้ไหลผ่านชอ่งเล็ก ๆ 
ของชัน้ดินและชัน้หินด้านข้างตวัเข่ือน และไมอ่ยู่ในบริเวณที่เป็นโครงสร้างของเข่ือน ซึง่เม่ือการก่อสร้างเสร็จสิน้สมบรูณ์ จงึไม่มีผลตอ่ความมัน่คงของเข่ือนแต่
อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท สทนช.ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์น า้โขงบริเวณที่ใกล้กบัการระบายน า้จากเข่ือนน า้เทิน 1 ซึง่คือบริเวณ
สถานีนครพนม จ.นครพนม ยงัมีระดบัน า้ปกติและมีระดบัน า้ต ่ากวา่ตลิ่ง 5.77 เมตร การไหลของน า้ก็ยงัอยูใ่นเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 0.40 ม. 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, มิตหิุ้น, efinancethai, Matichon 
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ปัจจัยต่างประเทศ 
 ดาวโจนส์ปิดร่วง 215.65 จุด หลังหุ้นแอปเปิลดิ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 200 จุดในวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) โดยตลาด

ถกูกดดนัจากการดิ่งลงของหุ้นแอปเปิล หลงัมีรายงานว่าบริษัทวางแผนท่ีจะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่ายในปีหน้า ซึง่ข่าวดงักล่าวได้บดบัง
ปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาดของบริษัทโกลด์แมน แซคส์  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกร รมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,072.61 จุด ลดลง 
215.65 จุด หรือ -0.69%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,830.85 จุด ลดลง 32.31 จุด หรือ -0.84% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 11,360.05 จุด ลดลง 
92.37 จดุ หรือ -0.81% 

 ดอลล์อ่อนค่า หลังตลาดคาดเฟดไม่ขึน้ดอกเบีย้แรง 1%  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) หลงัจากนกัลงทนุคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากถงึ 1% 
ในการประชุมเดือนนี ้ ทัง้นี ้ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เ ม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 
0.64% แตะท่ีระดบั 107.3360  ดอลลาร์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 138.04 เยน จากระดบั 138.55 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟ
รังก์สวสิ ท่ีระดบั 0.9770 ฟรังก์ จากระดบั 0.9780 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2964 
ดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดับ 1.3034 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดับ 1.0154 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0083 
ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.1953 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1857 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 
0.6814 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.6791 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ตลาดบอนด์สหรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย  ตลาดพันธบัตรสหรัฐยังคงเกิดภาวะ inverted yield curve 
ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีดีดตวัเหนือระดบั 3.18% และสูงกว่าอายุ 5 ปี, 10 ปี และ 30 ปี ท่ามกลางความกังวล
ท่ีวา่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  ณ เวลา 23.06 น.ตาม
เวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 2 ปี อยู่ท่ีระดบั 3.187% โดยสูงกว่าพนัธบตัรอายุ 5 ปี ซึง่อยู่ท่ีระดบั 3.116% ขณะท่ีพนัธบตัร
อาย ุ10 ปี อยู่ท่ีระดบั 3.008% และพนัธบตัรอาย ุ30 ปี อยู่ท่ี 3.168% 

 สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านลดลง 12 จุด สู่ระดบั 55 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็น
การทรุดตวัลงมากท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการส ารวจข้อมลูดงักล่าว และเป็นการปรับตวัลงตดิตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 7  การร่วงลงของดชันีความเช่ือมัน่มี
สาเหตุจากความกงัวลเก่ียวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทัง้การพุ่งขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินกู้จ านอง และต้นทุนในการก่อสร้าง 
ส่งผลให้ดชันีความเช่ือมัน่ตอ่ยอดขายในช่วง 6 เดือนข้างหน้า และดชันีความเช่ือมัน่ตอ่ยอดขายในปัจจบุนัต่างปรับตวัลง 

 น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $5.01 ทะลุระดับ $102 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซือ้  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ทะลุระดบั 
102 ดอลลาร์ในวนัจนัทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการอ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทัง้การคาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
ไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี ้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึน้ 5.01 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดท่ี 
102.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดบัปิดสูงสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 11 ก.ค.  ส่วนสัญญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึน้ 5.11 
ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดท่ี 106.27 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 รัสเซียโจมตีสถานท่ีหลบภัยเมืองทอเรตสก์ สังหารชาวยูเครน 6 ราย! ส านกังานเหตฉุุกเฉินแห่งชาตขิองยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียได้โจมตี
ด้วยปืนใหญ่ใส่สถานท่ีหลบภัยแห่งหนึ่งในเมืองทอแรตสก์ ทางภาคตะวนัออกของยูเครน ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 6 คน  รายงานของส านักงาน
ดงักล่าวระบุว่า เจ้าหน้าท่ีพบศพผู้ เสียชีวติ 5 คนใต้ซากปรักหกัพงัของอาคารสองชัน้ในเมืองทอแรตสก์ซึง่ถกูใช้เป็นท่ีหลบภยั และพบผู้รอดชีวิต 
3 คน แต่หนึ่งในนัน้เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ีโรงพยาบาล  แถลงการณ์ของส านกังานเหตฉุุกเฉินแห่งชาติของยูเครนกล่าวว่า เกิดการโจมตีอย่าง
หนกัใส่เมืองทอแรตสก์ตัง้แตช่่วงเช้าตรู่ของวนัจนัทร์ และมีอาคารสองชัน้ท่ีถูกใช้เป็นท่ีหลบภยัถกูโจมตีจนเพดานถล่มลงมาจนท าให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวติจ านวนมาก 
 

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