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S50U22 

แนวตา้น 967 975 983 

แนวรบั 954 947 941 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดชันี S50U22 ดชันีวนัก่อนหน้าจะปรับตัวขึน้สร้างระดบัสงูสดุใหม่จากสปัดาห์ก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวในกรอบทรงตวัในระดบัสงู แต่การ
ขยบัขึน้ค่อนข้างจ ากดั ประกอบกบัเร่ิมมีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้หากดชันีขยบัขึน้ต่อแต่ไม่สามารถยืนเหนือโซน 967จดุได้ อาจเกิด
การอ่อนตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ โดยประเมินแนวรับโซน 954-947 จดุ หากยืนได้โอกาสดีดตวัขึน้ทดสอบ 967-975 จดุ หากหลดุแนวรับดงักล่าวดชันี
อาจเกิดการปรับฐานลงต่อทดสอบแนวรับถดัไปบริเวณ 941 จดุ ส าหรับกลยทุธ์การลงทนุเน้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวัท่ีนกัลงทนุอาจเปิดสถานะซือ้
หากดชันีสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 954-947 จดุ (ตดัขาดทนุหากดชันีไมส่ามารถยืนเหนือแนวรับ 947 จดุ) ทยอยแบง่ขายท าก าไร หากดชันีปรับตวัขึน้
ไม่ผ่านโซนแนวต้าน 967 จดุ หากผ่านได้ชะลอการขายท าก าไรไปท่ีโซนแนวต้านถดัไปบริเวณ 975 จดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 32,798.40 -46.73 -0.14% 

Nasdaq 12,368.98 -21.71 -0.18% 

S&P 500 4,118.63 -11.66 -0.28% 

EUR 

DAX 13,479.63 -4.42 -0.03% 

CAC40 6,436.86 -11.64 -0.18% 

FTSE100 7,413.42 -10.01 -0.13% 

ASIA 

Shanghai 3,259.96 6.72 0.21% 

Hang Seng 20,165.84 9.33 0.05% 

Nikkei 27,993.35 191.71 0.69% 

SET 1,593.24 16.83 1.07% 

SET50 965.53 6.8 0.71% 

 Holiday: SET, SET50                                                                       Source: Aspen 

 

สรุปการเคล่ือนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50U22 S50Z22 S50H23 S50M23 

High 962.00 960.60 955.00 949.80 

Low 955.00 954.10 949.20 943.60 

Open 959.00 957.20 952.00 947.30 

Close 958.80 957.60 952.40 947.40 

Change 6.90 6.30 6.00 6.60 

Basis -6.73 -7.93 -13.13 -18.13 

Maturity 59 150 241 332 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื่อนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 44,032 119,835 89,925 

SHORT 38,091 99,765 115,936 

NET 5,941 20,070 -26,011 

                                                                        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 9,426.19 39,892.98 26,504.89 6,432.75 

ขาย 8,846.99 38,039.44 28,751.38 6,619.00 

สทุธ ิ 579.20 1,853.53 -2,246.48 -186.25 

Source: SET 

Source: Aspen 
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EAU22 
แนวตา้น  91.00 96.50 

แนวรบั 80.25 76.00 

 

มุมมอง ราคาหุ้น EA ปิดที่ราคา 82.50 บาท ราคาปรับตัวเพิ่มขึน้ +1.25 (+1.54%) จากวนัก่อนหน้า บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) : EA ด าเนินธุรกิจหลัก คือ 1.) 
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ผลิตภณัฑ์พลอยได้ 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 3.) กลุ่มธุรกิจ
อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจพฒันาผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี ,สถานีอดัประจไุฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจวิจยั และพฒันา ทัง้นี ้EA สง่บริษัทย่อย คือ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง 
จ ากัด (“EMH”) เข้าลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จ ากัด (มหาชน) (“BYD”), บริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“ACE”) และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จ ากัด (“TSB”) 
ขณะเดียวกัน ได้อนมุตัิให้ บริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จ ากัด (“ETH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EA ท ารายการโอนกิจการของ ETH ให้แก่ TSB ซึ่ง ETH จะรับค่าตอบแทนจาก
การโอนกิจการทัง้หมดด้วยเงินสด จ านวน 6,000,000,000 บาท จาก TSB นอกจากนี ้EA ได้ประโยชน์ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยสนับสนุนให้
อตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเกิดการเติบโต ด้วยการสง่เสริมสร้างแรงจงูใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ผ่านมาตรการทางภาษี คือ ลดอตัราภาษีประจ า ปีลงร้อยละ 80 คาดว่าจะมี
รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์มากกวา่ 128,000 คนั และ การยกเว้นอากรศลุกากร ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี ที่ประกอบผลิตภายในประเทศ 
กลยุทธ์ เปิดสถานะ Long EAU22 หลงัจากราคาหุ้น EA ปรับตวัลดลงในชว่งที่ผ่านมา หากระยะสัน้สามารถเคลื่อนไหวทรงตวัรักษาระดบัไว้ หรือ หากราคาหุ้น EA ทรงตวัไม่
หลดุแนวรับบริเวณ 80.25-76.00 บาท จะท าให้แนวโน้มราคามีโอกาสปรับตวัขึน้ โดยสถานะซือ้ตดัขาดทนุหากราคาหลดุแนวรับ 76.00 จดุ ทัง้นี ้หากราคาหุ้น EA ไมห่ลดุแนวรับ
ราคามีโอกาสแกวง่ตวัขึน้ ประเมินแนวต้านแรกโซน 91.00 บาท แตห่ากผ่านแนวต้านแรกได้ ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวต้านถดัไป 96.50 บาท 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ (PTT) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 9.70 13.22 28.86 11.55 

P/BV (เทา่) 1.54 1.45 1.38 1.11 

ROE (%) 14.13 10.60 4.29 11.47 

ROA (%) 10.75 7.56 3.72 8.82 

EPS (บาท) 4.15 3.20 1.32 3.79 

BVPS (บาท) 29.94 30.31 30.73 34.26 

Dividend Yield (%) 4.35 4.55 4.71 2.63 

                                                                                                                          Source: SET 

 Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: EA 

 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact BLANDU22 TTBU22 WHAU22 BANPUU22 JASU22 KTBU22 VGIU22X TRUEU22 GPSCU22 IRPCU22 

Open 1.01 1.21 3.05 12.35 2.63 15.99 4.36 4.78 68.39 3.22 

High 1.02 1.21 3.08 12.38 2.69 16.25 4.36 4.78 69.50 3.30 

Low 1.00 1.18 3.04 12.19 2.63 15.83 4.31 4.69 68.34 3.22 

Close 1.02 1.20 3.07 12.26 2.65 15.87 4.32 4.74 68.95 3.30 

Change 0.02 0.00 0.04 -0.05 0.03 -0.03 -0.02 0.00 1.81 0.09 

%Change 2 0 1.32 -0.41 1.15 -0.19 -0.46 0 2.7 2.8 

Volume 2574 630 511 360 332 320 274 274 270 232 

Expire 
Date 

29/09/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (02-August-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 HMPROU22 และ Short GLOBALU22 ซึง่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรม บริการ, หมวดธุรกิจ พาณิชย์ ทัง้นี ้HMPRO เปิดเผยผล
ประกอบการไตรมาส 2/2022 มีก าไรสทุธิ 1,520.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.11% จากงวดเดียวกนัปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทมีรายได้รวม 17,307.56 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 353.26 ล้านบาท หรือ 2.08% เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน  ทัง้นี ้งวด 6 เดือนปี 2022 มีก าไร 3,031.01ล้านบาท หรือ 0.23 บาท/หุ้น เพิ่มขึน้ 
8.44% จากงวดเดียวกันปี 2021 ทัง้นี ้HMPRO ตัง้เป้ายอดขายปี 2022 จะเติบโตราว 5-7%  หากสงัเกตผลตอบแทนจากราคาหุ้นย้อนหลงั 1 ปี 
HMPRO ให้ผลตอบแทนประมาณ 0% ขณะที ่GLOBALให้ผลตอบแทนย้อนหลงั 1 ปี ประมาณ -13% 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (HMPRO) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 36.66 34.41 33.63 36.60 

P/BV (เทา่) 10.97 10.80 9.00 9.06 

ROE (%) 29.12 30.09 24.14 24.48 

ROA (%) 13.85 14.99 12.30 12.28 

EPS (บาท) 0.43 0.47 0.39 0.41 

BVPS (บาท) 1.39 1.48 1.52 1.60 

Dividend 
Yield (%) 

2.04 2.19 2.77 2.07 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (GLOBAL) 

ปี (พ.ศ.) 2019 2020 2021 Q1/2022 

P/E (เทา่) 40.37 35.47 34.45 30.94 

P/BV (เทา่) 5.48 4.44 4.50 4.89 

ROE (%) 14.30 13.69 11.89 18.30 

ROA (%) 9.16 8.58 7.43 11.48 

EPS (บาท) 0.50 0.50 0.44 0.73 

BVPS (บาท) 3.56 3.65 3.78 4.09 

Dividend 
Yield (%) 

0.91 1.21 1.15 0.89 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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HMPRO, GLOBAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
 

 ดัชนีเช่ือมั่นธุรกิจภาคการผลิตก.ค.ลดลง ส่วนภาคบริการฟ้ืนตัวหลังเปิดประเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) รายงานวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ
ในเดือนก.ค. 65 อยู่ที่ระดบั 49.4 ปรับลดลงจาก 50.5 ในเดือนมิ.ย. 65 ตามความเช่ือมั่นด้านผลประกอบการและค าสัง่ซือ้เป็นส าคญั โดยความเช่ือมัน่ของภาค
การผลิตปรับลดลงจากกลุม่ผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยาง และพลาสติก ที่ความเช่ือมัน่ด้านผลประกอบการปรับลดลงมาก ส่วนหนึ่งจากราคาน า้มนัที่ลดลง และกลุ่ม
ผลิตเหล็กที่ค าสัง่ซือ้ลดลงมาก ส าหรับความเชื่อมัน่ของภาคที่มิใชก่ารผลิต ปรับเพ่ิมขึน้และอยูเ่หนือระดบั 50 ได้ตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 3 จากความเชื่อมัน่ของเกือบ
ทกุหมวดธุรกิจที่ดีขึน้จากเดือนก่อน ยกเว้นกลุม่ก่อสร้าง สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง หลงัการเปิดประเทศในเดือนพ.ค. 65 

 ก.อุตฯ อัดฉีดเงินเพิ่ม 3 พันลบ.หนุนสินเช่ือประชารัฐ ต่อทุนช่วย SME นายสริุยะ จงึรุ่งเรืองกิจ รมว.อตุสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มี
มติเม่ือวนัที่ 17 ม.ค. 60 เห็นชอบจดัตัง้กองทนุพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการลงทนุและเพ่ิมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี 
(SME) ซึง่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทย รวมถึงพฒันาและเพ่ิมผลิตภาพให้ 10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ 
BCG Model ยานยนต์ไฟฟ้า อปุกรณ์และบริการทางการแพทย์ ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ 2565 กองทุนฯ ได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเพ่ิมศักยภาพ เสริมสภาพคล่อง 
และชว่ยฟืน้ฟธูุรกิจไปแล้ว รวมวงเงินกวา่ 3,000 ล้านบาท 

 รฟม.เปิดซองข้อเสนอคุณสมบัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของ BEM และ ITD Group การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ใน
วนันี ้(1 ส.ค.) รฟม. และคณะกรรมการคดัเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ชว่งบางขนุนนท์ - มีนบุรี (สวุินทวงศ์) และเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และ ITD Group พร้อมทัง้ผู้สงัเกตการณ์
ตามข้อตกลงคณุธรรม ได้เข้าร่วมในการเปิดซองข้อเสนอการร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สวุินทวงศ์) ซองที่ 1 ข้อเสนอด้าน
คณุสมบตัิ ทัง้นี ้รฟม. และคณะกรรมการคดัเลือกฯ จะพิจารณาข้อเสนอและด าเนินการตามขัน้ตอนในพระราชบญัญัติการร่วมลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 โดยเคร่งครัดต่อไป โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศ
ตะวนัตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร  

 รมว.คลัง ส่ังเช็คข้อกฎหมาย Zipmex ท าธุรกรรมนอกเหนือการอนุญาตหรือไม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงั กล่าวถึงกรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จ ากัด 
(Zipmex) สร้างความเสียหายให้แก่นกัลงทนุวา่ ทางคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานไปทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
กองบงัคบัการปราบปราม รวมถึงประสานไปยงัหน่วยงานก ากบัในสิงคโปร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองนีอ้ยา่งใกล้ชิด รวมทัง้เชิญ Zipmex มาชีแ้จงข้อมลูด้วย 
รมว.คลังย า้ว่า ได้ก าชับในหลักการที่ย า้ในเร่ืองการก ากับดูแล และดูแลผลประโยชน์ผู้ ลงทุน รวมทัง้ตรวจสอบข้อกฎหมายว่า Zipmex มีการท าธุรกรรม
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ "ตอนนีห้น่วยงานในส่วนก.ล.ต. ถือเป็นหน่วยงานก ากับที่ต้องดูแลเร่ืองนีอ้ย่างใกล้ชิด รวมถึงก าชับทุกบริษัทที่ได้รับ
ใบอนญุาตจะต้องปฎิบตัิตามข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัด สว่นความเสียหายตอ่ผู้ลงทนุเป็นเร่ืองที่บริษัทต้องรับผิดชอบ" รมว.คลงัระบุ 

 สธ.เผยสถานการณ์โควิดเร่ิมทรงตัว จับตาปรากฎการณ์ Rebound เชือ้ดือ้ยาต้านไวรัส นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเป็นไปตามคาดการณ์ โดยจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ แตเ่ร่ิมคง
ตวั ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ขณะที่ผู้ ป่วยอาการหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตคงตัว และเร่ิมมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงใน 2 -3 สปัดาห์ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป มีโรคประจ าตวัเรือ้รัง และไม่ได้รับเข็มกระตุ้น ซึง่ขณะนีก้ารระบาดเป็นสายพนัธุ์ BA.4/BA.5 ค่อนข้าง
ดือ้ตอ่วคัซีน การฉีดเข็มกระตุ้นจะเป็นปัจจยัส าคญัชว่ยลดการป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้ ดงันัน้หากฉีดเข็มลา่สดุมากกวา่ 3-4 เดือนขึน้ไป สามารถไปฉีดเข็ม
กระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ศนูย์บริการสาธารณสขุ ศนูย์ฉีดวคัซีนกลางบางซื่อ 

 สธ. เตรียมน าเข้าวัคซีนฝีดาษลิงช่วงคร่ึงหลังเดือนส.ค. ย า้ฉีดเฉพาะกลุ่ม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 
เปิดเผยความคืบหน้าของการจดัหาวคัซีนโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) วา่ ขณะนีไ้ด้ติดตอ่องค์การเภสชักรรมให้ประสานในการน าเข้าวคัซีนฝีดาษคน รุ่นที่ 3 หรือรุ่น
ลา่สดุ ที่สามารถป้องกนัฝีดาษลิงได้ด้วย โดยคาดวา่อยา่งช้าในชว่งคร่ึงเดือนหลงัของ ส.ค. นี ้จะได้รับวคัซีน ส าหรับข้อดีของวคัซีนรุ่นนีค้ือ ฉีดงา่ยกวา่วคัซีนรุ่นเก่า 
และผลข้างเคียงน้อยกว่า จึงเป็นวคัซีนที่มีความเหมาะสมที่จะเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ นพ.โอภาส กล่าวต่อวา่ โรคนีไ้ม่ได้
ติดตอ่งา่ย และไมไ่ด้รุนแรง ดงันัน้ จะมีความแตกตา่งกบัวคัซีนโควิด-19 คือ ประชาชนไมมี่ความจ าเป็นต้องฉีดวคัซีนทกุคน แตต้่องเลือกกลุม่ที่มีความเหมาะสม  
 

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

 ดาวโจนส์ปิดลบ 46.73 จุด นลท.ขายหุ้นพลังงาน-กังวลข้อมูลศก.ซบ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวนัจนัทร์ (1 ส.ค.) โดยตลาดถกูกดดนัจากการ
ร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลงังาน และข้อมลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค.ของสหรัฐใน
วนัศุกร์นี ้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,798.40 จุด ลดลง 46.73 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,118.63 จุด ลดลง 11.66 จุด หรือ -0.28% 
และดชันี Nasdaq ปิดที่ 12,368.98 จดุ ลดลง 21.71 จดุ หรือ -0.18% 

 น า้มัน WTI ปิดร่วง $4.73 กังวลภาคการผลิตจีน-สหรัฐชะลอตัว  สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวนัจันทร์ (1 ส.ค.) หลงัจาก
หลายประเทศซึ่งรวมถงึจีนและสหรัฐเปิดเผยข้อมลูภาคการผลิตที่อ่อนแอ ซึ่งท าให้นกัลงทนุวิตกว่าการชะลอตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการใช้น า้มัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในวันพุ ธนี ้ ทัง้นี ้สญัญา
น า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 4.73 ดอลลาร์ หรือ 4.8% ปิดที่ 93.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 
3.94 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 100.03 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กใน
วนัจนัทร์ (1 ส.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนก.ค.ของสหรัฐในวนั
ศกุร์นี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.43% แตะที่ระดบั 105.4500  ดอลลาร์ 

 เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชีเ้ศรษฐกจิสหรัฐขยายตัว 1.3% ใน Q3/65   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ 
GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.3% ในไตรมาส 3  ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวต ่ากว่าระดับ 2.1% ที่มีการระบุก่อนหน้านี ้หลังเฟดน า
ตวัเลขภาคการผลิต และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่อ่อนแอที่มีการเปิดเผยในวนันีเ้ข้าสู่การค านวณในแบบจ าลองดงักล่าว 

 สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลงในเดือนมิ.ย. สวนทางคาดการณ์   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างดิ่งลง 1.1% ใน
เดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพ่ิมขึน้ 0.1% หลังจากเพ่ิมขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ค.  อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี การใช้จ่ายด้านการ
ก่อสร้างเพ่ิมขึน้ 8.3% ในเดือนมิ.ย. 

 ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค. เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของสหรัฐ 
ปรับตวัลงสู่ระดบั 52.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 และต ่ากว่าตวัเลขเบือ้งต้นที่ระดบั 52.3 จากระดบั 52.7 ในเดือน
มิ.ย. 

 ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐต ่าสุดรอบ 2 ปีในเดือนก.ค.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดบั 
52.8 ในเดือนก.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี หรือนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 แต่สงูกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 52.0 จากระดบั 53.0 ในเดือนมิ.ย. 

 นักลงทุนคาดเฟดผ่อนคันเร่งขึน้ดอกเบีย้ถึงสิน้ปี ก่อนหั่นดอกเบีย้มี.ค.66  นกัลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มชะลอการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินอีก 3 ครัง้ที่เหลือในปีนี ้ก่อนที่จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.ปีหน้า  ทัง้นี ้FedWatch Tool ของ CME 
Group บ่งชีว่้า นักลงทุนให้น า้หนัก 68.5% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. และให้น า้หนัก 63.3% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุวนัที่ 1-2 พ.ย. และให้น า้หนกั 49.50% ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุวนัท่ี 13-14 ธ.ค.  นอกจากนี ้นกัลงทนุให้
น า้หนกั 46.5% ที่เฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ในการประชุมวนัที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2566  ส่วนในการประชุมวนัที่ 14-15 มี.ค.2566 นกัลงทนุให้น า้หนกั 33.1% ที่เฟดจะ
ลดอตัราดอกเบีย้ 0.25% 

 ช่องแคบไต้หวันเครียด! หวั่นจีนสอยเคร่ืองบิน "เพโลซี" หลังขู่ ฝังผู้บุกรุก  กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ออกโรงเตือนว่า จีนจะท าการ "ฝัง" ผู้บกุรุก
และละเมิดอธิปไตยของจีน  "เราจะเผชิญหน้าศตัรูของเราด้วยอาวธุครบมือ เราจะเช่ือฟังค าสัง่และจะเข้าสู่สงคราม พร้อมกบัฝังศตัรูผู้บุกรุก โดยเราจะมุ่งหน้าไปสู่ชัย
ชนะ" กองบญัชาการยทุธภมูิฝ่ังตะวนัออกของ PLA โพสต์ข้อความลงในเว่ยป๋อ (Weibo) ซึ่งเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ของจีน  PLA โพสต์ข้อความดังกล่าว พร้อมกับ
คลิปวิดีโอแสดงแสนยานภุาพของเคร่ืองบินรบและขีปนาวธุของจีน 

 จนีฮึ่ม! ยันกองทัพพร้อมตอบโต้ หาก "เพโลซี" เยือนไต้หวัน  นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า การเดินทางเยือนไต้หวนัของนาง
แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะน ามาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง  "เราขอบอกสหรัฐอีกครัง้หนึ่งว่า จีนก าลงัจับตามอง และกองทพัปลดปล่อยประชาชน
จีน (PLA) จะไม่นั่งเฉย โดยจีนจะท าการตอบโต้อย่างรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน" นายจ้าวกล่าว  ต่อข้อถามที่ ว่า PLA จะใช้
มาตรการใดในการตอบโต้สหรัฐ นายจ้าวกลา่ววา่ "ถ้านางเพโลซีกล้าที่จะไป ก็ให้เรารอดลูะกนั" 
 

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