
 

 

  

 

  
S50U21 

แนวตา้น 980 987 992 

แนวรบั 965 956 949 

 
 

 

มุมมอง แนวโนม้ดชันี S50U21 ยงัแกว่งตวัในกรอบแคบในทิศทางขาลง หลงัดชันีปรบัลงต่อเน่ืองจึงมีแรงซือ้เก็งก าไรกลบัเขา้มาบา้ง ขณะท่ีดชันีฟ้ืนตวัขึน้อย่าง
จ ากัด แนะน าใหน้ักลงทุนท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวัของดชันี  อย่างไรก็ตามหาก S50U21 หากปรบัตัวขึน้ทดสอบแนวตา้นดา้นบนบริเวณ 980-987 จุด 
หากยงัไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวไดอ้ย่างแข็งแกร่ง อาจตอ้งระมดัระวงัการอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบั โดยประเมินแนวรบัท่ีบริเวณ 969-965 จดุ แนะน า
อาจพิจารณาขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากยงัไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นบริเวณ 980-987 จุด โดยตดัขาดทนุหากผ่านแนวตา้น 987 จดุ เมื่อดชันีอ่อนตวัลงให้
ทยอยปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรบริเวณ 969-965 จดุแต่หากยืนมาอยู่สามารถถือสถานะขายต่อเพื่อไปรอท าก าไรท่ีแนวรบัถัดไปบริเวณ 956 จดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 34,751.32 -63.07 -0.18% 

Nasdaq 15,181.92 20.39 0.13% 

S&P 500 4,473.75 -6.95 -0.16% 

EUR 

DAX 15,651.75 35.75 0.23% 

CAC40 6,622.59 38.97 0.59% 

FTSE100 7,027.48 10.99 0.16% 

ASIA 

Shanghai 3,607.09 -49.13 -1.34% 

Hang Seng 25,033.21 -469.02 -1.84% 

Nikkei 30,323.34 -188.37 -0.62% 

SET 1,631.70 3.66 0.22% 

SET50 978.53 2.74 0.28% 

                                                           Source: Aspen 

 

สรุปการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพยท์ีส่ าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50U21 S50Z21 S50H22 S50M22 

High 979.6 977.7 974.5 971.6 

Low 974 972.4 969.3 966.4 

Open 977.2 975.5 973.2 968.5 

Close 976.2 974.4 971.4 968.4 

Change 1.3 1.3 1.3 1.4 

Basis -2.33 -4.13 -7.13 -10.13 

Maturity 13 104 195 286 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื่อนไหวของ SET50 Index Futures 

 สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 25,453 45,733 71,182 

SHORT 25,094 48,622 68,652 

NET 359 -2,889 2,530 

                                                                         Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทนุ SET50 Index Futures (สญัญา) 
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วรุต  รุง่ข า 
 

SET 50 Index Futures 

040068 
 

นักวิเคราะห ์: วรุต รุ่งข า 

เลขทะเบยีน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมูลคา่การซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 5,520.99 33,901.24 32,011.57 8,160.78 

ขาย 4,968.40 32,528.48 33,337.00 8,760.70 

สทุธ ิ 552.58 1,372.76 -1,325.42 -599.92 

Source: SET 

Source: Aspen 
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CHGU21 
แนวตา้น 3.91 4.10 

แนวรบั 3.68 3.50 

 

มุมมอง ราคาหุน้ CHG ปิดที่ราคา 3.78 บาท  ราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.22 (+6.18%) จากวันก่อนหนา้บริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากัด (มหาชน) : CHG ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ประกอบดว้ยบริษัท
ย่อยจ านวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทัง้หมด 14 แห่ง ครอบคลุมพืน้ที่ใหบ้ริการ กรุงเทพฯฝ่ังตะวนัออก CHG ไดป้ระโยชน ์จากการน าเขา้วคัซีนโมเดอรน์า มาฉีด
ใหก้บัคนไข ้ซึ่ง อย.ไดอ้นมุัติวคัซีนโควิดโมเดอรน์า ฉีดในกลุ่มวยัรุน่ 12-17 ปี และ บ.ผูน้  าเขา้วคัซีนยืนยนัว่าจะทยอยส่งมอบ ตัง้แต่กลางเดือนตลุาคมนี ้โดยเรง่ทยอยส่งมอบใหค้รบไม่เกินเดือนมีนาคม 2022 จะ
ช่วยหนุนรายไดแ้ละก าไรใหเ้พ่ิมขึน้ นอกจากนี ้CHG เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ๆ ด้วยกลยุทธ์ลงทุนแบบไม่ถือครองสินทรพัย์ (Asset Light) ซึ่งจะไม่มีผลกระทบของค่าเสื่อมของสินทรพัยจ์ากการลงทุน หลังเซ็น
สญัญาบริหาร 1 ปีให้กับโรงพยาบาลระยองมูลค่า 160 ลา้นบาท ท าให้ CHG มีสญัญาบริหารทัง้หมด 5 แห่ง เป็นสัญญา 1 – 3 ปี รายได้จากการบริหารทั้งหมด 1,054 ลา้นบาท ภายหลงั COVID คลี่คลาย 
รายไดด้ังกล่าวหนุนจากก าไรสุทธิในปี 2021-2023 ใหเ้ติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี ้คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/2021 จะท าสถิติสูงสุดใหม่ หลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงกลุ่ม
ผูป่้วยเขา้ใชบ้ริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไตรมาส 2/2021 CHG มีก าไรสทุธิขยบัขึน้มาอยู่ที่ 576.06 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 272.06% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
กลยุทธ ์เปิดสถานะ Long CHGU21 เมื่อราคาหุน้ CHG สามารถทรงตัวเหนือแนวรบับริเวณ 3.70-3.68  บาท แต่หากหลดุชะลอการเขา้ซือ้ไปที่แนวรบัถดัไปบริเวณ 3.50 บาท (ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรบั
โซน 3.50 บาท) ทัง้นี ้ใหแ้บ่งปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุน้ CHG ปรบัตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวตา้นแรกโซน 3.91 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวตา้นแรกไดช้ะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวตา้น
ถดัไป 4.10 บาท 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CHG) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 40.44   32.60   41.58   35.73 

P/BV (เทา่) 6.99   6.09   7.92   7.18 

ROE (%) 17.59   18.47   19.41   22.69 

ROA (%) 15.05   14.80   14.85   17.76 

EPS (บาท) 0.05   0.06   0.06   0.08 

BVPS (บาท) 0.30   0.32   0.33   0.34  

Dividend Yield (%) 1.71   1.88   1.94   2.03 

                                                                                                                                     Source: SET 

Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: CHG  



 

 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact SIRIU21 BLANDU21 WHAU21 BANPUU21X CHGU21 IRPCU21 BCHU21 GPSCU21 PTTU21 DELTAU21 

Open 1.31 1.10 3.28 12.85 3.59 4.07 21.85 79.80 39.20 580.00 

High 1.38 1.11 3.28 13.19 3.78 4.10 22.70 79.80 39.55 586.00 

Low 1.31 1.09 3.23 12.85 3.59 4.04 21.85 77.28 39.12 553.99 

Close 1.38 1.10 3.23 12.91 3.76 4.07 22.61 77.56 39.55 564.15 

Change 0.07 0.00 -0.05 0.11 0.18 0.02 1.00 -2.51 0.55 -12.78 

%Change 5.34 0 -1.52 0.86 5.03 0.49 4.63 -3.13 1.41 -2.22 

Volume 1564 988 689 317 297 190 176 169 143 139 

Expire 
Date 

29/9/2021 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (16- September -21) 

 

Source: Aspen 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธก์ารลงทุน  ไม่สามารถใชก้ลยทุธ ์Calendar Spread ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ 
Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทุนรูปแบบหน่ึงซึ่งผูล้งทุนควรศึกษากลยุทธก์ารลงทุน ข้อจ ากัด, ความเสี่ยง, ผลตอบแทนของกลยุทธนี์ใ้หด้ี
ก่อนการตดัสินใจลงทนุทกุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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 Inter Commodity Spread Trading Idea 

Single Stock Futures 

*หมายเหตุ 
1. Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ่งซึ่งผูล้งทนุควรศกึษากลยทุธก์ารลงทนุ ขอ้จ ากดั, ความเสี่ยง, ผลตอบแทนของกลยทุธน์ีใ้หด้ีก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุทกุครัง้ 
2. การเปิดสถานะใชหุ้น้อา้งอิงในมลูค่าที่เท่ากันทัง้ฝ่ัง Long และ ฝ่ัง Short 

 
 
 
 

*กลยทุธก์ารลงทนุ  
แนะน าเปิดสถานะ Long SIRIU21 และ Short SPALIU21 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรพัย์และก่อสรา้ง , หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เหมือนกัน โดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) : SIRI เขา้ไปลงทุนกว่า 2 พันลา้นบาทใน บมจ.เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล (XPG) ในสดัส่วน 15% ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
การเงินและหลกัทรพัย ์ท่ีมุ่งเนน้ใน Digital Financial Service โดยเตรียมออกโทเคน ICO "SIRIHUB" (สิริฮบั) มลูค่าการระดมทุน 2.4 พนัลา้นบาท ซึ่งจะเป็นอีก
หน่ึงธุรกิจท่ีเขา้มาเสริมรายได ้นอกจากนี ้SIRI ในปี 2021 เดินหนา้เปิดโครงการใหม่ไวท่ี้ 23-24 โครงการ ตัง้เป้ารายได-้ยอดขาย 3.1 หมื่นลา้นบาท หากสงัเกต
ผลตอบแทนจากราคาหุน้ยอ้นหลงั 1 ปี SIRI ปิดใหผ้ลตอบแทนประมาณ +88 % ขณะที่ SPALI ใหผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี ประมาณ +29 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (SIRI) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 8.89   9.68   7.06   5.15  

P/BV (เทา่) 1.14   0.58   0.52   0.34  

ROE (%) 9.64   6.67   7.74   4.90  

ROA (%) 5.25   3.58   3.76   2.89  

EPS (บาท) 0.20   0.14   0.17   0.11 

BVPS (บาท) 1.99   2.01   2.11   2.38   

Dividend 
Yield (%) 

5.29   10.18   11.31   9.40 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (SPALI) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 7.65   7.75   6.39   9.45  

P/BV (เทา่) 1.56   1.24   1.09   1.16  

ROE (%) 22.96   18.71   15.20   11.54  

ROA (%) 13.83   12.79   11.54   9.07 

EPS (บาท) 3.39   2.92   2.52   2.13  

BVPS (บาท) 15.20   14.97   16.42   17.70 

Dividend 
Yield (%) 

4.43   N/A   5.54   5.12  

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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SIRI, SPALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ปัจจัยต่างประเทศ 
• ดาวโจนสปิ์ดลบ 63.07 จุด บอนดย์ีลดพ์ุ่งฉุดหุ้นร่วงหนัก   ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดลบเมื่อคืนนี ้(16 ก.ย.) เน่ืองจากการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทน

พันธบตัรสหรฐัไดฉุ้ดหุน้กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ ซึ่งรวมถึงหุน้กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มวัสดุ โดยผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรไดส้กัด
ปัจจยับวกจากรายงานยอดคา้ปลีกท่ีแข็งแกรง่เกินคาดของสหรฐั 

• สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.5% สอดคล้องคาดการณ ์ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือน
ก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์หลงัจากดีดตวัขึน้ 0.9% ในเดือนมิ.ย.  เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 7.2% ใน
เดือนก.ค. 

• เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาด สอดคล้องนิวยอรก์  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-
แอตแลนติก พุ่งขึน้สู่ระดบั 30.7 ในเดือนก.ย. สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 18.7 จากระดบั 19.4 ในเดือนส.ค.  การพุ่งขึ ้นของดชันีไดร้บัแรงหนุนจากการท่ีนัก
ลงทนุยงัคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ 

• สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท่ี์แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 20,000 ราย 
สู่ระดบั 332,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ โดยสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 330,000 ราย  อย่างไรก็ดี ตวัเลขค่าเฉลี่ย 4 สปัดาหข์องจ านวนชาวอเมริกันท่ีขอรบั
สวสัดิการว่างงานครัง้แรก ซึ่งถือเป็นมาตรวดัตลาดแรงงานท่ีดีกว่า เน่ืองจากขจดัความผนัผวนรายสปัดาห ์ลดลงสู่ระดบั 335,750 ราย โดยเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
มี.ค.2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มตน้การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาดในเดือนส.ค. ขานรับ back-to-school  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบราย
เดือน สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าจะลดลง 0.8% เมื่อเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกพุ่ งขึน้ 15.1% ในเดือนส.ค.  ส่วนยอดค้าปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต ์น า้มัน 
วสัดกุ่อสรา้ง และอาหาร พุ่งขึน้ 2.5% ในเดือนส.ค. หลงัจากรว่งลง 1.9% ในเดือนก.ค. 

• คร้ังแรก! เกาหลีเหนือเผยขีปนาวุธลูกล่าสุดยิงจากขบวนรถไฟ   เกาหลีเหนือเปิดเผยว่า การทดสอบขีปนาวธุวิถีโคง้พิสยัใกลเ้มื่อวนัพธุท่ีผ่านมา เป็นการยิงจากรถไฟ
ขบวนหน่ึง ซึ่งถือเป็นครัง้แรกที่เกาหลีเหนือสามารถยิงขีปนาวธุจากรถไฟไดส้ าเรจ็  ภาพท่ีเผยแพรจ่ากสื่อของทางการเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นจรวดขีปนาวธุสีเขียวเขม้พุ่ง
ออกจากรถไฟซึ่งจอดอยู่ใกลอุ้โมงคบ์ริเวณเขตหุบเขาแห่งหน่ึง รอบขา้งเต็มไปดว้ยควันสีสม้ท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงในการยิงขีปนาวุธ  สื่อมวลชนของทางการ
เกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่า การทดสอบยิงขีปนาวธุเคลื่อนท่ีจากรถไฟ คือส่วนหน่ึงของความพยายามเสริมศกัยภาพของเกาหลีเหนือในการโจมตีใส่กองก าลงัศตัรูจาก
สถานท่ีต่าง ๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

• อย.สหรัฐฯ ยืนยัน 'วัคซีนเข็มสาม' ของไฟเซอร ์ช่วยกระตุ้นภูมิได้  ส านักงานอาหารและยาสหรฐัฯ หรือ เอฟดีเอ เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกนัโควิด-19 เข็มท่ีสามของ
บริษัทไฟเซอร ์สามารถกระตุน้ภูมิคุม้กันได ้และยืนยันว่า วัคซีนสองเข็มท่ีใช้อยู่ในขณะนี้ก็สามารถป้องกันอาการป่วยหนักจากโคโรนาไวรสัไดดี้เช่นกันเอฟดีเอก าลัง
พิจารณาค ารอ้งของบริษัทไฟเซอรท่ี์ตอ้งการใหฉี้ดวคัซีนเข็มท่ีสามเพื่อกระตุน้ภมูิใหแ้ก่ประชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนไปแลว้สองเข็ม โดยไฟเซอรร์ะบุว่า ภมูิคุม้กนัจะเริ่มลดลงเมื่อ
ผ่านไป 6-8 เดือนหลงัจากไดร้บัเข็มท่ีสอง โดยผลการทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 300 คน พบว่าวคัซีนเข็มท่ีสามสามารถกระตุน้ภมูิคุม้กนัไดเ้พิ่มขึน้ 3-5 เท่า ไฟเซอร์
ยงัอา้งอิงผลการศึกษาในอิสราเอลซึ่งตีพิมพใ์นวารสารการแพทย ์New England Journal of Medicine เมื่อวนัพธุ ที่แสดงใหเ้ห็นว่าอตัราการติดเชือ้ของผูท่ี้มีอายเุกิน 60 ปี 
ลดลง 11 เท่าหลงัจากไดร้บัวคัซีนเข็มท่ีสาม โดยมีกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีร้าวหน่ึงลา้นคน 

• จีนโต้เดือด! หลังอเมริกา-อังกฤษ ช่วยออสเตรเลียสร้างเรือด าน ้าพลังนิวเคลียร์  จีนตอบโต้อย่างไม่พอใจต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอังกฤษ ท่ีจะช่วย
ออสเตรเลียพัฒนาเรือด าน า้พลงังานนิวเคลียร ์ภายใตส้นธิสญัญาความมั่นคงไตรภาคีซึ่งมุ่งเนน้ท่ีภูมิภาคอินโด -แปซิฟิก  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศความตกลง
ดงักล่าวในวันพุธท่ีท าเนียบขาว โดยระบุว่า "เราจ าเป็นตอ้งสามารถจัดการสภาพแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตรใ์นภูมิภาคนีท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต" และว่า อนาคตของโลก
และประเทศต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัความเสรีและเปิดกวา้งของอินโด-แปซิฟิก ในช่วงหลายทศวรรษจากนี ้ ทางดา้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน จา้ว หลี่เจียน แถลงข่าวใน
วนัพฤหสับดีว่า ขอ้ตกลงระหว่างสามประเทศก าลงับ่อนท าลายสนัติภาพและความมั่นคงในภมูิภาคนี ้พรอ้มทัง้กล่าวหาว่า ทัง้สามประเทศมีพฤติกรรมท่ีไรค้วามรบัผิดชอบ
อย่างรุนแรง และขอใหย้ติุแนวคิดจากยคุสงครามเย็นนีเ้สีย 

• ดอลลแ์ข็งเทียบสกุลเงนิหลัก ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื่อคืน
นี ้(16 ก.ย.) หลงัสหรฐัเปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีขยายตวัไดดี้เกินคาดในเดือนส.ค. ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนีน้กัลงทุนคาดว่า 
ยอดคา้ปลีกท่ีแข็งแกรง่อาจเป็นปัจจยัหนนุการปรบัลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด)  ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.42% แตะท่ี 92.9311 เมื่อคืนนี ้ 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์ มิติหุน้, efinancethai 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจยัในประเทศ 
• นายกฯ พอใจภาพรวมสถานการณโ์ควิด ชีส้ัญญาณดีขึน้ต่อเน่ือง   นายธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยทุธ ์ จนัทร์

โอชา นายกรฐัมนตรีและรมว.กลาโหม พอใจการควบคมุการแพรร่ะบาดไวรสัโควิด-19 ในไทย ซึ่งมีสญัญาณดีขึน้อย่างต่อเน่ือง แนวโนม้ผูติ้ดเชือ้ใหม่มีจ านวนลดลงทัง้ใน
พีน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ  ท่ีส าคญัจ านวนยอดผู้ป่วยท่ีติดเชือ้โควิด-19 ในส่วนของท่ีรักษาหายสามารถกลบับ้านไดส้ถิติสูงกว่ายอดผู้ป่วยท่ีติดเชือ้ใหม่
รายวันติดต่อกันนานกว่าหน่ึงเดือนแลว้  "การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของไทยท่ีมีสญัญาณดีขึน้ สะทอ้นความร่วมมือร่วมใจของประชาชน เชื่อว่า ต่อจากนี้
สถานการณจ์ะดีขึน้เรื่อยๆ อย่างแน่นอน" นายธนกร กล่าว นอกจากรฐับาลใหค้วามส าคญักับการเรง่ฉีดวคัซีนใหก้บัทุกกลุ่มตามแผนแลว้ ยังสรา้งโอกาสใหก้ับกิจการ
เพื่อใหส้ามารถเปิดบริการตามมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ Smart Control and Living with COVID-19 ซึ่งมีการกระจายชุด) 8.5 ลา้นชุดใหก้บัประชาชน เริ่มตน้ใน
พืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงก่อน และจะทยอยแจกทั่วประเทศ เพื่อใหป้ระเทศเดินหนา้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได ้

• ศธ.คาดเปิดเรียนปกติ 15 พ.ย. หากฉีดวัคซีนไฟเซอรต์ามแผน กระทรวงศึกษาธิการ คาดเด็ก 12-18 ปี เปิดเรียนตามปกติได ้15 พ.ย. หากฉีดวัคซีนไฟเซอร ์2 เข็ม 
ตามไทมไ์ลน ์วนัท่ี 16 กันยายน 2564 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ภายหลงักระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดอ้พัเดตไทมไ์ลนก์ารฉีดวคัซีนไฟเซอร ์ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา อาย ุ12-
18 ปี ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ศธ. 360 องศา ตาท่ีเสนอข่าวไปแล้วนั้น  ล่าสุด ข่าวสด รายงานว่า นายสุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กล่าวว่า ไทมไ์ลนก์ารฉีดวัคซีนใหก้ับเด็กนักเรียน คือ ถา้ฉีดเข็มท่ี 1 ในสปัดาหแ์รกของเดือนตลุาคม จะมีเด็กส่วนหน่ึงจะไดร้บัเข็มท่ี 2 ช่วงสิน้เดือนตุลาคม 
และจะทยอยไดร้บัการฉีดเข็มท่ี 2 ใหค้รบหมดภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน ซึ่งจะท าใหโ้รงเ รียนบางส่วนในจังหวัดพืน้ท่ีสีแดงเข้ม สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้
ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน นี ้

• คกก.ยุทธศาสตรช์าติ ไฟเขียว 406 โครงการ ปี 66 ตอบโจทยค์วามต้องการในพืน้ท่ี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เปิดเผยผลการ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ ครัง้ท่ี 2/2564 โดยมี พล.อ. ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ท่ีประชุมเห็นชอบโครงการ
ส าคัญประจ าปี 2566 ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ และแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ (ปี 2566 - ปี 2570) รวม 406 โครงการ รวมทั้ง
กระบวนการงบประมาณท่ีตอ้งรองรบัการด าเนินการโครงการส าคญัประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิในการจัดท าโครงการส าคญัของประเทศ ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ ในปี 2566 - 2570 ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป  ทั้งนี ้ท่ีประชุมรบัทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์
อ านวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทกุช่วงวยัอย่างยั่งยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  

• พาณิชย ์เผย 7 เดือนแรกปี 64 ไทยส่งออกภายใต้สิทธิ FTA-GSP เพิ่มขึน้ 36.23% นายกีรติ รชัโน อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า 
การใชส้ิทธิประโยชนส์ าหรบัการส่งออกภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี (FTA) และภายใตร้ะบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระหว่างเดือนม.ค.-ก.ค. 
64 มีมูลค่า 46,394.36 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ มีสดัส่วนการใชส้ิทธิฯ 77.30% แบ่งเป็น มูลค่าการใชส้ิทธิประโยชนภ์ายใตค้วามตกลงการคา้เสรี (FTA) 44,178.04 ลา้น
เหรียญสหรฐัฯ และมลูค่าการใชส้ิทธิประโยชนภ์ายใตร้ะบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 2,216.32 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ทัง้นี ้โดยภาพรวมการใชส้ิทธิ
ประโยชนฯ์ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 64 เพิ่มขึน้ 36.23% ส าหรรับการใชส้ิทธิประโยชนภ์ายใตค้วามตกลงทางการคา้เสรี (FTA) 7 เดือนแรกของปี 64 มีมลูค่า 44,178.04 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 36.30% มีสดัส่วนการใชส้ิทธิฯ 78.17% โดยตลาดท่ีไทยส่งออกโดยมีมลูค่าการใชส้ิทธิฯ  

• อย. อนุมัติวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" ฉีดในกลุ่มวัยรุ่น 12-17 ปี นางสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผูจ้ัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส ์ซิลลิค ฟารม์า ประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเ้พิ่มการอนมุติัการใชว้คัซีนโควิด-19 โมเดอรน์า ในกลุ่มวยัรุน่อาย ุ12-17 ปี ในประเทศไทย โดยมีรูปแบบการ
ฉีดวคัซีนเช่นเดียวกบัการฉีดของกลุ่มผูใ้หญ่ คือ ฉีดวคัซีนจ านวน 2 เข็ม โดยฉีดเข็มท่ี 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วนั ทัง้นี ้การอนมุัติการใชว้คัซีนโควิด-19 โมเดอรน์า ส าหรบั
กลุ่มเด็กวัยรุน่ ถือเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่วัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยสามารถน าไปใชเ้พื่อต่อสูก้ับสถานการณ์โรคระบาด รอ้มระบุว่า ในเดือนพฤษภาคม 64 โม
เดอรน์าไดป้ระกาศผลการศึกษาทางคลินิกระยะท่ี 2/3 ของวคัซีนโควิด-19 โมเดอรน์า ในกลุ่มวยัรุน่ (Phase 2/3 TeenCOVE study) ว่าผลการทดลองไดร้บัความส าเร็จ
ในการสรา้งภูมิคุม้กันเทียบเท่ากับการสรา้งภมูิคุม้กันจากวคัซีนในกลุ่มผูใ้หญ่ โดยการฉีดวคัซีนโควิด-19 โมเดอรน่์า จ านวน 2 เข็ม แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ 100% 
ในการป้องกันการติดเชือ้แบบแสดงอาการในกลุ่มวยัรุ่นอายุ 12-17 ปี และใหผ้ลในดา้นความปลอดภัยและการตอบสนองต่อวคัซีนในระดบัเดียวกับผลการศึกษาทาง
คลินิกระยะท่ี 3 ในกลุ่มผูใ้หญ่ (Phase 3 COVE study) โมเดอรน่์ายงัคงเก็บขอ้มลูดา้นความปลอดภยัเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง 

• โฆษก บช.น.เผยจัดก าลังเตรียมพร้อมรับมือม็อบช่วงวันหยุดไว้เรียบร้อยแล้ว พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชยั รองผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) ในฐานะโฆษก 
บช.น. เปิดเผยว่า ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล (ผบช.น.) ไดเ้รียกประชมุผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพื่อเตรียมความพรอ้มในการดแูลความสงบเรียบรอ้ย จากกรณีท่ีมีกลุ่มการเมืองนัด
ชมุนมุในช่วงวนัท่ี 18-19 ก.ย.64 ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยจะมีการจดัก าลงัใหเ้หมาะสมกับสถานการณด์า้นการข่าว ส่วนการปฏิบติัการนัน้จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ท่ีมีอยู่ ไม่ไดม้ีมาตรการใดเป็นพิเศษเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยตัง้แต่เดือน ก.ค.64 ไดม้ีการด าเนินคดีแลว้ 207 คดี ผูต้อ้งหารวมทัง้สิน้ 770 ราย สามารถจับกมุตวัไดแ้ลว้ 525 
ราย ส่วนท่ีเหลือเจา้หนา้ท่ีต ารวจก าลงัเรง่สืบสวนและพิสจูนท์ราบเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์ มิติหุน้, efinancethai, ข่าวหุน้ธุรกิจ 
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