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S50M22 

แนวตา้น 1,009 1,017 1,024 

แนวรบั 996 988 981 

 
 

 

มุมมอง แนวโน้มดัชนี S50M22 ระยะสั้นยังคงแกว่งตัวในกรอบ หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 996 จุดไดม้ีโอกาสที่จะดีดตัวขึน้อีกครัง้ โดย
ประเมินเป้าหมายไวท้ี่ 1,009 จดุ เป็นด่านแรกจ าเป็นตอ้งขึน้ไปยืนใหไ้ดก้่อน หากผ่านไดจ้ะท าใหแ้นวโนม้การเคล่ือนไหวของดชันีเป็นบวกเพิ่มขึน้และ
มีโอกาสทดสอบแนวตา้นส าคญัที่ 1,017 จดุ แต่หากเกิดการอ่อนตวัลงจนต ่ากว่าแนวรบัแรก ดชันีมีโอกาสอาจปรบัตวัลง โดยมีแนวรบัถัดไปโซน 988 
จดุ แนะน าเขา้ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวัในโซน 996-988 จดุ (โดยตดัขาดทนุหากหลดุโซน 988 จดุ) ส าหรบัแนวตา้นระยะสัน้โซนท่ี 1,009  
จุด หากดัชนีไม่ผ่านแนะน าปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไร แต่หากผ่านดัชนีมีโอกาสทดสอบแนวตา้นส าคัญบริเวณ 1,017 จุด ทั้งนี ้หากไม่อยากแบกรบั
ความเส่ียงมาก อาจชะลอการเปิดสถานะจ านวนมากเพื่อลดความเส่ียงจากความผวัผวนของดชันี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Index Close Change Change (%) 

US 

Dow Jones 34,861.24 153.3 0.44% 

Nasdaq 14,169.30 -22.54 -0.16% 

S&P 500 4,543.06 22.9 0.51% 

EUR 

DAX 14,305.76 31.97 0.22% 

CAC40 6,553.68 -2.09 -0.03% 

FTSE100 7,483.35 15.97 0.21% 

ASIA 

Shanghai 3,166.58 -45.66 -1.42% 

Hang Seng 21,404.88 -541.07 -2.47% 

Nikkei 28,149.84 39.45 0.14% 

SET 1,676.80 -4.09 -0.24% 

SET50 1008.81 -3.53 -0.35% 

Source: Aspen 

 

สรุปการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพยท์ีส่ าคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50H22 S50M22 S50U22 S50Z22 

High 1015.90 1009.50 1004.00 1004.00 

Low 1006.40 1000.30 995.20 995.10 

Open 1014.30 1009.00 1003.90 1002.90 

Close 1009.90 1003.60 998.10 998.10 

Change -2.30 -2.50 -2.70 -2.40 

Basis 1.09 -5.21 -10.71 -10.71 

Maturity 3 94 186 277 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื่อนไหวของ SET50 Index Futures 

นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 31,185 129,159 83,381 

SHORT 28,235 136,436 79,054 

NET 2,950 -7,277 4,327 

                                                                        Source: TFEX 

ปริมาณซือ้ขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สญัญา) 
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วรุต  รุง่ข า 
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นักวิเคราะห ์: วรุต รุ่งข า 
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นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 
 

 

 

สรุปมูลค่าการซือ้ขายสิน้วนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

 นกัลงทนุ สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซือ้ 4,109.64 28,979.55 23,395.35 5,626.95 

ขาย 4,848.98 29,843.67 22,093.46 5,325.39 

สทุธ ิ -739.34 -864.12 1,301.89 301.56 

Source: SET 

Source: Aspen 
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CPFM22 
แนวตา้น 24.50 25.80 

แนวรบั 23.50 22.70 

 

มุมมอง ราคาหุน้ CPF ปิดที่ราคา 24.20 บาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้ +0.10 บาท (+0.41%) จากวนัก่อนหนา้ บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน)  : CPF ด าเนินธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือธุรกิจอาหารสตัว ์,ธุรกิจเลีย้งสัตว-์แปรรูป ,ธุรกิจอาหารไดแ้ก่ การผลิตเนือ้สัตวแ์ปรรูป อาหารส าเร็จรูป 
กิจการคา้ปลีกอาหารและรา้นอาหาร CPF เตรียมงบลงทุนในปี 2022 ไว ้25,000 ลา้นบาท เพื่อปรบัปรุงก าลงัการผลิตเดิมประมาณ 6,000-7,000 ลา้นบาท และที่ขยาย
การลงทนุและก่อสรา้งโรงงานใหม่ ในฟิลิปปินส,์ เวียดนาม และโปแลนด ์โดยปัจจบุนับริษัทมีฐานการผลิตกว่า 17 ประเทศ ซึ่งฐานผลิตหลกัๆ คือ ไทย, เวียดนาม และ จีน 
แนวโนม้ผลการด าเนินในปี 2022 บริษัทตัง้เป้ารายไดจ้ะเติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายงานของธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิต แมว้่าตน้ทุนวตัถุดิบอาหารสตัวป์รบัตวัพุ่งสงูขึน้ แต่เชื่อว่าราคาเนือ้สตัวจ์ะปรบัตวัดีขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั ซึ่งจะผลกัดนัใหอ้ตัราก าไรของ
บริษัทมีสญัญาณที่ฟ้ืนตวัดีขึน้ 
กลยุทธ ์เปิดสถานะ Long CPFM22 โดยเปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรเมื่อราคาหุน้ CPF ไม่หลดุแนวรบับริเวณ 23.50-22.70 บาท ตัง้จุดตดัขาดทุนหากราคาทิง้ตวัลงหลดุ
แนวรบัโซน 22.70 บาท โดยทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาหุน้ CPF ปรบัตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวตา้นแรกโซน 24.50 บาท แต่หากราคายืนเหนือโซนแนวตา้น
แรกได ้สามารถชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่โซนแนวตา้นถดัไป 25.80 บาท 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (CPF) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 13.09   14.69   9.53   16.86  

P/BV (เทา่) 1.26   1.39   1.17   1.02   

ROE (%) 9.31   11.06   14.45   6.40  

ROA (%) 6.44   6.87   10.30   4.15 

EPS (บาท) 1.82   2.18   3.14   1.56   

BVPS (บาท) 19.55   19.73   22.79   24.94 

Dividend Yield (%) 3.05   2.36   2.68   3.94   

                                                                                                                          Source: SET 

Single Stock Futures 

Source: Aspen 

 

KCE 

Analyst Picks: CPF 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

 

 

Contact JASM22 IRPCM22 GUNKULM22 TTAM22 TRUEM22 WHAM22 BANPUM22X VGIM22X SIRIM22 PTTEPM22 

Open 3.77 3.60 6.11 10.00 4.99 3.34 11.21 5.05 1.23 153.60 

High 3.82 3.65 6.11 10.00 5.02 3.35 11.24 5.05 1.23 154.00 

Low 3.73 3.58 5.91 9.70 4.99 3.30 11.10 5.04 1.17 150.55 

Close 3.76 3.60 5.92 9.70 5.02 3.35 11.10 5.04 1.18 150.65 

Change 0.00 -0.03 -0.14 -0.25 0.02 -0.05 -0.02 0.00 -0.04 -3.06 

%Change 0 -0.83 -2.31 -2.51 0.4 -1.47 -0.18 0 -3.28 -1.99 

Volume 612 355 246 219 118 112 104 101 90 68 

Expire 
Date 

29/06/2022 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Most Active Single Stock Futures by Volume (25-March-22) 

 

Source: Aspen 

 

KCE 

หมายเหต:ุ กราฟทัง้หมดอา้งองิจากหุน้สามัญ 
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Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธก์ารลงทุน  อาจสามารถใช ้กลยทุธ ์Short Calendar Spread โดยเปิดสถานะ Long S50M22 และ Short S50U22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ 
Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทุนรูปแบบหน่ึงซึ่งผูล้งทุนควรศึกษากลยุทธก์ารลงทุน ขอ้จ 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. การเปิดสถานะใชหุ้น้อา้งอิงในมลูค่าที่เท่ากนัทัง้ฝ่ัง Long และ ฝ่ัง Short 

 
 
 

*กลยุทธก์ารลงทุน  

แนะน าเปิดสถานะ Long EGCOM22และ Short BGRIMM22 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากร , หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
เหมือนกัน EGCO วางงบลงทุนรวม 5 ปี (2021-2025) ที่ 150,000 ลา้นบาท โดยเฉล่ียปีละไม่นอ้ยกว่าปีละ 30,000 ลา้นบาท และทุกปีมีเป้าหมาย
เพิ่มจะมีการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,000 Mwe ต่อปี ส าหรบัปี 2022 บริษัทจะเริ่มรูร้ายไดเ้ต็มปี ทัง้ Linden (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิา) 
และ APEX (ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในสหรฐัอเมริกา)หากสังเกตผลตอบแทนจากราคาหุน้ยอ้นหลัง 1 ปี EGCO ใหผ้ลตอบแทนประมาณ -9% 
ขณะที่ BGRIM ใหผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี ประมาณ -26% 
 
 
 
 
 
 

 

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 (BGRIM) 

ปี (พ.ศ.) 2018 2019 2020 2021 

P/E (เทา่) 31.53   66.70   62.96   39.74   

P/BV (เทา่) 3.62   6.86   4.65   3.59  

ROE (%) 9.83   9.84   7.82   7.99   

ROA (%) 6.40   6.16   5.69   5.72 

EPS (บาท) 0.71   0.88   0.68   0.72 

BVPS 
(บาท) 

7.33   7.66   10.43   11.28 

Dividend 
Yield (%) 

1.13   0.61   0.76   1.11 

                                                                                        Source: SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Aspen 
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EGCO, BGRIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปัจจัยในประเทศ 
• พาณิชย ์เผยธุรกิจตั้งใหม่ ก.พ.ลดลงเล็กน้อย คาด H1/65 อยู่ที ่4-4.2 หม่ืนราย นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เปิดเผยถึงการ

จดทะเบียนธุรกิจจดัตัง้ใหม่เดือนก.พ. ว่า มีผูป้ระกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนกมุภาพันธ ์2565 จ านวน 7,211 ราย ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน -1% และลดลง -10% จากเดือนมกราคม 2565  ขณะที่มูลค่าทนุจดทะเบียน อยู่ที่ 19,376.01 ลา้นบาท  ประเภทธุรกิจจดัตัง้ใหม่สงูสดุ 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจก่อสรา้งอาคารทั่วไป จ านวน 766 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 333 ราย คิดเป็น 5% และอนัดบั 3 คือ 
ธุรกิจภตัตาคาร/รา้นอาหาร จ านวน 222 ราย คิดเป็น 3% 

• รมช.สธ. ก าชับเร่งฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ-แรงงานต่างชาติ ลดเส่ียงโควิดระบาด นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พรอ้มดว้ย นพ.ณรงค ์อภิกุลวานิช 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผูบ้ริหาร ติดตามสถานการณ์และการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคโควิด -19 ที่ศูนยพ์ักคอยสองพี่นอ้ง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบรุี โดยกล่าวว่า ไดก้ าชบัใหเ้รง่รณรงคฉี์ดวคัซีนในผูสู้งอายุก่อนถึงเทศกาลสงกรานต ์เพื่อเตรียมรบัลูกหลานกลบับา้นอย่างปลอดภัย 
นอกจากนี ้ใหต้ิดตามผูท้ี่ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน และผูท้ี่ตอ้งเขา้รบัการฉีดเข็มกระตุน้ใหม้าฉีดวคัซีนใหม้ากที่สดุ รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ไดร้บัอนุญาตให้
เดินทางเขา้ประเทศ เพื่อมาท างานภาคการเกษตรตามฤดกูาล ตามมาตรา 64 เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพ่ือเพิ่มความปลอดภยั ลดความเสี่ยงการ
แพรร่ะบาด 

• สธ.เผยผู้ป่วยโควิดพอใจ "เจอ แจก จบ" เร่งขยายบริการในรพ.ท่ัวประเทศ นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี ้
ประเทศไทยยงัมีแนวโนม้พบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในระดบัสงูคงตวั ท าใหผู้ป่้วยปอดอกัเสบ ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผูเ้สียชีวิตมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ แต่ส่วนใหญ่ยงั
เป็นผูป่้วยที่ไม่มีอาการหรืออาการนอ้ย สามารถเขา้รบัการรกัษาแบบผูป่้วยนอกและแยกกกัตวัที่บา้น (OPSI) หรือ "เจอ แจก จบ" ได ้ซึ่งตัง้แต่วนัที่ 1-24 มีนาคม 
2565 ทั่วประเทศมีสถานพยาบาลเขา้ร่วม 901 แห่ง สามารถใหบ้ริการ OPSI ไดว้นัละ 1 แสนราย มีผูป่้วยเขา้รบับริการสะสม 656,856 ราย เฉลี่ยวนัละ 27,369 
ราย เฉพาะพืน้ที่ กทม. ใหบ้ริการผูป่้วยไดว้นัละ 1 หม่ืนราย มีผูป่้วยเขา้รบับริการสะสม 65,305 ราย เฉลี่ยวนัละ 2,839 ราย  นพ.เกียรติภมิู กล่าวต่อว่า ผูป่้วยที่
เขา้รบัการรกัษาแบบ "เจอ แจก จบ" มีการประเมินอาการแรกรบั และติดตามอาการหลงัครบ 48 ชั่วโมงทกุราย ไม่พบกรณีอาการเปลี่ยนแปลงมากขึน้แลว้ไม่ได้
รบัการดแูล เนื่องจากมีช่องทางติดต่อกลบัและระบบส่งต่อ 

• รัฐบาล เร่งปรับปรุงกม.ดิจิทัล ปิดความเส่ียง รองรับยุค Digital Transformation นายชยัวฒิุ ธนาคมานสุรณ ์รมว.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอีเอส) 
กล่าวในหวัขอ้บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และความทา้ทายในการปรบัปรุงพฒันากฎหมายดิจิทลัในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั 
(Digital Transformation) ว่า เทรนดข์อง Digital Information และความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลั เป็นปัจจัยส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ดิจิทลั เพิ่มช่องทางใหม่ๆ และอ านวยความสะดวกสบาย ทัง้ในเร่ืองการท างาน การคา้ขาย และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั แต่ขณะเดียวกันก็เปิดช่องว่าง
ความเสี่ยงและความเสียหายจากการใชง้านในทางที่ไม่ถกูตอ้ง ทัง้ในรูปแบบของการฉอ้โกงออนไลน ์ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร ์การโจรกรรมขอ้มูล การโจมตีทาง
ไซเบอร ์และเฟคนิวส ์เป็นตน้ 

• รมว.เกษตรฯ ส่ังเร่งขยายผลเจาะตลาดฮาลาล ชิงส่วนแบ่งตลาด 48 ล้านลบ.นายอลงกรณ ์พลบตุร ที่ปรกึษา รมว.เกษตรและสหกรณ ์กล่าวภายหลงัเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินคา้และผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ว่า ที่ประชุมมีมติใหจ้ัดตัง้คณะท างานฮาลาลไทยแลนด ์( Thailand 
Halal Taskforce) เพ่ือเรง่รดัการขยายความรว่มมือดา้นการลงทนุและการคา้สินคา้เกษตร และอาหารมาตรฐานฮาลาลที่มีมลูค่าตลาดกว่า 30 ลา้นลา้นดอลลาร ์
ซึ่งเป็นการขบัเคลื่อนขยายผลตามขอ้สั่งการของ รมว.เกษตรและสหกรณ ์ที่ประสบความส าเร็จในการเจรจาขยายความร่วมมือกับสหรฐัอาหรบัเอมิ เรตส ์(UAE) 
และดูไบ ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการเปิดศกัราชหนา้ใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้การลงทุนระหว่างกัน     "เป็นโอกาสที่ดีส  าหรบัประเทศไทย ซึ่งมี
ศกัยภาพการผลิตและส่งออกอาหารอนัดบั 13 ของโลก จะตอ้งเรง่เจาะตลาดประชากรมสุลิม 2 พนัลา้นคน 

• คลังเผยยอดใช้จ่ายสะสม 3 โครงการกระตุ้นบริโภคในปท.กว่า 6.3 หม่ืนลบ. นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ใน
ฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยความคืบหนา้มาตรการรกัษาระดบัการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ซึ่งประกอบดว้ย โครงการเพิ่มก าลงัซือ้ใหแ้ก่ผูมี้บตัร
สวสัดิการแห่งรฐัระยะที่ 4, โครงการเพ่ิมก าลงัซือ้ใหแ้ก่ผูท้ี่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึง่ระยะที่ 4 พบว่า จากขอ้มลูสะสม ณ 
วนัที่ 24 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผูใ้ชส้ิทธิทกุโครงการรวม 40.88 ลา้นราย และมียอดใชจ้่ายรวมทัง้หมด 63,109.11 ลา้นบาท  

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

• ดาวโจนสปิ์ดบวก 153.30 จุด หุ้นกลุ่มการเงินพุ่งตามบอนดย์ีลด์  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัศุกร ์(25 มี.ค.) และดชันี S&P500 ปิดเพ่ิมขึน้ดว้ย 
เนื่องจากหุน้กลุ่มการเงินปรบัตวัขึน้หลงัจากอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัพุ่งขึน้สู่ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่ 34,861.24 จุด 
เพ่ิมขึน้ 153.30 จุด หรือ +0.44% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,543.06 จุด เพ่ิมขึน้ 22.90 จุด หรือ +0.51% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,169.30 จุด ลดลง 22.54 จุด 
หรือ -0.16% 

• "ไบเดน" จวก "ปูติน" พร้อมเรียกร้องชาติเสรีหนุนยูเครน   ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ กล่าวประณามประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารัสเซีย หลัง
ตดัสินใจเขา้บุกโจมตียเูครน พรอ้มเรียกรอ้งใหท้ั่วโลกสนับสนุนยเูครน  ปธน.ไบเดนแสดงสุนทรพจนท์ี่พระราชวงัหลวง ในกรุงวอรซ์อ เมืองหลวงของโปแลนด ์โดยระบุว่า 
"เราตอ้งยืนหยัดต่อสูอ้ีกยาวนาน เราตอ้งแสดงความเป็นหน่ึงเดียวกนัในวนันีแ้ละพรุง่นีแ้ละวนัต่อจากนี ้และอีกหลายปีและหลายทศวรรษขา้งหนา้"  ปธน.ไบเดนกล่าวว่า 
"ยูเครนจะไม่มีวนัเป็นชัยชนะของรสัเซีย เพราะประชาชนที่รกัอิสระไม่ยอมตกอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดและสิน้หวงั" พรอ้มเสริมว่า "เห็นแ ก่พระเจา้เถอะ ผูช้ายคนนีไ้ม่
สามารถอยู่ในอ านาจต่อได"้ 

• อังกฤษเผยจะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร หากรัสเซียถอนก าลังออกจากยูเครน  นางลิซ ทรสัส ์รฐัมนตรีต่างประเทศองักฤษเปิดเผยว่า องักฤษจะยกเลิกมาตรการ
คว ่าบาตรต่อบุคคลและบริษัทรัสเซีย หากรสัเซียถอนตวัออกจากยูเครนและใหค้ ามั่นว่าจะยุติการโจมตี   นางทรสัสเ์สริมว่า "การคว ่าบาตรเห ล่านั้นจะถูกยกเลิก หาก
รสัเซียหยดุยิงและถอนตวัออกจากยเูครนเท่านัน้ พรอ้มใหค้ ามั่นว่าจะไม่มีการบกุโจมตีอีก หากรสัเซียบกุโจมตีอีกในอนาคต เราจะกลบัมาคว ่าบาตรอีกครัง้" 

• สหรัฐเรียกร้อง UN เพิ่มมาตรการคว ่าบาตรเกาหลีเหนือ หลังยิงขีปนาวุธขา้มทวีป  สหรฐัเรียกรอ้งในวนัศกุร ์(25 มี.ค.) ใหน้านาชาติเพ่ิมมาตรการคว ่าบาตรเกาหลี
เหนือ โดยกล่าวหาว่า เกาหลีเหนือไดก้ระท าการยั่วยทุี่อนัตรายเพ่ิมขึน้หลงัทดสอบยิงขีปนาวุธขา้มทวีป  "สหรฐัเรียกรอ้งใหป้ระเทศสมาชิกทัง้หมดด าเนินการตามมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงที่มีอยู่อย่างเต็มที่" นางลินดา โธมัส-กรีนฟิลด ์เอกอคัรราชทูตสหรฐัประจ า UN กล่าวระหว่างการประชุมที่จัดขึน้เพ่ือหารือเก่ียวกับเกาหลีเหนือ 
"เนื่องจากการยั่วยุที่เป็นอนัตรายมากขึน้ของเกาหลีเหนือ สหรฐัจะแนะน าใหป้รบัปรุงมติของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และเพ่ิมความแข็งแกร่งของมาตรการคว ่าบาตรที่ได้
บงัคบัใชใ้นเดือนธ.ค. 2560" นางโธมัส กรีนฟิลดก์ล่าว  "ในเวลานัน้ คณะมนตรีฯ ลงมติว่า จะด าเนินการเพ่ิมเติมในกรณีที่เกาหลีเหนือท าการยิงขีปนาวธุขา้มทวีป (ICBM) 
นี่คือสิ่งที่เกิดขึน้แลว้ ดงันัน้จึงถึงเวลาท่ีจะตอ้งด าเนินการ" นางโธมสั-กรีนฟิลดก์ล่าว 

• รัสเซียส่งสัญญาณลดเป้าหมายท าสงครามในยูเครน หันโฟกัสควบคุมดอนบาส  ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกีแห่งยเูครนไดผ้ลกัดนัใหม้ีการเจรจาต่อไปกับ
รสัเซีย ขณะที่รสัเซียส่งสญัญาณว่า ก าลงัลดเป้าหมายในการท าสงครามกับยูเครนลง โดยจะมุ่งความสนใจไปที่ภมูิภาคดอนบาสทางตะวนัออกของยูเครนท่ีอา้งสิทธ์ิโดย
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีรสัเซียสนบัสนนุ หลงัจากที่การโจมตีในภมูิภาคอื่น ๆ หยดุชะงกั 

• รัสเซียเริ่มซ้อมรบบนหมู่เกาะท่ีพิพาทกับญ่ีปุ่ น เมินเจรจาหลังถูกคว ่าบาตร  ส านักข่าวอินเทอรแ์ฟกซข์องรสัเซียรายงานว่า กองทัพรสัเซียเปิดเผยในวนัศุกร ์(25 
มี.ค.) ว่า ไดเ้ริ่มท าการซอ้มรบของทหารจ านวนมากกว่า 3,000 นายบนหมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหมู่เกาะที่เป็นขอ้พิพาทกบัญ่ีปุ่ น  การซอ้มรบบนหมู่เกาะที่เป็นขอ้พิพาท
ดงักล่าวนัน้เป็นการซอ้มรบครัง้แรกนอกชายฝ่ังเกาะฮอกไกโดทางเหนือสุดของญ่ีปุ่ น นบัตัง้แต่กระทรวงการต่างประเทศของรสัเซียประกาศเมื่อตน้สปัดาหน์ีว่้า รสัเซียจะ
ระงบัการเจรจาเรื่องดินแดนกบัญ่ีปุ่ น  ทัง้นี ้รสัเซียไดถ้อนตวัจากการเจรจา เนื่องจากถกูญ่ีปุ่ นคว ่าบาตรจากกรณีที่รสัเซียบกุโจมตียเูครน 

• กบฏฮูตีออกโรงยอมรับโจมตีคลังน ้ามันซาอุฯวันนี ้ นายยาหย์า ซารีอา โฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน กล่าวว่า ทางกลุ่มไดยิ้งขีปนาวธุโจมตีคลงัน า้มนัของบริษัทซา
อดุี อารามโคในเมืองเจดดาหข์องซาอุดีอาระเบียในวนันี ้ นอกจากนี ้กลุ่มกบฏฮูตียังไดใ้ชโ้ดรนโจมตีโรงกลั่นน า้มันท่ีตัง้ในเมืองราส ทานรูา และเมืองราบิกห ์ นายซารีอา
ยงัเปิดเผยว่า ทางกลุ่มไดโ้จมตีสถานท่ีส าคญัหลายแห่งในกรุงริยาดห ์เมืองหลวงของซาอดุีอาระเบีย 

• EU ลงนามข้อตกลงก๊าซกับสหรัฐ หวังลดการพึ่งพารัสเซีย  สหรฐัและสหภาพยโุรป (EU) ประกาศบรรลขุอ้ตกลงส าคญัในการส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือ
มุ่งลดการพ่ึงพาพลงังานจากรสัเซีย  รายงานระบุว่า ขอ้ตกลงดงักล่าวจะท าใหส้หรฐัส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ิมเติมแก่ EU อย่างน้อย 1.5 หมื่นลา้นลูกบาศกเ์มตร
ภายในสิน้ปีนี ้

• "เยลเลน" เตือนวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนกระทบเศรษฐกิจโลกถึงปีหน้า  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรฐั กล่าวเตือนว่า วิกฤตการณร์สัเซีย-ยูเครนก าลงัท าให้
ราคาสินคา้โภคภณัฑพ์ุ่งขึน้ และจะส่งผลกระทบต่อแนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกไปจนถึงปีหนา้ 

• สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดชันีการท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขาย (pending home sales) ดิ่งลง 4.1% ในเดือน
ก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดบั 104.9 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และปรบัตวัลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4  ก่อนหนา้นี ้นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าดชันีจะ
ปรบัตวัขึน้ 1% ในเดือนก.พ. 

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