
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

14 – 20 มถินุายน 2565

 ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) เดือน พ.ค. (14 มิ.ย. 65)
 ยอดค้าปลีกสหรัฐ เดือนพ.ค. (15 มิ.ย. 65)
 แถลงมติอัตราดอกเบีย้ FOMC (เช้าวันที่ 16 มิ.ย.)
 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ  (16 มิ.ย. 65)
 ดัชนีการผลิตสหรัฐ เดือน มิ.ย. (16 มิ.ย. 65)

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมยุโรป เดือน เม.ย.  (14 มิ.ย. 65)
 ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจยุโรป เดือน มิ.ย. (14 มิ.ย. 65)
 ดุลการค้ายุโรป เดือนเม.ย.  (15 มิ.ย. 65)
 อัตราว่างงานอังกฤษ  เดือน เม.ย. (14 มิ.ย. 65)
 แถลงมติอัตราดอกเบีย้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) (16 มิ.ย. 65)

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน เดือนพ.ค. (15 มิ.ย. 65)
 ยอดค้าปลีกจีน เดือนพ.ค. (15 มิ.ย. 65)
 อัตราว่างงานจีน เดือนพ.ค. (15 มิ.ย. 65)
 ธนาคารกลางจีนก าหนดอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ LPR (20 มิ.ย. 65)

 แถลงมติอัตราดอกเบีย้ธนาคารกลางญ่ีปุ่น  (17 มิ.ย. 65)

 สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และทศิทางการใช้นโยบาย
คว ่าบาตรรัสเซีย ที่ส่งผลต่อราคาน า้มัน และเงนิเฟ้อ

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงนิเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 8.6% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทยีบรายปี 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครัง้ใหม่ในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 8.3% โดยสูงกว่าระดับ 8.3% ในเดือนเม.ย. และ 
8.5% ในเดือนมี.ค. นอกจากนี ้ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทยีบรายเดือน สูงกว่าที่คาดที่ระดับ 0.7%

 ดัชนี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึน้ 6.0% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทยีบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์
ที่ระดับ 5.9% และ เมื่อเทยีบรายเดือน ดัชนี CPI พืน้ฐานดีดตัวขึน้ 0.6% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.5%

 หลังเปิดเผยข้อมูลเงนิเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี พุ่งขึน้สู่ระดับ 3.057% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่
เดือนมิ.ย. 2551 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี พุ่งแตะ 3.178% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่วันที่ 9 พ.ค.

 ข้อมูลเงนิเฟ้อที่พุ่งขึน้เกินคาด ท าให้นักลงทุนคาดว่า เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อีก 0.50% อีกเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อยสามครัง้ติดต่อกัน ขณะที่ข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุนให้น า้หนัก 20% ที่เฟดจะ
ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากเดิมที่ระดับ 5% นอกจากนี ้ นักลงทุนให้น า้หนัก 
50% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. เพิ่มขึน้จากเดิมที่ระดับ 19%

 ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุ ดัชนีความเช่ือม่ันของผู้บริโภคสหรัฐ ดิ่งลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือน ม.ิย. ต ่าสุด
นับตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวมข้อมูลในช่วงทศวรรษ 1940 และ ต ่ากว่าระดับ 58.5 หลังจากแตะระดับ 58.4 ในเดือน พ.ค

 แถลงการณ์ระบุว่า "ECB มีความประสงค์ที่จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมเดือนก.ค. และปรับขึน้อีกครัง้
ในเดือนก.ย. ซึ่งหากเงนิเฟ้อในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มพุ่งขึน้ต่อไป ECB ก็จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% 
ในเดือนก.ย. ณ ปัจจุบันเงนิเฟ้อในยูโรโซนที่พุ่งแตะระดับ 8.1% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2540 และ
สูงกว่าเป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2%

 การประชุมธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขึน้อัตราดอกเบีย้ซือ้คืนพันธบัตร (Repo rate) 0.50% สู่ระดับ 4.90% สอดคล้อง
กับการคาดการณ์ของตลาด และ เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ในการประชุมสองเดือนติดต่อกัน เพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ

 การประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. มีมติ 4;3 คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.5% และ คาดการณ์ GDP ในปี 2565 ที่ 3.3% 
เพิ่มขึน้จากประชุมครัง้ก่อนที่คาดไว้ 3.2% และคาดการณ์ GDP ปี 2566 ไว้ 4.2% ลดลงจากครัง้ก่อนที่คาดไว้ที่ 4.4% 

 อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.2% และ 2.5% ตามล าดับ เพิ่มขึน้จากการประชุมครัง้ก่อน
คาดไว้ที่ 4.9% และ 1.7% ตามล าดับ  โดยอัตราเงนิเฟ้อมีแนวโน้มสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี 2565 และอัตราเงนิ
เฟ้อมีความเส่ียงมากขึน้จากราคาน า้มันโลกที่อาจสูงกว่าที่ประเมินไว้

Dow Jones S&P 500 Nasdaq Euro Stoxx Nikkei CSI 300 Hang Seng Sensex SET VN30 Gold

31,392.36 3,900.86 11,832.82 3,599.20 27,824.29 4,238.99 21,806.18 54,303.44 1,632.62 1,325.69 1,870.96

-4.58% -5.05% -5.70% -4.88% 0.23% 3.65% 3.43% -2.63% -0.91% -0.13% 1.09%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
Earnings yield gap อยู่ที่ 2.9% ซึ่งเทยีบเท่าระดับต ่าสุดตัง้แต่ปี 2008 สะท้อน
ความไม่น่าสนใจในการลงทนุในตลาดหุ้น แนะน า Wait and See

Wait and See 

Europe Equity แม้ดัชนีมีมูลค่าถูกมาก แต่อัพไซด์จะถูกจ ากัดด้วยความเปราะบางของเศรษฐกจิ
Underweight

ชะลอการลงทุน

China Equity
เหน็ภาพการท า mini lockdown ตามพืน้ที่ที่พบผู้ตดิเชือ้ ไม่น่าจะมีการลอ็คดาวน์
เตม็รูปแบบอีกครัง้ Valuation น่าสะสมระยะยาว และทศิทางของนโยบายชัดเจน

Long Term Overweight 

Vietnam Equity

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสที่ 2 และ การผลิต เดือน พ.ค. 
เตบิโตมากที่สุดนับตัง้แต่เดือนเมษายนปี 2021 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของค า
ส่ังซือ้ใหม่ท่ามกลางความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึน้ ท าให้ภาคธุรกิจกลับมา
เพิ่มการจ้างงาน แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบบ้างจากการลอ็กดาวน์ในจีน

Buy on Dip
ทยอยสะสม

Thai Equity
อัตราเงนิเฟ้อ ที่พุ่งแรงกว่าที่คาด ท าให้ต้นทนุการผลิตของบริษัทจดทะเบยีน 
และ EPS ในปีนี ้อาจจะถูกปรับประมาณการลง

Slightly Underweight

Japan Equity
ญ่ีปุ่ นมีระดับมูลค่าหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสะสม และ ยังมีปัจจัยหนุนส าคัญจากการ
เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวครัง้แรกในรอบ 2 ปีในวันที่ 10 มิ.ย. โดยรับเฉพาะการ
ท่องเที่ยวลักษณะทวัร์วันละ 2 หม่ืนราย

Buy on Dip
ทยอยสะสม

India Equity ให้ความระมัดระวังในการลงทนุในตลาดหุ้นอินเดีย เน่ืองจากนโยบายการเงนิ
เข้มงวดเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ และระดับราคาตลาดหุ้นอินเดียยังอยู่ระดับแพง

Wait and See

Oil ความต้องการการใช้น า้มันยังมีอยู่ต่อเน่ืองจากการเปิดเมืองของหลายๆ ประเทศ     
ในเอเชียรวมถงึเซีย้งไฮ้ซึ่งเป็น ท่าเรือขนส่ง Top3 ของโลก

Slightly Overweight 
(ไม่เกิน 10% ของ Port)

Gold ยังได้รับแรงกดดันจาก Dollar index ที่แขง็ค่าและท าจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง   
แต่เรายังมอง ทองค าเป็น สินทรัพย์ทางเลือกในช่วงที่ เงนิเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูง 

Wait and See 

China
Equity

-Passive-
SCBCHA 
K-CHX 

TMBCHEQ

-Active-
MCHINAGA

KT-Ashares-A
KFCMEGA

Vietnam
Equity

PRINCIPAL-
VNEQ

ASP-VIET

Tax Saving 
Fund

KFGBRANDSSF
MCHINASSF

KFGBRANRM
KT-Ashares RMF
ASP-VIETRMF
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** ข้อมลูกองทนุท่ีอยูใ่นขอบเขตการลงทนุ (Fund Universe) โดยทีม Phillip Fund SuperMart **



รายช่ือทมีวิเคราะห์กองทุนรวม
สานพุงศ์ สทุศัน์ธรรมกุล นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านหลกัทรัพย์ #034747

ชชัพล ตนัเจริญ, CISA2 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ภากร ศิริพิทยกุล ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ศิรประภา ศีลประชาวงศ์ ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์

การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์

ข้อมลูและเนือ้หาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) การอ้างถงึ “PST” ในรายงานฉบบันีใ้ห้หมายความถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเว้นมีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เม่ือท่านได้รับหรืออา่น
รายงานฉบบันีแ้ล้ว ท่านตกลงท่ีจะปฎิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

ข้อมลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้งานส่วนบคุคลเท่านัน้ โดยลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของ PST แต่เพียงผู้ เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิ ห้ามใช้หรือเปิดเผย
ข้อมลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีต้่อสาธารณชนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามคดัลอกหรือท าซ า้รายงานฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคดัลอก
รายงานทัง้ฉบบัเพ่ือใช้เผยแพร่ภายในเท่านัน้ หากท่านได้รับรายงานฉบบันีโ้ดยไมไ่ด้ตัง้ใจ โปรดลบหรือท าลายรายงานฉบบันี ้และแจ้งกลบัผู้สง่ทนัที

รายงานฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดย PST เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงเท่านัน้  ข้อมลูหรือความคิดเห็นใดๆท่ีปรากฎในรายงานฉบบันี ้ไมไ่ด้เป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือเสนอแนะเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ การลงทนุ กองทนุรวม หรืออนพุนัธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมลูและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบบันีท้าง PST พิจารณาแล้ววา่ถกูต้องในขณะจดัพิมพ์ รายงานฉบบันีย้งัรวมถงึข้อมลูท่ี
ทาง PST ได้รับจากบคุคลท่ีสาม ซึง่แหลง่ท่ีมาของข้อมลูดงักล่าวโดยทัว่ไป มกัจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้ก าหนดขัน้ตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง 
แต่ทัง้นี ้PST มิอาจรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าวได้  การด าเนินการซือ้ขายโดยอ้างอิงรายงานฉบบันีถื้อเป็นความเส่ียงของนกัลงทนุแต่เพียงผู้ เดียว โดย PST จะไมรั่บผิดชอบ
ใดๆ ต่อผลท่ีตามมา ทัง้นีร้าคากองทนุรวม หลกัทรัพย์ และอนพุนัธ์อาจมีเปล่ียนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการด าเนินงานในอดีตไมจ่ าเป็นต้องเป็นเคร่ืองบ่งชีถ้งึผลการด าเนินงาน
ในอนาคต

รายงานฉบบันืมิ้ได้จดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีได้รับรายงานฉบบันี ้ นกัลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของท่านเองในการวิเคราะห์ท่ีเป็นอิสระ เพ่ือประกอบการตดัสินใจถงึความเหมาะสมในการเข้าลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือกลยทุธ์การลงทนุใดๆ ท่ีกลา่วถงึ หรือ
แนะน าในรายงานฉบบันี ้และพงึตระหนกัวา่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไมเ่กิดขึน้จริง รายงานฉบบันีมิ้ได้มีเจตนาเพ่ือใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูให้ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีอ้างถงึ
ในรายงานดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมลูท่ีอ้างถงึในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีอ้าจได้มาจากบริการข้อมลูการซือ้ขายและสถิติ และจากแหลง่ข้อมลูอื่นๆ ซึง่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่มี
ความน่าเช่ือถือได้  ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุม่บริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรั่บประกนัความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าว ด้วยเหตนีุจ้งึ
ไมค่วรอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว ทัง้นีค้วามเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบบันีอ้้างอิงตามวนัท่ีท่ีระบไุว้ในรายงานดงักลา่วเท่านัน้ และ
อาจเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ข้อส าคญั: ท่านต้องรับทราบถงึข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ิดงักลา่วนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการน ารายงานฉบบันีไ้ปใช้ต่อต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ดงักล่าวทกุประการ ทัง้นี ้ท่านสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ท่ีกลา่วถงึในรายงานบท
วิเคราะห์ฉบบันี ้

การรับรอง: นกัวิเคราะห์ท่ีจดัท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีข้อรับรองว่า ความเห็นต่างๆท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนักวเิคราะห์ท่ีมีต่อบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทบัซ้อน และไมมี่สว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะห์ได้รับทัง้ในอดีต ปัจจบุันและในอนาคตเก่ียวข้องกบัการให้ความเห็นหรือค าแนะน า
เฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


