
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

15 – 21 มีนำคม 2565

 ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI) ของสหรัฐ เดือนก.พ. (15 ม.ีค.)

 ยอดคา้ปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐ ก.พ. (16 ม.ีค.)

 การคาดการณเ์ศรษฐกจิ การตดัสินใจเกีย่วกบัอตัราดอกเบ้ีย และ 

ทิศทางนโยบายการเงนิ ของธนาคารกลางสหรัฐ (17 ม.ีค.)

 จ านวนผูย้ื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐ (17 ม.ีค.)

 ดชันภีาคการผลิตสหรัฐ เดือน ม.ีค. (17 ม.ีค.)

 ดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) (ปีตอ่ปี) ยโูรโซน เดือน ก.พ. (17 ม.ีค.)

 ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ประชมุนโยบายการเงนิและแถลงมติ

อตัราดอกเบ้ีย (17 ม.ีค.)

 แถลงการณน์โยบายการเงนิจากธนาคารกลางญ่ีปุ่น (18 ม.ีค.)

 อตัราเงนิเฟ้อญี่ปุ่น เดือน ก.พ. (18 ม.ีค.)

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และ ทิศทางการใช ้

นโยบายคว า่บาตรรัสเซีย ที่ส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และ เงินเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และ แนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยเฉพาะในจีนที่พบ

จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมส่งูขึน้อย่างรวดเร็ว

 นกัลงทนุเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี กอ่นที่การประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ เฟด) จะมขีึน้ในสปัดาหน์ี ้ท่ามกลางการ

คาดการณท์ี่ว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยส่วนใหญ่คาดการณว่์าจะปรับขึน้ 0.25%   

นอกจากนี ้ห ุน้กลุ่มเทคโนโลยี ถกูกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 2.10% 

อย่างไรก็ดี การพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ ชว่ยหนนุดชันหี ุน้กลุ่มธนาคารดีดตวัขึน้ 1.25%

 ตลาดยงัคงถกูกดดนัจากวิกฤตความขดัแยง้ระหว่างยเูครน และ รัสเซีย โดยการเจรจาสนัตภิาพรอบที่ 4 (ในวันที่ 14 ม.ีค.)

ไดเ้สร็จสิ้นลงโดยยงัไมไ่ดข้อ้สรปุ ท าใหท้ัง้สองฝ่ายพกัการเจรจาชัว่คราว กอ่นที่จะเร่ิมการเจรจาครั้งใหมต่อ่ไป

 ECB ส่งสญัญาณ Hawkish ขึน้พรอ้มปรับประมาณการณเ์งนิเฟ้อปีนีส้งูขึน้ โดย ECB มคีวามกงัวลตอ่เงนิเฟ้อที่สงูกว่าคาด

 จากสถานการณค์วามไมแ่นน่อนที่อยู่ในระดบัสงู ประกอบกบัแนวโนม้การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกที่อาจชะลอลง นักลงทนุ

ทัว่โลกจึงมกีารลดความเสี่ยงจากการลงทนุในสินทรัพยเ์สี่ยงเกอืบทกุประเภท ราคาหุน้ในทกุกลุ่มไมว่่าจะเป็นกลุ่มห ุน้คณุค่า 

(Value) หรือหุน้เตบิโตสงู (Growth) ตา่งปรับตวัลดลงประมาณ –8% ในชว่ง 1 เดือนที่ผา่นมา 

 จ านวนผูต้ดิเชือ้โควิด-19 ในจีนปรับตวัสงูขึน้ในหลายพื้นที่ ตัง้แตเ่ซ่ียงไฮไ้ปจนถึงเซินเจิ้น ส่งผลใหร้ัฐบาลประกาศใช ้

มาตรการจ ากดักจิกรรมทางสงัคม รวมไปถึงการจ ากดัการเดินทาง ตามนโยบายโควิดเป็นศนูยข์องประเทศ

 ฟ็อกซค์อนน ์ผูผ้ลิตอปุกรณอ์ิเล็กทรอนกิสร์ายใหญ่ที่สดุของโลก และ ผูผ้ลิตไอโฟนใหก้บับริษทัแอปเปิล อิงค ์ตอ้งระงบัการ

เดินสายการผลิตในโรงงานที่เมอืงเซินเจิ้น ซ่ึงหนึง่ในนัน้เป็นแหล่งผลิตโทรศพัทไ์อโฟน ตามค าสัง่ล็อกดาวนข์องรัฐบาลจีน

 ตวัเลขผลผลิตภาคอตุสาหกรรมจีน เดือน ก.พ. 65 ขยายตวั 7.5% เพิ่มขึน้จากเดือนกอ่น สงูกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.9%

 เงนิเฟ้ออินเดีย ทะล ุ6% ในเดือนก.พ. สงูกว่าคาดที่ระดบั 5.93% และสงูกว่าเป้า 6% ของธนาคารกลางเป็นเดือนที่ 2

 ราคาน า้มนัดิบปรับตวัลง ใกลร้ะดบัต า่สดุในรอบ 2 สปัดาห ์หลงัการเจรจาราสนัตภิาพระหว่างรัสเซีย และ ยเูครนสะทอ้นถึง

ความพยายามในการหาขอ้สรปุเกีย่วกบัความขดัแยง้ระหว่างสองประเทศอย่างตอ่เนือ่ง

 ตวัเลขเงนิเฟ้อไทย เดือน ก.พ. พุ่งแรงมากกว่าคาด สงูถึง 5.28% สงูสดุในรอบสิบปี ตดิตามมมุมองแบงคช์าติถึงแนวโนม้

เงนิเฟ้อในระยะถัดไป ซ่ึงจะออกมาชว่งปลายเดือนมนีาคมนี ้และ อาจเกีย่วเนือ่งถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคต

 แนวโนม้  REITs ไทยคาดว่าจะทรงๆ ในลกัษณะ side way up แมจ้ านวนผูต้ดิเชือ้ยงัเป็นปัจจยัเสี่ยง แตค่าดว่ารัฐจะไมใ่ช ้

มาตรการคมุเขม้  และเป็นปัจจยัหนนุจากการใชม้าตรการ Test and go แล ะมาตรการกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย

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

32,943.33 4,204.31 13,301.83 3,686.78 25,162.78 4,306.52 20,553.79 55,550.30 1,658.01 1,477.14 1,985.29

-2.00% -2.88% -3.87% 3.68% -3.17% -4.22% -6.17% 2.24% -0.82% -3.16% 0.86%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity

ความตงึเครียดระหว่างรัสเซีย และยเูครนมคีวามคืบหนา้ในการพดูคยุ

ทางการทตูกนัมากขึน้ แมว่้าจะไมไ่ดม้ผีลสรปุอย่างเป็นรปูธรรมก็ตาม 

เราเชือ่ว่า สถาการณน์า่จะไมม่คีวามรนุแรงเกดิขึน้ 

อย่างไรก็ตาม เรายงัม ีมมุมองที่ยงัระมดัระวงัในการลงทนุในสัปดาหน์ี ้

จากการประชมุของ FED ซ่ึงจะมกีารแถลงมมุมองทางเศรษบกจิ ในวันที่

17 ม.ีค. เราแนะน าให ้ชะลอการลงทนุ  เพื่อรอดสูถาการณ์

ชะลอกำรลงทนุ

Europe Equity ชะลอกำรลงทนุ

China Equity Valuation ถกูลงมามาก ในระดบั -2SD แตเ่แนะน าชะลอการลงทนุไวก้อ่น ชะลอกำรลงทนุ

Vietnam Equity ยงัเป็น Long Term Winner Thematic ที่เรายงัใหค้วามสนใจอยู่ ซ้ือสะสม

Japan Equity Risky Asset นา่สนใจมากขึน้ เราให ้Positive Outlook ในประเทศที่อตัราเงนิเฟ้อต า่ ชะลอกำรลงทนุ

India Equity อตัราเงนิเฟ้อปรับตวัขึน้สงูตอ่เนือ่ง จากราคาน า้มนัที่สงูขึน้ ชะลอกำรลงทนุ

Thai Equity SET50 ถา้ย่อลงมา ในระดบั 1580-1600 เป็นจดุที่นา่สนใจในการเขา้ซ้ือ ชะลอกำรลงทนุ

Global Finance ชะลอการลงทนุใน Risky Asset ฝัง่ประเทศพฒันาแลว้ เพื่อรอดสูถานการณ์ ชะลอกำรลงทนุ

Green Energy ยงัเป็น Long Term Winner Thematic ที่เรายงัใหค้วามสนใจอยู่ Watch List

Gold ใชล้งทนุเพื่อกระจายความเสีย่งเท่านัน้ / ไมแ่นะน าใชเ้พื่อการลงทนุระยะสัน้ Inflation Hedge

Vietnam

(Core Port)
ASP-VIET PRINCIPAL-VNEQ

Commodity

(Tactical)
KT-Energy

Index Performance 1 Week

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

32,943.33 4,204.31 13,301.83 3,686.78 25,162.78 4,306.52 20,553.79 55,550.30 1,658.01 1,477.14 1,985.29

-2.00% -2.88% -3.87% 3.68% -3.17% -4.22% -6.17% 2.24% -0.82% -3.16% 0.86%
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รำยช่ือทีมวิเครำะหก์องทนุรวม

สานพุงศ ์สทุศันธ์รรมกลุ นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นหลกัทรพัย์ #034747

ชชัพล ตนัเจริญ, CISA2 ผูช้ว่ยนกัวิเคราะห์

ภากร ศิริพิทยกลุ ผูช้ว่ยนกัวิเคราะห์

ศิรประภา ศีลประชาวงศ ์ผูช้ว่ยนกัวิเคราะห์

กำรเปิดเผยขอ้มลูและค ำสงวนสิทธ์ิ

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพรฉ่บับนีจ้ดัท าและเผยแพรโ่ดยบริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใตข้อ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) การอา้งถึง “PST” ในรายงานฉบับนีใ้หห้มายความถึง บริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเวน้มีการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เมื่อ

ท่านไดร้บัหรืออ่านรายงานฉบับนีแ้ลว้ ท่านตกลงท่ีจะปฎิบัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพรฉ่บับนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชง้านสว่นบคุคลเท่านัน้ โดยลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของ PST แตเ่พียงผูเ้ดียว บริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิ หา้มใช้

หรือเปิดเผยขอ้มลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบับนีต้อ่สาธารณชนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต หา้มคัดลอกหรือท าซ า้รายงานฉบับนี ้ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก PST กอ่น 

ยกเวน้การคัดลอกรายงานทั้งฉบับเพื่อใชเ้ผยแพรภ่ายในเท่านัน้ หากท่านไดร้บัรายงานฉบับนีโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ โปรดลบหรือท าลายรายงานฉบับนี้ และแจง้กลบัผูส้ง่ทันที

รายงานฉบับนีจ้ดัท าและเผยแพรโ่ดย PST เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงเท่านัน้  ขอ้มลูหรือความคิดเห็นใดๆท่ีปรากฎในรายงานฉบับนี ้ไมไ่ดเ้ป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือเสนอแนะเพ่ือ

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือขายหลกัทรพัย ์การลงทนุ กองทนุรวม หรืออนพุันธใ์ดๆ แตอ่ย่างใด ขอ้มลูและความคิดเห็นตา่งๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแลว้วา่ถกูตอ้งในขณะ

จดัพิมพ ์รายงานฉบับนีย้ังรวมถึงขอ้มลูท่ีทาง PST ไดร้บัจากบคุคลท่ีสาม ซ่ึงแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูดงักลา่วโดยทัว่ไป มกัจะมีการเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ย ทาง PST ไดก้ าหนดขัน้ตอนท่ี

เหมาะสม เพื่อตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง แตท่ั้งนี ้PST มิอาจรบัรองความถกูตอ้งหรือความสมบรูณข์องขอ้มลูดงักลา่วได ้ การด าเนนิการซ้ือขายโดยอา้งอิงรายงานฉบับนีถื้อ

เป็นความเสี่ยงของนกัลงทนุแตเ่พียงผูเ้ดียว โดย PST จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ตอ่ผลท่ีตามมา ทั้งนีร้าคากองทนุรวม หลกัทรพัย ์และอนพุันธอ์าจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกิน

คาด และผลการด าเนนิงานในอดีตไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเคร่ืองบ่งชี้ถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต

รายงานฉบับนืม้ิไดจ้ดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานะทางการเงนิ และตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีไดร้บัรายงานฉบับนี ้ นกัลงทนุจึงควรขอ

ค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของท่านเองในการวิเคราะหท่ี์เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตดัสินใจถึงความเหมาะสมในการเขา้ลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือกลยทุธก์าร

ลงทนุใดๆ ท่ีกลา่วถึง หรือแนะน าในรายงานฉบับนี ้และพึงตระหนกัวา่คาดการณแ์นวโนม้ในอนาคตอาจไมเ่กิดขึน้จริง รายงานฉบับนีม้ิไดม้ีเจตนาเพื่อใชห้รือถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูให้

ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยท่ี์อา้งถึงในรายงานดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอ้มลูท่ีอา้งถึงในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนีอ้าจไดม้าจากบริการขอ้มลูการซ้ือขายและสถิต ิและจาก

แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ ซ่ึงทางบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความนา่เชื่อถือได ้ ทั้งนี ้บริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัใดๆ ในกลุม่บริษทัฯ/บริษทัในเครือไม่

รบัประกนัความถกูตอ้งหรือความสมบรูณข์องขอ้มลูดงักลา่ว ดว้ยเหตนุีจ้ึงไมค่วรอา้งอิงขอ้มลูดงักลา่ว ทั้งนีค้วามเห็น การคาดการณ ์สมมตฐิาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคา

ตา่งๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบับนีอ้า้งอิงตามวนัท่ีท่ีระบไุวใ้นรายงานดงักลา่วเท่านัน้ และอาจเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ขอ้ส าคัญ: ท่านตอ้งรบัทราบถึงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสิทธ์ิดงักลา่วนี ้ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวิเคราะห ์การรบัและการน ารายงานฉบับนีไ้ปใชต้อ่

ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสิทธด์งักลา่วทกุประการ ทั้งนี ้ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัยท่ี์

กลา่วถึงในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนี้

การรบัรอง: นกัวิเคราะหท่ี์จดัท ารายงานบทวิเคราะหฉ์บับนีข้อรบัรองวา่ ความเห็นตา่งๆท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนักวิเคราะหท่ี์มีตอ่บริษทัผูอ้อก

หลกัทรพัย ์และ/หรือหลกัทรพัยด์งักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะหม์ิไดม้ีผลประโยชนท์ับซอ้น และไมม่ีสว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะหไ์ดร้บัทั้งในอดีต ปัจจบุันและในอนาคตเกี่ยวขอ้งกบัการให้

ความเห็นหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


