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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

19 – 25 เมษำยน 2565

 การแถลงของประธาน FED และประธาน ECB

 สรปุภาวะเศรษฐกจิ (Beige Book) ของ FED

 การขออนญุาตกอ่สรา้งบา้น และยอดขายบา้นมอืสองเดือน มี.ค. 

(ลา้นยนูติ) ของสหรัฐฯ

 จ านวนผูข้อรับสวัสดิการว่างงานรายสปัดาหข์องสหรัฐฯ

 อตัราเงนิเฟ้อเดือน ม.ีค. ของกลุ่มยโูรโซน

 ธนาคารกลางจีนก าหนดอตัราดอกเบ้ีย LPR

 สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาหข์องสหรัฐฯ (ลา้นบารเ์รล)

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

 ดชันดีาวโจนสต์ลาดหุน้นวิยอรก์วันจนัทรปิ์ดลบ ท่ามกลางความผนัผวน โดยถกูกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

รัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที่พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 3 ปี ขณะที่นกัลงทนุจบัตารายงานผลประกอบการของบริษทัจด

ทะเบียนรายใหญ่ในสปัดาหน์ี ้ซ่ึงรวมถึงเน็ตฟลิกซ ์และเทสลา

 นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานเฟด สาขาเซนตห์ลยุส ์กล่าวว่า อตัราเงนิเฟ้ออยู่ในระดบัที่สงูเกนิไป เป็นไปไดท้ี่เฟดจะปรับขึน้

อตัราดอกเบ้ียถึง 0.75% จนแตะระดบั 3.5% ภายในสิ้นปีนี ้เพื่อสกดัเฟ้อที่สงูสดุในรอบ 40 ปี โดยมองว่าเศรษฐกจิยงัคงมี

แนวโนม้ที่จะขยายตวัไดด้ีกว่าคาด แล ะเชือ่ว่าเศรษฐกจิจะไมเ่ขา้สู่ภาวะถดถอย โดยอตัราว่างงานสหรฐัอยูท่ี่ระดบั 3.6% และ 

มแีนวโนม้ที่จะลดลงสู่ระดบัต า่กว่า 3% ยงัเร็วเกนิไปที่จะพดูถึงภาวะเศรษฐกจิถดถอย

 ธนาคารโลกประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปีนี ้ส ู่ระดบั 3.2% จากเดิมที่ระดบั 4.1% 

จากผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน

 บริษทัน า้มนัแห่งชาตขิองลิเบียประกาศระงบัการผลิตเนือ่งจากการประทว้งของคนงาน ส่งผลใหเ้กดิความกงัวลเกีย่วกบั

ภาวะน า้มนัตงึตวัในตลาดโลก โดยนกัวิเคราะหค์าดการณว่์าราคาน า้มนัมแีนวโนม้ดีดตวัขึน้ตอ่ไป จากการที่จีนเร่ิมผอ่นคลาย

มาตรการล็อกดาวนใ์นเซ่ียงไฮ ้และมาตรการคว า่บาตรรัสเซีย

 มาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในนครเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางการเงนิของจีน ส่งผลให้

บริษทัคา้ปลีกญ่ีปุ่นตอ้งระงบัการด าเนนิงานในเซ่ียงไฮ ้ขณะที่ผูผ้ลิตในญ่ีปุ่นก็ไดร้ับผลกระทบเชน่กนั เนือ่งจากการล็อก

ดาวนเ์ซ่ียงไฮส้่งผลใหห้่วงโซ่อปุทานไดร้ับผลกระทบ

 จีนเผย GDP ไตรมาส 1/65 ขยายตวั 4.8% สงูกว่าที่คาดการณไ์วท้ี่ระดบั 4.4%

 ธนาคารกลางจีนปรับลด RRR ลง 25 bps มผีล 25 เม.ย. เทียบเท่ากบัการลดเงนิที่ธ.พาณิชยต์อ้งส ารองลดลง 5.3 แสน

ลา้นหยวน (8.3 หมืน่ลา้นดอลลาร)์ นอกจากนีไ้ดป้รับลด RRR ที่ 50 bps ส าหรับธนาคารขนาดเล็ก - แมใ้นครั้งนีย้งัไมไ่ด ้

ประกาศปรับลดดอกเบ้ียลง แตเ่ชือ่ว่าจีนจะมโีอกาสปรับลดดอกเบ้ียรวมถึง RRR ลงอีกในระยะถัดไป

 ส านกังานสถิตจิีน รายงาน ยอดคา้ปลีกเดือน ม.ีค.ร่วงลง 3.5% ซ่ึงลดลงมากกว่าที่คาดการณว่์าจะปรับตวัลงเพียง 1.6%

 ราคาบิตคอยนร่์วงแตะระดบัต า่สดุในรอบกว่า 1 เดือนโดยถกูกดดนัจากการที่นกัลงทนุหลีกเลี่ยงการลงทนุในสินทรัพย์

เสี่ยงซ่ึงรวมถึงคริปโทเคอรเ์รนซี หลงัมสีญัญาณบ่งชีว่้าธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย

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

34,450.84 4,392.59 13,893.21 3,848.68 27,093.19 4,188.75 21,518.08 58,338.93 1,666.25 1,493.74 1,974.54

-0.78% -2.13% -3.03% -0.25% 0.40% -0.99% -1.62% -1.86% -1.17% -2.01% 1.47%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
ประเด็นเร่ือง Aggressive Action ของ FED เพื่อรับมอืเงนิเฟ้อ ทัง้การขึน้

ดอกเบ้ีย และ QT อาจจะท าให ้เศรษกจิสหรัฐโดนเบรกแรงได้

Wait and See 

รอควำมชดัเจน

Europe Equity

ความตงึเครียดระหว่างรัสเซียกบัยเูครน ก็ยงัไมม่ที่าทีลดลง และ EU เร่ิม

เสียงแตก ในการเพิ่มมาตรการว า่บาตรรัสเซียเพิ่มเตมิ หากยงัจัดหา 

natural gas ไมไ่ด ้อาจจะท าใหเ้ศษฐฐกจิชะลอตวัจากปัญหาเงนิเฟ้อ

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
เร่ิมมกีาร Tone การคลายมาตรการ zero covid ในเซ้ียงไฮ ้ยงัมมีมุมอง

เชงิบวก ตอ่มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ และ การผอ่นคลายเชงินโยบาย

รอทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

Vietnam Equity อาจจะเห็น flow ที่ไหลกลบัสู่ DM จากการแข็งค่าของ เงนิดอลลาร์ Hold

Japan Equity
เงนิเยนออ่นไปมากจากมาตรการรบัซ้ือพนัธบตัร หลงัจากนี ้ในไตรมาส ที่ 2-3 

อาจจะเห็นมาตรการการคลาย lockdown เป็นผลดีตอ่ กลุ่มท่องเที่ยวในประเทศ

รอทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

India Equity อตัราเงนิเฟ้อปรับตวัขึน้สงูตอ่เนือ่ง จากราคาน า้มนัที่อยู่ในระดบัสงู ชะลอกำรลงทนุ

Thai Equity ตลาดเป็นลกัษณะไซดเ์วยอพั เศรษฐกจิยงัไมแ่ข็งแรง แตฟ้ื่นตวัต่อเนือ่ง Hold

Global Finance
Earnings ของกลุ่ม Finance ออกมาค่อนขา้งดีจาก NIM ที่ปรับตวัตาม Yield ระยะสัน้

ที่สงูขึน้ แตค่วามกงัวลว่า Loan Growth จะชะลอตวัลงส่งผลกดดนั

รอทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

Green Energy ยงัเป็น Long Term Winner Thematic ที่เรายงัใหค้วามสนใจอยู่ Watch List

Gold
ทองค าอาจเผชญิความผนัผวน หาก FED เร่ิมใชน้โยบาย QT  ในการประชมุครั้ง 

ถัดไป ไมแ่นะน าใหล้งทนุเก็งก าไร / คงสดัส่วนของ ไมเ่กนิ 5-10% ของ Port 
Inflation Hedge

Re-Opening 

Theme

(Tactical)

SCBTRAVEL

China Equity
KT-Ashares-A

MCHINAGA
KFCMEGA

Global 

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

SCBCOMP

PRINCIPAL-GCF
SCBGOLDH

Index Performance 1 Week

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

34,450.84 4,392.59 13,893.21 3,848.68 27,093.19 4,188.75 21,518.08 58,338.93 1,666.25 1,493.74 1,974.54

-0.78% -2.13% -3.03% -0.25% 0.40% -0.99% -1.62% -1.86% -1.17% -2.01% 1.47%

19 – 25 เมษำยน 2565

Core Asset Investment            Tactical Asset Investment



** ขอ้มลูกองทนุท่ีอยู่ในขอบเขตการลงทนุ (Fund Universe) โดยทีม Phillip Fund SuperMart **



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


