
Index Performance 1 Week
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 ยอดขายบา้นใหม ่(ยนูติ) ยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขาย 

และยอดสัง่ซ้ือสินคา้คงทน เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ 

 EIA รายงานสต็อกน า้มนัดิบและจ านวนผูข้อรับสวัสดิการประจ า

สปัดาหข์องสหรัฐฯ

 ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต และ ภาคการบริการ 

เดือน ม.ีต. ของ สหรัฐ ยโุรป และ องักฤษ

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

 สถานการณค์วามตงึเครียดระหว่างรสัเซียและยเูครนมแีนวโนม้การเจรจาทางสนัตภิาพมากขึน้ แมว่้ายเูครนและรัสเซีย

สญูเสียก าลงัและทรัพยากรในทัง้ในดา้นการทหาร และดา้นเศรษฐกจิไปมากพอสมควร ความไมส่งบเหล่านีน้า่จะยตุไิดใ้นไม่

ชา้ โดยยเูครนพรอ้มเป็นประเทศที่มสีถานะเป็นกลาง

 รัฐบาลรัสเซียรอดพน้จากภาวะผดินดัช าระหนี ้หลงัจากปลายสปัดาหท์ี่ผา่นมา รัสเซียสามารถช าระดอกเบ้ียพนัธบตัร

ส าหรับ 2 งวด จ านวน 117 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มัน่ใจว่าเศรษฐกจิสหรัฐแข็งแกร่ง เหมาะสมกบัการขึน้อตัราดอกเบ้ียแลว้ โดยกรอบของการขึน้

ดอกเบ้ีย สิ้นปี 2022 นี ้อยู่ที่ 1.75% - 2% ปี 2023 ขึน้อีก 3-4 ครั้ง กรอบการขึน้ดอกเบ้ีย 2.5%-3.0% ( 0.25-

0.5% ตอ่ครั้ง) และ ปี 2024 คงดอกเบ้ียคาดการณท์ี่ 2.5%-3% และเตรียมส่งสญัญาณลด Balance Sheet หรืองบดลุใน

การการประชมุครั้งหนา้ โดย Fed กล่าวว่า จะเร่ิมลดขนาดงบดลุมลูค่า 8.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ ในการประชมุครั้งหนา้

ในเดือน พ.ค.

 การประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) ยงัคงนโยบายการเงนิตามคาด โดยมมีตคิงอตัราดอกเบ้ียนโยบายที่ระดบั -0.1% 

และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีไวท้ี่ประมาณ 0% นอกจากนี ้BOJ จะยงัคงซ้ือกองทนุ ETF 

วงเงนิไมเ่กนิ 12 ลา้นลา้นเยน (1.01 แสนลา้นดอลลาร)์ ตอ่ปี 

 การประชมุธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ไดป้รับขึน้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% สู่ระดบั 0.75% ซ่ึงเป็นการปรับขึน้

ดอกเบ้ียในการประชมุ 3 ครั้งตดิตอ่กนั ขณะที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ส่งสญัญาณยตุกิารซ้ือพนัธบตัรในไตรมาส 3 ซ่ึง

เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณก์อ่นหนา้นี ้โดยจะปูทางส าหรับการปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียในปีนีเ้พื่อสกดัเงนิเฟ้อในระยะถัดไป

 รัฐบาลจีน และฮ่องกงเร่ิมมกีารผอ่นคลายมาตรการ Zero Covid Tolerant โดยทางการจีนเร่ิมใหม้มีาตรการ Home Isolation 

และเร่ิมใชย้ากนิเพื่อบรรเทาอาการป่วย ถึงแมว่้าจีนยงัคง Lockdown ในเมอืงเซินเจิ้น ที่เป็น Tech hub ผูผ้ลิตของโลก และ

นา่จะมมีาตรการเยียวยาผูป้ระกอบการที่ไดร้ับผลกระทบตอ่เนือ่งหลงัจากสถานการณโ์ควิดส่อแว่วผอ่นคลาย และเป็นไป

ในทางที่ดีขึน้

 ทีมนกัวิเคราะหจ์าก Phillip Fund SuperMart มองกองทนุหุน้กลุ่ม Global Finance นา่สนใจมากกว่ากองทนุหุน้กลุ่มการเงนิที่

เจาะตามธีมในแตล่ะประเทศ นอกจากการกระจายจ านวนหุน้แลว้ ยงัมกีารควบคมุ Downside Risk ไดด้ีกว่า  ขณะเดียวกนั

ตลาดหุน้จีนเร่ิมกลบัมามคีวามนา่สนใจ หลงัจากรัฐบาลจีนชว่ยหาทางออกส าหรับบริษทัเทคโนโลยีของจีนขนาดใหญ่ โดย

อาจแปรสภาพเป็น Holding Company มรีัฐร่วมถือหุน้ดว้ย ส าหรับ Tech Company ที่ยงัตอ้งการมรีายไดใ้นประเทศจีน

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

34,749.36 4,463.09 14,420.08 3,902.44 26,827.43 4,265.90 21,412.40 57,863.93 1,678.51 1,476.94 1,921.09

5.48% 6.16% 8.41% 5.85% 6.62% -0.94% 4.18% 4.16% 1.24% -0.01% -3.23%
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US Equity

ความตงึเครียด รัสเซีย-ยเูครน มทีิศทางเจรจาทางการฑตูมากขึน้

หลงัจากที่ทัง้สองฝ่ายสญูเสียทรัพยากรไปมาก ทัง้ในดา้นการทหาร และ

ดา้น เศรษฐกจิ โดยเราเชือ่ว่า ความไมส่งบเหล่านีจ้ะยตุไิดใ้นอีกไมช่า้ 

และมมีมุมองทิศทางตลาดหุน้ DM ( US และ EU ) มแีนวโนม้ค่อยๆ

ปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั

ทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

Europe Equity ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
มทีิศทางที่ดีขึน้ จากภาครัฐเสนอใหห้ ุน้ Big Tech เป็น Holding Company

และลดอตัราดอกเบ้ีย
ซ้ือเพ่ิม

Vietnam Equity ยงัเป็น Long Term Winner แตอ่าจม ีFlow ไหลออก หาก DM ฟ้ืนตวั Hold

Japan Equity ไดร้ับผลกระทบนอ้ย จากปัญหาราคาน า้มนัแพง และ Valuation ยงัถกู 
ทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

India Equity อตัราเงนิเฟ้อปรับตวัขึน้สงูตอ่เนือ่ง จากราคาน า้มนัที่สงูขึน้ ชะลอกำรลงทนุ

Thai Equity หุน้ไทย และ กลุ่มห ุน้อาเซียน อาจม ีFund Flow ไหลออก หาก DM ฟ้ืนตวั Hold

Global Finance มมุมองตอ่ตลาดหุน้ DM ( US และ EU ) ค่อยๆปรับตวัดี โดยเฉพาะกลุ่มการเงนิ
ทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

Green Energy ยงัเป็น Long Term Winner Thematic ที่เรายงัใหค้วามสนใจอยู่ Watch List

Gold
ทองค าอาจเผชญิความผนัผวน หาก FED เร่ิมใชน้โยบาบ QT  ในการประชมุครั้ง 

ถัดไป ไมแ่นะน าใหล้งทนุเก็งก าไร / ใชล้งทนุเพื่อกระจายความเสีย่งเท่านัน้
Inflation Hedge

China Equity

(Core Port)

KT-Ashares-A

MCHINAGA
KFCMEGA

Japan Equity

(Tactical)
ASP-NGF KT-JAPAN-A

Global Finance

(Tactical)
KT-FINANCE
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34,749.36 4,463.09 14,420.08 3,902.44 26,827.43 4,265.90 21,412.40 57,863.93 1,678.51 1,476.94 1,921.09
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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 าเป็นตอ้งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการด 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


