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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

26 เม.ย. – 10 พ.ค. 2565

 ความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภค เม.ย. ของสหรัฐ โดย Conference Board

 จ านวนผูข้อรับสวัสดิการว่างงานรายสปัดาหข์องสหรัฐฯ

 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 

(ประมาณการเบ้ืองตน้) ของสหรัฐฯ

 ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต เดือนเม.ย. สหรัฐฯ

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้ริโภค เดือน เม.ย. ยโูรโซน

 ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต เดือนเม.ย. ยโุรป

 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ยโุรป

 อตัราว่างงานเดือน ม.ีค. ญ่ีปุ่น

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้ริโภค เดือน เม.ย. ญ่ีปุ่น

 ยอดคา้ปลีก เดือน ม.ีค. ญ่ีปุ่น

 ประชมุนโยบายการเงนิและแถลงมตอิตัราดอกเบ้ียของ BOJ

 ก าไรภาคอตุสาหกรรม เดือน มี.ค. จีน

 ดชันี PMI ภาคการผลิต และ ภาคการบริการ เดือนเม.ย. จีน

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2565 และ 2566 โดยไดร้ับ

ผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน โดยคาดการณว่์า เศรษฐกจิโลกจะมกีารขยายตวั 3.6% ทัง้ในปี 

2565 และ 2566 ซ่ึงลดลงจากตวัเลขคาดการณใ์นเดือน ม.ค. ที่ระบวุ่าเศรษฐกจิโลกจะมกีารขยายตวั 4.4% ในปี 2565 

และ 3.8% ในปี 2566

 นกัลงทนุวิตกเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียของเฟด หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวว่า เขาสนบัสนนุ

ใหเ้ฟดด าเนนิการเร็วขึน้เพื่อตอ่สูก้บัเงนิเฟ้อ และ ส่งสญัญาณว่ามโีอกาสที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 0.50% ในการ

ประชมุเดือน พ.ค. ซ่ึงจะเป็นครั้งแรกที่เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 0.50% นบัตัง้แตปี่ 2543 นอกจากนี้ ตลาดยงักงัวลว่า

เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียแรงขึน้หลงัเดือนพ.ค. โดยอาจปรับขึน้ 0.75% เพื่อสกดัเงนิเฟ้อ

 บอนดย์ีลดส์หรัฐฯ ร่วง หลงันกัลงทนุแห่ซ้ือพนัธบตัร จากความกงัวลเฟดขึน้ดอกเบ้ีย กระทบเศรษฐกจิ 

 การล็อกดาวนเ์มอืงเซ่ียงไฮซ่ึ้งเป็นศนูยก์ลางการเงนิของจีนไดย้่างเขา้สู่สปัดาหท์ี่ 4 แลว้ แตจ่ านวนผูเ้สียชวิีตจากโควิด-19 

ยงัไมม่แีนวโนม้ลดลง โดยเมือ่วันอาทิตยท์ี่ผา่นมา (24 เม.ย.) เซ่ียงไฮพ้บผูเ้สียชวิีตรายใหมจ่ านวนมากถึง 51 ราย ซ่ึงเพิ่มขึน้

จากจ านวน 39 รายในวันเสาร ์และ ท าสถิตกิารเสียชวิีตรายวันสงูสดุนบัตัง้แตเ่กดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเซ่ียงไฮ้

 ความกงัวลตอ่การที่จีนล็อกดาวนเ์มอืงเซ่ียงไฮเ้ป็นเวลานาน และ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 

กระทบตอ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิและความตอ้งการใชน้ า้มนั ส่งผลใหน้กัลงทนุวิตกกงัวลตอ่ความตอ้งการใชน้ า้มนัในตลาด

 บริษทัโททาลเอนเนอรย์ีสข์องฝรัง่เศสไดท้ าการเชา่เรือบรรทกุน า้มนัเพื่อขนส่งน า้มนัดบิจากสหรัฐอาหรับเอมเิรสต ์(UAE) ไป

ยงัยโุรปในชว่งตน้เดือนพ.ค.นี ้ซ่ึงถือเป็นการขนส่งน า้มนัดิบจาก UAE สู่ยโุรปครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลงัอิตาลีน าเขา้น า้มนัดิบ

จาก UAE ครั้งสดุทา้ยเมือ่เดือนพ.ค. 2563 ยโุรปคาดการณว่์าจะน าเขา้น า้มนัดิบจาก UAE ตลอดชว่งหลายเดือนขา้งหนา้

เพื่อชดเชยการระงบัการน าเขา้น า้มนัจากรัสเซีย ในขณะเดียวกนั สหภาพยโุรป (EU) ไดเ้ตรียมออกมาตรการคว า่บาตร

ระลอกใหมต่อ่การน าเขา้น า้มนัรัสเซีย

 รัฐบาลญี่ปุ่นจะอดัฉีดงบประมาณราว 6.2 ลา้นลา้นเยน เพื่อเป็นเงนิอดุหนนุและใชส้ าหรับมาตรการอื่น ๆ ที่มุง่บรรเทา

ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากราคาเชือ้เพลิงและวัตถดุิบที่พุ่งสงูขึน้เนือ่งจากสงครามในยเูครน 

 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน, สี จิ้นผงิ และ วลาดิเมยีร ์ปูตนิ ส่งสารแสดงความยินดี กบันายเอ็มมานเูอล มาครง ที่ควา้ชยัชนะใน

ศึกเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝรัง่เศสเป็นสมยัที่ 2

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

33,813.44 4,271.78 13,356.87 3,840.01 27,105.26 4,013.25 20,638.52 57,197.15 1,690.59 1,444.32 1,929.73

-1.85% -2.75% -3.86% -0.23% 0.04% -4.19% -4.09% -1.96% 1.46% -3.31% -2.27%
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US Equity

นโยบายการเงินของ FED เพ่ือท่ีจะจัดการเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัสงูขึน้ เป็น Negative 

กับกองหุน้ Tech / Growth และ กองตราสาหนี ้ แตก่ารมี action plan ท่ีชดัเจน

กับการจัดเงินเฟ้อ ท าใหต้ลาดผอ่นคลายความกังวล ตลาดอาจจะ Rebound  และ 

เป็นประเด็นท่ีตอ้งติดตามในสัปดาหต์อ่ไป 

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity

ยังไดรั้บแรงกดดนัจากความตึงเครียดระหว่างยเูครนกับรัสเซียท่ียืดเย้ือ

เนือ่งจากการเจรจาในแตล่ะคร้ังยังไมม่ีขอ้สรปุชดัเจน นอกจากนี้ เงินเฟ้อท่ีเร่ง

ตวัสงูกดดนัให ้ECB ส่งสัญญาณ Hawkish มากกว่าคาด

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
การ lockdown ส่งผลกระทบให ้GDP มากกว่าท่ีคาด เชื่อว่ารัฐบาลจีน พรอ้มท่ีจะ

อัดฉีดมาตราการกตุน้เศรษฐกิจโดยการลงลดอัตราดอกเบ้ีย 
Wait and See 

Vietnam Equity รอ sentiment จากการปรับประมาณการก าไร และ รอสัญญาณเทคนคิ Wait and See 

Japan Equity
ผูต้ิดเชื้อถึงจดุพีคแลว้ จะเร่ิมการเปิดประเทศในปลายไตรมาสนี ้โดยมีนโยบายกระตุน้

Go to travel / Go to Eatคาดว่าจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวไดช้ว่งปลาย Q3

ทยอยสะสม

Buy on Dip 

Property & REIT

มาตรการเปิดประเทศจากในไทยและสิงคโปรส์่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียว

เพ่ิมขึน้ ชว่ยกระตุน้การใชจ้่ายในประเทศ ท าใหก้ลุม่สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับ

การกลบัมาเปิดประเทศเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวั

Slightly Overweight

Gold
ยังคงเป็นสินทรัพยท่ี์เอาไวก้ระจายความเส่ียง และ Hedging เงินเฟ้อ และ ภาวะ  

สงคราม  แตม่องว่ามี Upside จ ากัดจากนโยบายการเงินท่ีเขม้งวดของสหรัฐ

Slightly Overweight

(ไมเ่กิน 5% ของ Port)

Oil

การปิดเมืองในจีน เป็นปัจจัยชัว่คราวท่ีมี impact รนุแรง เชื่อว่าจีนจะมีมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจ และ เชื่อว่าหากจีนคลายมาตรการ lockdown บางส่วน 

ก็จะเพ่ิม demand ของการใชน้ า้มนัในตลาดโลกใหส้งูขึน้

Overweight 

(ไมเ่กิน 10% ของ Port)

Japan Equity ASP-NGF SCBNK225

Property & 

REIT

PRINICIPAL-

IPROPEN
KT-PROPERTY 

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

KT-ENERGY
PRINCIPAL-GCF

SCBCOMP
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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


