
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2565

 การเปิดเผยรายงานสรปุภาวะเศรษฐกจิของเฟด 12 เขต 

(Beige Book)

 การจา้งงานภาคเอกชนทัว่ประเทศ เดือนพ.ค.ของ ADP และ                   

อตัราการว่างงานเดือน พ.ค. ของสหรัฐ

 สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล) ของสหรัฐฯ

 การประชมุกลุ่ม OPEC และ OPEC พลสั

 ความคืบหนา้ประเด็นความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และ

นโยบายคว า่บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงินเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 กระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐฯเผยตวัเลข GDP ไตรมาส 1/2022 ประมาณการครั้งที่ 2 หดตวั -1.5% จากเดิมที่ประมาณ

การครั้งที่ 1 อยู่ที่ -1.4% (นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าไว ้-1.3%) ทัง้นี ้การหดตวัในไตรมาส 1/2022 ซ่ึงเป็นการหดตวั

ครั้งแรกนบัตัง้แตเ่ศรษฐกจิเผชญิภาวะถดถอยโดยไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชว่งตน้ปี 2022

 รายงานการประชมุเฟด เดือน พ.ค. บ่งชี ้กรรมการเฟดทกุคนเชือ่มัน่เศรษฐกจิสหรัฐมคีวามแข็งแกร่ง ซ่ึงจะท าใหเ้ฟด

สามารถใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงนิเพื่อสกดัเงนิเฟ้อไดโ้ดยไมท่ าใหเ้ศรษฐกจิถดถอยโดยความเห็นของกรรมการเฟดที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัถือเป็นปัจจยับวก เนือ่งจากตลาดสามารถเห็นภาพที่ชดัเจนว่าเฟดจะด าเนนิการอย่างไรในอนาคต

นอกจากนี ้การส่งสญัญาณปรับขึน้ดอกเบ้ีย 0.50% ในเดือน ม.ิย.และ ก.ค.ก็สอดคลอ้งกบัที่ตลาดคาดการณไ์ว้

 นกัเศรษฐศาสตรข์อง Jupiter Asset Management กล่าวว่าจากรายงานดชัน ีPCE ในเดือนเม.ย. บ่งชีว่้าอตัราเงนิเฟ้อของ

สหรัฐฯก าลงัชะลอตวั ซ่ึงจะไมส่่งผลกระทบกบันโยบายการเงนิของเฟดที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียที่ 0.50% ในเดือนม.ิย. 

และ ก.ค. แตอ่าจท าใหเ้ฟดปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียลดลงในเดือน ก.ย. โดยอาจท าใหเ้งนิเฟ้อลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 4% ในปีนี ้

 จ านวนผูย้ื่นขอสินเชือ่เพื่อการจ านองสหรัฐ ลดลง 1.2% ในสปัดาหท์ี่แลว้ โดยไดร้ับผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียเงนิก ู้

จ านองที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ขณะที่กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ยอดสัง่ซ้ือสินคา้คงทนของสหรัฐ เชน่ เคร่ืองบิน 

รถยนต ์เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือน เม.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือน ม.ีค.

 ธนาคารกลางเกาหลีใตข้ึน้ดอกเบ้ีย 0.25% สองเดือนตดิกนัสู่ระดบั 1.75% ซ่ึงเป็นการปรับขึน้ดอกเบ้ียสองเดือนตดิตอ่กนั

เป็นครั้งแรกในรอบเกอืบ 15 ปี เพื่อสกดัเงนิเฟ้อที่พุ่งขึน้ในขณะนี ้ทัง้นี ้ดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของเกาหลีใตพุ้่ง

ขึน้ 4.8% ซ่ึงเป็นการขยายตวัรวดเร็วที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือน ต.ค. 2551 โดยดชัน ีCPI เป็นมาตรวัดเงนิเฟ้อที่เกดิจากการใช ้

จ่ายของผูบ้ริโภค ที่ผา่นมานัน้ ธนาคารกลางเกาหลีใตใ้หค้วามส าคญักบัการควบคมุเงนิเฟ้อเป็นล าดบัตน้ๆ แมม้คีวามกงัวล

ว่าการปรับขึน้ดอกเบ้ียจะส่งผลใหต้น้ทนุการกูย้ืมสงูขึน้ และอาจจะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ

 นกัลงทนุจบัตาการประชมุกลุ่มโอเปกและชาตพินัธมติร หรือโอเปกพลสั ในวันที่ 2 ม.ิย.นี ้โดยมกีารคาดการณ์ว่า โอเปกพลสั

จะยงัคงยึดมัน่ตามขอ้ตกลงเดิม ดว้ยการเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัเพียง 432,000 บารเ์รล/วันส าหรับเดือน ก.ค. ซ่ึงไม่

เปลี่ยนแปลงจากเดือน ม.ิย. แมว่้าสหรัฐและหลายชาตทิี่น าเขา้น า้มนัตา่งเรียกรอ้งใหโ้อเปกพลสัเพิ่มการผลิตใหม้ากขึน้

 EU ลงมตริะงบัน าเขา้น า้มนับางส่วนจากรัสเซีย ตดัท่อน า้เลี้ยงท าสงครามยเูครนในสดัส่วนกว่า 2 ใน 3 โดยมเีป้าหมายเพื่อ

ตดัแหล่งการเงนิขนาดใหญ่ที่รัสเซียใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการท าสงคราม

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

33,213.55 4,158.24 12,681.42 3,808.86 26,781.68 4,001.30 20,697.36 54,884.66 1,638.75 1,335.68 1,852.73

6.25% 6.58% 7.15% 4.15% 0.16% -1.87% -0.10% 1.03% 0.97% 4.15% 0.38%
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US Equity
เฟดเชื่อมัน่ คมุเงินเฟ้อได ้เศรษฐกิจไมถ่ดถอย เล็งขึน้ ดบ 0.5% ตามคาด แต่

ยังตอ้งเฝ้าระวังผลกระทบเชิงลบ และ ตวัเลขเศรษฐกิจบางส่วนท่ีอ่อนแอลง

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity
แมด้ชันจีะมีมลูค่าถกูมาก และ ในระยะสั้นอาจฟ้ืนตวัตาม Sentiment ของตลาด

หุน้โลกแตค่าดอัพไซดจ์ะถกูจ ากัดดว้ยความเปราะบางของพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity

ยังคงตัง้มาตรการโควิดเป็นศนูยเ์ป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก ซ่ึงกระทบตอ่การ

เติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เราแนะน าทยอยสะสม ดว้ยมาตรการผอ่น

คลายเซ่ียงไฮท่ี้ชดัเจนขึน้ พรอ้มทั้งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีทยอยออกมา

Long Term 

Overweight 

Vietnam Equity

สถานการณโ์ควิด-19 ในเวียดนามมีแนวโนม้ดีขึน้ ทั้งยังมีมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจมลูค่าสงูถึง 35,000 ลา้นดอลลาร ์ครอบคลมุตัง้แต ่การใชน้โยบาย

การคลงั การลดภาษี พัฒนาระบบขนส่ง ไปจนถึงการอดุหนนุและชว่ยเหลือผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Buy on Dip

Thai Equity
ติดตามการ ประชมุ กนง. วันท่ี 8 มิ.ย. 2565 และ มมุมองแนวโนม้ของ

เศรษฐกิจในชว่งคร่ึงปีหลงั รวมถึงการปรับคาดการณ ์GDP ปีนีข้อง กนง.
Wait and See 

Japan Equity

ระดบัมลูค่าหุน้อยู่ในเกณฑท่ี์นา่สะสม นโยบายการเงินของญ่ีปุ่นแตกตา่งไปจาก

สหรัฐฯ เงินเยนจึงอ่อนค่าลง ขณะท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นออกมาตรการลดผลกระทบ

เงินเฟ้อเพ่ือชว่ยเหลือประชาชน ซ่ึงชว่ยสรา้งอารมณเ์ชิงบวกตอ่ตลาดหุน้ญ่ีปุ่น

Buy on Dip

ทยอยสะสม

India Equity
ใหค้วามระมดัระวังในการลงทนุในตลาดหุน้อินเดีย เนือ่งจากนโยบายการเงิน  

เขม้งวดเพ่ือควบคมุเงนิเฟ้อ และระดบัราคาตลาดหุน้อินเดียยังอยู่ระดับแพง
Wait and See

Oil
ความตอ้งการการใชน้ า้มนัยังมีอยู่ตอ่เนือ่งจากการเปิดเมืองของหลายๆ ประเทศ     

ในเอเชียรวมถึงเซ้ียงไฮซ่ึ้งเป็น ท่าเรือขนส่ง Top3 ของโลก

Slightly Overweight

(ไมเ่กิน 10% ของ Port)

Global Infra 

Equity
SCBGIF

Principal GIF

KKP GINFRAEQ-H

China Equity
MCHINAGA

KT-Ashares-A
P-CGREEN

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

KT-ENERGY
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** 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


