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 ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการ เดือน ม.ีค. ของจีน 

จากไฉซิน

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 สภาวะ inverted yield curve

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

 ตวัเลขอตัราการว่างงานสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 3.6% ต า่กว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 3.7% ขณะที่ตวัเลขการ

จา้งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ เพิ่มขึน้ 431,000 ต าแหนง่ใน เดือน ม.ีค. ต า่กว่าที่คาดการณไ์วท้ี่ระดบั 490,000 ต าแหนง่

 FedWatch Tool บ่งชีว่้า นกัลงทนุใหน้ า้หนกั 73.3% ที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 0.50% ในการประชมุวันที่ 3-4 พ.ค.

ขณะที่ ประธานเฟดสาขาชคิาโกกล่าวว่า เฟดมแีนวโนม้ที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 0.25% จ านวน 7 ครั้งในปีนี้

 นายเซอรีย ์บราชกุ โฆษกเจา้หนา้ที่ปฏิบตักิารของฝ่ายบริหารทหารระดบัภมูภิาคโอเดสซาของยเูครน กล่าวว่า รัสเซียยิง

ขปีนาวธุถล่มคลงัน า้มนั ซ่ึงเป็นโครงสรา้งพื้นฐานส าคญั ในเมอืงท่าทางตอนใตข้องโอเดสซา ชว่งเชา้วันอาทตยืที่ผา่นมา

 ปธน.ไบเดน กล่าวว่า สหรัฐเตรียมคว า่บาตรรัสเซียมากขึน้เพื่อตอบโตต้อ่ความรนุแรงที่เกดิขึน้ในยเูครน หลงัสื่อรายงานการ

พบร่างผูเ้สียชวิีตจ านวนมากในเมอืงบชูา ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของกรงุเคียฟ โดยนายกเทศมนตรีเมอืงบชูา ระบวุ่า 

ผูเ้สียชวิีต 280 รายถกูฝังในสสุานของเมอืง ขณะที่ภายในเมอืงเกลื่อนไปดว้ยร่างผูเ้สียชวิีต

 สถาบนัวิจยั Sentix ของเยอรมน ีเปิดเผยว่า ดชันคีวามเชือ่มัน่ของนกัลงทนุในยโูรโซนร่วงลงแตะระดบัต า่สดุในรอบเกอืบ 2

ปีในเดือนเม.ย. ซ่ึงบ่งชีถึ้งสญัญาณว่า ภาคการลงทนุของยโูรโซนในชว่งคร่ึงหลงัของปีนีอ้าจจะเร่ิมเขา้สู่ภาวะถดถอย

 ราคาทองฟิวเจอรด์ีดใกลแ้ตะ $1,940 จากอานสิงสแ์รงซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกบัสงคราม

 ราคาน า้มนัดิบพุ่งขึน้อย่างตอ่เนือ่ง สญัญาล่วงหนา้ WTI ทะลรุะดบั 103 ดอลลาร ์และ ราคาน า้มนัดิบเบรนทท์ะล ุ107 

ดอลลาร ์นกัลงทนุมคีวามกงัวลตอ่ภาวะตงึตวัในตลาดน า้มนั ส านกังานพลงังานสากล (IEA) ประสบความลม้เหลวในการ

บรรลขุอ้ตกลงในการประชมุฉกุเฉินเมือ่สปัดาหท์ี่แลว้ หลงัจากที่รัสเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตยีเูครน

 นายดมทิรี เพสคอฟ โฆษกท าเนยีบเครมลิน เปิดเผยเมือ่ 3 เม.ย. ว่า การคา้ระหว่างประเทศของรัสเซีย จะใชเ้งนิสกลุรเูบิลใน

การท าธรุกรรมเพิ่มมากขึน้ โดยจะขยายครอบคลมุกลุ่มสินคา้ใหม ่และมบีทบาทมากขึน้ในการคา้ระหว่างประเทศของรัสเซีย

 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ใหค้ ามัน่ว่า ธนาคารกลางจะเพิ่มความพยายามในการป้องกนัและขจดัความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อ

สรา้งเสถียรภาพใหก้บัตลาดการเงนิในปี 2565 รายงานฉบบัดงักล่าวยงัระบวุ่าจะมกีารจดัตัง้กองทนุเพื่อรับประกนั

เสถียรภาพทางการเงนิ ขณะเดียวกนัระบบประกนัเงนิฝากและกองทนุค า้ประกนัอตุสาหกรรมจะเขา้มามบีทบาทอย่างเต็มที่

 กระทรวงคมนาคมจีนคาดการณว่์า ปริมาณการเดินทางดว้ยรถยนตข์องจีนในชว่งวันหยดุเทศกาลเชงเมง้ปีนี ้ซ่ึงตรงกบั

วันที่ 3-5 เม.ย. จะลดลงราว 20% และคาดว่าการเดินทางทางอากาศจะลดลงมากถึง 55% เนือ่งจากการแพร่ระบาดอย่าง

หนกัของโรคโควิด-19 รวมทัง้การที่รัฐบาลใชม้าตรการจ ากดัการเดินทางเพื่อควบคมุการแพร่ระบาด

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

34,818.14 4,545.86 14,861.21 3,918.68 27,665.98 4,276.16 22,039.55 59,276.69 1,701.31 1,542.47 1,924.30

-0.12% 0.06% 0.72% 1.32% -1.72% 2.43% 2.97% 3.34% 1.46% 2.94% -1.69%
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US Equity

เศรษฐกจิเตบิโตแตช่ะลอตวัลง การผลิต ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง แตเ่งนิ

เฟ้อสงูท าใหก้ารบริโภคเร่ิมชะลอตวัและอาจส่งผลตอ่ถึงยอดขาย ก าไร

บริษทัในอนาคต ตลาดถกูกดดนัจากนโยบายการเงนิ การเร่งขึน้ดอกเบ้ีย

ทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

Europe Equity
ความเสี่ยงดา้นตน้ทนุพลงังาน เงนิเฟ้อที่สงู ขณะที่พื้นฐานเศรษฐกจิ ที่

พึ่งพา ภาคการผลิตและการท่องเที่ยวไดร้ับผลกระทบจากราคาพลังงาน
ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
มลูค่านา่สนใจ ปัจจยัลบแมจ้ะมอียู่แตน่อ้ยลง ภาครัฐส่งสญัญานกระตุน้

เศรษฐกจิและเร่ิมเห็นความชดัเจนมากขึน้ 
ซ้ือเพ่ิม

Vietnam Equity
มลูค่ายงัถกู ก าไรโดดเด่น แตโ่มเมนตมัชะลอตวั อาจท าใหม้แีรงขายท า

ก าไรออกมาตอ่เนือ่ง หากดชันปีรับลงลึกมองเป็นโอกาสเขา้สะสม
Hold

Japan Equity
ราคาถกู นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิหนนุทัง้การเงนิการคลงั โควิดกดดนัใหก้าร

บริโภคในประเทศชะลอตวัลง  เงนิเยนที่อ่อนคา่หนนุก าไรบริษทั 

ทยอยสะสม

เม่ือปรบัตวัลง

India Equity อตัราเงนิเฟ้อปรับตวัขึน้สงูตอ่เนือ่ง จากราคาน า้มนัที่สงูขึน้ ชะลอกำรลงทนุ

Thai Equity ตลาดเป็นลกัษณะไซดเ์วยอพั เศรษฐกจิยงัไมแ่ข็งแรง แตฟ้ื่นตวัต่อเนือ่ง 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 / คงสดัส่วนของ ไมเ่กนิ 5% ของ Port 
Inflation Hedge

Asia Bond Fund SCBABOND KT-CHINABOND

Re-Opening 

Theme

(Tactical)

SCBTRAVEL

China Equity
KT-Ashares-A

MCHINAGA
KFCMEGA

Japan Equity

(Tactical)
ASP-NGF KT-JAPAN-A

Index Performance 1 Week
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34,818.14 4,545.86 14,861.21 3,918.68 27,665.98 4,276.16 22,039.55 59,276.69 1,701.31 1,542.47 1,924.30
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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


