
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

7 – 13 มิถนุำยน 2565

 การประชมุธนาคารกลางอินเดีย (RBI) วันที่ 8 ม.ิย.

 การประชมุ กนง.ของไทย (วันที่ 8 ม.ิย.)

 การประชมุนโยบายการเงนิ ของ ECB (วันที่ 9 ม.ิย.)

 ตวัเลขเศรษฐกจิที่ส าคญัของสหรัฐฯ เชน่ ตวัเลขเงนิเฟ้อ และ

จ านวนผูข้อรับสวัสดิการว่างงานรายสปัดาห์

 สถานการณร์ะหว่างรัสเซีย-ยเูครน และทิศทางการใชน้โยบายคว า่

บาตรรัสเซีย ที่ส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 เฟดเร่ิมใชม้าตรการปรับลดขนาดงบดลุ (QT) ตามมตกิารประชมุครั้งกอ่น โดยตัง้แตว่ันที่ 1 ม.ิย. เฟดจะลดขนาดงบดลุ 

วงเงนิ 4.75 หมืน่ลา้นดอลลาร/์เดือน ปล่อยใหพ้นัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงนิ 3 หมืน่ลา้นดอลลาร ์และตราสารหนี ้MBS 

วงเงนิ 1.75 หมืน่ลา้นดอลลารค์รบอายใุนแตล่ะเดือนโดยไมม่กีารซ้ือเพิ่มเตมิ  และวันที่ 1 ก.ย.จะเพิ่มการลดขนาดงบดลุเป็น 

9.5 หมืน่ลา้นดอลลาร/์เดือน และปล่อยใหพ้นัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงนิ 6 หมืน่ลา้นดอลลาร ์และตราสารหนี้ MBS วงเงนิ 

3.5 หมืน่ลา้นดอลลารค์รบอายใุนแตล่ะเดือนโดยไมม่กีารซ้ือเพิ่มเตมิ

 นกัลงทนุมองขอ้มลูเศรษฐกจิล่าสดุของสหรัฐจะไมท่ าใหเ้ฟดถอนตวัออกจากการปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียเชงิรกุเพื่อสกดัเงนิ

เฟ้อ ขณะที่ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงานอยู่ที่ระดบั 11.4 ลา้นต าแหนง่ในเดือน เม.ย. แมว่้าลดลง 455,000 ต าแหนง่ แตก็่

ยงัคงอยู่ในระดบัที่สงู และ บ่งชีว่้าตวัเลขค่าแรงที่ปรับตวัสงูขึน้ยงัคงเป็นสาเหตทุี่ท าใหเ้งนิเฟ้อสงู 

 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน พยายามลดอตัราการว่างงานลง และท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตในกรอบที่เหมาะสมในไตร

มาส 2 หลงัจากอตัราว่างงานในเดือน เม.ย. ของจีนพุ่งขึน้แตะ 6.1% ซ่ึงเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือน ก.พ. 2563 และ

ยอมรับว่า จีนอาจจะพลาดเป้าหมายการผลกัดนัเศรษฐกจิใหข้ยายตวั 5.5% ในปีนี ้ขณะที่นกัเศรษฐศาสตรส์่วนใหญ่

คาดการณว่์า GDP ปี 2565 ของจีนจะขยายตวัเพียง 4.5% ซ่ึงต า่กว่าเป้าหมายของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลจีนเร่ิมกลบัมา

กระตุน้เศรษฐกจิผา่นโครงสรา้งพื้นฐาน โดยสัง่ใหธ้นาคารพาณิชยต์ัง้วงเงนิสนิเชือ่เม็ดเงนิ 800 billion yuan ($120 billion)

 GDP ไตรมาส 1 อินเดีย ขยายตวั 4.1% YoY นอ้ยสดุในรอบปี หลงัจากที่ขยายตวั 5.4% ในไตรมาส 4 ของปี 2564 

สอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องนกัวิเคราะหซ่ึ์งคาดว่าจะโตราว 4%  โดยอินเดียไดร้ับแรงกดดนัจากปัญหาเงนิเฟ้อ

 เงนิเฟ้อทัว่ไปของไทยเดือน พ.ค. 2565 ขยายตวั 7.1% (เดือน เม.ย.อยู่ที่ 4.65%) สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท้ี่ 

4.8% ส่งผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อ 5 เดือนแรกของปีนี ้(ม.ค.-พ.ค. 65) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.19 % และ แนวโนม้อตัราเงนิเฟ้อในเดือน

มถินุายนยงัอยู่ในขาขึน้ จากราคาน า้มนัที่อย ู่ในระดบัสงู แตย่งัพอมสีญัญาณที่ดี หลงัจากประธานาธิบดีสหรัฐฯเตรียมไป

เยือนซาอดุีอาระเบียเพื่อเจรจาใหผ้ลิตน า้มนัเพิ่มอาจจะส่งผลดีใหร้าคาน า้มนัปรับลดลง

 ราคาน า้มนัดิบ WTI ขึน้อยู่ระดบั 120 ดอลลาร/์บารเ์รล ในชว่งเชา้ หลงัจากบริษทัซาอดุีอารามโค บริษทัน า้มนัของรัฐบาล

ซาอดุีอาระเบียประกาศขึน้ราคาน า้มนัดิบประเภท Arab Light Crude ส าหรับลกูคา้ในกลุ่มเอเชยีอีก 2.10 ดอลลาร ์สู่ระดบั 

6.50 ดอลลารใ์นเดือน ก.ค. โดยสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าจะปรับเพิ่มขึน้เพียง 1.50 ดอลลาร ์สญัญาน า้มนัดิบ

เวสตเ์ท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือน ก.ค. พุ่งขึน้ 1.65 ดอลลาร ์หรือ 1.39% แตะระดบั 120.52 ดอลลาร/์บารเ์รล

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

32,898.91 4,108.54 12,548.03 3,783.66 27,761.57 4,089.57 21,082.13 55,769.23 1,647.67 1,327.40 1,850.77

-0.95% -1.20% -1.05% -0.66% 3.66% 2.21% 1.86% 1.61% 0.54% -0.62% -0.11%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
QT เร่ิมแลว้ตามมติการประชมุเฟดคร้ังก่อนหนา้ เฟดเดินหนา้ขึน้อัตราดอกเบ้ีย 

ขณะท่ีความกังวลตอ่การขึน้ดอกเบ้ีย และ เศรษฐกิจชะลอตวัยังครอบง าตลาด

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity
แมด้ชันจีะมีมลูค่าถกูมาก ระยะสั้นอาจฟ้ืนตวัตาม Sentiment ของตลาดหุน้โลกแต่

คาดอัพไซดจ์ะถกูจ ากัดดว้ยความเปราะบางของเศรษฐกิจและหลายปัจจัยเส่ียง 

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
Fund Flow ไหลเขา้จากตา่งชาติเป็น Net Buy มองแนวโนม้ก าไรเพ่ิมขึน้ในคร่ึงปี

หลงั CSI300 ลงต า่ท่ีสดุในรอบ 2 ปี ถือว่าเป็นจดุท่ีนา่สะสมในระยะยาว 

Long Term 

Overweight 

Vietnam Equity

ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัตอ่เนือ่งในชว่งไตรมาสท่ี 2 และ การผลิต เดือน พ.ค. 

เติบโตมากท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ดอืนเมษายนปี 2021 อันเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของ

ค าสัง่ซ้ือใหมท่่ามกลางความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเพ่ิมขึน้ ท าใหภ้าคธรุกิจกลบัมา

เพ่ิมการจา้งงาน แมก้ารส่งออกจะไดรั้บผลกระทบบา้งจากการล็อกดาวนใ์นจีน

Buy on Dip

ทยอยสะสม

Thai Equity
อัตราเงินเฟ้อ ท่ีพุ่งแรงกว่าท่ีคาด ท าใหต้น้ทนุการผลิตของบริษทัจดทะเบียน 

และ EPS ในปีนี ้อาจจะถกูปรับประมาณการลง
Wait and See 

Japan Equity

ญ่ีปุ่นมีระดบัมลูค่าหุน้อยู่ในเกณฑท่ี์นา่สะสม และ ยังมีปัจจัยหนนุส าคัญจากการ

เตรียมเปิดรับนกัท่องเท่ียวคร้ังแรกในรอบ 2 ปีในวันท่ี 10 มิ.ย. โดยรับเฉพาะ

การท่องเท่ียวลกัษณะทัวรวั์นละ 2 หมื่นราย

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)

Japan Equity ASP-NGF SCBNK225

China Equity
MCHINAGA

KT-Ashares-A

P-CGREEN

KFCMEGA

Vietnam 

Equity
ASP-VIET PRINCIPAL-VNEQ

Index Performance 1 Week
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7 – 13 มิถนุำยน 2565



** 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
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