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▪ ตัวเลข GDP 1Q2022 QoQ ประมาณการณค์ร้ังสุดท้ายของ
สหรัฐ

▪ ตัวเลข GDP 2Q2022 YoY ของเวยีดนาม

▪ ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ประจ าเดอืนมิ.ย. 
ของประเทศต่างๆ

▪

▪ จ านวนผู้ขอรับสวัสดกิารว่างงานรายสัปดาหข์องสหรัฐฯ

▪ ตัวเลขอัตราการว่างงานเดอืนมิ.ย.ของญี่ปุ่น

▪ สถานการณร์ะหว่างรัสเซยี-ยูเครน และทศิทางการใช้
นโยบายคว ่าบาตรรัสเซยี ทีส่่งผลต่อราคาน ้ามัน และเงนิ
เฟ้อ

▪ ประธานเฟดแถลงนโยบายการเงนิและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบคร่ึงปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภา
เม่ือวานนีว่้า เฟดมีความมุ่งม่ันทีจ่ะสกัดเงนิเฟ้อใหช้ะลอตัวลง และก าลังด าเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยเฟดมีทัง้เคร่ืองมือทีจ่ าเป็น และมีความตัง้ใจทีจ่ะฟ้ืนฟูเสถียรภาพด้านราคาส าหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาว
อเมริกัน 

▪ คณะกรรมาธิการสภาคองเกรสตัง้ค าถามประธานเฟดว่า การทีเ่ฟดปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากเกินไปและรวดเร็วเกินไป
น้ันจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่? ซึ่งนายพาวเวลตอบว่า "มีความเป็นไปได้ทีเ่ศรษฐกิจจะถดถอย 
แม้ว่าน่ันจะไม่ใช่ผลลัพธท์ีเ่ฟดต้องการก็ตาม”

▪ ในการคาดการณอั์ตราดอกเบีย้นโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าทีเ่ฟดคาดการณว่์าอัตราดอกเบีย้จะแตะระดับ 3.4% ในช่วง
สิน้ปีนี ้ซึ่งบ่งชีว่้าเฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้อีก 1.75% ภายในปีนี ้และคาดว่าอัตราดอกเบีย้จะปรับตัวขึน้สู่ระดับ 
3.8% ในสิน้ปี 2566 และชะลอตัวสู่ระดับ 3.4% ในปี 2567 ขณะทีอั่ตราดอกเบีย้ระยะยาวอยู่ที ่2.5%

▪ กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผยจ านวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย ในสัปดาห์
ทีสิ่น้สุดวันที ่18 มิ.ย. แต่ยังสูงกว่าทีนั่กวิเคราะหค์าดการณไ์ว้ที ่227,000 ราย

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบือ้งต้นปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนม.ิย. ซึ่งเป็น
ขยายตัวต ่าทีสุ่ดในรอบ 5 เดือน โดยลดลงจากระดับ 53.6 ในเดือนพ.ค.

▪ รัสเซียโบ้ยเปล่าผิดนัดช าระหนีต้่างประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 100 ปี ยันจ่ายแล้วแต่ถูกบล็อกโดยมาตรการคว ่า
บาตร ทัง้นี ้รัสเซียมีก าหนดช าระดอกเบีย้พันธบัตรยูโรบอนด์ 2 ฉบับมูลค่ารวม 100 ล้านดอลลารใ์นวันที ่27 พ.ค. 
ขณะทีร่ะยะเวลาผ่อนผัน 1 เดือนได้สิน้สุดลง โดยเจ้าหนีห้ลายรายยืนยันว่ายังคงไม่ได้รับการช าระหนีจ้ากรัสเซีย

▪ นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีคลังอังกฤษ กล่าวว่า ธนาคารกลางอังกฤษ(BoE) จะด าเนินการอย่างเต็มทีใ่นการสกัดเงนิเฟ้อ 
หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเงนิเฟ้อในอังกฤษพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ส านักงานสถิติแหง่ชาติอังกฤษ 
(ONS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เป็นมาตรวัดเงนิเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึน้ 9.1% ในเดือน พ.ค.

▪ ฟิทช์ เรตติง้คาดเศรษฐกิจไทยปีนีโ้ต 3.2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและอุป
สงคภ์ายในประเทศ ขณะทีอั่ตราเงนิเฟ้อทีสู่งและการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยเส่ียง
ต่อการประมาณการของฟิทช์ ส่วนอันดับเครดิตของประเทศไทยที ่BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

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

31,503.71 3,911.74 11,607.62 3,533.17 26,491.97 4,394.77 21,719.06 52,727.98 1,568.76 1,235.47 1,826.18

5.42% 6.45% 3.03% 2.75% 2.04% 1.99% 3.06% 2.66% 0.60% -1.79% -0.72%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
เฟดมุ่งม่ันทีจ่ะควบคุมอัตราเงนิเฟ้ออย่างไม่มเีงือ่นไข ข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วน
ของสหรัฐเริ่มอ่อนแอลง ตอกย า้ความกังวลเศรษฐกิจถดถอย 

Wait and See 

Europe Equity
แม้ดัชนีมีมูลค่าถูกมาก แต่อัพไซดจ์ะถูกจ ากัดด้วยความเปราะบางของเศรษฐกจิ
ECB จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.25% ในเดอืนก.ค. และปรับขึน้อีกครัง้ในเดอืนก.ย. 

Underweight
ชะลอการลงทุน

China Equity
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาในช่วงเดอืนมิ.ย. หุน้จนีฟ้ืนตัวกลับมาได้อีกคร้ัง 
Valuationทีต่ ่ายิง่ตอกย า้ความน่าสนใจ

Long Term Overweight
ทยอยสะสม 

Vietnam Equity
ธนาคารกลางเวยีดนาม หรือ SBV คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร่ะดับ 4% 
เพือ่ใหธุ้รกิจสามารถเข้าถงึเงนิกู้อัตราดอกเบีย้ต ่าได้ และ ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือธุรกจิใหฟ้ื้นตัวจากผลกระทบการระบาดโควิดฯ 

Wait and See

Thai Equity
เศรษฐกิจไทยในช่วงระยะ 3-6 เดอืนข้างหน้ามีความเส่ียงเพิม่สูงขึน้จากภาวะเงนิ
เฟ้อ และความกังวลเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย แนะน าชะลอการลงทนุใน
หุน้ไทย

ชะลอการลงทุน

Japan Equity
ญ่ีปุ่ นมีระดับมูลค่าหุน้อยู่ในเกณฑท์ีน่่าสะสม และ มีปัจจัยหนุนจากการเตรยีม
เปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ล่าสุด PMI ภาคบริการอยูท่ี ่54.2 (52.6) ขยายตัวสูงขึน้

ทยอยสะสม

India Equity ปัจจัยเส่ียงของเศรษฐกิจอนิเดยียงัเป็นหนีส้าธารณะ และอัตราเงนิเฟ้อทีย่ังอยู่   
ระดับสูง รัฐบาลด าเนินนโยบายขาดดุล นโยบายการเงนิสนับสนุนเศรษฐกิจได้น้อย

ชะลอการลงทุน

Oil ปัจจัยกดดันของราคาน า้มัน มากจากการ ความกังวล Recession ในสหรัฐ ทีน่่าจะ
กดดันใหภ้าคธุรกิจมกีารใช้น า้มันน้อยลง Upside น า้มันเริ่มจ ากัด แนะน าtrim profit ขายท าก าไร

Gold กลุ่ม G7 ประกาศมาตรการแบนทองค าของรัสเซยี กดดันราคาทองค า เราแนะน า
ปรับการถือครอง ในกองทนุทองค าลง ต ่ากว่า 5% ของ Portfolio ทัง้หมด 

Slightly Underweight 

China
Equity

-Passive-
SCBCHA 
K-CHX

-Active-
MCHINAGA

KT-Ashares-A
KFCMEGA

Vietnam
Equity

ASP-VIET B-VIETNAM
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** ขอ้มลูกองทนุท่ีอยูใ่นขอบเขตการลงทนุ (Fund Universe) โดยทีม Phillip Fund SuperMart **



รายช่ือทมีวิเคราะหก์องทุนรวม
สานพุงศ ์สทุศันธ์รรมกุล นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นหลกัทรพัย์ #034747

ชชัพล ตนัเจรญิ, CISA2 ผูช้่วยนกัวิเคราะห์
ภากร ศิรพิิทยกุล ผูช้่วยนกัวิเคราะห์
ศิรประภา ศีลประชาวงศ ์ผูช้่วยนกัวิเคราะห์

การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพรฉ่บบันีจ้ดัท าและเผยแพรโ่ดยบรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใตข้อ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) การอา้งถงึ “PST” ในรายงานฉบบันีใ้หห้มายความถงึ บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเวน้มีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เม่ือท่านไดร้บัหรอือา่น
รายงานฉบบันีแ้ลว้ ท่านตกลงท่ีจะปฎิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปนี้

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพรฉ่บบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชง้านส่วนบคุคลเท่านัน้ โดยลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของ PST แต่เพียงผูเ้ดียว บรษัิทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิ หา้มใชห้รอืเปิดเผย
ขอ้มลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีต้่อสาธารณชนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต หา้มคดัลอกหรอืท าซ า้รายงานฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก PST ก่อน ยกเวน้การคดัลอก
รายงานทัง้ฉบบัเพ่ือใชเ้ผยแพรภ่ายในเท่านัน้ หากท่านไดร้บัรายงานฉบบันีโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ โปรดลบหรอืท าลายรายงานฉบบันี ้และแจง้กลบัผูส้ง่ทนัที

รายงานฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพรโ่ดย PST เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงเท่านัน้  ขอ้มลูหรอืความคิดเห็นใดๆท่ีปรากฎในรายงานฉบบันี ้ไมไ่ดเ้ป็นหรอืถือเป็นการชกัชวนหรือเสนอแนะเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการซือ้
หรอืขายหลกัทรพัย ์การลงทนุ กองทนุรวม หรอือนพุนัธใ์ดๆ แต่อย่างใด ขอ้มลูและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบบันีท้าง PST พิจารณาแลว้วา่ถกูตอ้งในขณะจดัพิมพ ์รายงานฉบบันีย้งัรวมถงึขอ้มลูท่ี
ทาง PST ไดร้บัจากบคุคลท่ีสาม ซึง่แหลง่ท่ีมาของขอ้มลูดงักล่าวโดยทั่วไป มกัจะมีการเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ย ทาง PST ไดก้ าหนดขัน้ตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง 
แต่ทัง้นี ้PST มิอาจรบัรองความถกูตอ้งหรือความสมบรูณข์องขอ้มลูดงักล่าวได ้ การด าเนินการซือ้ขายโดยอา้งอิงรายงานฉบบันีถื้อเป็นความเส่ียงของนกัลงทนุแต่เพียงผูเ้ดียว โดย PST จะไมร่บัผิดชอบ
ใดๆ ต่อผลท่ีตามมา ทัง้นีร้าคากองทนุรวม หลกัทรพัย ์และอนพุนัธอ์าจมีเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอย่างรวดเรว็และเกินคาด และผลการด าเนินงานในอดีตไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเครื่องบ่งชีถ้งึผลการด าเนินงาน
ในอนาคต

รายงานฉบบันืมิ้ไดจ้ดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานะทางการเงิน และตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึ่งท่ีไดร้บัรายงานฉบบันี ้ นกัลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากท่ี
ปรกึษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของท่านเองในการวิเคราะหท่ี์เป็นอิสระ เพ่ือประกอบการตดัสินใจถงึความเหมาะสมในการเขา้ลงทนุในหลกัทรพัย ์หรอืกลยทุธก์ารลงทนุใดๆ ท่ีกลา่วถงึ หรอื
แนะน าในรายงานฉบบันี ้และพงึตระหนกัวา่คาดการณแ์นวโนม้ในอนาคตอาจไมเ่กิดขึน้จรงิ รายงานฉบบันีมิ้ไดมี้เจตนาเพ่ือใชห้รอืถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูใหท้ าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยท่ี์อา้งถงึ
ในรายงานดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอ้มลูท่ีอา้งถงึในรายงานบทวิเคราะหฉ์บบันีอ้าจไดม้าจากบรกิารขอ้มลูการซือ้ขายและสถิติ และจากแหลง่ขอ้มลูอื่นๆ ซึง่ทางบรษัิทฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่มี
ความน่าเช่ือถือได ้ ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษัิทใดๆ ในกลุม่บรษัิทฯ/บรษัิทในเครอืไมร่บัประกนัความถกูตอ้งหรือความสมบรูณข์องขอ้มลูดงักล่าว ดว้ยเหตนีุจ้งึ
ไมค่วรอา้งอิงขอ้มลูดงักลา่ว ทัง้นีค้วามเห็น การคาดการณ ์สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบบันีอ้า้งอิงตามวนัท่ีท่ีระบไุวใ้นรายงานดงักลา่วเท่านัน้ และ
อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ขอ้ส าคญั: ท่านตอ้งรบัทราบถงึขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสิทธ์ิดงักลา่วนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห ์การรบัและการน ารายงานฉบบันีไ้ปใชต้่อตอ้งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสิทธด์งักล่าวทกุประการ ทัง้นี ้ท่านสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัยท่ี์กลา่วถงึในรายงานบท
วิเคราะหฉ์บบันี ้

การรบัรอง: นกัวิเคราะหท่ี์จดัท ารายงานบทวิเคราะหฉ์บบันีข้อรบัรองว่า ความเห็นต่างๆท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉ์บบันีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนักวิเคราะหท่ี์มีต่อบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื
หลกัทรพัยด์งักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะหมิ์ไดมี้ผลประโยชนท์บัซอ้น และไมมี่สว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะหไ์ดร้บัทัง้ในอดีต ปัจจบุันและในอนาคตเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า
เฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะหฉ์บบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


