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และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ
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 การแถลงของประธาน ECB (วันที่ 11 พ.ค.)

 ดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) และผูผ้ลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือน เม.ย.

 การเปิดเผยขอ้มลูดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) รายเดือนของสหรัฐฯ 

เพื่อหาสญัญาณบ่งชีว่้าเงนิเฟ้อในสหรัฐใกลแ้ตะระดบัสงูสดุแลว้

หรือไม ่หากออกมาใกลเ้คียงตามคาดการณท์ี่ 8.1% นา่จะท าให้

คลายความกงัวลในเร่ืองของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ

ขึน้อตัราดอกเบ้ียสงูกว่า 0.5% ลงได้

 จ านวนผูข้อรับสวัสดิการว่างงานรายสปัดาหข์องสหรัฐฯ

 ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงนิ (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มมีตปิรับขึน้อตัราดอกเบ้ียระยะสัน้ 

0.50% ส3ูระดบั 0.75% - 1.00% ในการประชมุวันที่ 3-4 พ.ค. และประธานเฟดกล่าวยืนยนัยงัไมพ่ิจารณาเร่ืองการ

ปรับขึน้ดอกเบ้ียรนุแรงถึง 0.75% ตามที่ตลาดวิตกกนั และเปิดเผยแผนทยอยปรับลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening: 

QT) โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือน ม.ิย.

 นกัลงทนุกงัวลว่า การที่เฟดปรับขึน้ดอกเบ้ีย 0.50% ในการประชมุเมือ่วันที่ 3-4 พ.ค.ที่ผา่นมา อาจไมม่ากพอที่จะสกดัเงนิ

เฟ้อ และมแีนวโนม้ที่เฟดจะปรับขึน้ดอกเบ้ียรนุแรงถึง 0.75% ในการประชมุเดือนหนา้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้

ว่า ขณะนีน้กัลงทนุใหน้ า้หนกั 75% ที่ฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย 0.75% ในการประชมุวันที่ 14-15 ม.ิย.เพิ่มขึน้จาก

ระดบั 19% เมือ่เดือนที่แลว้ นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัคาดการณว่์าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียรวมมากกว่า 2.00% ในปีนี ้

ซ่ึงจะท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียระยะสัน้แตะระดบั 2.85% ในชว่งสิ้นปีนี้

 ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) มมีตปิรับขึน้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% ส5ูระดบั 1.00% ในการประชมุเมือ่วันที่ 5 พ.ค. 

ที่ผา่นมา เพื่อสกดัการพุ่งชึน้ของเงนิเฟ้อ ทัง้นี ้เงนิเฟ้อในองักฤษพุ่งแตะ 7% ในเดือนม.ีค. ซ่ึงเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 30 ปี 

และสงูกว่าเป้าหมายของ BoE มากกว่า 3 เท่า โดยเป็นการปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียเป็นครั้งที่ 4 ตัง้แตเ่ดือน ธ.ค. 2021 และ

เตอืนว่าเศรษฐกจิองักฤษมคีวามเสี่ยงที่จะเผชญิกบัภาวะถดถอย คาด GDP -0.25% จากเดิมที่ประมาณการว่าจะขยายตวั 

1.25%

 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนพนัธบตัร (repo rate) 0.40% สู่ระดบั 4.40% ในการ

ประชมุวันที่ 4 พ.ค. ที่ผา่น โดยระบวุ่า เงนิเฟ้อที่พุ่งขึน้อย่างตอ่เนือ่งไดส้รา้งแรงกดดนัตอ่เศรษฐกิจของประเทศ และจากการ

ปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอินเดียอาย ุ10 ปีพุ่งขึน้แตะระดบั 7.4%

 นายโรเบิรต์ โฮลซม์นัน ์ผูก้ าหนดนโยบายสายเหยี่ยวจากธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวกบัหนงัสือพิมพ ์Salzburger

Nachrichten ECB ควรขึน้อตัราดอกเบ้ียอย่างนอ้ย 2-3 ครั้งในปีนีเ้พื่อตอ่สูก้บัเงนิเฟ้อ

 เจพีมอรแ์กนชี ้ตลาดหุน้เอเชยีมแีนวโนม้สดใส คาดการเปิดประเทศจะชว่ยหนนุภาคการท่องเที่ยวฟ้ืนตวั โดยมีรายงานว่า 

ยอดการจองตัว๋เดินทางท่องเที่ยวปรับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากหลายประเทศในเอเชยี ซ่ึงรวมถึง ไทย อินโดนเีซียและมาเลเซีย 

อนญุาตใหน้กัท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแลว้เขา้ประเทศไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั ขณะที่ดชันตีลาดหุน้เอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้แีนวโนม้

ที่จะท าสถิตแิข็งแกร่งในดชัน ีMSCI All Country World Index ตดิตอ่กนัเป็นไตรมาสที่ 2

 ฟิทช ์เรทติง้ หัน่คาดการณ ์GDP จีน ปี 2565 ลงเหลือ 4.3% หวัน่ล็อกดาวนก์ระทบเศรษฐกจิรนุแรง

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

32,901.08 4,123.34 12,693.54 3,629.17 27,003.56 3,910.80 20,001.96 54,835.58 1,629.58 1,373.21 1,883.40

-0.23% -0.21% -1.25% -4.57% 0.58% -2.63% -5.16% -3.90% -2.27% -3.11% -0.69%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity

ตลาดหุน้ยังคงไดรั้บแรงกดดนัหลกั จากความกังวลตอ่การขึน้ดอกเบ้ียของเฟด 

ท่ีอาจปรับขึน้ 0.75% ในเดือนหนา้ แมป้ระธานเฟด จะส่งสัญญาณปฏิเสธแลว้

แนะน าทยอยสะสม เมื่อมีการย่อตวั ส าหรับการลงทนุระยะยาว

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity

ตลาดยังไดรั้บแรงกดดนัจากสถานการณย์เูครน รัสเซียอย่างตอ่เนือ่ง หลงั  EU 

เสนอแผนระงบัการน าเขา้พลงังาน ความเส่ียงเงินเฟ้อท่ามกลางตวัเลขเศรษฐกิจ

ท่ีชะลอตวั ติดตามการประชมุนโยบายการเงนิ ECB วันท่ี 9 มิถนุายน

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity

สถานการณโ์ควิด และ นโยบาย Zero-covid ยังคงกดดนัตลาด ในขณะท่ีรัฐบาล

พยายามปลอ่ยมาตรการกระตุน้ศก. สรา้งความมัน่ใจใหต้ลาด เพ่ือใหบ้รรลเุป้า 

GDP 5.5% แนะน าทยอยสะสมเมื่อราคาปรับลงมา ส าหรับนกัลงทนุระยะยาว

Neutral

ทยอยสะสมเม่ือยอ่

Vietnam Equity ตลาดปรับตวัลงจาก Margin Call ระยะถัดไปมีโอกาสฟ้ืนตวัจากการเปิดเมอืง
Buy on Dip 

ท่ี VN30 1,200 จดุ 

Thai Equity เงินเฟ้อไทยท่ีสงูขึน้ และ ความกังวลการขึน้ดอกเบ้ียของเฟดเป็นปัจจัยกดดนั Wait and See 

Japan Equity

สถานการณโ์ควิดในประเทศดีขึน้ เร่ิมเห็นกระแสเงินตา่งชาติไหลเขา้ตลาด 

รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติม เงินเฟ้อยังต า่ BOJ 

สามารถใชน้โยบายผอ่นคลายไดน้านกว่า FED และ ECB 

Buy on Dip

ทยอยสะสม

Gold
ปัจจัยกดดนัจาก ราคา Real Yield ท่ีเพ่ิมสงูขึน้กลบัมาเป็น บวก 0.18 ท าให ้การถือครอง  

ทองค า ท่ีเป็น Asset ท่ีไมส่ามารถใหผ้ลตอบแทนในรปูของ Yield นัน้ มี Outflow ไหล ออก

Inflation Hedge

(ไมเ่กิน 5% ของ Port)

Oil
สตอ๊กน า้มนัท่ียังลดลงอย่างตอ่เนือ่งตัง้แตต่น้ปี บ่งบอกว่าความตอ้งการใชน้ า้มนั  

ในสหรัฐนัน้ยัง มีความตอ้งการอยู่สงู แนะน า KT-ENERGY เป็นกองทนุหลกั 

Overweight 

(ไมเ่กิน 10% ของ Port)

Japan Equity ASP-NGF SCBNK225

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

KT-ENERGY PRINCIPAL-GCF

Index Performance 1 Week

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

32,901.08 4,123.34 12,693.54 3,629.17 27,003.56 3,910.80 20,001.96 54,835.58 1,629.58 1,373.21 1,883.40

-0.23% -0.21% -1.25% -4.57% 0.58% -2.63% -5.16% -3.90% -2.27% -3.11% -0.69%

10 – 16 พฤษภำคม 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

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


