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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน
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▪ ยอดคา้ปลีกเดือน เม.ย. ของสหรัฐ

▪ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือน เม.ย. ของสหรัฐ

▪ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือน มี.ค. ของญ่ีปุ่น

▪ ยอดน าเขา้ ยอดส่งออก และดลุการคา้ เดือน เม.ย. ของญ่ีปุ่น

▪ ดชันรีาคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน เม.ย. ของญี่ปุ่น

▪ การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงนิก ู ้LPR ของธนาคารกลางจีน

▪ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2565 (ประมาณ

การครั้งที่ 2) ยโูซโซน

▪ อตัราเงนิเฟ้อเดือน เม.ย. ของ องักฤษ และ ยโูรโซน

▪ ความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภคขัน้ตน้ เดือน พ.ค. ยโูรโซน

▪ ความคืบหนา้การเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และนโยบายคว า่

บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงนิเฟ้อ

▪ สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

▪ ส านกังานสถิตแิห่งชาตจิีน (NBS) รายงาน ยอดคา้ปลีก เม.ย. ร่วง11.1% ซ่ึงย า่แย่กว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 

6.1% ขณะที่การผลิตภาคอตุสาหกรรม เม.ย. ลดลง 2.9% สวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% ส่วนอตัรา

ว่างงานของจีนใน เม.ย.พุ่งขึน้แตะระดบั 6.1% ซ่ึงเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต ่ก.พ. 2563 จากระดบั 5.8% ในเดือนม.ีค. และ

การลงทนุในสินทรัพยถ์าวรในชว่ง 4 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 6.8% ต า่กว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 7%

▪ วันศกุรท์ี่ผา่นมา (13 พ.ค.) ตลาดหุน้ทัว่โลกไดร้ับแรงซ้ือกลบั ดชันอีตุสาหกรรมดาวโจนส ์พุ่งขึน้ 1.5%  S&P 500 2.4% 

แล ะNasdaq Composite ที่พุ่งขึน้ 3.8% ก าไรวันเดียว แข็งแกร่งที่สดุนบัตัง้แต ่พ.ย. 2020 อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้นวิยอรก์

ปิดบวกเพียงเล็กนอ้ยในวันจนัทร ์(16 พ.ค.) ขณะที่ดชัน ีS&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลงัจากจีนเปิดเผยขอ้มลู

เศรษฐกจิที่ซบเซา ซ่ึงเพิ่มความวิตกกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโลกที่มแีนวโนม้ชะลอตวัลง

▪ อตัราเงนิเฟ้อสหรัฐฯ ดชัน ีCPI เดือน เม.ย. ลดต า่ลงจากเดือน ม.ีต. เล็กนอ้ย จากการเร่งปล่อย Stock น า้มนัของสมาชกิ IEA 

และ สหรัฐออกมา ท าใหร้าคาน า้มนัใน เดือน เม.ษ นัน้มรีาคาเฉลี่ยต า่กว่าในเดือน มี.ค. แตห่ากตดัาราคาพลงังานออกไป 

Core CPI ที่ตดัพลงังานและอาหารออก ยงัเพิ่มขึน้ 6.2% แสดงว่า ค่าครองชพีที่ในสหรัฐ เชน่ ที่พกัอาศยั นัน้ยงัสงูขึน้

▪ โกลดแ์มน แซคส ์คาดการณ ์เศรษฐกจิสหรัฐ ขยายตวั 2.4% ในปีนี ้ลดลงจากคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 2.6% และคาดว่า

เศรษฐกจิในปี 2566 จะขยายตวัเพียง 1.6% และ คาดการณว่์า มโีอกาสราว 35% ที่เศรษฐกจิสหรัฐจะเผชญิภาวะถดถอย

ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ โดยระบวุ่า การใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงนิ มกัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกจิสหรัฐเผชญิภาวะถดถอย

▪ เทศบาลนครเซ่ียงไฮแ้ถลง เซ่ียงไฮว้างแผนที่จะยตุมิาตรการล็อกดาวนใ์นวันที ่1 ม.ิย.นี ้เพื่อใหป้ระชาชนกลบัมาด าเนนิชวิีตได้

ตามปกตอิีกครั้ง หลงัจากมาตรการล็อกดาวนท์ี่บงัคบัใชม้าเป็นเวลานานกว่า 6 สปัดาหไ์ดส้่งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิอย่าง

รนุแรง ยงัอนญุาตใหธ้รุกจิบางส่วนกลบัมาเปิดด าเนนิการไดอ้ีกครั้งตัง้แตว่ันจนัทรท์ี่ 16 พ.ค.

▪ ส านกัขา่วซินหวัรายงานว่า ฟินแลนด ์และ สวีเดนไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นประเทศสมาชกินาโตแลว้ ดา้น ปธน.ปูตนิ แห่งรัสเซีย 

ระบวุ่า รัสเซียจะท าการตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื (นาโต) ท าการขยายโครงสรา้งพื้นฐาน

ทางทหารในดินแดนของฟินแลนดห์รือสวีเดน

▪ สภาพฒัน ์ประกาศตวัเลข GDP  ไตรมาส 1/65 เพิ่มขึน้ 2.2% สงูกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเตบิโต 2.1% อย่างไรก็ตาม  ได้

ปรับลดคาดการณต์วัเลขเศรษฐกจิไทยปี 65 เหลือโต 2.5 - 3.5% โดยมคี่ากลางที่ 3% จากครั้งกอ่นคาด 3.5-4.5%

เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกที่มแีนวโนม้ชะลอตวัจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครน รวมทัง้ราคาพลงังาน

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

32,195.94 4,023.89 12,387.40 3,703.42 26,427.65 3,988.60 19,898.77 52,793.62 1,584.38 1,223.76 1,811.15

-2.14% -2.41% -2.41% 2.05% -2.13% 1.99% -0.52% -3.72% -2.77% -10.88% -3.84%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
ความกังวลตอ่เงินเฟ้อ และ การปรับขึน้ดอกเบ้ีย ยังคงกดดนัตลาด แนะน า

ทยอยสะสม S&P500 ส าหรับนกัลงทนุระยะยาว และ หลีกเลี่ยงดชัน ีNASDAQ 

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity

เงินเฟ้อในยโูรโซนยังคงแตะระดบัสงูเป็นประวัติการณท่ี์ 7.5% ในเดือนเม.ย. และ

สงูกว่าเป้าหมายของ ECB ท่ีระดบั 2% ในขณะท่ีความเส่ียงระหว่างประเทศ

สงูขึน้หลงัสวีเดน-ฟินแลนดป์ระกาศเขา้ร่วม NATO

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
สถานการณโ์ควิดและนโยบาย COVID Zero ยังคงกดดนัตลาด นลท. คาดหวัง

มาตรการกระตุน้ชดุใหญ่กว่าปัจจบุัน

Neutral

ทยอยสะสมเม่ือยอ่

Vietnam Equity
ยังมีแรงขายออกมาตอ่เนือ่ง แมว่้าจะมีแรงเขา้เก็งก าไรหุน้ท่ี MSCI ประกาศเพ่ิม

หุน้เวียดนาม 6 ตวัเขา้ไปในการค านวณดชัน ีMSCI Frontier Markets Indexes

Buy on Dip 

ท่ี VN30 1,200 จดุ 

Thai Equity

ผลการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเดือนเมษายน 2565 อยู่ระดบั 40.7 

ลดลงตอ่เนือ่งเป็นเดือนท่ี 4 และ อยู่ในระดบัต า่สดุในรอบ 8 เดือน

จดุนา่สนใจกลบัเขา้ไปลงทนุในหุน้ไทยอยู่ในชว่ง SET Index 1,500 จดุ

Wait and See 

Japan Equity

แบงกช์าติญ่ีปุ่นยืนยันใชน้โยบายการเงินผอ่นคลายตอ่เนือ่งจากสถานการณ์

เศรษฐกิจในญ่ีปุ่นนัน้ "แตกตา่งอย่างส้ินเชิง" เมื่อเทียบกับสหรัฐและยโุรป แม้

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ปรับตวัขึน้สู่ประมาณ 2% ในระยะสั้น แตเ่ป็นเพราะไดรั้บ

แรงหนนุจากราคาพลงังาน ซ่ึงขาดความยัง่ยืน

Buy on Dip

ทยอยสะสม

India Equity
ระดบัราคา Wheat Futures ปรับตวัเพ่ิมขึน้ระดบัใกลเ้คียงราคาสงูสดุในรอบ 14 ปี หลงั

รัฐบาลอินดียระงบัการสง่ออกขา้วสาลีชัว่คราว หลงัเผชิญคล่ืนความรอ้นตอ่เนือ่ง
Wait and See

Oil
EIA คาดว่า Utilization rate ของโรงกลัน่ใน สหรัฐเดือน พค 16.6 ลา้นบารแ์รล นา่จะ Peak 

และ ขึน้ไดอี้ก  ในชว่งเดือน มิย 17.7 ลา้นบารเ์รล/ ตอ่วัน 

Overweight

(ไมเ่กิน 10% ของ Port)

Japan Equity ASP-NGF SCBNK225

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

KT-ENERGY PRINCIPAL-GCF

Index Performance 1 Week
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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 และแจง้กลบัผูส้่งทันที

รายงานฉบับนีจ้ดัท าและเผยแพรโ่ดย PST เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงเท่านัน้  ขอ้มลูหรือความคิดเห็นใดๆท่ีปรากฎในรายงานฉบับนี ้ไมไ่ดเ้ป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือเสนอแนะเพือ่

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 เพ่ือประกอบการตดัสินใจถึงความเหมาะสมในการเขา้ลงทนุในหลกัทรพัย ์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 ้ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบับริษทัผูอ้อกหลักทรพัยแ์ละหลกัทรพัยท่ี์

กลา่วถึงในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนี้

การรบัรอง: นกัวิเคราะหท่ี์จดัท ารายงานบทวิเคราะหฉ์บับนีข้อรบัรองวา่ ความเห็นตา่งๆท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนักวิเคราะหท่ี์มีตอ่บริษทัผูอ้อก

หลกัทรพัย ์และ/หรือหลกัทรพัยด์งักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะหม์ิไดม้ีผลประโยชนท์ับซอ้น และไมม่ีสว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะหไ์ดร้บัทั้งในอดีต ปัจจบุันและในอนาคตเกี่ยวขอ้งกบัการให้

ความเห็นหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะหฉ์บับนี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


