
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

24 – 30 พฤษภำคม 2565

 รายงานการประชมุเดือน พ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึง

จะมกีารเปิดเผยในวันพธุ เพื่อหาทิศทางอตัราดอกเบ้ียและการ

ปรับลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening : QT) ของเฟด

 ประมาณการณค์รั้งที่ 2 GDP ไตรมาส 1 ปี 2022 ของสหรัฐฯ

 สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาหข์องสหรัฐฯ (ลา้นบารเ์รล)

 ดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขัน้ตน้ 

เดือน พ.ค.จากเอสแอนดพ์ี โกลบอล ในประเทศตา่งๆ เชน่ สหรัฐฯ, 

ยโุรป, จีน และญ่ีปุ่น

 ความคืบหนา้ประเด็นความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยเูครน และ

นโยบายคว า่บาตรรัสเซียที่จะส่งผลตอ่ราคาน า้มนั และเงินเฟ้อ

 สถานการณเ์งนิเฟ้อ และแนวโนม้นโยบายการเงนิของธนาคาร

กลางส าคญัหลายๆประเทศทัว่โลก

 ปธน.ดีโจ ไบเดน ส่งสญัญาณยตุสิงครามการคา้กบัจีนในวันจนัทร ์(23 พ.ค.) โดยก าลงัพิจารณาลดภาษสีินคา้น าเขา้จากจีน 

ทัง้นี ้ค าสัง่ของอดีตปธน.ทรัมป์ในการเก็บภาษสีินคา้น าเขา้จากจีนวงเงนิ 3.50 แสนลา้นดอลลารจ์ะหมดอายลุงโดยอตัโนมตัิ

ในวันที่ 6 ก.ค. ขณะที่มกีารคาดการณก์นัว่า รัฐบาลของปธน.ไบเดนจะไมข่ยายระยะเวลาการบงัคบัใชค้ าสัง่ดังกล่าว นกั

เศรษฐศาสตรเ์ชือ่ว่าการยกเลิกมาตรการจดัเก็บภาษสีินคา้น าเขา้จากจีนจะชว่ยบรรเทาปัญหาเงนิเฟ้อในสหรัฐ โดยการผอ่น

ปรนหรือการยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษนี าเขา้ทัง้หมด อาจเป็นหนึง่ในทางเลือกเพียงไมก่ีท่างที่จะตอ้งท า

 กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 21,000 ราย สู่ระดบั 218,000 ราย

ในสปัดาหท์ี่แลว้ สงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือน ม.ค. และสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 200,000 ราย นอกจากนี ้ตวัเลขผู้

ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดงักล่าวอยู่สงูกว่าระดบั 215,000 ราย ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยกอ่นการแพร่ระบาดโควิด-19 

 นายฟรังซัวส ์วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว ผูว่้าการธนาคารกลางฝรัง่เศส กล่าวว่า มคีวามเป็นไปไดท้ี่ธนาคารกลางยโุรปจะ

ปรับขึน้อตัราดอกเบ้ียในการประชมุเดือน ก.ค.และ ก.ย. ดา้นนางลาการด์กล่าวกอ่นหนา้นีว่้า ECB มแีนวโนม้ปรับขึน้อตัรา

ดอกเบ้ียในเดือนก.ค. และอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากจะมคี่าเป็นบวกในชว่งสิ้นสดุไตรมาส 3 จากปัจจบุนัอยู่ที่ระดบั -0.50%

 นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุส กล่าวเมือ่วันศกุร ์(20 พ.ค.) ว่า เศรษฐกจิสหรัฐ

จะไมเ่ผชญิกบัภาวะถดถอยทัง้ในปีนีแ้ละในปีหนา้ นอกเสียจากว่า จะมผีลกระทบที่ใหญ่หลวงเกดิขึน้กบัเศรษฐกจิสหรัฐ 

นอกจากนี ้นายบลูลารด์ กล่าวว่า การเทขายหุน้สหรัฐในชว่งที่ผา่นมานัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองนา่ประหลาดใจ เพราะส่วนหนึง่นัน้เป็น

ปฏิกริิยาตอ่การปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย นอกจากนี ้นายบลูลาร.ดยงัคาดว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

สหรัฐจะขยายตวั 2.5-3% ในปีนี ้และอตัราการว่างงานอาจลดลงต า่กว่าระดบั 3% ภายในสิ้นปี

 รัฐบาลจีนเตรียมแผนลดหย่อนภาษวีงเงนิกว่า 40 billion yuan ($21 billion) เพื่อชดเชยผลกระทบจากการ Lockdown โดย

แผนดงักล่าวจะมุง่เป้าไปที่ภาคธรุกจิมากกว่าครัวเรือนโดยมาตรการตา่งๆ อาทิ การลดหย่อนภาษบีริษทัที่ ซ้ือรถยนต ์การ

ชะลอเงนิสมทบที่บริษทัตอ้งส่งเขา้ประกนัสงัคม

 โกลดแ์มน แซคส ์คาดการณว่์า มโีอกาส 35% ที่เศรษฐกจิสหรัฐจะถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ ขณะที่เวลสฟ์าร์โกคาดว่า 

เศรษฐกจิสหรัฐจะเขา้สู่ภาวะถดถอยเล็กนอ้ยในชว่งสิ้นปี 2565 จนถึงตน้ปี 2566

 สภาพฒันป์รับลดคาดการณเ์ศรษฐกจิไทยปี 2565 เหลือโต 2.5-3.5% หลงัเจอปัจจยัเสี่ยงเศรษฐกจิโลก ขณะที่ไตรมาส

แรกขยายตวั 2.2% หลงัการผอ่นคลายมาตรการควบคมุโรค COVID-19

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

31,260.58 3,901.36 11,835.62 3,657.03 26,739.03 4,077.60 20,717.24 54,326.39 1,622.95 1,282.51 1,845.68

-2.91% -3.05% -4.45% -1.25% 1.18% 2.23% 4.11% 2.90% 2.43% 4.80% 1.91%



ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
เงินเฟ้อท่ียืดเย้ือ รวมถึง การขึน้ดอกเบ้ียอย่างตอ่เนือ่งในระยะถัดไป มีแนวโนม้

กระทบตวัเลขเศรษฐกิจ และ กดดนัตลาดหุน้

Wait and See 

รอจงัหวะเขำ้ซ้ือ 

Europe Equity

ตลาดยังอยู่ในภาวะ Perfect Storm ทั้งวิกฤติพลงังาน และอาหาร  , เงินเฟ้อ , โค

วิด -19 ,การขาดแคลนชิป , การเติบโตท่ีชะลอตวั แมด้ชันตีลาดหุน้ จะมีมลูค่า

ถกูมากแตยั่งมีโอกาสปรับตวัลง

Underweight

ชะลอกำรลงทนุ

China Equity
สถานการณโ์ควิดและนโยบาย Covid Zero ยังคงกดดนัตลาด นลท. คาดหวัง

มาตรการกระตุน้ชดุใหญ่กว่าปัจจบุัน ราคา priced in ปัจจัยลบไปมากแลว้

Long Term 

Overweight 

Vietnam Equity
ยังเผชิญกับ ปัญหาภายในองคก์รการตรวจสอบทจุริต การปรับโครงสรา้งการ

ท างาน ซ่ึงเป็น Bad Ethic แตเ่ศรษฐกิจยังมีผลประกอบการท่ีดีกว่าท่ีคาดมาก
Wait and See 

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

ระดบัมลูค่าหุน้อยู่ในเกณฑท่ี์นา่สะสม BOJ ส่ือสารอย่างตอ่เนือ่งถึงความจ าเป็น

ในการใชน้โยบายการเงินผอ่นคลายแมเ้งินเฟ้อจะเร่งตวั และ การเปิดประเทศรับ

นกัท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น รวมถึงการเปิดเมืองของจีนท่ีเป็นคู่คา้ส าคัญจะเป็นอีก

ปัจจัยหนนุใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาขยายตวัไดใ้น Q2

Buy on Dip

ทยอยสะสม

India Equity
ใหค้วามระมดัระวังในการลงทนุในตลาดหุน้อินเดีย เนือ่งจากนโยบายการเงินเขม้งวดเพ่ือ

ควบคมุเงนิเฟ้อ และระดบัราคาตลาดหุน้อินเดียยังอยู่ระดบัแพง
Wait and See

Oil การคาดการณข์อง EIA ยังคาดว่า น า้มนัยังยืนเหนอื 100 usd/barrel ไดจ้นถึงส้ินปีนี ้
Slightly Overweight

(ไมเ่กิน 10% ของ Port)

China Equity
MCHINAGA

KT-Ashares-A
P-CGREENN

Japan Equity ASP-NGF

Commodity

(Tactical 

ไม่เกิน 10% 

ของ Port)

KT-ENERGY

Index Performance 1 Week

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

31,260.58 3,901.36 11,835.62 3,657.03 26,739.03 4,077.60 20,717.24 54,326.39 1,622.95 1,282.51 1,845.68

-2.91% -3.05% -4.45% -1.25% 1.18% 2.23% 4.11% 2.90% 2.43% 4.80% 1.91%

24 – 30 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


