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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

21 – 27 มถินุายน 2565

 ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุม

 สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค.จาก
เฟดชิคาโก และยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.

 ประธานเฟดมีก าหนดแถลงนโยบายการเงนิและภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐรอบคร่ึงปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภา
ในวันพุธที่ 22 มิ.ย.และแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงนิ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 มิ.ย.

 สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และทศิทางการใช้นโยบาย
คว ่าบาตรรัสเซีย ที่ส่งผลต่อราคาน า้มัน และเงนิเฟ้อ

 ผลการประชุม FED รอบเดือนมิ.ย.2022 มีมติขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.75 % เป็นการขึน้แรงที่สุดใน 1 ครัง้ ตัง้แต่ปี 
1994 จาก Headline CPI 8.6% ของสหรัฐสูงขึน้มากกว่าที่คาด  

 FED ยอมรับว่าต้องใช้นโยบายทางการเงนิที่เข้มงวดมากขึน้กับการจัดการดอกเบีย้ที่พุ่งขึน้จากต้นทุนทางพลังงาน และ 
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และยอมรับเงนิเฟ้อ 8.6% นัน้ ยังไม่ใช่จุด “Peak” ของเงนิเฟ้อในรอบนี ้

 Fed funds futures สะท้อนความน่าจะเป็น 78% ที่เฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 75 bps ในเดือนกรกฎาคม และมีโอกาส 22% 
ที่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ 50 bps ในเดือนดังกล่าว พร้อมกับสะท้อนการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึน้ดอกเบีย้สู่ระดับ 3.76% 
ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าจากระดับ 1.58% ในปัจจุบัน

 นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หน่ึงในคณะผู้ ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้อีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.เน่ืองจากอัตราเงนิเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก

 ECB มีความประสงค์ที่จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมเดือนก.ค. และปรับขึน้อีกครัง้ในเดือนก.ย. ซึ่งหาก
เงนิเฟ้อในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มพุ่งขึน้ต่อไป ECB ก็จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% 

 ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.25% ในการประชุมเม่ือคืนนี ้ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงนิเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
สู่ระดับ -0.25% จากระดับ -0.75% ซึ่งเป็นการขึน้ครัง้แรกในรอบ 15 ปี นอกจากนี ้ธนาคารกลางฮังการี บราซิล บราซิล 
ไต้หวัน ฮ่องกง และอาร์เจนตินาต่างก็ประกาศขึน้อัตราดอกเบีย้เช่นกัน

 ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ประมาณ 0% โดยยังคงควบคุมเพดานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไม่ให้สูง
เกิน0.25% แม้ว่านักลงทุนคาดหวังว่า BOJ จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงนิ เน่ืองจากการด าเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายได้ส่งผลให้เงนิเยนทรุดตัวลงอย่างรุนแรง 

 ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve เมื่อคืนวันที่ 16 มิ.ย. โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุ 5 ปีดีดตัวสูงกว่าอายุ 10 ปีและ 30 ปี หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงนิ
เฟ้อ ซึ่งท าให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 ราคาบิตคอยน์ยังคงฟ้ืนตัวหลังจากดีดตัวขึน้ในช่วงที่ผ่านมา โดยยังคงสามารถยืนเหนือระดับ $20,000 เหรียญได้
หลังจากปรับตัวลงแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ราว $20,649 เหรียญ
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US Equity
ปัจจัยกดดันของราคาน า้มันในสหรัฐ สะท้อนให้เหน็ถึงการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐว่าจะเกดิสถาวะ recession ใน 12เดือน 

Wait and See 

Europe Equity แม้ดัชนีมีมูลค่าถูกมาก แต่อัพไซด์จะถูกจ ากัดด้วยความเปราะบางของเศรษฐกจิ
Underweight

ชะลอการลงทุน

China Equity
แรงกดดันลดลง ผลพวงของนโยบายการเงนิและการคลังก าลังจะเหน็ผล หุ้นจีน
ฟ้ืนตัวกลับมาได้อีกครัง้ Valuationที่ต ่ายิ่งตอกย า้ความน่าสนใจ

Long Term Overweight
ทยอยสะสม 

Vietnam Equity
ธนาคารกลางเวียดนาม หรือ SBV คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดับ 4% 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถงึเงนิกู้อัตราดอกเบีย้ต ่าได้ และ ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือธุรกจิให้ฟ้ืนตัวจากผลกระทบการระบาดโควิดฯ 

Wait and See

Thai Equity
ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวจากธุรกจิท่องเที่ยว โดยผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมจนใกล้ภาวะปกต ิแต่มีความเส่ียงจากแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลก
เร่ิมเข้าสู่ภาวะชะลอตัว และ เงนิเฟ้อสูงขึน้ (stagflation) 

ชะลอการลงทุน

Japan Equity
ญ่ีปุ่ นมีระดับมูลค่าหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสะสม และ ยังมีปัจจัยหนุนส าคัญจากการ
เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวครัง้แรกในรอบ 2 ปี

Buy on Dip
ทยอยสะสม

India Equity ปัจจัยเส่ียงของเศรษฐกิจอนิเดียยงัเป็นหนีส้าธารณะ และอัตราเงนิเฟ้อที่ยังอยู่   
ระดับสูง รัฐบาลด าเนินนโยบายขาดดุล นโยบายการเงนิสนับสนุนเศรษฐกิจได้น้อย

ชะลอการลงทุน

Oil
ราคาน า้มัน WTI ปรับตัวลงมาจาก Stock น า้มันในสหรัฐออกมามากกว่าที่คาดและ 
ความกังวลต่อสภาวะ Recession ที่มากขึน้ ราคาน า้มันมาถงึแนวรับแรกที่ 109 และ
มีแนวรับถัดไป 105 เป็นแนวรับจติวิทยาที่ส าคัญมากบริเวณเส้นค่าเฉล่ีย 200 วัน

Slightly Overweight 
(ไม่เกิน 10% ของ Port)

Gold ยังได้รับแรงกดดันจาก Dollar index ที่แขง็ค่าและท าจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง   
แต่เรายังมอง ทองค าเป็น สินทรัพย์ทางเลือกในช่วงที่ เงนิเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูง 

Wait and See 

China
Equity

-Passive-
SCBCHA 
K-CHX 

TMBCHEQ

-Active-
MCHINAGA

KT-Ashares-A
KFCMEGA

Commodities
(ไม่เกิน 10% 
ของพอร์ต)

KT-ENERGY

Index Performance 1 Week
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** ข้อมลูกองทนุท่ีอยูใ่นขอบเขตการลงทนุ (Fund Universe) โดยทีม Phillip Fund SuperMart **



รายช่ือทมีวิเคราะห์กองทุนรวม
สานพุงศ์ สทุศัน์ธรรมกุล นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านหลกัทรัพย์ #034747

ชชัพล ตนัเจริญ, CISA2 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ภากร ศิริพิทยกุล ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ศิรประภา ศีลประชาวงศ์ ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์

การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์

ข้อมลูและเนือ้หาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดยบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) การอ้างถงึ “PST” ในรายงานฉบบันีใ้ห้หมายความถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเว้นมีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เม่ือท่านได้รับหรืออา่น
รายงานฉบบันีแ้ล้ว ท่านตกลงท่ีจะปฎิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

ข้อมลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้งานส่วนบคุคลเท่านัน้ โดยลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิของ PST แต่เพียงผู้ เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิ ห้ามใช้หรือเปิดเผย
ข้อมลูและเนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีต้่อสาธารณชนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามคดัลอกหรือท าซ า้รายงานฉบบันี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคดัลอก
รายงานทัง้ฉบบัเพ่ือใช้เผยแพร่ภายในเท่านัน้ หากท่านได้รับรายงานฉบบันีโ้ดยไมไ่ด้ตัง้ใจ โปรดลบหรือท าลายรายงานฉบบันี ้และแจ้งกลบัผู้สง่ทนัที

รายงานฉบบันีจ้ดัท าและเผยแพร่โดย PST เพ่ือใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงเท่านัน้  ข้อมลูหรือความคิดเห็นใดๆท่ีปรากฎในรายงานฉบบันี ้ไมไ่ด้เป็นหรือถือเป็นการชกัชวนหรือเสนอแนะเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ การลงทนุ กองทนุรวม หรืออนพุนัธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมลูและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบบันีท้าง PST พิจารณาแล้ววา่ถกูต้องในขณะจดัพิมพ์ รายงานฉบบันีย้งัรวมถงึข้อมลูท่ี
ทาง PST ได้รับจากบคุคลท่ีสาม ซึง่แหลง่ท่ีมาของข้อมลูดงักล่าวโดยทัว่ไป มกัจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้ก าหนดขัน้ตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง 
แต่ทัง้นี ้PST มิอาจรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าวได้  การด าเนินการซือ้ขายโดยอ้างอิงรายงานฉบบันีถื้อเป็นความเส่ียงของนกัลงทนุแต่เพียงผู้ เดียว โดย PST จะไมรั่บผิดชอบ
ใดๆ ต่อผลท่ีตามมา ทัง้นีร้าคากองทนุรวม หลกัทรัพย์ และอนพุนัธ์อาจมีเปล่ียนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการด าเนินงานในอดีตไมจ่ าเป็นต้องเป็นเคร่ืองบ่งชีถ้งึผลการด าเนินงาน
ในอนาคต

รายงานฉบบันืมิ้ได้จดัท าขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีได้รับรายงานฉบบันี ้ นกัลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทนุของท่านเองในการวิเคราะห์ท่ีเป็นอิสระ เพ่ือประกอบการตดัสินใจถงึความเหมาะสมในการเข้าลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือกลยทุธ์การลงทนุใดๆ ท่ีกลา่วถงึ หรือ
แนะน าในรายงานฉบบันี ้และพงึตระหนกัวา่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไมเ่กิดขึน้จริง รายงานฉบบันีมิ้ได้มีเจตนาเพ่ือใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชกัจงูให้ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีอ้างถงึ
ในรายงานดงักลา่วไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมลูท่ีอ้างถงึในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีอ้าจได้มาจากบริการข้อมลูการซือ้ขายและสถิติ และจากแหลง่ข้อมลูอื่นๆ ซึง่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่มี
ความน่าเช่ือถือได้  ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุม่บริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรั่บประกนัความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าว ด้วยเหตนีุจ้งึ
ไมค่วรอ้างอิงข้อมลูดงักลา่ว ทัง้นีค้วามเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ท่ีปรากฎในรายงานฉบบันีอ้้างอิงตามวนัท่ีท่ีระบไุว้ในรายงานดงักลา่วเท่านัน้ และ
อาจเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ข้อส าคญั: ท่านต้องรับทราบถงึข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ิดงักลา่วนี ้ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวิเคราะห์ การรับและการน ารายงานฉบบันีไ้ปใช้ต่อต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมลูและค าสงวนสิทธ์ดงักล่าวทกุประการ ทัง้นี ้ท่านสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์ท่ีกลา่วถงึในรายงานบท
วิเคราะห์ฉบบันี ้

การรับรอง: นกัวิเคราะห์ท่ีจดัท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีข้อรับรองว่า ความเห็นต่างๆท่ีปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันีเ้ป็นมมุมองสว่นตวัของนักวเิคราะห์ท่ีมีต่อบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยท่ีนกัวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทบัซ้อน และไมมี่สว่นใดของผลตอบแทนท่ีนกัวิเคราะห์ได้รับทัง้ในอดีต ปัจจบุันและในอนาคตเก่ียวข้องกบัการให้ความเห็นหรือค าแนะน า
เฉพาะเจาะจงใดๆ ท่ีปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


