
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

5 – 11 กรกฎาคม 2565

 ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีส ำคัญของสหรัฐฯ เช่น ตัวเลขกำรจ้ำง
งำนนอกภำคเกษตร อัตรำกำรว่ำงงำนสหรัฐ ค่ำจ้ำงรำย
ช่ัวโมง ตัวเลขกำรเปิดรับสมัครงำน และอัตรำกำร
หมุนเวียนของแรงงำน

 กำรเปิดเผยผลประกอบกำรไตรมำส 2 ของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐฯ

 ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีส ำคัญของจีนในสัปดำห์นี ้ดัชนีผู้จัดกำร
ฝ่ำยจัดซือ้ (PMI) ภำคบริกำรเดือนมิ.ย.จำกไคซนิ ทุน
ส ำรองเงนิตรำต่ำงประเทศเดือนมิ.ย., ดัชนีรำคำผู้บริโภค 
(CPI) เดือนมิ.ย.

 ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีส ำคัญของอียูในสัปดำห์นี ้ตัวเลข PMI 
ภำคบริกำร ตัวเลขยอดค้ำปลีก

 สถำนกำรณ์ระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน และทศิทำงกำรใช้
นโยบำยคว ่ำบำตรรัสเซีย ที่ส่งผลต่อรำคำน ำ้มัน และเงนิ
เฟ้อ

 กระทรวงพำณิชย.สหรัฐเผยตัวเลขประมำณกำรครัง้สุดท้ำยของ GDP ไตรมำส 1/2565 ในวันพุธ (29 มิ.ย.) โดยระบุว่ำ 
GDP หดตัว 1.6% จำกเดิมที่รำยงำนว่ำหดตัวเพียง 1.4% และ 1.5% ในตัวเลขประมำณกำรครัง้ที่ 1 และ 2 ตำมล ำดับ 
ขณะที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำ GDP สหรัฐอำจหดตัว 1.5% ในไตรมำส 1

 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐอำยุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.882% จำกแรงซือ้พันธบัตรในฐำนะสินทรัพย์
ปลอดภัย ท่ำมกลำงควำมกังวลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Dollar Index แข็งค่ำขึน้ 0.32%

 นำยบรูซ คำสแมน และนำยโจเซฟ ลิปตัน ทมีนักวิเครำะห์ของเจพีมอร์แกน คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจสหรัฐมีควำมเส่ียงที่
จะเข้ำสู่ภำวะถดถอยในปีนี ้เม่ือพิจำรณำจำกกำรหดตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) และกำรที่ธนำคำร
กลำงสหรัฐ (เฟด) วำงแผนปรับขึน้อัตรำดอกเบีย้ในระดับที่รุนแรงมำกขึน้เพื่อสกัดเงนิเฟ้ นอกจำกนี ้นักวิเครำะห์ของเจ
พีมอร์แกนไม่ปฏิเสธควำมเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะเข้ำสู่ภำวะถดถอยด้วยเช่นกัน

 BOJ ยังใช้นโยบำยกำรเงนิผ่อนคลำยต่อไป และญ่ีปุ่นไม่ได้รับผลกระทบจำกเงนิเฟ้อทั่วโลก “เศรษฐกิจญ่ีปุ่นไม่เหมือน
ประเทศอื่นๆ เรำไม่ได้รับผลกระทบมำกนักจำกวิกฤตเงนิเฟ้อที่เกิดขึน้ทั่วโลก ดังนัน้ นโยบำยกำรเงนิของ BOJ จะยังคง
เป็นไปในลักษณะผ่อนคลำย" นำยคุโรดะกล่ำว ทัง้นี ้แม้ว่ำ รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์พุ่งขึน้ และเงนิเยนอ่อนค่ำลงซึ่งส่งผล
ให้ต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบสูงขึน้ ได้ผลักดันให้ตัวเลขเงนิเฟ้อของญ่ีปุ่นพุ่งขึน้เหนือเป้ำหมำยของ BOJ ที่ระดับ 2% แต่
ยังย ำ้ถึงควำมจ ำเป็นในกำรคงอัตรำดอกเบีย้ที่ระดับต ่ำเป็นพิเศษ (Ultra-low interest rates)

 ภำคกำรผลิตจีนขยำยตัวครัง้แรกในรอบ 4 เดือน หลังคลำยล็อกดำวน์เซี่ยงไฮ้ ทัง้นี ้ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตเดือนมิ.ย.
ของจีนปรับตัวขึน้สู่ระดับ 50.2 จำกระดับ 49.6 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนี PMI ภำคกำรผลิตขยำยตัวเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่
เดือน ก.พ. ปีนี ้

 ส ำนักงำนสถิติเวียดนำม (GSO) ประกำศตัวเลข GDP ไตรมำส 2/2022 ขยำยตัว 7.72% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี  เมื่อ
เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสูงกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ว่ำจะขยำยตัว 5.9% โดยปัจจัยหลักมำจำกกำร
ส่งออกของเวียดนำมที่เพิ่มขึน้ 20% โดยเฉพำะกำรส่งออกข้ำวในเดือน มิ.ย. และผลผลิตภำคอุตสำหกรรมในไตรมำสที่ 
2 ที่เพิ่มขึน้ 9.7%

 กลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน ำ้มัน (โอเปก) และชำติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ได้เสร็จสิน้กำรประชุมแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 
โดยที่ประชุมมีมติเพิ่มก ำลังกำรผลิต 648,000 บำร์เรล/วัน ในเดือน ส.ค
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US Equity
ควำมกังวลต่อทศิทำงกำรเร่งขึน้ดอกเบีย้ ที่อำจน ำไปสู่ภำวะเศรษฐกิจถดถอย
ข้อมูลเศรษฐกิจบำงส่วนของสหรัฐ อ่อนแอลง 

Wait and See 

Europe Equity
ECB ปรับเพิ่มตัวเลขคำดกำรณ์เงนิเฟ้อ และ หั่นคำดกำรณ์เศรษฐกิจยโูรโซน  
ทัง้นี ้ECB คำดว่ำเงนิเฟ้อจะพุ่งแตะ 6.8%(เดมิ5.1%) ในปีนี ้

Underweight
ชะลอกำรลงทุน

China Equity
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจกลับมำในช่วงเดือนมิ.ย. หุ้นจีนฟ้ืนตัวกลับมำได้อีกครัง้ 
Valuationที่ต ่ำยิ่งตอกย ำ้ควำมน่ำสนใจ

Long Term Overweight
ทยอยสะสม 

Vietnam Equity
ส ำนักงำนสถิตเิวียดนำม (GSO) GDP  ในไตรมำสที่ 2/2022 (เม.ย.-มิ.ย.) ขยำยตัว 
7.72%สูงที่สุดในรอบ 10 ปี  เม่ือเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สูงกว่ำที่
นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ว่ำจะขยำยตัว 5.9%

Wait and See

Thai Equity
มีมุมมองเชงิลบต่อหุ้นไทยสูงขึน้จำกเดือนก่อนหน้ำ จำกอัครำเงนิเฟ้อ ที่พุ่งแรง
กว่ำที่คำด ท ำให้ต้นทนุกำรผลิตของบริษัทจดทะเบยีน และ EPS ในปีนี ้อำจจะ
ถูกปรับประมำณกำรลง 

ชะลอกำรลงทุน

Japan Equity
ตัวเลขเศรษฐกิจยงัฟ้ืนตัวและมีพัฒนำกำรดขีึน้ต่อเน่ืองโดยเฉพำะภำคบริกำร 
คำดกำรณ์ก ำไรบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวขึน้และ Valuation ตลำดหุ้นยังต ่ำ

ทยอยสะสม

India Equity ยังคงให้ควำมระมัดระวังในกำรลงทนุในตลำดหุ้นอินเดีย เน่ืองจำกนโยบำยกำรเงนิ  
เข้มงวดเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ และระดับรำคำตลำดหุ้นอินเดียยังอยู่ระดับแพง 

ชะลอกำรลงทุน

Oil
ปัจจัยกดดันของรำคำน ำ้มัน มำจำกกำร ควำมกังวล Recession ในสหรัฐ ที่น่ำจะ
กดดันให้ภำคธุรกิจมีกำรใช้น ำ้มันน้อยลง แนะน ำ ทยอยเข้ำ KT-ENERGY ณ รำคำ
เฉล่ียของ WTI 102 

Slightly Overweight 

Gold Dollar index ที่แขง็ค่ำอย่ำงต่อเน่ือง และ มำตรกำรกำรท ำ QT เป็น ปัจจัยนึงที่
กดดันรำคำทองค ำ ยังไม่สำมำรถมี upside ได้มำก

Slightly Underweight 

China
Equity

-Passive-
SCBCHA 
K-CHX

-Active-
MCHINAGA

KT-Ashares-A
KFCMEGA

Vietnam
Equity

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



รำยช่ือทมีวิเครำะห์กองทุนรวม
สานพุงศ์ สทุศัน์ธรรมกุล นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพืน้ฐานด้านหลกัทรัพย์ #034747

ชชัพล ตนัเจริญ, CISA2 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ภากร ศิริพิทยกุล ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์
ศิรประภา ศีลประชาวงศ์ ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์

กำรเปิดเผยข้อมูลและค ำสงวนสิทธิ์

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


