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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

 ข้อมูลเศรษฐกิจจีนในสัปดาห์นี ้เช่น 
- ดัชนีราคาบ้านเดือน มิ.ย., 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ไตรมาส 2/2565, 
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย., 
- ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., 
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน มิ.ย. และ                                   
- อัตราว่างงานเดือน มิ.ย.

 ตัวเลขเงนิเฟ้อ CPI ของ สหรัฐฯ และ ยุโรป
 รายงานดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ                                      

เดือน ก.ค. ของ EU และเยอรมนี
 ประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้

 FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุนให้น า้หนัก 4.6% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 1.00% ในการ
ประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. และให้น า้หนัก 95.4% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75%

 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เหน็ว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.2% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมที่บ่งชีว่้ามีแนวโน้มหดตัว 1.9% ขณะที่นายเจมส์ บูลลาร์ด 
ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงมีการขยายตัวในปีนี ้แม้เฟดเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้

 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึน้ขานรับมุมมองบวกของนายบูลลาร์ด โดยหุ้นแอปเปิล พุ่งขึน้ 2.4% หุ้นไมโครซอฟท์ เพิ่มขึน้ 
0.82% หุ้นอัลฟาเบท ทะยานขึน้ 3.68% หุ้นเมตา แพลตฟอร์มส ดีดขึน้ 1.43% หุ้นเทสลา พุ่งขึน้ 5.53%

 หุ้นบริษัทผลิตชิปพุ่งขึน้ หลังจากซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกเปิดเผยก าไรไตรมาส 2 พุ่งขึน้
สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี โดยได้แรงหนุนจากยอดขายชิปให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งรวมถึงแอมะซอนและไมโครซอฟท์ ทัง้นี ้
อินวิเดีย พุ่งขึน้ 4.81% แอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ (AMD) ทะยานขึน้ 5.24% อินเทล พุ่งขึน้ 3.11% ไอบีเอ็ม บวก 1.99%

 ข่าวการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ชินโสะ อาเบะ ที่มีวาระนานที่สุด ท าให้สังคมของญ่ีปุ่นมีความหวาดวิตก
เกี่ยวการรักษาความปลอดภัยของบุคคลส าคัญมากขึน้ หลังจากที่ นายชินโซะ อาเบะ โดนลอบสังหารในจังหวัดนารา 
ท าให้คะแนนเสียง  พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ได้ที่น่ังเพิ่มขึน้จาก 146 ที่น่ัง เป็น 248 ที่น่ัง ซึ่งนับว่าเกินกว่าเสียง
ข้างมากค่อนข้างเยอะในการเลือกตัง้สภาสูง

 เงนิเฟ้อยุโรปท าจุดสูงสุดที่ 8.6% จากราคาพลังงานท าให้คณะกรรมการ ECB บางท่านพูดถึงการปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.5%
 ด้านนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษถูกสภาฯอังกฤษซักฟอกหลังรัฐมนตรีลาออกถึง 1 ใน 3 ล่าสุด

ประกาศเตรียมลาออก
 หน่วยงานภาครัฐของจีนส่ังปรับ Alibaba, Tencent ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายต่อต้านการผูกขาดการค้าในการเปิดเผย

ข้อมูลธุรกรรมควบรวมกิจการ ส าหรับประกาศในครัง้นีผ้ลกระทบต่อ  Alibaba 5 รายการ, Tencent 12 รายการ โดย
การปรับต่อรายการไม่เกิน 500,000 หยวน (2.6 ล้านบาท) ดังนัน้ Alibaba จะถูกค่าปรับ 2.5 ล้านหยวน (13.5 ล้านบาท) 
และ Tencent 6.0 ล้านหยวน  (32 ล้านบาท) ส่งผลให้ราคาหุ้นของทัง้สองบริษัทปรับตัวลง 6% และ 3.2% ตามล าดับ

 ทางเรามองเป็นธุรกรรมที่ถูกปรับเกิดขึน้ในอดีตระหว่างปี 2011-2020 ซึ่งถือว่าจบไปนานแล้ว และตัง้แต่ปี 2021 เป็นต้น
มาบริษัทเหล่านีพ้ยายามที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ เช่ือว่าจะไม่เกิดขึน้อีกในอนาคต

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

31,339.20 3,899.38 12,125.69 3,506.55 26,517.19 4,428.78 21,725.78 54,481.84 1,557.87 1,231.54 1,741.82

0.78% 1.94% 4.66% 1.69% 2.24% -0.85% -0.48% 2.97% -0.94% -1.65% -3.78%

12 – 18 กรกฎาคม 2565
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US Equity
ความกังวลต่อทศิทางการเร่งขึน้ดอกเบีย้ ที่อาจน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนของสหรัฐ อ่อนแอลง 

ชะลอการลงทุน

Europe Equity
มีโอกาสที่ตลาดหุ้นยุโรปจะผันผวนและปรับตวัลงได้อีกจากปัจจัยพืน้ฐาน
เศรษฐกิจที่เปราะบาง แรงกดดันจากนโยบายกีเงนิที่ตงึตัว ความกังวลเศรษฐกิจมี
แนวโน้มถดถอยจากภาวะเงนิเฟ้อสูง

ชะลอการลงทุน

China Equity
มาตรการกระตุ้นศก. ออกมาอย่างต่อเน่ือง ตดิตามตัวเลขส าคัญที่จะออกมาใน
สัปดาห์นีห้ลายตัว โควิดที่กลับมาระบาดยงัคงกดดันตลาดอยู่บ้างเป็นระยะ

Buy on Dip 

Vietnam Equity
ระดับราคาถือว่าถูก และอัตราเงนิเฟ้อยังอยู่ระดับต ่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
เวียดนามเร่ิมฟ้ืนตัว หลังจากเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตัง้แต่เดือน พ.ค. 

Buy on Dip 

Thai Equity
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีแนวโน้มฟ้ืนตัวจากการเปิดประเทศ แต่ยังมีประเดน็เงนิ
เฟ้อที่สูงขึน้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยปรับคาดการณ์อัตราเงนิเฟ้อเพิ่มขึน้
จากครัง้ก่อน กนง. มีแนวโน้มปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายอีก 2-3 ครัง้ในปีนี ้

ชะลอการลงทุน

Japan Equity
บรรยากาศการลงทนุ ยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก จากการขึน้ดอกเบีย้ของสหรัฐ ตลาดยังคงปรับตัวบวกลบสลับกัน

ชะลอการลงทุน

India Equity ยังคงให้ความระมัดระวังในการลงทนุในตลาดหุ้นอินเดีย เน่ืองจากนโยบายการเงนิ  
เข้มงวดเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ และระดับราคาตลาดหุ้นอินเดียยังอยู่ระดับแพง 

ชะลอการลงทุน

Oil ปริมาณการใช้น า้มันเบนซนิของสหรัฐในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2022 และต้น
เดือนกรกฎาคมยงัคงต ่ากว่าระดับ 2021 การบริโภครายสัปดาห์มีแนวโน้มลดลง

Slightly Underweight 

Gold Dollar index มีแนวโน้มที่จะแขง็ค่ามากขึน้ กดดันท าให้ราคาทองค า ยังอยู่ในระดับ
ราคาที่ ต ่ากว่า 1750 usd/oz

Slightly Underweight 
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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
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