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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

 ประชุม BOJ และ ECB
 รายงานอัตราเงนิเฟ้อเดือน มิ.ย.ของ EU และอังกฤษ
 รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือน มิ.ย. และดัชนีท่ีอยู่

อาศัยเดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ
 รายงานตัวเลขส่งออก/ น าเข้าเดือน มิ.ย. และอภปิราย

รัฐสภาของไทย
 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และ

กลุ่มชาตพัินธมิตรของยูเครน ส่งผลกระทบราคาอาหาร
และพลังงานเพิ่มสูงขึน้

 หุ้นแอปเป้ิล ซึ่งเป็นหน่ึงใน 30 หลักทรัพย์ที่ใช้ค านวณดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 2.06% ในวันที่ 18 ก.ค. หลังจากส านัก
ข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทแอปเป้ิลวางแผนที่จะชะลอการจ้างงาน และการใช้จ่ายในปีหน้าเพื่อรับมือกับการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า แอปเป้ิลก าลังปรับตัวทศิทางเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งซึ่ง
รวมถึงเมตา แพลตฟอร์มส และเทสลาที่ชะลอการจ้างงานในขณะนี ้จากข่าวดังกล่าวของแอปเป้ิลได้ฉุดตลาดอ่อนแรง
ลง หลังจากตลาดพุ่งขึน้ในช่วงแรก ขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของโกลด์แมน แซคส์ รวมทัง้การคาดการณ์ที่ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้แรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี ้

 ตลาดพันธบัตรสหรัฐยังคงเกิดภาวะ Inverted yield curve ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีดีดตัว
เหนือระดับ 3.18% และสูงกว่าอายุ 5 ปี, 10 ปี และ 30 ปี ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอย
จากการเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงนิเฟ้อของเฟด (FED) ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเทขายพันธบัตรของตลาด
เกิดใหม่ในเอเชียในเดือนที่แล้ว ท่ามกลางการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ ท าให้ความน่าเข้าลงทุนของกลุ่มสินทรัพย์เส่ียงลดลง

 FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุนให้น า้หนักเพียง 30% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 1.00% ในการ
ประชุมวันดังกล่าว และให้น า้หนัก 70% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% การปรับลดการคาดการณ์ดังกล่าวมีขึน้ 
หลังจากผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงนิเฟ้อของสหรัฐจะแตะระดับ 5.2% ในช่วง 1 
ปีข้างหน้า โดยต ่ากว่าระดับ 5.3% ที่มีการส ารวจในเดือนที่แล้ว และเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ.

 จีนประกาศ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว +0.4% ต ่ากว่าคาดไว้ที่ 1% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. โต +3.9% 
ต ่ากว่าคาดที่ 4.1% แต่มากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ 0.7% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค้าปลีกเดือน มิ.ย. ออกมาเติบโตดีมากที่ 
+3.1% มากกว่าที่คาดไว้ว่าจะถดถอย -0.3% และมากกว่าเดือน พ.ค. ที่ -6.7% จากการที่บรรดา E-Commerce ท า
โปรโมช่ันในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา

 มอร์แกน สแตนลีย์หั่นคาดการณ์ GDP อินเดียเหลือ 7.2% เหตุสถานะการเงนิตึงตัว จากการคาดการณ์ก่อนหน้านีท้ี่ 
7.6% เน่ืองจากสถานะทางการเงนิตึงตัวขึน้ และภาวะชะลอตัวของการค้าทั่ว ทัง้นี ้การลดคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดีย
ของมอร์แกน สแตนลีย์ มขึีน้หลังเศรษฐกิจอินเดียเติบโตชะลอตัวสู่ระดับต ่าสุดในรอบหน่ึงปีในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี ้
ที่ 4.1% โดยการปรับลดคาดการณ์จีดีพีดังกล่าวสอดคล้องกับประมาณการของธนาคารกลางอินเดีย โดยธนาคารกลาง
อินเดียเองก็ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% ในเดือนม.ิย.
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US Equity
นักลงทนุวิตก เงนิเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี เฟดยังเดนิหน้าขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างต่อเน่ือง ตลาดมีความเส่ียงปรับตวัขึน้เพื่อลงต่อจากปัจจัยกดดันเดมิๆ

ชะลอการลงทุน

Europe Equity
มีความเส่ียงที่ตลาดหุ้นยุโรปจะผันผวนและปรับตวัลงได้อีกจากปัจจัยพืน้ฐาน
เศรษฐกิจที่เปราะบาง แรงกดดันจากนโยบายการเงนิที่ตงึตัว

ชะลอการลงทุน

China Equity
โควิดสายพนัธ์ุย่อยท าพษิ การระดมตรวจเชือ้ และ Soft Lockdown กดดันการฟ้ืน
ตัวของศก.จีนให้สะดุด ในขณะที่ปัญหาภาคอสังหาฯ เป็นปัจจัยที่ต้องตดิตาม

Buy on Dip 

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

Buy on Dip 

Thai Equity
เศรษฐกิจไทยในช่วงระยะ 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเส่ียงเพิ่มสูงขึน้จากภาวะเงนิ
เฟ้อ และค่าเงนิบาท รวมทัง้ความกังวลเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย และคาด
ว่า กนง. มีแนวโน้มปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายอีก 2-3 ครัง้ในปีนี ้

ชะลอการลงทุน

Japan Equity
ปัจจัยหนุนหลักยังเป็นนโยบายการเงนิที่ผ่อนคลาย ค่าเงนิเยนที่อ่อนค่าที่ช่วย
หนุนก าไรของบริษัทส่งออก  แต่ยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก จากการขึน้ดอกเบีย้ของสหรัฐ ตลาดยังคงปรับตวับวกลบสลับกัน

ชะลอการลงทุน

India Equity
ระมัดระวังในการลงทนุในตลาดหุ้นอินเดีย เน่ืองจากนโยบายการเงนิเข้มงวดเพื่อ
ควบคุมเงนิเฟ้อ ตัวเลขการว่างงานที่ยังอยู่ระดับสูง (เดือนเม.ย. อยู่ระดับ 7.8% ) 
และระดับราคาตลาดหุ้นอินเดียยังอยู่ระดับแพง เม่ือเทยีบกับตลาดต่างๆในเอเชีย 

ชะลอการลงทุน

Oil EIA เดือน ก.ค. 65 ปรับลดคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น า้มันโลกในปี 2022
ราว 0.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับเฉล่ียที่ 99.57 ล้านบาร์เรล

Slightly Underweight 

Gold ราคาทองค าโดนกดดัน จาก Dollar ที่แขง็ค่าอย่างต่อเน่ือง เราเชื่อว่าความผันผวน 
ในราคาทองค ายังด าเนินต่อไป 

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 **



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


