
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

 การประชุม FED (วันที่ 26-27 ก.ค.2565)
 ประกาศ GDP ไตรมาส 2 ปี 2022 ของสหรัฐฯ
 ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เช่น ยอดขายบ้านสร้างใหม่

เดือน มิ.ย., ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดกิารว่างงานรายสัปดาห์
 ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรป เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), 

GDP ไตรมาส 2 ปี 2022 ของเยอรมนีและกลุ่มยูโรโซน
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเวียดนาม
 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และ

กลุ่มชาตพัินธมิตรของยูเครน ส่งผลกระทบราคาอาหาร
และพลังงานเพิ่มสูงขึน้

 ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันที่ 25 ก.ค. หลังผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยหุ้นสแนป 
เจ้าของแอปพลิเคชันสแนปแชตร่วงลงเกือบ 40% หลังเปิดเผยการขยายตัวของยอดขายอ่อนแอที่สุดในรายไตรมาส
ด้านหุ้นทวิตเตอร์ฟ้ืนตัวจากการติดลบ และบวกขึน้ 0.8% หลังเปิดเผยรายได้ลดลงเกินคาด และหุ้นบริษัทออนไลน์ที่
พึ่งพาการโฆษณา อาท ิเมตา แพลตฟอร์มส และอัลฟาเบท ร่วงลง 7.6% และ 5.6% ตามล าดับ ถ่วงดัชนี Nasdaq ลดลง

 ECB มีมติปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% เป็นครัง้แรกในรอบ 11 ปี ECB ชีก้ารปรับนโยบายการเงนิกลับสู่สภาวะปกติใน
การประชุมนโยบายการเงนิครัง้ถัดๆไป  แต่เส้นทางอัตราดอกเบีย้นโยบายยังขึน้อยู่ กับข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงนิ
เฟ้อที่ 2% ในระยะกลาง และเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือประเทศหนีสิ้นสูงในยูโรโซน – ECB เปิดเผยกลไกใหม่เรียกว่า 
Transmission Protection Instrument (TPI) เพื่อช่วยเหลือประเทศในยูโรโซนที่มีปัญหาหนี ้ทัง้นี ้ภายใต้กลไก TPI จะท า
ให้ ECB สามารถเข้าซือ้พันธบัตรจากประเทศที่มีหนีสิ้นจ านวนมาก เช่น อิตาลี เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร และลดความเส่ียงต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก

 FedWatch Tool ของ CME Group ชีว่้า นักลงทุนให้น า้หนักเพียง 30.9% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 1.00% ในการ
ประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. และให้น า้หนัก 69.1% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75%

 เฟดสาขาแอตแลนตาเปิดเผยแบบจ าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดซึ่งแสดงให้เหน็ว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ใน
ไตรมาส 2 จากเดิมที่คาดการณ์ในวันที่ 15 ก.ค.ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.5%

 อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปของญ่ีปุ่นเพิ่มขึน้ 2.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน มิ.ย. หลังจากเพิ่มขึน้ 2.5% ในเดือน พ.ค. 
ในขณะที่อัตราเงนิเฟ้อที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึน้ 1.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งตัวจากที่เพิ่มขึน้ 
0.8% ในเดือน พ.ค.

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนีล้งเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.9% จากเดิมคาด 3% และปรับ
ลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 66 ลงมาอยู่ที่ 4.2% จากเดิมคาด 4.5% โดยถึงแม้จะมีสัญญาณไปในทางบวก แต่เน่ืองจาก
ราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

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

31,900.61 3,961.63 12,396.47 3,596.49 27,914.66 4,238.23 20,609.14 56,072.23 1,552.73 1,228.84 1,726.46

1.96% 2.55% 3.45% 3.43% 4.20% -0.24% 1.53% 4.30% 1.26% 0.71% 1.15%

26 ก.ค. – 1 ส.ค. 2565
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US Equity
รอตดิตามแถลงการณ์นโยบายเฟด มุมมองภาวะเศรษฐกิจ การตัดสินใจด้าน
นโยบายดอกเบีย้ และ ตัวเลข GDP Q2 ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มตลาดในระยะถัดไป

ชะลอการลงทุน

Europe Equity
ปัจจัยมหภาคที่ยังกดดันบรรยากาศการลงทนุ ทัง้ราคาพลังงานที่สูงขึน้อย่าง
รวดเร็ว, นโยบายการเงนิตงึตัวของ ECB, ความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ชะลอการลงทุน

China Equity
โควิดสายพนัธ์ุย่อยท าพษิ การระดมตรวจเชือ้ และ Soft Lockdown กดดันการฟ้ืน
ตัวของศก.จีนให้สะดุด ขณะที่ภาคอสังหาฯ เป็นปัจจัยที่ต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ

Buy on Dip 

Vietnam Equity
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ยังคงคาดการณ์ GDP ปีนีข้องเวียดนาม
ขยายตัวอยู่ที่ 6.5% และขยายตัว 6.7% ในปี 2023 แม้ว่า GDP ไตรมาส 2 ที่ผ่าน
มาขยายตวั 7.72% YoY ก็ตาม 

Buy on Dip 

Thai Equity
เศรษฐกิจไทยในช่วงระยะ 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเส่ียงเพิ่มสูงขึน้จากภาวะเงนิ
เฟ้อ และค่าเงนิบาทที่อ่อนตัว คาดว่า กนง. มีแนวโน้มปรับขึน้อัตราดอกเบีย้
นโยบายอีก 2-3 ครัง้ในปีนี ้โดยการประชมุของ กนง. รอบถัดไป วันที่ 10 ส.ค.65

ชะลอการลงทุน

Japan Equity
BOJ ยังคงยดึม่ันนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อเน่ือง พร้อมปรับลด
คาดการณ์ GDP ปีนีล้ง ด้านค่าเงนิเยนยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเน่ืองจากส่วนต่าง
ดอกเบีย้ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เพิ่มขึน้

ชะลอการลงทุน

India Equity
ให้ความระมัดระวังในการลงทนุ เน่ืองจากนโยบายการเงนิเข้มงวดเพื่อควบคุมเงนิ
เฟ้อ โดยการประชมุธนาคารกลางอนิเดียในสัปดาห์หน้า (วันที่ 2-4 ส.ค.) คาดการณ์
ว่าจะปรับขึน้ดอกเบีย้อ้างอิงอีก 0.5% จาก 4.90% เป็น 5.40%

ชะลอการลงทุน

Oil ความกังวลการชะลอตวัของ ศก US ท าให้ Demand ลดลง  Crude inventories นัน้
มีปริมาณเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นแรงกดดันระยะสัน้

Slightly Underweight 

Gold ในระยะสัน้ Dollar index อาจจะมีการอ่อนตัวลงจากการความกังวลของ GDP สหรัฐ
ที่อาจจะชะลอตัว ทองค าเป็น Hedging Asset ได้ในระยะสัน้ 

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

Facebook : Phillip Fund SuperMart

Twitter : @PFundSuperMart


