
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

 ตัวเลข PMI ภาคกาผลิตและบริการของยุโรปและสหรัฐฯ
 ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ อาท ิอัตราการว่างงาน ตัวเลข

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ค่าจ้างรายช่ัวโมง และ
จ านวนผู้ขอรับสวัสดกิาร

 การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน
สหรัฐฯ

 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และ
กลุ่มชาตพัินธมิตรของยูเครน ส่งผลกระทบราคาอาหาร
และพลังงานเพิ่มสูงขึน้

 ผลการประชุม FOMC รอบเดือนกรกฎาคม ประกาศขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ตามคาด เป็นอีกครัง้ที่ FOMC ได้ Action อย่าง
ที่ประกาศไว้ในการประชุมครัง้ที่แล้ว และถ้อยแถลงของประธานเฟด กล่าวถึงการขึน้ 0.75% นัน้ไม่ใช่เร่ืองปกติ ส่งผล
ให้ ตลาดคาดว่ายาแรงของ FED นัน้ อาจจะชะลอลงในการประชุมครัง้ต่อไปในเดือนกันยายน

 เฟดเผยแบบจ าลอง GDPNow บ่งชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว1.3% ใน Q3/65  ในขณะที่นักลงทุนคาดเฟดผ่อนการขึน้
ดอกเบีย้ถึงสิน้ปีนี ้ก่อนลดดอกเบีย้ในเดือน มี.ค. 2023 ด้านบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง แต่ตลาดยังคงเกิดภาวะ 
inverted yield curve สะท้อนความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยยังมีอยู่

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้ที่ 1 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ า
ไตรมาส 2 ในวันนี ้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 0.9% หลังจาก GDP หดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 ก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้
การหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ท าให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย "ทางเทคนิค"

 ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอของสหรัฐ โดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 
52.8 ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 2 ปี หรือ นับตัง้แต่เดือน ม.ิย. 2563 โดยดัชนีภาคการผลิตได้รับ
ผลกระทบจากค าส่ังซือ้ใหม่ที่หดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และการจ้างงานหดตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ในขณะที่กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างดิ่งลง 1.1% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทยีบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.1% หลังจากที่ปรับตัวขึน้ 0.1% ในเดือน พ.ค.

 บริษัทจดทะเบียนของสหรัฐฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด โดยบริษัท 279 แห่งในดัชนี
S&P500 รายงานผลประกอบการออกมาแล้ว ซึ่ง 77.8% มีผลประกอบการสูงเกินคาด

 ธนาคารจีนเส่ียงเสียหายจากการผิดนัดช าระหนีเ้งนิกู้จ านองสูงถึง 3.50 แสนล้านดอลล์  ในขณะที่ความเช่ือมั่นที่มีต่อ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนถดถอยลงอย่างหนัก แม้ทางการจีนพยายามที่จะควบคุมวิกฤตการณ์ดังกล่าวไม่ให้รุนแรง
มากขึน้ก็ตาม ทางด้านเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติง้กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนัน้ ธนาคารในจีนอาจได้รับ
ความเสียหายเป็นวงเงนิสูงกว่า 2.4 ล้านล้านหยวน (3.56 แสนล้านดอลลาร์) หรือคิดเป็น 6.4% ของยอดปล่อยกู้จ านอง 

 สัญญาน า้มันดิบเวสต์เทก็ซัส (WTI) ปิดร่วงลงในวันจันทร์ (1 ส.ค.) หลังจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนและสหรัฐ
เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ซึ่งท าให้นักลงทุนวิตกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการใช้น า้มัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ ส่งออกน า้มัน (โอเปก) วันพุธนี ้

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

32,846.45 4,130.29 12,947.97 3,708.10 27,801.64 4,170.10 20,156.51 57,570.25 1,593.24 1,232.00 1,765.22

2.96% 4.26% 4.45% 3.10% -0.40% -1.61% -2.20% 2.67% 2.61% 0.26% 2.25%
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และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
ตลาดหุ้นปรับบวกรับผลประกอบการบริษัทโดยรวมแขง็แกร่ง และ กระแส
คาดการณ์เฟดไม่ขึน้ ดบ. แรง แต่ยังต้องระวังตัวเลข ศก ที่อ่อนแอ กดดันตลาด

ชะลอการลงทุน

Europe Equity
ปัจจัยมหภาคที่ยังกดดันบรรยากาศการลงทนุ ทัง้ราคาพลังงานที่สูงขึน้อย่าง
รวดเร็ว, นโยบายการเงนิตงึตัวของ ECB, ความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ชะลอการลงทุน

China Equity
โควิดกดดันการฟ้ืนตัวของศก.จีนให้สะดุด  และ ตลาดหุ้นจีนยังถูกกดดันจากภาค
การผลิตและอสังหาฯ ที่ชะลอตัว คาดหวังการกระตุ้นเพิ่มเตมิจากภาครัฐ

Neutral

Vietnam Equity
ตัวเลขดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 ส่งสัญญาณ
ขยายตัวต่อเน่ือง มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ 8.9% YoY ขณะที่มูลค่าการน าเข้า
เพิ่มขึน้ 3.4% YoY ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้เวียดนามเกินดุลการค้า

Buy on Dip 

Thai Equity
เศรษฐกิจไทยในช่วงระยะ 3-6 เดือนข้างหน้าเร่ิมมีแนวโน้มที่ดีขึน้ แต่ยังมีความ
เส่ียงจากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย และคาดว่า กนง. มีแนวโน้มปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้นโยบายอีก 2-3 ครัง้ในปีนี ้

Slightly Underweight 

Japan Equity
Valuation อยู่ในระดับที่ถูกเม่ือเทยีบกับตนเองในอดีต ขณะที่ผู้ว่า BOJ ยังเชื่อว่า
การเข้าแทรงแซงค่าเงนิเยนอาจจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการฟ้ืนตัว ศก.

ชะลอการลงทุน

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

ชะลอการลงทุน

Oil
GDP สหรัฐตดิลบในไตรมาสสองท าให้ outlook ของการใช้น า้มัน ในไตรมาสหน้า 
ชะลอตัวลง ราคาของน า้มัน 1-2 เดือน คาดว่าเคล่ือนไหวใน กรอบ 90-103
usd/barrel ขณะที่ EIA คาดการณ์ราคา WTI อยู่ที่ 101 usd/barrel 

Slightly Underweight 

Gold เรามองว่า ทองค ายังมี upside จ ากัด จากการเร่งท า QT ในเดือน กย. ซึ่งอาจจะท า
ให้ ค่าเงนิ USD นัน้แขง็ค่า กดดันทองค าให้ปรับขึน้ได้ไม่มาก 

take profit บางส่วน

Vietnam
Equity

ASP-VIET B-VIETNAM

Global
Healthcare

K-GHEALTH KFHHCARE
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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


