
Index Performance 1 Week

ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

 ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส ำคัญของสหรัฐฯ เช่น ตัวเลข CPI เดือน 
ก.ค. และจ ำนวนผู้ขอรับสวัสดกิำรว่ำงงำนรำยสัปดำห์

 ประมำณกำรณ์ครัง้แรก ตัวเลข GDP (2Q2022) ของ
อังกฤษ (วันที่ 12 ส.ค.) และญ่ีปุ่น (วันที่ 15 ส.ค.)

 ส ำนักงำนสำรสนเทศด้ำนกำรพลังงำนของรัฐบำลสหรัฐ 
(EIA) รำยงำนสถำนกำรณ์และ Outlook ระยะสัน้

 กำรเปิดเผยผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
สหรัฐฯ และไทย

 กำรประชุม กนง. (วันท่ี 10 ส.ค.) กำรปรับขึน้อัตรำดอกเบีย้ 
และมุมมองเศรษฐกิจในระยะถัดไป

 สถำนกำรณ์กำรเมืองระหว่ำงไต้หวัน-จีน 
 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียกับยูเครน และ

กลุ่มชำตพัินธมิตรของยูเครน ส่งผลกระทบรำคำอำหำร
และพลังงำนเพิ่มสูงขึน้

 Nancy Pelosi ประธำนรัฐสภำของสหรัฐฯ เดินทำงไปเยือนไต้หวัน ส่งผลให้จีนมีควำมไม่พอใจในกำรก้ำวก่ำยกิจกำร
ภำยในประเทศ ตำมหลักนโยบำย “จีนเดียว” ทำงจีนได้ซ้อมรบในพืน้ที่ทะเลจีนใต้ใกล้กับเกำะไต้หวันตำมที่ได้มีกำร
เตือนมำก่อนหน้ำนี ้โดยจีนซ้อมยิงขีปนำวุธหลำยลูกตกน่ำนน ำ้รอบๆเกำะไต้หวัน บำงลูกตกลงในเขตน่ำนน ำ้ของญ่ีปุ่น 
นอกจำกนี ้จีนยังได้ประกำศจะซ้อมรบเพิ่มเติมในเขตทะเลเหลือง ซึ่งมีพรมแดนทำงทะเลติดกับเกำหลีใต้ในระยะถัดไป

 ทำง Phillip Fund SuperMart คำดว่ำไม่ง่ำยนัก ที่จะเกิดกำรรบกันขึน้ เน่ืองจำก ทัง้จีนและไต้หวันมีกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงกันจ ำนวนมำก นอกจำกนี ้ไต้หวันถือเป็นผู้ ส่งออกเซมิคอนดัคเตอร์รำยใหญ่ของโลก หำกเกิดภำวะสงครำมใน
ไต้หวันแล้วอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรขำดแคลนชิปเพิ่มมำกขึน้ และกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในที่สุด

 กระทรวงแรงงำนสหรัฐเปิดเผยอัตรำกำรว่ำงงำนลดลงสู่ระดับ 3.5% ต ่ำสุดในรอบ 50 ปี และ ต ่ำกว่ำที่นักวิเครำะห์
คำดกำรณ์ที่ระดับ 3.6% ขณะที่ตัวเลขค่ำจ้ำงรำยช่ัวโมงโดยเฉลี่ยของแรงงำน ดีดตัวขึน้ 0.5% เมื่อเทยีบรำยเดือน และ
พุ่งขึน้ 5.2% เมื่อเทยีบรำยปี  ด้ำนตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรพุ่งขึน้ 528,000 ต ำแหน่งในเดือนก.ค. โดยพุ่งขึน้
มำกกว่ำ 2 เท่ำจำกที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ที่ระดับ 258,000 ต ำแหน่ง

 FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้ำ นักลงทุนให้น ำ้หนัก 71.5% ที่เฟดจะปรับขึน้อัตรำดอกเบีย้ 0.75% สู่ระดับ 
3.00-3.25% ในกำรประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. โดยเพิ่มขึน้จำก 45.5% ในช่วงก่อนเปิดเผยตัวเลขกำรจ้ำงงำนที่พุ่งขึน้

 ธนำคำรกลำงอังกฤษ (BOE) ปรับขึน้อัตรำดอกเบีย้นโยบำยอีก 0.50%สู่ระดับ 1.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 27 ปี
จำกประเด็นอัตรำเงนิเฟ้อที่ยังคงเร่งตัวสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยคำดว่ำอัตรำเงนิ เฟ้ออังกฤษจะแตะจุดสูงสุดที่ 13.3% 
ในเดือนตุลำคมนี ้ก่อนที่จะเร่ิมปรับตัวลดลง 

 ธนำคำรกลำงอินเดีย (RBI) ประกำศขึน้อัตรำดอกเบีย้นโยบำยอีก 0.50% สู่ระดับ 5.40% ซึ่งเป็นไปตำมที่นักวิเครำะห์
คำด โดย RBI จะยังคงเฝ้ำระวังและรักษำเสถียรภำพของเงนิรูปี สกุลเงนิของอินเดียร่วงลงเกือบ 7% ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
เป็นผลจำก Fund Flow ไหลออกของกองทุนต่ำงประเทศ และกำรขำดดุลกำรค้ำ

 ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอำเซียน มำจำกกำรกลับมำเปิดประเทศอย่ำงเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยหนุนภำค
บริกำร กำรบริโภค กำรท่องเที่ยวและส่งออก  และตัวเลข GDP ของกลุ่มประเทศอำเซียนสำมำรถเติบโตได้ดีในปีนี ้ 
ขณะที่ระดับ EPS Growth อยู่ในระดับที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะเวียดนำม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ ไทย แต่ยังมีปัจจัย
กดดันจำกภำวะภูมิรัฐศำสตร์ ซึ่งอำจกระทบต่อห่วงโซ่กำรผลิต, เงนิเฟ้อ และ ภำวะเศรษฐกิจโลก

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

32,801.51 4,145.19 13,207.69 3,725.39 28,175.87 4,156.91 20,201.94 58,387.93 1,601.09 1,272.06 1,774.15

-0.14% 0.36% 2.01% 0.47% 1.35% -0.32% 0.23% 1.42% 0.49% 3.25% 0.51%
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ผ ูล้งทนุโปรดท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ เง่ือนไขผลตอบแทน

และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ

US Equity
ควำมกังวล เฟดเดนิหน้ำขึน้ดอกเบีย้ กลับมำอีกครัง้ หลังประกำศ ตัวเลขจ้ำงงำน 
และ ระดับค่ำจ้ำงที่สูงกว่ำคำด กดดันตัวเลขเงนิเฟ้อ ระมัดระวังลงทนุระยะสัน้

ชะลอกำรลงทุน

Europe Equity
ตลำดหุ้นยุโรปชะลอกำรฟ้ืนตัวในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ด ีปัจจัยควำมเส่ียง
ของกำรขำดแคลนพลังงำนยังคงกดดัน ขณะที่สงครำมรัสเซีย-ยเูครน ยังยืดเยือ้

ชะลอกำรลงทุน

China Equity
โควิดกดดันกำรฟ้ืนตัวของศก.จีนให้สะดุด  และ ตลำดหุ้นจีนยังถูกกดดันจำกภำค
กำรผลิตและอสังหำฯ ที่ชะลอตัว คำดหวังกำรกระตุ้นเพิ่มเตมิจำกภำครัฐ
หุ้นจีน A-Share ที่ได้รับผลบวกจำกกำรกระตุ้นนโยบำยภำครัฐของจีนโดยตรง

Neutral

Vietnam Equity

ผลประกอบกำรออกมำดีตำมกำรพืน้ตัวของเศรษฐกิจ โดยนอกจำกธุรกจิกำรบิน
ที่ฟ้ืนตัวหลังหมดกำรระบำดของ COVID-19 แล้ว ธุรกิจบริกำร (Non-aviation) ยัง
ได้รับผลบวกตำมมำด้วย เช่น กลุ่มบริกำรอำหำรของสำยกำรบนิ  กำรขำยสินค้ำ
ปลอดภำษี  ร้ำนอำหำรในท่ำอำกำศยำน และกำรบริกำรห้องพัก

Buy on Dip 

Thai Equity
เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีแนวโน้มที่ดีขึน้ จำกกำรเปิดเศรษฐกจิมำกขึน้ แต่ยังมีควำม
เส่ียงกดดันจำกแนวโน้มกำรปรับขึน้ อัตรำดอกเบีย้ของ กนง. เพื่อรับมือเงนิเฟ้อ 
โอกำสที่ กนง. จะปรับขึน้อัตรำดอกเบีย้ครัง้ละ 0.25% ในกำรประชุม 3 ครัง้

ชะลอกำรลงทุน

Japan Equity
มูลค่ำหุ้นอยู่ในระดับต ่ำ ควำมกังวลเร่ืองเงนิเฟ้ออยู่ในระดับต ่ำ แต่ตลำดหุ้นมัก
เคล่ือนไหวตำม Sentiment risk on-off ของตลำดหุ้นโลกเป็นหลัก โดยหุ้นญ่ีปุ่ น
กลับมำยืนเหนือเส้นค่ำเฉล่ียระยะยำว แต่ยังไม่สำมำรถท ำจุดสูงสุดใหม่ได้

ซือ้ขำยตำมกรอบ
แนวรับแนวต้ำน

India Equity ระมัดระวังกำรลงทนุ เน่ืองจำกนโยบำยกำรเงนิเข้มงวดเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อ
ล่ำสุด ธนำคำรกลำงอนิเดีย (RBI) ประกำศขึน้ดอกเบีย้ อีก 0.50% สู่ระดับ 5.40% 

ชะลอกำรลงทุน

Gold ทองค ำยังมี upside จ ำกัด จำกกำรเร่งท ำ QT ในเดือน กย. ซึ่งอำจจะท ำให้ ค่ำเงนิ 
USD นัน้แขง็ค่ำ กดดันทองค ำให้ปรับขึน้ได้ไม่มำก 

Inflation Hedge

Vietnam
Equity

ASP-VIET B-VIETNAM

Global
Healthcare

K-GHEALTH KFHHCARE

ASEAN
Equity

B-ASEAN
K-AEC

ES-INDONESIA
(new IPO)
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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


