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U.S. inflation hit 40-year high in June
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นเป็น 9.1%YoY
ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 40 ปี ทำให้ตลาดมองความน่าจะเป็นที่เฟดจะ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.0% ในการประชุมเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 30%
EIA คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันโลกจะต่ำกว่าอุปทานน้ำมันในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้
จึงอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจกำลังผ่าน
จุดสูงสุดและมีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศมากขึ้น
หลังจากที่ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเหนือ 3% ทำให้
ราคาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูง (IG) เริ่มมี
ความน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง เราจึงปรับเพิ่มน้ำหนักการ
ลงทุนจาก Slightly Underweight เป็น Neutral
จีนรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 0.4%YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
ไว้ที่ 1.0%YoY จากผลกระทบของการ Lockdown ในเมืองใหญ่
หลายเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
สำหรับมุมมองตราสารหนี้จีน เราได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนจาก
Slightly Overweight เป็น Neutral จากความกังวลของ
อสังหาริมทรัพย์จีนที่อาจฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาด และปัจจัยกดดันเรื่อง
การผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Highlighted Funds
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว เราคาดว่าหุ้นจีนจะ
ค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางจีนที่ออกมาในช่วงไตรมาส 2 (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำ
ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHEVO : ลงทุนในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการบริโภค 2. กลุ่มเทคโนโลยี 3. กลุ่มอุตสาหกรรม 4. กลุ่ม
พลังงานสะอาด 5. กลุ่มยาและสุขภาพ (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง
เล็ก และลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเวียดนามยังขยายตัวที่ 6.42%YoY ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปี
ที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน
3 เดือนขึ้นไป)
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Investment Strategy
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น
เป็น 9.1%YoY และ 1.3%MoM ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ
40 ปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยกระจายตัวในหลาย
หมวดสินค้า (ภาพที่ 1) ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นทำให้
ตลาด (Fed Funds Futures) มองความน่าจะเป็นที่เฟด
จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.0% ในการประชุมเดือน ก.ค. เพิ่ม
ขึ้นเป็น 30% อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นาย James
Bullard ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ออกมาสนับสนุนให้
เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% อีกทั้งยอดค้า
ปลีกเดือน มิ.ย. ที่ขยายตัว 1.0%MoM มากกว่าคาด
ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้ นตัวกลับมาในช่วงปลายสัปดาห์
ปัจจุบันความกังวลเศรษฐกิจถดถอยยังคงอยู่ สะท้อน
จากการเคลื่อนไหวของ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 2 ปี ที่
เพิ่มขึ้นสวนทางกับ Bond Yield อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวลด
ลง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่าง Bond Yield 10 ปี และ 2 ปี
(Yield spread) ติดลบลึกขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543
(ภาพที่ 2) โดยปัจจุบันเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุน
ในตราสารหนี้ต่างประเทศมากขึ้น หลังจากที่ Bond Yield
สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเหนือ 3% ทำให้ราคา
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูง (IG)
เริ่มมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง เราจึงปรับ
เพิ่มน้ำหนักการลงทุนจาก Slightly Underweight เป็น
Neutral สำหรับมุมมอง 6-12 เดือน
จีนรายงาน GDP ไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 0.4%YoY ต่ำ
กว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.0%YoY จากผลกระทบของการ
Lockdown ในเมืองใหญ่หลายเมืองเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ยัง
เติบโตดีที่ระดับ 3.1%YoY ฟื้ นตัวจากเดือน พ.ค. ที่ระดับ
-6.7%YoY (ภาพที่ 3) อย่างไรก็ตาม จากความเสี่ยงของ
มาตรการ Zero-COVID ของจีน ทำให้นักวิเคราะห์ปรับ
ลดตัวเลขคาดการณ์ GDP จีนในปีนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ
3.4% ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ระดับ 5.5%
สำหรับมุมมองตราสารหนี้จีน เราได้ปรับลดน้ำหนักการ
ลงทุนจาก Slightly Overweight เป็น Neutral สำหรับ
มุมมอง 6-12 เดือน จากความกังวลของอสังหาริมทรัพย์
จีนที่อาจฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาด โดยมีปัจจัยกดดันเรื่องการ
ผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และอาจ
ทำให้มีการปรับเพิ่มหนี้เสีย (NPL) ในกลุ่มสถาบันการเงิน

ภาพที่ 1 : U.S. inflation hit 40-year high in June

Source : Bureau of Labor Statistics, Bloomberg as of 13 July 2022

ภาพที่ 2 : Inversion Deepens as Traders Ramp
Up Bets on Full-Point Fed Hike

Source : Bloomberg as of 13 July 2022

ภาพที่ 3 : China’s economy expands slowest
since Wuhan lockdown

Source : National Bureau of Statistics, Bloomberg as of 15 July 2022
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Chart of the week
Oil Inflation vs Headline Inflation

Source: Topdown Charts, Refinitiv as of 14 July 2022

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนมิ.ย. 2565 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสูงกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ โดยปัจจัยหลักมาจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 41.6% YoY โดยราคาพลังงานที่เพิ่มสูง
ขึ้นต่อเนื่องเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างความกังวลให้กับ
ตลาด เนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนให้ลดลง
หากวิเคราะห์ถึงสถิติในอดีต พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของสหรัฐฯ ที่เป็นการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (YoY%) มักจะมีการเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลง YoY%
ของราคาน้ำมันดิบ (WTI) กล่าวคือ หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป YoY%
ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป YoY% ปรับตัวลดลงตาม
โดยในปัจจุบันทิศทางการเปลี่ยนแปลง YoY% ของราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และยังคงมีแนว
โน้มปรับตัวลดลงอีกในระยะข้างหน้าจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบมีแนว
โน้มทรงตัว อีกทั้ง EIA คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันโลกจะต่ำกว่าอุปทานน้ำมันในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ จึงอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
อาจกำลังผ่านจุดสูงสุดและมีแนวโน้มชะลอตัวลง
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Asset Class View
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MFC Analysis
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลงและ IRS ยังถูก rec. ในกลุ่ม 5-10
yr เป็น Flattening curve ตาม recession theme ประกอบกับสภาพ
คล่องเงินบาทในมือนักลงทุนรายใหญ่ยังดูมีมาก เช่น กลุ่มธนาคารทำให้มี
แรงสนับสนุนพันธบัตรระยะกลางและยาวต่อไป สอดคคล้องกับผลการ
ประมูล LB31DA (22bln) ที่ออกมาดี (b/c 2.27x @ avg 2.4512) แม้ค่า
เงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยอ่อนสุด 36.74 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าสุด
ตั้งแต่ Feb 2007 (หรืออ่อนสุดรอบ15ปี) โดยภาพรวมความกังวลเงินเฟ้อที่
ยังคงเร่งตัวในประเทศหลักๆ ทั่วโลก ทำการขึ้นดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง
หลักๆ ยังถูกดำเนินการและรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสี่ยงของ Recession
ให้เกิดขึ้นต่อไป
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตามปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การคาดการณ์ผลการประชุม กนง.ในวันที่ 10 ส.ค. 2. การเคลื่อนไหวของ
ตลาด IRS ที่ส่งผลโดยตรงราคาตราสารหนี้ 3. ตัวเลขเงินเฟ้อ 4. แรงกดดัน
ในการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งเร่งขึ้น
ดอกเบี้ย (Frontloading) และลดขนาดงบดุล (QT) 5. อุปทานพันธบัตร
ไทย (LB Supply) ที่อยู่ในระดับสูง (271,000 ลบ.) ขณะที่ความต้องการ
ลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ลดลงท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น และ
เงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูง

อาทิตย์ที่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงท่ามกลาง
ความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ นักลงทุนขายพันธบัตรระยะสั้น
และเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวจนเกิดภาวะที่เรียกว่า Inverted Yield
curve อย่างไรก็ดีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 3 เดือนอยู่
ระดับต่ำกว่า 10 ปี ทั้งนี้ส่วนต่างระหว่าง 3 เดือนและ 10 ปี เป็นเครื่อง
มือที่ธนาคารกลางสหรัฐฯใช้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
โดยสัปดาห์ที่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลง
-17bps สู่ระดับ 2.92%
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเป็นขาขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ย Fed fund rate อย่างไร
ก็ตามในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะชะลอการปรับขึ้น
เนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลง
เราเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบายที่
เข้มงวด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเป้าหมายเงินเฟ้อ
ของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ 2%

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

5

Weekly Investment Strategy
18 กรกฎาคม 2565
Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารทุนใน
ประเทศ
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ประเทศ
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MFC Analysis

3

SET ปิด 1,533.37 -1.57% WoW ปัจจัยกดดัน คือ ตัวเลขเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย.ที่ +9.1% ทำจุดสูงสุดต่อเนื่องในรอบ 41 ปีและ
สูงกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ Fed Fund futures ปรับคาดการณ์ว่าเฟดมี
โอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 100bps. ในการประชุมเดือน ก.ค. และเพิ่ม
ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะ Recession เพิ่มขึ้น สังเกตได้จาก
สัญญาณ Inverted Yield curve ที่ติดลบมากขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันดิบ
WTI ลดลง -7.1% WoW หลัง IEA ปรับมุมมองว่าตลาดน้ำมันที่ตึงตัวจะ
ผ่อนคลายลง
ติดตามปัจจัยกำหนดทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกในสัปดาห์นี้ได้แก่
1) สถานการณ์รัสเซีย-ประเทศตะวันตก ว่ารัสเซียจะกลับมาส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้ยุโรปหลังปิดซ่อมบำรุงท่อ Nord Stream 1 ระหว่างวันที่
11-21 ก.ค. หรือไม่ เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคา
น้ำมันดิบโลก
2) ติดตามตัวเลขส่งออกสินค้าเดือน มิ.ย. ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ โดย
คาดว่าสินค้าส่งออกกลุ่มอาหารจะยังมีอัตราการเติบโตในเกณฑ์ดีจาก
ความต้องการของตลาดโลก

3

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง โดยดัชนี MSCI
World -1.34% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging -3.77% (WoW)
ท่ามกลางความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ความวิตกกังวลยุโรปจะ
เผชิญการถดถอยทางเศรษฐกิจหากรัสเซียตัดส่งก๊าซธรรมชาติ และ
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯเพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคาร
กลางสหรัฐฯมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75%
ตลาดตราสารทุนต่างประเทศเผชิญความวิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ
ถดถอยและแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ
ธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลกรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯที่เริ่มต้นลด
ขนาดงบดุล (Balance Sheet) ทั้งนี้การปรับขึ้นของดัชนีเป็นโอกาสปรับ
พอร์ทลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

6

Weekly Investment Strategy
18 กรกฎาคม 2565
Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
3-6
Asset Class
6-12
เดือน
เดือน

อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

3
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MFC Analysis

อาทิตย์ที่แล้วดัชนี SETPREIT ปรับตัวลง -1.47% (WoW) ท่ามกลาง
บรรยากาศการลงทุนไร้ปัจจัยหนุนและถูกกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ
ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์เงินเฟ้อในประเทศที่ปรับตัวขึ้นจะกดดันให้
กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย R/P 1 วันในช่วงที่เหลือของปีนี้
Yield Spread ของ REITs ไทยอยู่ที่ 2.95% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ที่
3%
ดัชนี REITs ไทยอยู่ระดับต่ำมานานขณะที่นักลงทุนยังเชื่อมั่นต่อความ
สามารถในการทำกำไรของกองทรัสต์ที่มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าที่มีแนว
โน้มปรับขึ้นค่าเช่าในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดีแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย
ของ กนง.เป็นปัจจัยกดดันต่อโมเมนตัมตลาดที่อาจกดดันต่อตลาด
REITs ระยะหนึ่ง เราแนะนำ Selected กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิด
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มรายได้ฟื้ นตัวขึ้น

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้ว ปรับตัวลง -0.85% (WoW)
เคลื่อนไหวไร้ทิศทางเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ามกลางความ
วิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรปจะถดถอย ทว่าแรงกดดันเงินเฟ้อคลาย
ตัวนักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 1.00% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนนี้
หลังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย
ม.มิชิแกนแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ เนื่องจากการ
ปรับตัวขึ้นมามากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนจับตา
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และการประชุมธนาคารกลางยุโรปที่จะ
ประชุมนโยบายการเงินในเดือนนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนในระยะถัด
ไป ทั้งนี้เราคาดว่า REITs ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน สหรัฐฯ
และยุโรปถูกกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยทำให้นักลงทุนวิตกกังวล
เศรษฐกิจถดถอยขณะที่ REITs ญี่ปุ่นมีปัจจัยหนุนจากธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องและคงมาตรการเข้าซื้อ
กองทุน ETF และ J-REITs

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง -6.87% (WoW)
ท่ามกลางความวิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะถดถอย การล็อกดาวน์บาง
พื้นที่ในจีน กดดันแนวโน้มความต้องการน้ำมันชะลอตัว นอกจากนี้แล้ว
Energy Information Administration เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบ
คงคลังสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 ก.ค. ขณะ
ที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 1.5 แสนบาร์เรล หลังจากที่เพิ่มขึ้น 8.2 ล้าน
บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า
ระยะสั้นราคาน้ำมันเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากความกังวลว่าอุปทาน
น้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ ปธน.โจ ไบเดนได้เยือนตะวันออกกลางเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อขอร้องให้ชาติตะวันออกกลางผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
นักลงทุนยังจับตาการกลับมาของปริมาณน้ำมันดิบลิเบีย นายกรัฐมนตรี
อับดุล ฮามิด บีบาห์ของลิเบีย กล่าวการส่งออกของประเทศเตรียมเพิ่มขึ้น
หลังจากหยุดส่งออกน้ำมันไปหลายเดือน
นักลงทุนยังควรติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนและรัสเซียที่กลับมา
ตึงเครียดอีกครั้ง

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวลง -1.97% (WoW) กองทุน SPDR
gold trust ที่เป็นหนึ่งในกองทุนลงทุนทองคำขนาดใหญ่ สัปดาห์ที่แล้ว
ขายสุทธิทองคำ 8.99 ตัน ขณะเดียวกันดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นเทียบ
กับสกุลสำคัญทั้ง 6 สกุล โดยสัปดาห์ที่แล้วดัชนี Dollar ปรับตัวขึ้น
+0.97% (WoW)
แนวโน้มราคาทองคำถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯดำเนิน
นโยบายการเงินเข้มงวด นักลงทุนรอดูท่าทีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
พิจารณาดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการเฟดเดือนก.ค. อย่างไร
ก็ตามเราเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะสะท้อนข่าวการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯไประยะหนึ่งแล้ว ทว่านักลงทุนจับตาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ของสหรัฐฯ ที่จะใช้บ่งชี้การลงทุนทองคำระยะสั้น

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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หมายเหตุ : 1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ ต้อง
ทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงตัวอย่าง
เบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คำเตือน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัท
จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น
บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบาง
ส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้
สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้
หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยน
ไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่น
สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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