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Summary &   
ภาวะการลงทุนในช่วงสัปดาหท์ีผ่่านมา 

บลจ. กรุงไทย 
(*) US CPI : จบัตารายงานเงนิเฟ้อเดอืนก.พ.ของสหรฐัฯ 10 มี.ค.นี ้Consensusคาดที่ 7.9%y-y เพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหนา้ที่ 7.5% 

(*) ECB Meeting : การประชมุ ECB 10 มี.ค. คาดว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงิน แต่แนะติดตามมมุมองเศรษฐกิจ 

(-) Geopolitical risk: ความตงึเครียดระหว่างรสัเซีย-ยเูครนยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่องภายหลงัจากที่การเจรจาในรอบแรกยงัไม่มีบทสรุป 
รสัเซียกลบัมาโจมตียเูครนอีกครัง้ขณะที่ข่าวไม่เป็นทางการ กล่าวว่า รสัเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์Zaporizhzhia ของยูเครนไดแ้ลว้ 
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สดุของยโุรป สะทอ้นว่าทัง้สองประเทศยงัไม่มีทีท่าจะตกลงกนัได ้เป็นปัจจยักดดนัสินทรพัย์
เส่ียงอย่างต่อเนื่องขณะที่ Moody’s ปรบัลด Credit rating รสัเซียถึง 6 notch สู่ B3 (Highly Speculative,Junk Bond) จาก Baa3 
(Lower Medium Grade)  

(*) Soaring Oil Prices : ราคาน า้มนัดิบพุ่งทะล ุ100 เหรียญ กระทบอะไรบา้ง 

(+) บวกโดยตรง : กลุ่ม Energy โดยภาพรวมไดอ้ตัรากาไรของธุรกิจตน้น า้และstock gain ของโรงกลั่นหนุน ซึ่งเพียงพอ
ชดเชยผลกระทบ spread ปิโตรเคมีที่ลดลงได ้

(-) ลบโดยตรง มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Utilities และกลุ่ม Aviation (-) ลบทางออ้ม จากการท่ีอตัราเงินเฟ้อสงูขึน้ ซึ่งกระทบกับ
ต้นของวัตุดิบ / สินค้า  ได้แก่  Property, Contractor, Finance, Auto, Industrial Estate,Restaurant, Agro & Food, 
Electronics (*)กลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจากดั Healthcare, ICT, Banking, Hotel 

(-) TH Covid-19: ตวัเลขผูต้ิดเชือ้รายวนัยงัทรงตวัสงูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตวัเลขATK ที่พุ่งทะล ุ4 หมื่นราย ทาใหส้ถานการณ์
โดยรวมยงัน่ากังวล ขณะที่ศบค.ประเมินว่าสถานการณผ์ูต้ิดเชือ้ขณะนีอ้ยู่ในแนวโนม้ขาขึน้ และคาดว่าจะพีคในช่วงกลางเดือน
เม.ย. โดยจานวนผู้ติดเชือ้คาดจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นรายต่อวัน ก่อนที่จะค่อยๆลดลง แต่กรณีควบคุมสถานการณไ์ดไ้ม่ดี 
อาจจะทาใหล้ากยาวกว่าที่คาด 

ท่ีมา: CNS Weekly Strategy IRIS 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อตลาดหุ้นไทย 
 
(+/-) ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีสาคญั 
US : CPI (10Mar) 
EU: Revised GDP (8Mar) 
UK: GDP & Industrial Production (11Mar) 
JP: Current Account (8Mar), Final GDP (9Mar)  
CH: CPI (9Mar), Trade Balance (11Mar) 
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ภาวะตลาดตราสารหนี ้(7 - 11 กุมภาพันธ ์2565) 

ปริมาณการซือ้ขายตราสารหนีใ้นสปัดาหนี์ ้(5 วนัท าการ) มีมลูค่ารวม 385,108 ลา้นบาท หรือเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณวนัละ 77,022 
ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากสปัดาหก์่อนหนา้ประมาณ 13% ทัง้นีเ้มื่อแยกตามประเภทของตราสารแลว้ จะพบว่ากว่า 55% ของมลูค่าการซือ้ 
ขายทัง้หมด หรือประมาณ 210,343 ลา้นบาท เป็นการซือ้ขายในตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง 
ส่วนใหญ่แลว้เป็นตราสารที่มีอายคุงเหลือค่อนขา้งนอ้ย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พนัธบตัรรฐับาลที่ออกโดยกระทรวงการคลงั (Government 
Bond) มีมลูค่าการซือ้ขายเท่ากบั 89,353 ลา้นบาท และหุน้กูท่ี้ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมลูค่าการซือ้ขายเท่ากบั 13,881 
ลา้นบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตัวลดลง 1-7 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ท่ามกลางสถานการณค์วามขัดแยง้
ระหว่างยูเครนและรสัเซียทวีความรุนแรงมากขึน้ หลงัการเจรจาหยุดยิงระหว่างคณะผูแ้ทนของทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงไดแ้ละ
ยงัคงด าเนินการสูร้บต่อไป นอกจากนี้ สหรฐัฯและพนัธมิตรประกาศมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียรอบใหม่ ส่งผลใหค้่าเงินรูเบิลของรสัเซียอ่อน
ค่าอย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางรสัเซียจึงประกาศขึ ้นอัตราดอกเบีย้นโยบาย 10.5% จากระดับ 9.5% สู่ระดับ 20% ดา้นปัจจัยในประเทศ
คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ปรบัลดประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี65 ท่ี  2.5- 4.5% จากครัง้ก่อนท่ี
คาดว่าจะขยายตวั3.0-4.5% เนื่องจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครน และราคาพลงังานท่ีสงูขึน้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์
รายงานดชันีราคาผูบ้ริโภคทั่วไป (CPI) ประจ าเดือน ก.พ. 65 ขยายตวั 5.28% (YoY) สงูกว่าท่ีตลาดคาดไว4้.0-4.1% เนื่องจากสินคา้ในกลุ่ม
พลงังาน อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลป์รบัสงูขึ ้นตามตน้ทุนการผลิตและราคาวตัถุดิบสปัดาหท่ี์ผ่านมา (28 กุมภาพนัธ ์ - 4 มีนาคม 
2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสทุธิ32,163 ลา้นบาท โดยเป็นการขายสทุธิในตราสารหนี้ระยะสัน้ (ST) 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 24,707 ลา้นบาท และซือ้สทุธิในตราสารหนีร้ะยะยาว (LT) (อายมุากกว่า 1 ปี) 4,140 ลา้นบาท และมีตราสารหนีท่ี้
ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ11,595 ลา้นบาท 


