
 

 

 

   

    1 

KTAM Focus 

Summary & Outlook 21 มีนาคม 2565 

Summary &   
ภาวะการลงทุนในช่วงสัปดาหท์ีผ่่านมา 

บลจ. กรุงไทย 
(-) FED: Nomura ปรบัคาดการณเ์รื่องดอกเบีย้ หลงัประธาน Fed ส่งสญัญาณ Hawkish เร่งสรา้งเสถียรภาพดา้นราคา จึงคาดว่า 
Fed จะขึน้ดอกเบีย้รวม 200 bp ในปี 2022 โดยจะขึน้ดอกเบีย้ครัง้ละ 50 bp ในการประชมุเดือน พ.ค. และ มิ.ย . ตามดว้ยการขึน้
ครัง้ละ 25 bp ในเดือน ก.ค. ก.ย. และ ธ.ค. (เดิมคาดขึน้ 7 ครัง้ๆละ 25 bp ในเดือน มี.ค. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ก.ย. พ.ย. และ ธ.ค.) 
(*) Oil: ราคานา้มนัดิบยงัคงปรบัตวัขึน้แรงต่อ ทะล ุ100 เหรียญ/บารเ์รล 
     (+) บวกโดยตรง: กลุ่ม Energy โดยภาพรวมไดอ้ตัราก าไรของธุรกิจตน้น า้ และstock gain ของโรงกลั่นหนุน ชดเชยผลกระทบ 
spread ปิโตรเคมีที่ลดลงได ้
      (-) ลบโดยตรง มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Utilities และกลุ่ม Aviation 
      ( - )ลบทางอ้อม เงิน เฟ้อสูงขึ ้น  กระทบต้นทุนวัตุดิบ  ได้แก่  Property, Contractor, Finance, Auto, Industrial Estate, 
Restaurant, Food, Electronics 
      (*) กลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจ ากดั Healthcare, ICT, Banking, Hotel 
(-/+) Fund Flows: สัปดาหท์ี่ผ่านมา (จ พฤ) เป็น Net Sell ที่ -1,238 ลา้นเหรียญฯ โดยเป็นแรงขายหนักในเอเชียเหนือ น าโดย 
เกาหลีใต ้-1,404 ลา้นเหรียญฯ และ ไตห้วนั -694 ลา้นเหรียญฯ ส่วนกลุ่ม TIPs เป็นแรงขายในฟิลิปปินส ์-38 ลา้นเหรียญ แต่ซือ้   
อินโนนีเซีย 496 ลา้นเหรียญฯ และไทย 402 ลา้นเหรียญฯ 
(*) UK CPI: จบัตารายงานอตัราเงินเฟ้อเดือน ก.พ.ขององักฤษ 23 มี.ค.นี ้Consensus คาดที่ 5.9%y-y เพิ่มขึน้จาก 5.5%y-y ใน
เดือนม.ค. 
(*) Thailand Export: 23 มี.ค.นี ้จับตารายงานตวัเลขส่งออกไทยเดือนก.พ. โดยปัจจุบนัยงัไม่มีคาดการณจ์าก Consensus ส่วน
ตวัเลขส่งออกเดือนม.ค. อยู่ที่ 7.98% 
(-) TH Covid-19: ตวัเลขผูต้ิดเชือ้ที่ New High ที่ 27,071 ราย และเสียชีวิตท า New High ของรอบนีเ้ช่นกันที่ 80 ราย แนะจบัตา
ใกลช้ิด ขณะที่ ศบค ผ่อนปรน การเขา้ไทย 
 
ท่ีมา: CNS Weekly Strategy IRIS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อตลาดหุ้นไทย 
(+/-) ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส  าคญั 
US: Flash Manufacturing PMI (24 Mar) 
EU: Consumer Confidence (23 Mar), Flash Manufacturing PMI (24 Mar) 
UK: CPI (23 Mar), Flash Manufacturing PMI (24 Mar), Retail Sales (25 Mar) 
JP: Flash Manufacturing PMI (24 Mar) 
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ภาวะตลาดตราสารหนี ้(14-18 มีนาคม 2565) 
ปริมาณการซือ้ขายตราสารหนีใ้นสปัดาหน์ี ้(5 วนัท าการ) มีมลูค่ารวม 302,558 ลา้นบาท หรือเฉล่ียอยู่ที่ประมาณวนัละ 

60,512 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากสปัดาหก์่อนหนา้ประมาณ 5% ทัง้นีเ้มื่อแยกตามประเภทของตราสารแลว้ จะพบว่ากว่า 51% 
ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมด หรือประมาณ 154,796 ลา้นบาท เป็นการซือ้ขายในตราสารหนีท้ี่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แลว้เป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนขา้งนอ้ย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พนัธบตัรรฐับาลที่ออก
โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื ้อขายเท่ากับ 77 ,967 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน 
(Corporate Bond) มีมลูค่าการซือ้ขายเท่ากบั 14,946 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 26% และ 5% ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมดที่เกิดขึน้ 
ตามลาดบั 

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1-6 bps. ในทิศทางเดียวกบั US- Treasury จากผลการประชมุธนาคาร
กลางสหรฐัฯ มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.25% สู่ระดบั 0.25-0.50% โดยคาดว่าจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 6 ครัง้ๆ ละ 
0.25% ในปีนี ้และส่งสัญญาณปรบัลดขนาดงบดุล นอกจากนีเ้ฟดประกาศปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจ
สหรฐัฯ ในปีนีจ้ากเดิมที่ระดบั 4.0% สู่ระดบั 2.8% และปรบัเพิ่มตวัเลขคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อในปีนีสู้่ระดบั 4.3% ขณะที่กองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกเตือนรสัเซียอาจผิดนัดช าระหนี ้หลังหลายประเทศออกมาตรการคว่าบาตรรสัเซียโทษฐาน
รุกรานยูเครน แต่จะไม่น าไปสู่วิกฤตการณก์ารเงินโลก และไดอ้นุมตัิกองทุนสารองฉุกเฉินวงเงิน 1.4 พนัลา้นดอลลาร ์พรอ้มจดัตัง้
กองทนุทรสัตเ์พื่อเป็นช่องทางใหผู้บ้รจิาคสามารถส่งทรพัยากรต่างๆ ไปยงัยเูครน 

ส าหรบัผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เมื่อวนัที่ 17 มี.ค. มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดบั 
0.75% ตามที่ตลาดคาดการณไ์ว ้ขณะที่ผลการประชมุธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เมื่อวนัท่ี 18 มี.ค. มีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ที่ระดับ 0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลอายุ 10 ปีไวท้ี่ประมาณ 0% รวมถึงนโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายเป็นพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy ) เนื่องจากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ต่ากว่าระดบัเป้าหมายของ BOJ และวิกฤตการณ์
ยเูครนไดเ้พิ่มความไม่แน่นอน 

สปัดาหท์ี่ผ่านมา (14-18 มีนาคม 2565) กระแสเงินลงทนุต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนีไ้ทยรวมสทุธิ 8,367 ลา้นบาท 
โดยเป็นการขายสทุธิในตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,562 ลา้นบาท และซือ้สทุธิในตราสารหนีร้ะยะยาว 
(LT) (อายมุากกว่า 1 ปี) 4,444 ลา้นบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ2,248 ลา้นบาท 


