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Summary &   
ภาวะการลงทุนในช่วงสัปดาหท์ีผ่่านมา 

บลจ. กรุงไทย 
(*) OPEC+ Meeting : วนันีต้ิดตามผลการประชุม OPEC+ ตลาดคาดซาอุฯ และประเทศสมาชิกอาจเพิ่มก าลงัผลิต ชดเชยก าลงั
ผลิตรสัเซียที่ลดลง หากฝ่ังซาอฯุเพิ่มก าลงัผลิตสงูและช่วยน า้มนัปรบัตวัลง จะผ่อนคลายความเส่ียงเงินเฟ้อบางส่วน 
(-) CPI : 10 มิ.ย. ติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI พ.ค. 22 ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 8.1% y-y ลดลงจากเดือนก่อน ซึ่งอยู่ที่ 
8.3%y-y ส่วน Core CPI มองเทียบเดือนก่อน ตลาดคาด +0.5%m-m ชะลอลงจาก เม.ย. 22 ท่ี +0.6%m-m 
(-) ECB Policy Rate : 9 มิ.ย. ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป ตลาดคาดจะยังคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่  0% 
เช่นเดียวกบั Nomura แต่จากนี ้Nomura คาดจะตามดว้ยการขึน้ดอกเบีย้ครัง้ละ 25 bps ในการประชมุ 6 ครัง้ติดต่อกนั 
(*) Annual Government Statement of Expenditure : วนันีต้ิดตามผลโหวตรบัร่างงบประมาณปี 2566 วาระที่ 1 เสียงโหวตที่จะ
ออกมาสะทอ้นเสถียรภาพรฐับาล กรณีไม่ผ่าน แมใ้ชง้บอิงปีก่อนหนา้ตามสดัส่วนที่ส  านกังบฯกาหนด แต่จะไม่ครอบคลมุในส่วนงบ
ลงทนุ จะเป็นจิตวิทยาลบต่อกลุ่มอิงเงินลงทนุประเทศ อาทิ รบัเหมาฯ 
(*) TH Election Act : ติดตามประชมุรฐัสภา 9-10 มิ.ย. พิจารณา รา่ง พรบ. ประกอบรฐัธรรมญูว่าดว้ยการเลือกตัง้ ส.ส.,รา่ง พรบ. 
ประกอบรฐัธรรมญูว่าดว้ยพรรคการเมือง 
(+) TH CPI : 6 มิ.ย. ติดตามตวัเลขเงินเฟ้อ CPI พ.ค. 22 y-y ตลาดคาด +4.98%y-y เพิ่มขึน้จาก เม.ย. 22 ซึ่งอยู่ที่ 4.65%y-y 
(*) TH Policy Rate : 8 มิ.ย. ติดตามการประชมุ กนง. ตลาดและ Nomura คาดคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ 0.5% 
 
ท่ีมา: CNS Weekly Strategy IRIS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อตลาดหุ้นไทย 
(+/-) ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส  าคญั 

US: Trade Balance (7 Jun), Crude Oil Inventories (8 Jun), Unemployment Claims (9 Jun), CPI y/y&Prelim UoM Inflation 
Expectation (10 Jun) 
EU: Final Employment Changes (8 Jun), ECB Interest Rate Decisions (9 Jun), 
UK: Services PMI & Composite PMI (7 Jun) 
JP: GDP 1Q22 q/q, y/y (8 Jun), PPI y/y 10 Jun) 
CH: Caixin Services PMI (6 Jun), Trade Balance & Imports & Exports y/y (9 Jun), PPI y/y & CPI y/y (10 Jun) 
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ภาวะตลาดตราสารหนี ้(30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565) 

ปริมาณการซือ้ขายตราสารหนีใ้นสปัดาหน์ี ้(4 วนัท าการ) มีมลูค่ารวม 228,131 ลา้นบาท หรือเฉล่ียอยู่ที่ประมาณวนัละ 
57,033 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากสปัดาหก์่อนหนา้ประมาณ 31% ทัง้นีเ้มื่อแยกตามประเภทของตราสารแลว้ จะพบว่ากว่า 55% 
ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมด หรือประมาณ 125,664 ลา้นบาท เป็นการซือ้ขายในตราสารหนีท้ี่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แลว้เป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนขา้งนอ้ย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พนัธบตัรรฐับาลที่ออก
โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื ้อขายเท่ากับ 75 ,276 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน 
(Corporate Bond) มีมลูค่าการซือ้ขายเท่ากับ 8,913 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 33% และ 4% ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมดที่เกิดขึน้ 
ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4-16 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US- Treasury โดย   
นกัลงทุนมีความกงัวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ส่งสญัญาณเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฯ เขา้สู่
ภาวะถดถอย หลงัจากนายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์หนึ่งในคณะผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) สนบัสนุนใหเ้ฟดปรบัขึ ้นอตัรา
ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตวัลง ขณะที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรฐัฯ        
( Beige Book ) ระบุว่า เศรษฐกิจในเขตส่วนใหญ่ของสหรฐัฯ มีการขยายตวัเล็กนอ้ยจนถึงปานกลางในช่วงเดือนเม.ย.ถึงปลาย
เดือนพ.ค. นโยบายของเฟดอาจส่งผลใหอุ้ปสงคช์ะลอตวัลง ประกอบกับสหภาพยุโรป (EU) มีมติระงบัการนาเขา้น า้มนัจากรสัเซีย
ในสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 เพื่อตัดแหล่งการเงินของรสัเซีย โดยอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนประจ า เดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ สู่ระดับ 8.1% สูงกว่า
ตวัเลขคาดการณท์ี่ 7.7% จากปัญหาดา้นห่วงโซ่อุปทานหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรสัเซีย-
ยเูครน ซึ่งอาจส่งผลต่อมมุมองการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 

สปัดาหท์ี่ผ่านมา (30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี ้ไทยรวมสุทธิ 
3,938 ลา้นบาท โดยเป็นการขายสทุธิในตราสารหนีร้ะยะสัน้ (ST) (อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,714 ลา้นบาท และซือ้สทุธิในตราสาร
หนีร้ะยะยาว (LT) (อายมุากกว่า 1 ปี) 3,276 ลา้นบาท และมีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอาย ุ4,500 ลา้นบาท 


