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Summary & Outlook 14 กุมภาพันธ ์2565 

Summary &   
ภาวะการลงทุนในช่วงสัปดาหท์ีผ่่านมา 

บลจ. กรุงไทย 
(-) US CPI Hit New High: รายงานเงินเฟ้อสหรฐัฯ เดือน ม.ค. เร่งขึน้สู่ 7.5% y-yสงูสดุในรอบ 40ปี และสงูกว่าตลาดคาดที่ 7.2% 
y-y ขณะที่ขณะที่ประธาน Fedสาขาเซนตห์ลยุส ์สนบัสนุนการปรบัขึน้ดอกเบีย้ 100 bps ภายในการประชุม 3 ครัง้ที่จะถึง (มี.ค. 
พ.ค. และ มิ.ย.) ท าให้ FED Fund Rate Futures มองโอกาสในการขึน้ดอกเบีย้ปีนีถ้ึง 6 ครัง้ (เดิม 5 ครัง้) ขณะที่มุมมองของ 
Nomura คาดปรบัขึน้ 50 bpsในเดือน มี.ค. และปรบัขึน้ 25 bps ในเดือน พค. มิ.ย. ก.ค. และ ธ.ค. แต่กรณีที่เงินเฟ้อยังสงูต่อ มี
โอกาสที่ Fed จะปรบัขึน้ดอกเบีย้ 25bps ทกุการประชมุหลงัเดือนก.ค. 

(*) EU GDP: จบัตาการรายงาน 4Q21 GDP ของยโุรป 15 ก.พ. นี ้โดยจากคาดการณข์อง Consensus คาดทรงตวัที่ 4.6% 

(*) FOMC Minutes : 16 ก.พ.นีจ้บัตาการรายงาน FOMC Minutes ของการประชุมFED ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นรอบการประชุมที่ส่ง
สญัญาณ Hawkish ขึน้มาก จึงอาจจะมีสญัญาณของนโยบายการเงินเพิ่มเติม 

(*) UK CPI: 16 ก.พ.นี ้จบัตาการรายงานอตัราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ขององักฤษและจีนโดยส าหรบัองักฤษ Consensus คาดที่ 5.6%y-
y เพิ่มขึน้จาก 5.4%y-y ในเดือนธ.ค.ส่วนของจีน Consensus คาดที่1.0% อ่อนตวัลงจากเดือนก่อนหนา้ที่ 1.5% 

(+) Real Sector Earnings : การรายงานผลประกอบการ 4Q21 ของกลุ่ม RealSectors จาก 14 บริษัทที่รายงานออกมาแล้ว 
ค่อนขา้ง In-Line กับที่ตลาดคาดขณะที่อีก 218 บริษัทที่มีคาดการณจ์าก Consensus จะทยอยรายงานในช่วงถดัไปคาดก าไรสทุธิ
รวมที่ 1.65 แสนลา้นบาท +24%y-y +26%q-q หลกัๆมาจากฐานท่ีต ่าากว่าในช่วง 4Q20 ที่เกิดการแพรร่ะบาดระลอกใหม่จากคลสั
เตอรส์มทุรสาคร ขณะที่ช่วง 3Q21 เป็นช่วงที่พึ่งเริ่มผ่อนคลาย Lockdown จากสายพนัธุ ์Delta ท าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วง 
4Q21 กลบัมาด าเนินไดม้ากกว่า โดยหุน้ที่คาดว่าจะรายงานงบสปัดาหห์นา้ 14 กพ : VGI, BTS 15 กพ : TOP, PTTGC, AWC, 16 
กพ :MAJOR, MTC 
 

ท่ีมา: CNS Weekly Strategy IRIS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อตลาดหุ้นไทย 
 
(+/-) ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีสาคญั 
US: PPI (15Feb), Retail Sales & Industrial Production & FOMC Minutes (16Feb), Housing Starts (17Feb) 
EU: Flash GDP & Trade Balance (15Feb), Industrial Production (16Feb) 
UK: Unemployment Rate (15Feb), CPI (16Feb), Retail Sales (18Feb) 
JP: Retail Sales (28Oct), Consumer Confidence (29Oct)  
CH: Current Account (8Feb) CH: CPI (16Feb) 
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ภาวะตลาดตราสารหนี ้(7 - 11 กุมภาพันธ ์2565) 
ปริมาณการซือ้ขายตราสารหนีใ้นสัปดาหนี์ ้(5 วนัท าการ) มีมลูค่ารวม 330,344 ลา้นบาท หรือเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณวนัละ 66,069 ลา้นบาท 
ปรบัตวัลดลงจากสปัดาหก์่อนหนา้ประมาณ 14% ทัง้นีเ้มื่อแยกตามประเภทของตราสารแลว้ จะพบว่ากว่า 57% ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมด 
หรือประมาณ 188,950 ลา้นบาท เป็นการซือ้ขายในตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แลว้
เป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนขา้งนอ้ย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พนัธบตัรรฐับาลที่ออกโดยกระทรวงการคลงั (Government Bond) มีมลูค่า
การซือ้ขายเท่ากับ 70,997 ลา้นบาท และหุน้กูท่ี้ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมลูค่าการซือ้ขายเท่ากับ 13,184ลา้นบาท หรือคิด
เป็น 21% และ 4% ของมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ ตามล าดบั 
 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลงัจากกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจ าเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 7.5% (YoY) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ท่ี7.2% ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งการปรบัขึ ้นอัตราดอกเบีย้ ในขณะท่ีตัวเลขการจา้งงานนอกภาค
เกษตรประจ าเดือนม.ค. เพิ่มขึน้ 467,000 ต าแหน่งสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 150,000 ต าแหน่ง ดา้นปัจจยัในประเทศ 
 
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. มีมติเป็นเอกฉันท7์:0 ใหค้งอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไวท่ี้ 0.5% ต่อปี
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง การระบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนคาดว่าจะสรา้งแรงกดดนัต่อระบบสาธารณสขุ 
ในวงจ ากดั ขณะที่อตัราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้เร่งขึน้ในช่วงแรกของปี65 จากราคาพลงังานและอาหารสดบางประเภทสปัดาหท่ี์ผ่านมา (7 - 
11 กมุภาพนัธ ์2565)กระแสเงินลงทนุต่างชาติไหลเขา้ตลาดตราสารหนีไ้ทยรวมสทุธิ46,977 ลา้นบาท โดยเป็นการซือ้สทุธิในตราสารหนีร้ะยะ
สัน้ (ST) (อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 43,219 ลา้นบาท และซือ้สทุธิในตราสารหนีร้ะยะยาว (LT) (อายมุากกว่า 1 ปี) 5,238 ลา้นบาท และมีตรา
สารหนีท่ี้ถือครองโดยนกัลงทนุต่างชาติหมดอายุ1,480 ลา้นบาท 


