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การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยและมี
แผนจะลดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ราคาบ้านที่สูงขึ้นในบางประเทศ ส่วนต่างผลตอบแทน
เงินปันผลยังมีความน่าสนใจ ให้น้ำหนกัการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม “เท่ากับ
เกณฑ์อ้างอิง” 
 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑอ์้างอิง”  

 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” REITs ไทยมีอัตราเงินปัน

ผลตอบแทนระดับสูงกว่าหลายประเทศ แม้ว่าจะมคีวามเส่ียงจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว 

อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังทรงตัวในระดับสูงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นำโดยราคาพลังงาน
และปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน การส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว
ของสหรัฐฯ และยูโรโซน อีกทั้งความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะหันกลับมาใช้
นโยบายการเงินที่เข้มงวดเป็นปัจจัยกดดัน ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้รวม “ต่ำ
กว่าเกณฑ์อา้งอิงเล็กน้อย” 
 ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศ ให้น้ำหนัก “ต่ำกว่า

เกณฑอ์้างองิเล็กน้อย”  

 ตราสารหนี ้ภาครัฐไทยให้น้ำหนัก “ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” สอดคล้องกับการ

เคลื่อนไหวของปัจจัยต่างประเทศ ขณะที่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ให้น้ำหนัก “เท่ากับ

เกณฑอ์้างองิ” เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและพันธบัตร 

คำแนะนำการลงทุนสำหรับ เดือนมิถุนายน 2565 

ให้นำ้หนักการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ “สูงกว่าเกณฑ์อ้างองิเล็กนอ้ย”  

 ความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหภาพยุโรป

กำลังผลักดันให้มีการใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย และความตึงเครียดเชิงภูมิ

รัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้น้ำหนักการลงทุน “สูงกว่าเกณฑ์

อ้างองิเล็กน้อย” 

 ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง แต่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการทำนโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้งขึ้นดอกเบี้ยและถอน

มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” 

ตลาดรับรู้การขึ้นดอกเบี้ยและการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวมาระยะหนึ่ง ประกอบกับ

การทยอยเปิดเศรษฐกิจของจีน และทั่วโลกมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ควร 

ทยอยลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และกลุ่มปลอดภัย ให้น้ำหนักการลงทุนใน

หุ้นโดยรวม “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” 

 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” โดยระมัดระวัง

การลงทุนในกลุ่มยุโรปที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย

ยูเครน ส่วนตลาดหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ให้น้ำหนัก “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” 

รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นไทย “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”  รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ

เข้มงวดทั้งในประเทศ และยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ 

-1  นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑอ์า้งอิงเล็กน้อย 0  นําหนักการลงทุน เท่ากบัเกณฑอ์า้งอิง 1  นําหนักการลงทุน สูงกว่าเกณฑอ์า้งอิงเล็กน้อย
-2  นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑอ์า้งอิงมาก 2  นําหนักการลงทุน สูงกว่าเกณฑอ์า้งอิงมาก
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ผลการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง 

แบบจำลองน้ำหนักการลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เดือนมิถุนายน 2565 

Strategic Tactical Strategic Tactical Strategic Tactical

ตราสารหน้ี 75% 70% 48% 43% 10% 5%

     หน้ีไทย 20% 20% 0% 0% 0% 0%

     หน้ีตางประเทศ 55% 50% 48% 43% 10% 5%

ตราสารทุน 19% 22% 42% 45% 79% 82%

     หุนไทย 6% 7% 14% 15% 18% 19%

     หุนตางประเทศ 13% 15% 28% 30% 61% 63%

การลงทุนทางเลือก 6% 8% 10% 12% 11% 13%

     REIT ไทย 5% 5% 7% 7% 7% 7%

     REIT ตางประเทศ 0% 0% 0% 0% 0% 0%

     นํ้ามัน 0% 2% 0% 2% 0% 2%

     ทองคํา 1% 1% 3% 3% 4% 4%

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
 (% ตอป)

คาความเส่ียง 
(%)

3.31% 6.36% 11.80%

ประเภทสินทรัพย
ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง

2.85% 5.10% 8.27%
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แบบจำลองน้ำหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ เดอืนมิถุนายน 2565 

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพยีงตัวอย่างคำแนะนำเบ้ืองต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเส่ียงของ

ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่

ต้องการใช้เงินเป็นต้น / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี ระหว่าง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน 

กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใข้ Thai BMA Government Bond ZRR 3 ปี, Thai BMA Corporate Bond เรตต้ิง A ขึ้นไป อายุ 

3 ปี และตราสารหนี้ต่างประเทศ คำนวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ดัชนี SET / หุ้นต่างประเทศ

คำนวณโดยใช้ MSCI World Index สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว และ MSCI Emergin Index สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ /การลงทุน

ทางเลือก คำนวณโดยใช้ SET REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev. 
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 สถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ้างอิง

จาก Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลที่มีการรวบรวม

จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ป่วยโค

วิด-19 ทั่วโลกสะสม 531,952,041 ราย  ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มข้ึน

จากเดือนก่อนหน้าจำนวน 18,722,706 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,311,880 ราย อัตราการเสียชีวิตอยู ่ในระดับต่ำท่ี 1.19% เป็น

การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก  

 ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีพัฒนาการเชิง

บวก ล่าสุดที่เป็นประเด็นกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน คือ 

สหภาพยุโรปเห็นด้วยที่จะแบนการนำเข้าสินค้าปิโตรเลียมและ

น้ำมันดิบจากรัสเซีย ซึ่งจะเริ่มจากน้ำมันดิบที่ส่งทางทะเล ยกเว้น

น้ำมันดิบท่ีส่งทางท่อผ่านไปยังฮังการี สโลวาเกีย เชก็รีพับบลิก ซึ่ง

จะคิดเป็น 2 ใน 3 ของการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 

ประเทศสหรัฐฯ : กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี อัตราเงิน

เฟ้อเริ่มชะลอลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง นโยบายการเงินตึงตัวขึ้น 

 ตลาดแรงงานแข็งแกร่งและอยู่ในภาวะตึงตัว ในเดือนเมษายน 

2565 การรจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 4.28 แสนตำแหน่ง 

อัตราการว่างงานทรงตัวที ่ระดับ 3.6% ของกำลังแรงงาน และ

อัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings) เพิ่มขึ้น +0.3% 

(mom)  

 การบริโภคสะท้อนจากยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนเมษายน 

2565 เพิ ่มขึ ้นต่อเนื ่องเป็น +0.9% (mom) และ +8.2% (yoy) 

สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะเผชิญกับอัตรา

เงินเฟ้อที่ส ูงข ึ้น และอัตราดอกเบี ้ยเพิ ่มขึ ้นก็ตาม เช่นเดียวกับ

ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production) เพิ ่มขึ้นเป็น 

+1.1% (mom) โดยผลผลิตภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท

ขุดเจาะน้ำมันเร่งกำลังการผลิต หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น 

ทั ้งนี ้ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ย ังขยายตัว

แข็งแกร่ง และเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่าได ้รับ

ผลกระทบจากปัญหาติดขัดด้านอุปทาน 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน เมษายน 2565 

ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ +8.3% (yoy) 

และ +6.2% (yoy) ตามลำดับ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อท่ีวัดจากการใช้

จ่ายส่วนบุคคลไม่รวมการใช้จ่ายด้านอาหารและพลังงาน (Core 

Personal Consumption Expenditure) ชะ ลอล งเป ็น  +5 .2% 

(yoy) แต่ยังสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ 

+2% (yoy) สนับสนุนการใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดต่อไป 

 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 ได้

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% เป็น 0.75-1.00% ต่อปี แม้ว่า

เศรษฐกิจไตรมาส 1/2565 จะหดตัวแต่การใช้จ่ายผู้บริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวแข็งแกร่ง แต่เศรษฐกิจเผชิญความ

ไม่แน่นอนจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นจากสงครามระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน และมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดโควิด-

19 ของจีน น่าจะทำให้เกิดปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน โดย

คณะกรรมการติดตามความเส่ียงด้านเงินเฟ้อเป็นพิเศษ 

 การปรับลดขนาดงบดุล (QT) ท่ีเร ิ ่มวันที ่ 1 มิถุนายน 2565 ใน

อัตราเดือนละ 47,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น พันธบัตร

รัฐบาลเดือนละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ MBS เดือนละ 

17,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยจะทยอยปรับวงเงินขึ้นในเวลา 3 

เดือน เป็น 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  แบ่งเป็น พันธบัตรรัฐบาล

เดือนละ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ MBS เดือนละ 35,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

กลุ่มยูโร : การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนสร้างความเสี่ยงต่อ

เศรษฐกิจและเงินเฟอ้ 

 การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลกระทบต่อความเชื ่อมั่น

ของผู้บริโภค และภาคการผลิต เนื่องจากความใกล้ชิดและการ

พึ่งพิงพลังงานและอาหารจากรัสเซียและยูเครน ซึ่งความเชื ่อมั่น

ของผู้บริโภคในยูโรโซน และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน

พฤษภาคม 2565 ทรงตัวต่ำที่ -21.1 จุด และ +13.6 จุด ตามลำดับ 

ทำระดับต่ำสุดนับต้ังแต่การระบาดของโควิด-19  

 แรงกดดันอัตราเงินเฟ้อสูงขึ ้น เนื ่องจากราคาพลังงานสูง ข้ึน 

ปัญหาการติดขัดด้านอุปทานที่ย ืดเยื ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อทั ่วไป 

(HICP Inflation) และอัตราเง ินเฟ้อพื ้นฐาน (Core CPI) เดือน 

เมษายน 2565 ขยายต ัว +7.4% (yoy) และ +3.4% (yoy) 

ตามลำดับ สูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ +2% 

(yoy) สร้างแรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น 

 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ปรับลดคาดการณ์ GDP ของยูโรโซน

ในปี 2565 ลงเป็น +2.7% (yoy) จากคาดการณ์เดิมในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2565 ที ่ +4.0% (yoy) และได้ปรับลดคาดการณ์ปี 

2566 ลงเป็น +2.3% (yoy) จากเดิม +2.7% (yoy) เน ื ่องจาก

สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2565 
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สูงขึ ้น และปัญหาขาดแคลนอุปทาน สร้างความไม่แน่นอนต่อ

เศรษฐกิจ  

 EC ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ปี 2565 และปี 2566 ขึ้นเป็น 

+6.1% (yoy) และ +2.7% (yoy) ตามลำดับ จากเม ื ่อเด ือน 

กุมภาพันธ์ ที ่คาด +3.5% (yoy) และ +1.7% (yoy) ตามลำดับ 

เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดย EC คาดเงินเฟ้อ

จะขยายตัวทำจุดสูงสุดในไตรมาส 2 ปี 2565  

ประเทศญี่ปุ่น : การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน และการปิด

เมืองเพื่อควบคุมโควิด-19 ในจีนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ 

 GDP ไตรมาส 1/2565 หดตัว -1.0% (qoq,saar) เน่ืองจากจากผล

ของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและราคาพลังงานที่ปรับตัว

สูงขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศ ได้แก่ การบริโภคภาคเอก การ

บริโภคภาครัฐ และการลงทุนในท่ีอยู่อาศัยหดตัว 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2565 ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหารัสเซีย-ยูเครน และมาตรการปิดเมืองในจีน ทำให้การ

ส่งออกสินค้าขยายตัวในอัตราที ่ชะลอลงเป็น +12.5% (yoy) 

เนื่องจากการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนลดลง  

 อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มีนาคม 2565 

กลับมาชะลอลงเป็น +0.3% (mom) จากที ่ขยายตัว +2.0% 

(mom) ในเดือนก่อน เนื่องจากการผลิตรถยนต์กลับมาหดตัว -

6.0% (mom) จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ ่นด ินไหวท ี ่มี

ศูนย์กลางในจังหวัด Fukushima เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทำ

ให้การผลิตหยุดชะงัก 

 อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2565 ปรับตัวขึ้นจากราคาพลังงาน 

โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวขึ้นเป็น +2.5% (yoy) ส่วน

ดัชนีราคาผู ้บริโภคไม่นับรวมอาหารสด (Core core CPI) และ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่นับรวมอาหารสดและพลังงาน (Core CPI) 

เพิ่มข้ึนเป็น +2.1% (yoy) และ +0.8% (yoy) ตามลำดับ 

 รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 13.2 ล้าน

ล้านเยน หรือประมาณ 2.5% ของจีดีพี เพื่อช่วยเหลือค่าครองชพี

และลดผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงข้ึน 

ประเทศจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงโดยเฉพาะการ

บริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากมาตรการปิดเมือง

เพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด-19 

 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนลดลงในหลายเมือง ทำให้รัฐบาล

จนีจะเริ่มปรับพื้นเป็นเสี่ยงต่ำ กลาง สูง เพื่อท่ีจะลดผลกระทบจาก

การปิดเมือง อย่างไรก็ตาม เมืองปักกิ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  

 ผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ทำให้นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อ 

เฉ ียง คาดว่าเศรษฐกิจในปี  2565 อาจจะขยายตัวต ่ำกว่า

เป้าหมายที่ประมาณ +5.5% (yoy) เพราะเศรษฐกิจบางส่วนแย่

กว ่าช ่วงที ่ม ีการระบาดในปี 2563 ซึ ่งข ้อมูลเศรษฐกิจเดือน 

เมษายน 2565 แสดงถึงยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

ที่หดตัว -11.1% (yoy) และ -2.9% (yoy) ตามลำดับ อัตราการ

ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% จาก 5.8% ของกำลังแรงงานในเดือน

ก่อน สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี  

 รัฐบาลจีนจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อลดอัตรา

การว่างงาน โดยมี 33 มาตรการสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ

ต่างๆ ทั้งการลดหย่อนภาษี และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

เป็นต้น 

 ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะเวลา 5 ปี ลง -

0.15% เป็น 4.45% เพื ่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ จาก

ผลกระทบของการใช้มาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการระบาด

ของโควิด-19 

ประเทศไทย : เศรษฐก ิจไทยม ีส ัญญาณฟื ้นต ัวจากภาค

ต่างประเทศ ขณะที่ในประเทศยังอ่อนแอจากการระบาดโควิด-

19 สายพันธ์ุโอไมครอน 

 เศรษฐกิจไตรมาส 1/2565 ขยายตัว +2.2% (yoy) ปรับตัวดีขึ้น

จากไตรมาส 4/2564 ที่ +1.8% (yoy) จากแรงขับเคลื่อนของการ

ใช้จ่ายผู้บริโภค และการส่งออกสินค้าและบริการ แม้ว่าจะมีการ

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แต่อัตราการฉีดวัคซีนที่

ครอบคลุมทำให้อาการไม่ร ุนแรงและอัตราการตายต่ำ รัฐบาล

สามารถผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด ประกอบกับรายได้เกษตรที่

เพิ ่มขึ ้นเป็นปัจจัยหนุนการบริโภค นอกจากนี้ การผ่อนคลาย

มาตรการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศ 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยเดือน เมษายน 2565 ปรับตัวดีขึ้น

ต่อเนื่อง นำโดยการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก

นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ หลังจากที่ผู ้บริโภคคลายความ

กังวลต่อโควิด-19 และรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

เดินทางระว่างประเทศ 

 การส่งออกสินค้าขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากการส่งออก

สินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ

จากปัญหาการติดข ัดด ้านอ ุปทาน อย างไรก ็ตามการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างทรงตัว 
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 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน มีนาคม 2565 

ปรับตัวขึ ้นเป ็น +5.7% (yoy) และ +2.0% (yoy) ตามลำดับ 

เนื่องจากการสูงขึ้นของราคาพลังงานจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน และฐานต่ำของปีก่อน 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2565 

ปัจจัยต่างประเทศ 

 การประชุมธนาคารกลางหลักของผู้นำเศรษฐกิจหลัก ดังน้ี 

 
ปัจจัยในประเทศ 

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่ 0.5% ต่อปี ไม่เปล่ียนแปลง 

 

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในช่วงแรก

ก่อนฟื้นตัวตามลำดับมาปิดที่ระดับ 1,663.41 จุด โดยมีปัจจัย

สำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ย 50 bps สู่ระดับ 0.75%-1.00% 

พร้อมเตรียมเริ่มลดขนาดงบดุลในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ โดยเริ่มจาก

เดือนละ 4.75 หมื่นล้านเหรียญฯ แบ่งเป็นพันธบัตร 3 หมื่นล้าน

เหรียญฯ และ MBS 1.75 หมื่นล้านเหรียญฯ และหลังจากผ่านไป 

3 เดือน ขนาดของการลดงบดุลจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 9.5 หมื่น

ล้านเหรียญฯ โดยแบ่งเป็นพันธบัตร 6 หมื ่นล้านเหรียญฯ และ 

MBS 3.5 หมื่นล้านเหรียญฯ 

 เริ่มเห็นการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนที่มี

การใช้มาตรการ Zero-COVID 

 เริ่มมีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเกิด

จาก Margin ท่ีลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงข้ึน 

 นักลงทุนต่างชาติย ังคงซื ้อส ุทธ ิห ุ ้นไทยในเดือนพฤษภาคม 

ภายหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาปรับตัวอ่อนค่าอีก

ครั้งนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน 

 Christine Lagarde ประธาน ECB ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ECB 

มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย Deposit Facility Rate จากปัจจุบันที่ -

0.5% ในการประชุมเดือน กรกฎาคม น้ี ก่อนที่จะขยับขึ ้นสู่ระดับ

บวกในเดือน กันยายน 

 กลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด เนื่องจากทนทาน

ต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลง

ของหุ้น JTS 

 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 YTD ของปี 2565 SET Index ปรับตัวขึ้น +0.35% ขณะที่ SET50 

Index ปร ับต ัวข ึ ้ น +1.16% และ  SETTRI Index ปร ับต ั ว ข้ึน 

+1.99% 

 Sector ที ่มี Performance ดีกว่าตลาดหุ ้นโดยรวม YTD ได้แก่ 

หมวดการแพทย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดพลังงาน หมวด

พาณิชย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  

 สำหรับ Sector ที่มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD 

ได้แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดบริการ

ร ับเหมาก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง  หมวดธุรกิจการเกษตร 

หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ และหมวดปิโตรเคมี 

 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

วันที่ เหตุการณ กอนหนา
ผลสํารวจของ

 Bloomberg

9 ม.ิย. 2565

ECB Main Refinancing Rate (% pa) -0.50% -0.50%

ECB Deposit Facility Rate (% pa) 0.30% 0.30%

ECB Marginal Lending Facility Rate (% pa) 0.00% 0.00%

14-15 ม.ิย. 2565 FOMC Meeting - Fed Fund Rate (% pa) 0.75-1.00% 1.25-1.50%

16-17 ม.ิย. 2565

BOJ Monetary Policy Rate (% pa) -0.10% -0.10%

BOJ Yield Curve Control (%) 0% +/- 2.5% 0% +/- 2.5%

BOJ Monetary Base (Trillion Yen) 80.0 80.0

การประชุมธนาคารกลางยุโรป

การประชุมธนาคารกลางญ่ีปุน

ตลาดตราสารทุนไทย 
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เดือนมิถุนายน คาด SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,700 จุด 

โดยมีปัจจัยท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปน้ี 

 การประชุม กนง.  ในวันที่  8 ม ิถ ุนายน คาดจะย ังไม ่ม ีการ

เปลี ่ยนแปลงเชิงนโยบาย แต่ติดตามการปรับเปลี ่ยนตัวเลข

ประมาณการเศรษฐกิจในรอบนี้ 

 การประชุม ECB ในวันท่ี 9 มิถุนายน ซึ่งคาดว่า ECB จะยังไม่มี

การเปลี ่ยนแปลงเชิงนโยบายในรอบนี้ ก่อนที ่ในรอบหน้าเดือน

กรกฎาคม คาดจะเห็นการขยับขึ้นของดอกเบ้ียเงินฝากได้ 

 การประชุม FOMC ในวันท่ี 14-15 มิถุนายน คาดว่า Fed จะมีมติ

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50 bps แต่ถือเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์อยู่

แล้ว จึงไม่น่ามีผลกระทบใดๆ 

 การประชุม BoJ ในวันท่ี 16-17 มิถุนายน คาดจะยังไม่ม ีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

 ติดตามรายชื ่อหุ ้นช ุดใหม่ของดัชนีสำคัญ เช ่น SET50 และ 

SET100 ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 

 รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคมที่จะ

ออกมาในวันท่ี 6 มิถุนายน ออกมาสูง 7.1% ซึ่งสูงกว่าระดับ 5% 

อีกครั้ง เป็นปัจจัยสร้างความกังวลในตลาดได้ 

 ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2566 

แนวโนม้ตลาดหุ้นในประเทศ เดือนมิถุนายน 2565 ให้น้ำหนักหุ้น

ไทยสูงกว่าดัชนอี้างอิงเล็กน้อย (Slightly Overweight) 

 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนพฤษภาคม 2565 

 

 
 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปิดเดือน พฤษภาคม ปรับเพิ่มขึ้น โดย

มีความผันผวนระหว่างเดือนจากปัจจัยต่อไปนี้ 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST) จากแรงกดดันในการ

เร่งขึ้นดอกเบี้ย (Frontloading) ของ Fed และเตรียมลดขนาดงบ

ดุล (QT) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบ้ีย 50 bps ตาม

คาดในช่วงตันเดือน พฤษภาคม แตพ่ันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี กลับถูก

เทขายผ่านระดับ 3%ไปแตะระดับสูงสุดที่ 3.20% 

 การ Pay IRS (Fixed rate) อย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ 

โดยเฉพาะรุ ่น 1-5 ปี ส่งผลโดยตรงต่อราคาตราสารหนี้ ทำให้

พันธบัตรถูกเทขายตามจากโอกาสที ่ กนง. อาจพิจารณาข้ึน

ดอกเบ้ียเร็วขึ้น 

 ธ ุรกรรม Bond Switching ในเด ือน พฤษภาคม ส ่งผลให้มี

พันธบัตรระยะยาวออกใหม่เพิ่มขึ้นไมส่อดคล้องกับอุปสงค์ของนัก

ลงทุนที่ชะลอตัว โดยนักลงทุนหลักที่เป็น Market Makers และ 

บลจ. เข้าร่วมน้อยทำให้สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไทยยัง

เบาบางต่อไป 

 อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในช่วงครึ่ง

หลังของเดือนเริ่มปรับลดลง ตามพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีมีแรงซ้ือใน

ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับฐาน ตามความ

กังวลว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยมาก

เกินไป โดย พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 2.70% 

จากระดับ 3%+ ผู ้ เล ่นกลุ ่มธนาคาร และ บลจ. กลับเข ้าซื้อ

พ ันธบัตรอ ีกคร ั ้ง ตาม Flow IRS (Fixed Rate) ของนักลงทุน

ต่างชาติ อย่างไรก็ตามแรงซ้ือตราสารหนี้ตาม Recession Theme 

ยังไม่สามารถแทนที่ Inflation Theme ได้เต็มที่ จึงต้องระมัดระวัง

ความผันผวนจากพันธบัตรระยะกลางและยาว 

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนมิถุนายน 2565 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวน

ตาม Fund Flow และตัวเลขเศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณา

ได้แก่ 1. การเคลื่อนไหวของ IRS ที่ส่งผลโดยตรงราคาตราสารหน้ี 

2. เงินเฟ้อ 3. การดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลาง

ทั่วโลก ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย (Frontloading), และการลดขนาด

งบดุล (QT) 4. อุปทานพันธบัตรไทย (LB Supply) ท่ีอยู่ในระดับสูง 

ขณะที่ความต้องการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ยังไม่กลับมา

เต็มที่ ให้น้ำหนักการลงทุนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย (Slightly 

Underweight) 

 ห ุ ้นก ู ้ธนาคารพาณิชย ์และบร ิษ ัทเอกชน  : คาดอัตรา

ผลตอบแทนหุ้นกู้จะทรงตัวในระดับสูง ตามการเร่งตัวของอัตรา

ตลาดตราสารหน้ีไทย  
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ผลตอบแทนพันธบัตรและ Credit Spread ที่กว้างขึ้น โดยความ

ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ (Demand) ไม่เกิน 3 ปี ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2565 การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนยังเป็นสัดส่วนการลงทุน

หลักของนักลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพันธบัตร ให้

น้ำหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

และพันธบัตร 

 

 

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ เดือน พฤษภาคม 2565  

 ดัชนี REITs ไทย (SETPREIT) แกว่งตัวในเดือน พฤษภาคม โดย

ดัชนีปรับตัวลง -0.5% MTD แรงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลไทย 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาก ทั้งน้ีการท่ีบอนด์ยิลด์อยู่ระดับสูง

เป็นแรงกดดัน Dividend Yield (Sector Yield) ของ REITs และ

บอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นกดดัน Spread ท่ีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3% 

 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 REITs บางกลุ่มขยับตัวดีขึ้น เช่น Data center ที่การจ่ายปันผลดี

ค่อนข้างสูง มั่นคง สม่ำเสมอ และผันผวนต่ำกับเศรษฐกิจ รวมถึง

REITs ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง ทั้ง โรงแรม, Transportation, 

Retail, Office Sentiment ขยับตัวดีขึ้นต่อเนื ่องจากข่าวเชิงบวก

เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดิน

ทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ  

 REITs ในกลุ่ม Industrial ได้รับปัจจัยกดดันจาก บอนด์ยิลที่ปรับ

ขึ้นมาระดับสูง กดดัน valuation ของ REITs ไทยทั้ง Sector และ

จากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั่วโลก ซึ่ง Industrial ถือเป็น

กลุ่มที่นักลงทุนถือครองค่อนข้างมาก จึงอาจถูกแรงเทขายก่อน 

เมื่อมีเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ประเภทนี้ 

 REITs มีปัจจัยหนุนจากการที่สภาพัฒน์เตรียมถกแผนกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตและ

ภาคบริการ 

 REITs กลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเท

รนด์ท่องเที่ยวเอเชียและไทยเริ่มเปลี่ยนไป ข้อมูลฝ่ายวิจัย CBRE 

เปิดเผยว่าการเดินทางท่องเที ่ยวเปลี ่ยนแปลงไปหลังโควิด-19 

นักท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางที่ยาวขึ้น ขณะที่กลุ่มที่มาในประเทศ

เพื่อ Business เปลี่ยนไปใช้วิธีการติดต่อส่ือสารผ่านโปรแกรม เช่น 

Zoom และ Google เป็นต้น  

 Price / Net Asset Value 0.99X ซึ ่งเป็นระดับต่ำกว่าปี 2562 ที่ 

1.65X 
แนวโน้มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย เดือนมิถุนายน 
2565 แนะนำน้ำหนักการลงทุน Neutral  
 คงมุมมองเชิงบวกใน REITs ไทย โดยดัชนี REITs ที่ชะลอลงเป็น

โอกาสในการทยอยสะสมระยะยาว เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไทย 

1-2 ปี นี ้จะทยอยฟื้น แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากที่จีนมีผู้ติดเชื้อโควิด-

19 และการล็อกดาวน์เมืองใหญ่ในจีน รวมถึงไทยที่คาดว่ารัฐจะ

ไม่ใช้มาตรการคุมเข้มที่กระทบต่อการดำเนินงานของ REITs และ

การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงผ่อนคลาย คาด

ว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2565 ทั้งนี้สำหรับ REITs ใน

ประเทศที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนระดับสูงกว่าหลายประเทศ 

ซึ ่งเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนราคา REITs ให้น้ำหนักการลงทุน

เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) 

 

ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือน พฤษภาคม 2565 

 

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

 ตลาดตราสารท ุนต่างประเทศผันผวนในเด ือน พฤษภาคม 

เน่ืองจากความวิตกกังวลปรากฎการณ์ Sell in May อย่างไรก็ตาม

เริ ่มมีแรงซื้อหุ้นช่วงปลายเดือนเนื ่องจากตลาดคาดว่าเงินเฟ้อ

สหรัฐฯ อาจผ่านจุดสูงสุดแล้ว ประกอบกับผลประกอบการณ์

บริษัทโดยรวมมีความแข็งแกร่ง 

 ฐานะการคลังรัฐบาลสหรัฐฯ ดีขึ้น โดย US Budget Deficit ลดลง

มาที่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากสหรัฐฯ มีรายได้จากการ

-3.55%-1.20%
0.12%
0.34%

0.94%
2.05%

4.46%

-4.00%-2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%

Exhibition

Office

Infrastructure

Data Center

MTD

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs และกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ  
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เก็บภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งเงินสดในระบบที่ลดลงส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัว

ลง 

 วันที่ 25 พฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิดเผยรายงานการ

ประชุมประจำวันที่ 3-4 พฤษภาคม โดยระบุกรรมการ Fed มี

ความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุม

เดือนมถิุนายน และเดือน กรกฎาคม 

 ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ขานรับแนวโน้มที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 

จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือน

กรกฎาคม และ กันยายน ด้านนางลาการ์ดกล่าวก่อนหน้านี ้ ว่า 

ECB มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน กรกฎาคม และ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะมีค่าเป็นบวกในช่วงสิ้นสุดไตรมาส 3 จาก

ปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ -0.50% 

 รัฐบาลอังกฤษออกมาตรการกระตุ้นวงเงิน 1.5 หมื่นล้านปอนด์ 

เพื่อกระตุ้นกิจกรรมภาคครัวเรือนและช่วยเหลือผลกระทบของ

ราคาพลังงานท่ีสูงขึ้น อย่างไรกต็ามรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดเก็บ

ภาษีลาภลอย 25% กับกลุ่มผู้ผลิตพลังงานในประเทศ 

 S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการ

ผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไปในทิศทาง

ชะลอตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ กดดันให้หลายประเทศใช้

มาตรการการคลังเพิ่มเติม 

 ธนาคารกลางจีนประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี ประเภท 5 

ปีเพื ่อกระตุ ้นอสังหาร ิมทรัพย์ และทางการจีนกำหนดวงเงิน

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะอนุมัติร่างงบประมาณพิเศษสำหรับ

ปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 2.7 ล้านล้านเยน (2.088 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ)  เพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบจากราคาพลังงาน 

อาหาร และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่พุ่งสูงขึ้น 

MSCI World 

 
ท่ีมา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

 

MSCI Emerging Market 

 

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

แนวโน้มตลาดตราสารทุนต่างประเทศ คงน้ำหนักการลงทุน

มากกว่าดัชนีเล็กน้อย Slightly Overweight  

 คาดเดือนมิถุนายน แรงขายหุ้นต่างประเทศเริ่มจำกัดเมื่อเทียบกับ

ต้นปี ราคาสินทรัพย์จะ price in การขึ้นดอกเบี้ยและการดำเนิน

นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐฯ มาระยะหน่ึงแล้ว 

สำหรับสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเย้อทำให้ความ

เส่ียงต่อตลาดมี Downside Risk จำกัด และ Catalyst ท่ีสำคัญต่อ

ตลาดหุ้นในเดือน มิถุนายน ได้แก่ การทยอยเปิดเศรษฐกิจมากขึ้น 

การเดินทางโดยใช้สายการบินที ่หนาแน่นในยุโรป และเอเชีย 

รวมถึงการเข้าสู่ช่วง Summer ของสหรัฐฯ ในเดือน มิถุนายน – 

กันยายน แนะนำทยอยลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง 

แนะนำหุ้นกลุ่มปลอดภัย กลุ่มการแพทย์ กลุ่มได้ประโยชน์จาก

การเปิดเศรษฐกิจ และทยอยรับกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานโดยมีความ

เส่ียงเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว 

 ปัจจัยที่น่าติดตาม ได้แก่ 1) ผลสำรวจ Bank of America ระบุถึง

เงินสด Cash Level เดือน พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ระดับสูงสุด

นับตั้งแต่ เหตุการณ์ 9/11 และ 2) การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว 

โดยตลาดเชื่อว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ถึงจุดสูงสุดแล้ว 3) สหรัฐฯเตรียม

ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และส่ง

สัญญาณยุติสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ 4) ตลาด 

price in ปัจจัยเสี่ยงสงครามไปพอสมควรและสงครามยื้ดเยื้อทำ

ให้ความรุนแรงต่อเศรษฐกิจบรรเทาและหลายชาติน่าจะหาวิธีการ

ในการรับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น 5) สัญญาณ Hawkish จากผู้

กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยการส่ง

สัญญาณดำเนินนโยบายตึงตัวมากขึ้นจะเป็นลบต่อเซนติเมนท์

ตลาด และ 6) แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมีโอกาสฟื้นตัวเมื่อ

เทียบกับครึ่งปีแรก 
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ภาวะตลาด REITs เดือน พฤษภาคม 2565 

 

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

 REITs ต่างประเทศปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคม ดัชนี Dow 

Jones Global Real Estate ปรับตัวลง -5.2% แรงกดดันการล็อก

ดาวน์ที่เข้มงวดเพื่อคุมการระบาดโควิด-19 ในจีน และการดำเนิน

นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

เพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ  

 ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบ้ีย 50 bps ใน

การประชุมเดือน มิถุนายน และการประชุม ในเดือน กรกฎาคม 

ทั ้งนี้ นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ ่งในคณะผู้ว ่าการธนาคาร

กลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ใน

การประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง 

 ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณ Hawkish เตรียม

ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้ม

คงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  

 ธนาคารกลางจีนปรับลดดอกเบี ้ยเงินกู้ประเภท 5  ปี (LPR) มาที่

ระดับ 4.45% โดยปรับลด -15 bps มากกว่าท่ีตลาดการณ์ท่ีระดับ 

-10 bps นอกจากนี้แล้วรัฐบาลจีนทยอยปล่อยมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจและตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5.3 ล ้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 

 สงครามรัสเซียและยูเครนเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อ REITs  โดยนักลงทุนกำลังติดตามความคืบหน้าในการเจรจา

สันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน  

 REITs เอเชียมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการทยอยเปิดเศรษฐกิจ

ในหลายประเทศ อีกทั้งมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและ

ญี่ปุ่น เลือกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่น กลุ่ม

ท่องเที่ยว และกลุ่มโรงแรม 

 

แนวโน้มตลาด REITs เดือนมิถุนายน 2565 

 คงแนะนำการลงทุนเท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) เดือนมิถุนายน 

REITs ต่างประเทศมีโอกาสฟื้นตัวจำกัด ทั้งนี้คาดว่าตลาด price 

in การขึ้นดอกเบี้ยและงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ มาระยะ

หนึ่ง อย่างไรก็ตามประเด็นที่จับตา ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ครึ่งปีหลังที่มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น การคลายล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้

และเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจจีน รวมท้ังติดตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่นที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ฟื้นตัว 

 
 

ภาวะตลาดน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2565 

 

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

 เดือนพฤษภาคม ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น โดยดัชนี S&P 

GSCI ปรับตัวขึ้น +3.9% แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคา

พลังงาน ซึ่งดัชนี S&P GSCI Energy ปรับตัวขึ้น +8.0% ในเดือน

พฤษภาคมท่ีผ่านมา 

 เดือนพฤษภาคม ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบกับสกุลหลักท้ัง

หกสกุล ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar index) ปรับตัวลง -

1.4% และค่าเงินสะท้อนการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้งบประมาณขาดดุลลดลงของสหรัฐฯ 

เน่ืองจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวลง 

 ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณเตรียมขึ้นดอกเบ้ียเงินฝากหนุนให้

ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ธนาคารกลาง

ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องหนุนให้เกิดกระแส 

Yen Carry Trade และส่งผลต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินเยน 

 กลุ่มสหภาพยุโรป 2 ใน 3 แบนน้ำมันรัสเซียเพื่อตอบโต้การทำ

สงครามของรัสเซีย อย่างไรก็ตามมีบางประเทศที่ไม่เข้าร่วมการ

แบนน้ำมันเช่น ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย  

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ ์- ตลาดน้ำมัน 

ตลาด REITs โลก 
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 ปลายเดือนพฤษภาคม รัฐบาลจีนเริ่มทยอยปลดล็อกควบคุมการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลจีนมีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ขณะที่ ดัชนี S&P GSCI Industrial Metal ปรับตัวลง -

6.2% 

 ติดตามปัจจัย ได้แก่ นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลาง

สำคัญๆท่ัวโลก รัฐบาลสหรัฐฯเตรียมประกาศลดภาษีสินค้านำเข้า

จีน และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

แนะนำการลงทุนในน้ำมันเดือน มิถุนายน มากกว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย (Slightly Overweight) ติดตามเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีหลัง โดย

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเฟ้อมีโอกาสคลี่คลาย ขณะที่ปัจจัย

สำคัญอย่างภาวะสงครามรัสเซียและยูเครนยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อ

เงินเฟ้อในระยะข้างหน้าและหากสงครามยืดเยื้อจะทำให้เงินเฟ้อยังคง

อยู่ระดับสูงต่อไป 

 

ภาวะตลาดทองคำเดือนพฤษภาคม 2565

 

 
 เดือนพฤษภาคม  Spot GOLD (XAU CURNCY) ปรับตัวลง -3%  

ธนาคารกลางสหร ัฐฯ ดำเนินนโยบายการเง ินตึงตัว โดยขึ้น

ดอกเบี้ยและเตรียมลดขนาดงบดุล ซึ่งทำให้นักลงทุนขายทำกำไร

ทองคำช ่วงท ี ่ ร าคาทองคำปร ับต ัวส ูงข ึ ้ น นอกจากน ี ้ แ ล้ ว

สถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนค่อนข้างนิ่ง สงครามการค้า

สหรัฐฯ และ จีน มีแนวโน้มยุติลง ทำให้นักลงทุนกลับมาหา

สินทรัพย์เสี่ยง  

 SPDR Gold Trust เข้าซื ้อทองคำในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 

อย่างไรก็ตามเมื่อนับตลอดเดือน พฤษภาคม SPDR Gold Trust 

มีสถานะขายสุทธิทองคำ โดยกองทุน SPDR Gold Trust ที่เป็น

กองทุนท่ีลงทุนทองคำอันดับหนึ่งของโลกตลอดเดือน พฤษภาคม 

ขายทองคำสุทธ 26 ตัน ทว่านับตั ้งแต่ต้นปี 2565 SPDR Gold 

Trust ซื้อทองคำสุทธิทั้งสิ้น 93 ตัน ทั้งนี้การซื้อทองคำของกองทุน 

SPDR Gold Trust เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำขยับตัวข้ึน  

 ผู ้จ ัดการกองทุนส ัญญาทองคำล่วงหน้า (CFTC CMX Gold 

managed money) ม ีสถานะคงค ้างของ  Position Net LONG 

ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 77,493 สัญญาระหว่างเดือน พฤษภาคม 

(-22.1%MTD)  

แนะนำการลงทุนในทองคำเดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับดัชนี

อ้างอิง (Neutral)  

 ราคาทองคำมีโอกาสเคลื ่อนไหว sideway แรงกดดันทองคำมี

จำกัด ส่วนหนึ่งราคาทองคำ Price in การขึ้นดอกเบี้ยและการทำ 

QT ของ Fed มาระยะหน่ึงแล้ว อย่างไรก็ตามราคาทองคำมีโอกาส

ผันผวนระยะสั้นจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ระหว่างวันท่ี 

14-15 มิถุนายน นอกจากนี้สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่

ยืดเยื้อ ความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำ 

เราคาดหวังเป้าหมายราคาทองคำบริเวณ US$1,773-1,895/oz 

 
 

ภาวะตราสารหนี ้ต ่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2565 ให้

ผลตอบแทนดังนี้   

 
ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2565 

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง 4 bps จาก 

2.94% (29/4/2565) มาอยู่ที่ 2.85% (31/5/2565) 

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยระยะสั ้น 0.50% 

ขณะที่รายงานการประชุมย้อนหลังบ่งชี้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบ้ีย 

0.50% สำหรับการประชุม 2 ครั้งถัดไป 

 ทั้งประธานและกรรมการ ECB หลายๆเสียง สนับสนุนให้ ECB 

ปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่กลางปี 2565 

 นายคุโรดา ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นสนับสนุนนโยบายการเงิน

ผ ่อนคลายแบบพิเศษอย่างต ่อเน ื ่อง (Ultra loose Monetary 

Policy)  

 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้าชั้น

ดีประเภท 5  ปี (LPR) -15 bps มากกว่าที่ตลาดการณ์ที่ระดับ -10 
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ตลาดตราสารหน้ีต่างประเทศ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – ตลาดทองคำ 
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bps สู่ระดับ 4.45% เพื่อฟื้นพูภาคอสังหาริมทรัพย์ และประกาศ

ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่ 3 

ติดต่อกันตามคาดการณ์ของตลาด ทั ้งน ี ้  PBOC ตร ึงอ ัตรา

ดอกเบี ้ยเงินกู ้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ซึ ่งปล่อยกู ้ให้กับ

สถาบันการเงิน ไว้ที่ระดับ 2.85% 

แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เดือนมิถุนายน 
2565 

 ตลาดพันธบัตรรัฐบาลให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย 

(Slightly Underweight) คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield) ยัง

มีแนวโน้มปรับเพิ ่มสูงขึ ้นและทรงตัวระดับสูง จากการดำเนิน

นโยบายการเง ินตึงตัว (Quantitative Tightening) โดย Fed มี

แนวโน้มดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้น

ดอกเบี้ยระยะสั้นอีกครั้งละ 0.50% ในการประชุมธนาคารกลาง

สหรัฐฯ เดือน มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม น้ี 

 ให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นกู ้เอกชนคุณภาพดี (IG) และ

ตลาดหุ้นกู ้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) 

เนื่องจากราคากลุ่มเครดิตถูกปรับลดลงมาค่อนข้างมากตั้งแต่ต้น

ปี และด้วยปัจจุบันอัตราผลตอบแทนเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 

สรุปสภาวะค่าเงนิ เดือนพฤษภาคม 2565 
 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) อ่อนค่าลง -1.76% จากระดับ 

103.60 สู ่ระดับ 101.78 (02/05/2565 - 31/05/2565) ดัชนี

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง หลังจากที่ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ยืนยันว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าที่จำเป็น เพื่อ

ควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้พุ ่งข ึ ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อ

รากฐานของเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะปรับ

อัตราดอกเบ้ียข้ึนต่อเนื่องและทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัว

ลง ส่วนตัวเลข Consumer Price Index ex Food & Energy (Apr) 

ยังคงปรับตัวเพิ ่มขึ ้น +6.2% (YoY) หลังจากที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ้น 

+6.5% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลข Michigan Consumer 

Sentiment Index (May) เบื้องต้นปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 59.1 

จากระดับ 65.2 ของเดือนก่อนหน้า  

สภาวะค่าเงินหลักกลุ่ม G-10 

 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) แข็งค่าขึ้น +2.17% จากระดับ 1.05 สู่

ระดับ 1.07 (02/05/2565 - 31/05/2565) โดยค่าเงินยูโรอ่อนแข็ง

ค่าขึ้น หลังจากมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือน กรกฎาคม

และ กันยายน จากแรงกดดันของสภาวะเงินเฟ้อ โดยตัวเลข HICP 

(May) เบื้องต้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ +8.1% (YoY) ต่อเนื่องจาก

เดือนก่อนหน้าที่ +7.4% เช่นเดียวกับตัวเลข HICP excluding 

volatile components เบื้องต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ี +3.8% (YoY) 

ต่อเนื ่องจากเดือนก่อนหน้าท่ี +3.5% ส่วนตัวเลข S&P Global 

Manufacturing PMI (May) เบื้องต้นอยู่ที่ระดับ 54.4 และ S&P 

Global Services PMI (May) เบื ้องต้นอยู ่ท่ี 56.3 ปรับตัวลดลง

จากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยทั้ง 2 รายการ  

 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) แข็งค่าขึ้น +0.91% จากระดับ 1.25 

สู่ระดับ 1.26 (02/05/2565 - 31/05/2565) โดยค่าเงินปอนด์อ่อน

แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับค่าเงินยูโร ขณะที่ธนาคารกลาง

อังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 

1.00% ในต้นเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เป็นครั้งท่ี 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 โดยตัวเลข 

Core Consumer Price Index (Apr) ปร ับต ัว เพ ิ ่มข ึ ้นท ี ่ ร ะดับ 

+6.2% (YoY) ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าท่ี +5.7% ตัวเลข S&P 

Global/CIPS Services PMI (May) เบ ื ้องต ้นอย ู ่ท ี ่ ระด ับ 51.8 

ลดลงจากระดับ 58.9 และตัวเลข Retail Sales ex-Fuel (Apr) 

ปรับตัวติดลบ -6.1% จาก -0.2% ของเดือนก่อนหน้า 

 ค่าเงินเยน (USD/JPY) แข็งค่าขึ้น +1.11% จากระดับ 130.14 สู่

ระดับ 128.69 (02/05/2565 - 31/05/2565) โดยค่าเงินเยนแข็งค่า

ขึ้น จากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ทางฝ่ัง BOJ 

ยังคงยืนยันที่จะรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษไว้ 

เน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน 

โดยต ัว เลขNational CPI ex Food, Energy (Apr) อย ู ่ ท ี ่ ระ ดับ 

+0.8% จากระดับ -0.7% ของเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลข Gross 

Domestic Product (Q1) เบื ้องต้น -0.2% (QoQ) จาก +0.9% 

ของไตรมาสก่อนหน้า ส่วนตัวเลข Industrial Production (Apr) 

เบื้องต้นปรับตัวลดลง -4.8% (YoY) ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่

ปรับตัวลดลง -1.7% 

สภาวะค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท 

 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) อ่อนค่าลง -0.96% จากระดับ 6.61 สู่

ระดับ 6.67 (02/05/2565 - 31/05/2565) โดยจีนกำหนดอัตราค่า

กลางเงินหยวนท่ี 6.6651 หยวนต่อดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารกลาง

จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปี 

ลง -0.15% ส ู ่ระด ับ 4.45% จากระดับ 4.6% มากกว่าการ

คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ -0.10% นอกจากนี้ทางการจีนยัง

เดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไป โดยได้ตั้งจุดตรวจสวอบ

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
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ทั่วประเทศ แต่ได้ยุติมาตรการล็อคดาวน์เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ในวันที่ 1 

มิถุนายน ขณะที่ตัวเลข NBS Manufacturing PMI (May) ยังคง

ต ่ำกว ่าระดับ 50 โดยอย ู ่ท ี ่ ระด ับ 49.6 และต ัวเลข Non-

Manufacturing PMI (May) อยู่ที่ระดับ 47.8 

 ค่าเงินบาท (USD/THB) แข็งค่าขึ้น +0.41% จากระดับ 34.46 สู่

ระดับ 34.32 (02/05/2565 - 31/05/2565) ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

เล็กน้อย แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าเศรษฐกิจไทยใน

เดือน เมษายน 2565 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการบริโภค

ภาคเอกชนปรับดีข ึ ้น การส่งออกดีขึ ้นในส่วนของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม โลหะ สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป ยางสังเคราะห์ 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงทรงตัว เนื่องจากประสบปัญหา

การขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต ส่วนสถานการณ์การท่องเท่ียวเริ่ม

ฟื้นตัว อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งคาดว่า

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 8 

มิถุนายน จะมีการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวว่าจะมีผลต่อแนวโน้ม

เศรษฐกิจของไทยอย่างไรในปีนี้  

แนวโน้มค่าเงินเดือนมิถุนายน 2565 

DXY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 100.00-105.00 

EUR/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.05-1.10 
GBP/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.20-1.30 

USD/JPY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 125.0-135.0 

USD/CNY คาดว่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 6.60-6.90 

USD/THB คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.00-35.00 
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กองทนุเปิดเอม็เอฟซี ซสัเทนด์ คอมเพ็ทททีิฟ เอดจ ์( M-EDGE ) 

 กองทุน M-EDGE กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Global Long-Horizon 

Equity Fund ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

และ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี โกลบอล โฟกสั ( MGF ) 

 กองทุน MGF มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus 

Fund เน้นการลงทุนในหุ้น Quality Growth กองทุน MGF บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ( M-RENEW ) 

 กองทุน M-RENEW ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Sustainable Energy Fund เป็น

กองทุนที่อยู่ภายใต้ BlackRock Global Fund และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทท่ีมีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทท่ี เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative 

Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies) ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงาน

ทดแทน (renewable energy developers), เช ื ้อเพลิงทางเล ือก (alternative fuels), การใช้พลังงานอย่างม ีประสิทธ ิภาพ (energy efficiency), 

ความสามารถในการใช้พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure) 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวเิดนด์ ฟันด์ ( HIDIV ) 

 กองทุน HIDIV เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที ่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผล

สม่ำเสมอมาโดยตลอด อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์ 

เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี มิด สมอล แค็ป ( M-MIDSMALL ) 

 กองทุน M-MIDSMALL กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/

หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปีัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี พร็อพเพอรต์ี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ( MPDIVMF ) 

 กองทุน MPDIVMF กองทุนลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยจะมี net 

exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ โดยเฉลี ่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หุ้น

ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบลิ อนิคัม ( MPII ) 

 กองทุน MPII เน้นลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงของไทยและต่างประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หุ้นสามัญ

ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์ท่ีลงทุนมีอัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว  

 

 

แนะนำกองทุน เดือนมิถุนายน 2565 
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ข้อสงวนสิทธิ์ 

 เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี 

จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู ้สนใจได้รับทราบ

เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอ

ภายในประเทศไทยเท่านั้น 

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือ

ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำ

การอื ่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี ้เปลี่ยนไปจากเดิม 

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากเอ็มเอฟซี 

 ข้อมูลบางส่วนในเอกสารน้ีได้อ้างอิงจากแหล่งท่ีมาของข้อมลูที่เช่ือถือ

ได้ แต่มิได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมลูดังกล่าวเน่ืองจากข้อมลูอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างองิ 

 ข้อมูลและความเห็นท่ีปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบ้ืองต้น

เท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด 

 เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความ

ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (M-SMART INCOME), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย (M-

INCOMEAI), กองทุนเป ิดเอ ็มเอฟซี ด ิว ิ เดนด์ เอเช ีย (M-DIVA), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั ่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-

DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟนัด์ (I-

OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั ่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-

REITs), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต์ี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII), อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั ้นจึงมี

โอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ

ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุน

ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทนุ

ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าวได้  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความ

เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer 

profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้า

ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณา

ข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น 

 ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ีบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ

ซื้อคืน 


