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ตลาดหุ�นโลกผันผวนสูง              
แม� Fed ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด

ตลาดหุ�นโลกยังคงผันผวนสูง ถึงแม�ว�า Fed ส�งสัญญาณว�า การขึ้นดอกเบี้ย 75bps ยังไม�อยู�ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ด�านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ โดยรวมออกมาดีกว�า
คาด แต� Guidance หลายบริษัทแสดงถึงความกังวลมากขึ้น ขณะที่ดัชนี PMI ของจีนบ�งชี้แนวโน�ม
เศรษฐกิจชะลอตัวจากนโยบาย Zero Covid แต�อาจกระตุ�นภาครัฐให�เร�งออกนโยบายช�วยเหลือ
เพ่ิมเติม

การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) วันที่ 3-4 พ.ค. มีมติขึ้นดอกเบี้ย 50bps เป�น 0.75-1.00% 
ตามคาด พร�อมประกาศลดขนาดงบดุล อัตรา 4.75 หมื่นล�านเหรียญฯ ต�อเดือน เริ่มต�นวันที่ 1 มิ.ย.นี้  
โดยประเด็นที่น�าสนใจคือ ตลาดมองว�า โอกาสของการขึ้นดอกเบี้ย 75bps ในครั้งถัดไป มีน�อยลง หลัง
ได�ฟังถ�อยแถลงของประธาน Fed ทําให�ตลาดคลายความกังวลระยะส้ัน

Earnings Season บริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 รายงานงบออกมาแล�วมากกว�า 80% 
โดยรวมทั้งยอดขายและกําไรออกมาดีกว�าคาดเล็กน�อย อย�างไรก็ตาม หลายบริษัทให� Guidance 
ค�อนข�างระมัดระวังต�อต�นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นและป�จจัยมหภาคที่ยังมีความไม�แน�นอนสูง

สัปดาห�แห�งการรายงานเงินเฟ�อ โดยจีน, สหรัฐฯ และเยอรมัน จะรายงานดัชนีราคาผู�บริโภค (CPI) ใน
วันที่ 11 พ.ค.



มีมุมมองเชิงบวกต�อกลุ�มอสังหาริมทรัพย�และโครงสร�างพื้นฐานทั้งไทยและสิงคโปร� ซึ่งมีความ Defensive ที่
สามารถคาดหวังกระแสเงินสดสมํ่าเสมอและได�ประโยชน�จากการ Reopening และการกลับมาเป�ดรับนักท�องเที่ยว
ต�างชาติที่ชัดเจน สนับสนุนการฟื้นตัวของผลประกอบการกลุ�มศูนย�การค�าและพื้นที่เชิงพาณิชย� แนะนํากองทุน 
SCBPINA ท่ีมีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย�และโครงสร�างพื้นฐานทั้งสองประเทศ

อสังหาฯและโครงสร�างพื้นฐาน

หุ�นจีน H-Shares

จํานวนผู�ติดเชื้อรายวันของจีนเริ่มปรับตัวลดลง ทางด�านฮ�องกงมีแนวโน�มที่จะปรับลดความเข�มงวดในการเข�า
ประเทศหลังจํานวนผู�ติดเชื้อรายวันอยู�ในระดับตํ่า ขณะที่ความเสี่ยงด�านการจัดระเบียบกลุ�มเทคโนโลยีเราคาดว�า
น�าจะผ�านจุดเลวร�ายท่ีสุดไปแล�ว ท้ังน้ี Valuation ท่ีค�อนข�างถูก โดย Forward P/E ratio ลงมาใกล�เคียงกับช�วง
วิกฤติซับไพรม�ป� 2551 ถือเป�นโอกาสทยอยสะสมเพื่อลงทุนระยะยาว แนะนํากองทุน SCBCEH ที่สร�างผลตอบแทน
ให�ใกล�เคียงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index)

ราคาทองคาํปรับตัวลงมาเม่ือสปัดาห�ก�อนหน�า ส�วนหนึง่เป�นเพราะแรงกดดันจากการแข็งค�าของดอลลาร�สหรัฐฯ แต�
เรายังมีมุมมองเชิงบวกต�อการลงทุนในทองคําจากคุณสมบัติในการป�องกันเงินเฟ�อ ดังนั้น เรามองการปรับตัวลงมา
เป�นโอกาสทยอยสะสมลงทุนเพื่อช�วยลดความผันผวนและกระจายความเสี่ยงให�แก�พอร�ต แนะนําลงทุนในกองทุน 
SCBGOLDH ที่มีการป�องกันความเสี่ยงค�าเงิน

ทองคํา

นํ้ามัน
ราคานํ้ามันปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห�ที่ผ�านมา ด�วยแรงหนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป เสนอแผนงดการนําเข�านํ้ามัน
จากรัสเซียในระยะเวลา 6 เดือนและสหรัฐฯ เตรียมซื้อนํ้ามันเพื่อเติมคลังสํารอง แนะนํากองทุน SCBCOMP ที่มีการ
ลงทุนในสินค�าโภคภัณฑ�ท่ีหลากหลาย เป�นทางเลือกในการลงทุนท่ีช�วยลดความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ�อสูง



หุ�นสหรัฐอเมริกา

หุ�นญ่ีปุ�น

ธนาคารกลางญี่ปุ�น (BOJ) ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ�อนคลายสวนทางกับสหรัฐฯ และยุโรป ช�วยหนุนค�าเงินเยน
อ�อนค�ามากที่สุดในรอบ 20 ป� แม�การอ�อนค�าของเงินเยนจะเป�นบวกต�อภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนญี่ปุ�น แต�อีกด�านหนึ่ง มีแรงกดดันต�อตลาดหุ�นจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและต�นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 
ทั้งนี้ตลาดหุ�นญี่ปุ�นมีป�จจัยบวกจากสถานการณ� COVID-19 ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และกระแสเงินทุนต�างชาติไหลเข�าตลาด
หุ�น รวมถึง Valuation ยังอยู�ในระดับท่ีน�าสนใจ แนะนํากองทุน SCBNK225 เป�น passive fund ที่ลงทุนใน ETF ที่อิง
กับดัชนี Nikkei 225

การประชุม Fed เม่ือวันท่ี 3-4 พ.ค. ข้ึนดอกเบ้ีย 50bps ตามคาด พร�อมประกาศลดขนาดงบดลุ อตัรา 4.75 หม่ืน
ล�านเหรียญฯ ต�อเดือน เริ่มเดือน มิ.ย. ด�านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ โดยรวมออกมาดีกว�าคาดแต� 
Guidance หลายบริษัทแสดงถึงความกังวลมากขึ้นจากภาวะเงินเฟ�อและป�ญหา Supply Chain Disruption เรา
แนะนําลงทุนในกองทุน SCBS&P500 และ SCBNDQ เนื่องจากมีผลตอบแทนตามดัชนี S&P 500 และ NASDAQ-
100 Index

หุ�นไทย

อัตราเงินเฟ�อ เดือน เม.ย. อยู�ที่ 4.65% YoY ชะลอตัวจากเดือนก�อนหน�า และต่ํากว�าตลาดคาด ช�วยลดความกังวล
ต�อภาวะเงินเฟ�อที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่จํานวนผู�ติดเชื้อรายใหม� ลดลงมาตํ่ากว�า 1 หมื่นรายต�อวัน ช�วย
สนับสนุนการเป�ดเมืองและผ�อนคลายมาตรการต�าง ๆ เพิ่มเติม อย�างไรก็ตาม ยังคงต�องติดตามสถานการณ� 
COVID-19 ในจีน ซ่ึงมีผลต�อการฟื้นตัวของภาคการท�องเท่ียวในอนาคต แนะนํากองทุน SCBSET50 คาดหวังการ
ฟื้นตัวของหุ�น Big Cap ตามภาวะตลาดหุ�นโดยรวม



หุ�นอินเดีย

เรายังคงระมัดระวังต�อการลงทุนในตลาดหุ�นอินเดีย หลังจากธนาคารกลางอินเดียเริ่มหันมาดําเนินนโยบายการเงิน
เข�มงวดกว�าคาดเพื่อควบคุมเงินเฟ�อที่เกินกรอบเป�าหมาย ทั้งนี้จากความสัมพันธ�ในอดีตหากราคานํ้ามันดิบทรงตัว
ในระดับสูงมักจะส�งผลกระทบเชิงลบต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจและทิศทางราคาหุ�นอินเดีย นอกจากนี้ ภาพทาง
เทคนิคระยะสั้นยังดูมีความเสี่ยงขาลงกดดันทิศทางการลงทุน

ตราสารหนี้ไทย

ภาพรวมของตราสารหนี้ยังได�รับแรงกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว แนะนําลงทุน
ตราสารหน้ีระยะสั้นเพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

หุ�นจีน A-Shares

ดัชนีเศรษฐกิจค�อนข�างอ�อนแรง สะท�อนจากดัชนี Caixin PMI เดือน เม.ย. อยู�ที่ 36.2 ต่ํากว�าคาดที่ 40 และเป�น
ระดับต่ําสุดนับต้ังแต�เดือน ก.พ. 2563 ที่เคยลงไปถึง 26.5 สะท�อนถึงผลกระทบจากการ Lockdown ตามนโยบาย 
Zero COVID ทั้งนี้ ความหวังของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและตลาดหุ�นจีน อยู�ที่ความชัดเจนของการออกนโยบาย
กระตุ�นเพิ่มเติมจากภาครัฐ



ตราสารหนี้ต�างประเทศ

แนวโน�มดอกเบี้ยขาขึ้นยังคงสร�างแรงกดดันต�อผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะกลุ�มพันธบัตร
รัฐบาลท่ีมีอายุเฉลี่ยตราสารระยะกลาง-ยาว ในขณะที่กลุ�มตราสารหน้ีเอกชน Spread ของหุ�นกู� และ High Yield 
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากภาพตลาดที่ผันผวนและความกังวลต�อเศรษฐกิจชะลอตัว ยังคงแนะนําลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลและหุ�นกู�เอกชนระยะสั้น เน่ืองจากสามารถทนทานต�อแนวโน�มดอกเบ้ียขาข้ึนและสภาวะท่ีมีความไม�แน�นอนสูง

หุ�นเกาหลี

ถึงแม�การรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยรวมจะออกมาดีกว�าคาดและระดับ Valuation เริ่มไม�ได�อยู�ใน
โซนแพง อย�างไรก็ตามอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งมีสัดส�วนสูงในดัชนี KOSPI ยังถูกแรงกดดันจากห�วงโซ�อุปทานตึง
ตัวและความกังวลต�อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจส�งผลกระทบต�ออุปสงค�ชะลอตัวในระยะข�างหน�า ส�งผลต�อความ
เสี่ยงการปรับลดคาดการณ�กําไรบริษัทจดทะเบียนมีเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กระแสเงินทุนต�างชาติไหลออกจากตลาดหุ�น
อย�างต�อเน่ืองต้ังแต�ต�นป�เป�นอีกหน่ึงป�จจัยกดดันตลาด 

หุ�นยุโรป

ตลาดยังคงได�รับแรงกดดันจากสถานการณ�ยูเครน-รัสเซียอย�างต�อเนื่อง หลังจาก EU เสนอแผนระงับการนําเข�า
นํ้ามันดิบจากรัสเซียภายใน 6 เดือน เพิ่มความเสี่ยงสภาวะเงินเฟ�อสูงลากยาว ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจมี
แนวโน�มชะลอตัว ประเด็นติดตามคือ ท�าทีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เริ่มออกมาให�ความเห็นในลักษณะของการ
ตึงตัวนโยบายการเงินมากข้ึน รวมถึงความเสี่ยงการปรับประมาณการณ�กําไรบริษัทจดทะเบียนลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได�ทุกวันทําการที่ธนาคารไทยพาณิชย�ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย� และผู�สนับสนุนการขายทุกราย ควรทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน 
หมายเหตุ : *ข�อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทําโดย นางนันท�มนัส เป��ยมทิพย�มนัส ประธานเจ�าหน�าที่บริหารการลงทุน เพื่อเป�นข�อมูลสําหรับเผยแพร�
ทั่วไป โดยข�อคิดเห็นและบทความในเอกสารฉบับนี้ เป�นการแสดงความคิดเห็นส�วนตัวของผู�เขียน ผู�ใช�ข�อมูลนี้จึงต�องใช�ความระมัดระวังด�วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยง
ต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนด�วยตนเอง


