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หมายเหตุ *: เป็นการแสดงการเปลีย่นแปลงของยลีด ์ไม่ใช่ผลตอบแทน 
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ภาพรวมการลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2565    
         

        ภาพรวมตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะทาง 
ฝัง่สหรฐัฯ และยุโรป ด้วยเหตุ 

• ตลาดเริม่มองว่ามโีอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเร็วขึน้กว่าเดมิ
และเงินเฟ้อมีสัญญาณชะลอตัว ท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจ
พจิารณาไม่ต้องขึน้ดอกเบี้ยมากอย่างทีเ่คยคาดไว ้(การขึน้ดอกเบี้ยจะ
ส่งผลลบต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิ) และต้องกลบัมากระตุน้เศรษฐกจิ
อกีครัง้หลงั จากทีเ่งนิเฟ้อปรบัตวัลดลง 
• การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของฝัง่สหรฐัฯ และยุโรปออกมา 
ในระดบัตามทีต่ลาดคาด  
• ปัจจยับวกดา้นการประกาศงบการเงนิส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2565 ที ่
ออกมาดกีว่าตลาดคาดการณ์  
• ราคาน ้ามนัดบิและราคาดชันีอาหารโลกที่ผลกัดนัเงนิเฟ้อปรบัลดลง 
ในเดอืนนี้ เนื่องจากมกีารคลายมาตราการคว ่าบาตรการส่งออกสนิคา้
อาหารและเกษตรที่มีต่อรสัเซีย และคาดการณ์ความต้องการน ้ามัน
ลดลงจากเศรษฐกจิชะลอตวั 

 
ขณะที่ทางฝัง่ตลาดหุ้นไทยและเวยีดนามได้รบัแรงกดดนัจาก Dollar 
Index ทีป่รบัเพิม่ขึน้ในช่วงตน้เดอืน แต่ในช่วงปลายเดอืนทัง้สองตลาด 
กลบัมีทิศทางดีขึ้นและปิดบวกได้เล็กน้อย สอดคล้องตามภาพตลาด 
สหรฐัฯ  
 
ส าหรบัตลาดหุ้นจีนมีการปรบัตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับภาค 
อสังหาริมทรัพย์และจ านวนผู้ติดเชื้อ  COVID-19 ที่เริ่มกลับมา
ปรบัตวัเพิม่ ขึน้ภายหลงัการคลาย Lockdown  
 

ตลาดหุ้นสหรฐั : ดชันี S&P500 Index ปรบัเพิม่ขึน้ 9.22% ในเดอืน 
ก.ค. 2565 น าโดยหุน้กลุ่ม Growth ที่ปรบัตวัลดลงมามากในช่วงต้นปี 
แต่หากนับจากต้นปี ดชันียงัคงปรบัลดลง 12.59% โดยธนาคารกลาง 
สหรฐัฯ (Fed) ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายในระดบั 0.75% ครัง้ที ่2
ตามที่ ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 2 ปี 2565 
ของสหรัฐ ปรับลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นการ หดตัวครัง้ที่ 2 ติดต่อกันและถือว่าเป็นการเข้าสู่ภาวะ 
เศรษฐกจิถดถอย เชงิเทคนิค (Technical Recession) แลว้ อย่างไรกด็ ี
Janet Yellen  

 



 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าตัวเลขการจ้างงานยงัคง
แขง็แกร่ง ประกอบกบัปัจจยัหลายๆอย่าง ยงัคงไม่น่ากงัวล ดงันัน้ภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัอาจจะไม่ได้ถดถอยก็ได้ เพราะมีความซับซ้อน
มากกว่าจะมองเพยีง GDP เพยีงอย่างเดยีว 

ส าหรบัในเรื่องของอตัราเงนิเฟ้อ เงนิเฟ้อสหรฐั (CPI) เดอืน ม.ิย. 2565
ยังคงเร่งตัวเพิ่มขึ้นที่ 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนั และราคาอาหาร 

ตลาดหุ้นยุโรป : ดัชนี STOXX Europe 600 Index ปรับเพิ่มขึ้น 
7.76% ในเดือน ก.ค. 2565 แต่ยังคงลดลง 7.78% ตัง้แต่ต้นปี โดย 
ธนาคารกลาง  ยุโรป (ECB) ปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยที ่0.5% ซึ่งเป็นการ 
ปรบัขึน้ครัง้แรก ตัง้แต่ปี 2554 เพื่อควบคุมเงนิเฟ้อทีพุ่่งสูงขึน้ อย่างไร 
ก็ตาม ECB ได้ออกโปรแกรมซื้อพนัธบตัร (TPI) ชุดใหม่เพื่อลดภาระ 
ต้นทุนให้กลุ่มประเทศที่อ่อนแอ และมีภาระหนี้สินสูง เช่น อิตาลี 
เพื่อท าให้ผลกระทบเชงิลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่เกิดจากการ 
ขึ้นดอกเบี้ยไม่รุนแรงจนเกินไป ซึ่งยงัต้องรอดูความชดัเจนในเงื่อนไข
การช่วยเหลือต่อไป ขณะที่ยุโรปประสบปัญหาราคาพลงังานปรบัตวั
สูงขึน้กว่า 8 เท่าเทยีบกบัก่อนหน้าทีจ่ะเกดิสงครามรสัเซยี-ยเูครน และ
รสัเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรปเพยีง 20% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา
ปกต ิท าใหยุ้โรปอาจประสบปัญหาขาดแคลนพลงังานโดยเฉพาะในช่วง
หน้าหนาวทีก่ าลงัใกล้เขา้มา ท าใหยุ้โรปมคีวามเสีย่งในการเกดิสภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยไดเ้รว็กว่าภูมภิาคอื่นๆ 

ตลาดหุ้นจีน : ดชันี CSI300 Index ปรบัตวัลดลง 6.33% ในเดอืน 
ก.ค. 2565 โดยตลาดหุน้จนีถูกแรงกดดนัจากความกงัวลเกี่ยวกบัภาค 
อสงัหาฯหลงัจากผูซ้ื้อบ้านหยุดการช าระเงนิจ านองในโครงการทีม่กีาร 
หยุด ชะงักเป็นการชัว่คราว  ซึ่งรัฐบาลจีนได้ออกมาตราการมา
ช่วยเหลอื ผูร้บัเหมาอย่างเร่งด่วน ประกอบกบัจ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 
ทีป่รบั ตวัเพิม่ขึน้ ทางดา้นตวัเลขเศรษฐกจิทีส่ าคญัเช่น GDP ไตรมาส 
2 ปี 2565 ของจนีออกมาหดตวั 0.4% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ -1.0 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบรายไตรมาส 
จะหดตวัถึง 2.6% มากกว่าที่ ตลาดคาดที่ติดลบ 1.5% อย่างไรก็ตาม 
ยอดส่งออก ในเดือน มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 17.9% มากกว่าที่ 
ตลาดคาดที่  12% ส่ วน  ดัชนี ร าคาผู้บริ โภคเดือน  มิ . ย .  2565 
ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเล็กน้อยที่ 2.5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
จาก 2.1% ในเดือนก่อนหน้าแต่ยังคงอยู่ ต ่ากว่าระดับเป้าหมายที่ 
PBoC ใหเ้อาไวท้ี ่3% 

 
 

 

ตลาดหุ้นไทย : ดัชนี SET Index ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.53% 
ในเดือน ก.ค. 2565 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนต่างชาติ 
ที่กลบัมาซื้อสุทธทิี่ 4.7 พนัล้านบาท หลงัทศิทาง Dollar Index  หรอื
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงตามกรณีเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด 
ซึ่งลดความเสี่ยงด้านการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุน 
ต่างชาติ (ค่าเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ 16 ปี) 
รวมทัง้ได้อิทธิพลเชิงบวกจากตลาดฝัง่สหรัฐฯที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นด้วย 
อย่างไรกต็าม ดชันี SET Index ยงัคงลดลง 3.32% ตัง้แต่ตน้ปี  

ตลาดหุ้นเวียดนาม : ดชันี VN Index ปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 1.13% 
ในเดือน ก.ค. 2565 และลดลง 18.72% ตัง้แต่ต้นปีโดยนักลงทุน 
รายย่อยมที่าทรีอดปัูจจยัลบจากภาพรวมต่างประเทศส่งผลสภาพคล่อง
ในตลาดยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกอืบครึง่เทยีบกบั ค่าเฉลีย่ ยอ้นหลงั 1 
ปี แมว้่าตวัเลขเศรษฐกจิในประเทศยงัคงแชง็แกร่ง เช่น GDP ไตรมาส 
2 ปี 2565 เติบโตสูงถึง 7.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะ ทีน่ักลงทุน ต่างชาตมิสีถานะซื้อสุทธ ิ4 เดอืนตดิต่อกนั 

 

ตราสารหน้ี อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ปี ณ 
สิ้นเดือน ก.ค. 2565 ปรับลง มาอยู่ที่ประมาณ 2.65% หลังเฟดขึ้น
ดอกเบี้ยในระดับตามตลาดคาด และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยของสหรฐัฯ ทีอ่าจส่งผลใหเ้ฟดไม่ท าการขึน้ดอกเบีย้ในอตัราเร่ง
ตวั อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของไทย 10 ปี ปรบัตวัลงลอ้ตาม 
มาอยู่ทีป่ระมาณ 2.55%  
 

ตราสารทางเลือก  

REITs : Global REITs ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 8.4% จาก Dividend Spread 
หรือส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิปันผลและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาล 10 ปี ที่กว้างขึ้น  ซึ่งท าให้ Global REITs มีความน่าสนใจ
เพิ่มขึ้นในสายตาของนักลงทุน ขณะที่ Singapore REITs ปรับตัว 
เพิ่มขึ้น 3.06% ฟ้ืนตัวจากงบการเงินที่ออกมาค่อนข้างดี ส่วน Thai 
REITs ติดลบ 1.33% จากจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตโควิด-19 
ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

ทองค า : ราคาทองค า spot ปรับตัวลง 2.3% ในเดือน ก.ค. 2565 

จากการแขง็ค่าของค่าเงนิดอลล่าร์ตามความคาดหวงัที่ธนาคารกลาง 
สหรฐั (เฟด) มแีนวโน้มเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อลดอตัราเงนิเฟ้อ   

 



 

            มุมมองการลงทุนเดือนสิงหาคม 2565 

คาดว่าปัจจยัทีจ่ะมผีลต่อภาพรวมตลาดหุน้ ไดแ้ก่ผลประกอบการของ 
บรษิัทจดทะเบยีนฯส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เนื่องจากนักลงทุนเฝ้า 
ตดิตามผลกระทบและทศิทางธุรกจิจากปัจจยัภาวะเงนิเฟ้อสูง ท่าทขีอง
ธนาคารกลางสหรฐัฯ และโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทัง้ 
ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ (โดยเฉพาะ GDP ไตรมาส 2 ปี 
2565 และ อตัราเงนิเฟ้อ) โดยมองว่าปัจจยัทางฝัง่สหรฐัฯ จะมอีทิธพิล 
หลักต่อภาพรวมตลาดหุ้นทัว่โลกขณะที่ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ 
คาดว่าจะมีความผันผวนน้อยลงและปรับตัวอยู่ในกรอบมากยิ่งขึ้น 
ขณะที่ Singapore/Thai REITs คาดว่าจะยังคงมีทิศทางดีขึ้น 
ตามอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรที่ลดลงและผลประกอบการไตรมาส 
สองที่คาดว่าออกมาดี ส่วนทองค า คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นสวนทาง 
Dollar Index แนะน าติดตามรายงานการประชุม FED minutes ของ
ก า รป ร ะ ชุ ม วัน ที่  26-27 ก . ค .  2565 ใ น วัน ที่  17 ส . ค .  2565 
(ตามเวลาสหรฐัฯ)  
 

 กลยุทธก์ารลงทุน 

บลจ.พรนิซิเพลิ ยงัคงมมีุมมองการลงทุนแบบระมดัระวงั ส าหรบัไตร
มาส 3 ปี 2565 เน่ืองจากปัจจยัมหภาคยงัคงกดดนัภาพรวมตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนอัตราเงินเฟ้อระดับสูง และการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางทัว่โลก ซึง่ตลาดยงัมคีวามอ่อนไหวและผนัผวนต่อได ้ 

กลยุทธก์ารลงทุน  

1) มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ เป็น  Quality Growth หรือสินทรัพย์ 
ที่มีการเติบโตในระดบัปานกลางแต่มีความมั่นคงของธุรกิจและรายไดเ้พื่
อรองรบัความเส่ียงหรือความผนัผวนจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ  

2) เลือกลงทุนในสินทรพัย์ประเภทที่มคีวามผนัผวนต ่า บริษัทขนาด
ใหญ่หรอืมขีนาดมลูค่าตลาดสงู 

3) Asset allocation สรา้งพอรต์การลงทุนที่เหมาะสม โดยกระจายการ
ลงทนุไปในหลากหลายสินทรพัยแ์ละหลากหลายประเทศ เพื่อสรา้งพอรต์
การลงทนุท่ีช่วยควบคมุความเส่ียงและรบัผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 

 
 

 

            กองทุนแนะน า  

กองทุนแรกท่ีเราแนะน า คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 
ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้(PRINCIPAL APDI)  ซึ่งลงทุนผ่าน Master 
Fund ชื่อ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund โดยลงทุน 
ในหุ้นทัว่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่ น) ที่มีคุณภาพ  และ 
ศักยภาพในการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และมุ่งเน้นคดัสรรเลอืกบรษิทั 
ทีม่ทีศิทางการเตบิโตตาม Megatrend ของโลก เช่น Green Policies, 
E-commerce, Cloud computing และ Internet of things กองทุน 
มีสไตล์การบริหารแบบ Dynamic สามารถปรบัเปลี่ยนการลงทุนไป 
ยงัอุตสาหกรรม หรอืประเทศทีส่นใจไดต้ลอดเวลา นอกจากนัน้ ล่าสุด 
มนี ้าหนักในหุน้จนีแผ่นดนิใหญ่และจนีในฮ่องกงรวมกนัประมาณ 30%  

กองทุนท่ีสอง คือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี (PRINCIPAL 
CHEQ) มี น โ ย บ า ย ล ง ทุ น ใ น ต ร า ส า ร ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ จ ด 
ทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศจนีหรอืบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิในประเทศ 
จนี ที่มกีารเตบิโตในระยะยาว และสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทาง 
โครงสรา้งเศรษฐกจิของจนี ส าหรบัในระยะสัน้ การกลบัมาเปิดประเทศ 
และจับจ่ายใช้สอยของประชากรในเมืองใหญ่ๆ ในจีนจะส่งผลบวก 
โดยตรงต่อกองทุน โดยหมวดอุตสาหกรรมทีก่องทุนลงทุนจะมนี ้าหนัก 
ส่วนใหญ่ทัง้ในกลุ่ม Financial Services, Communication Services 
และ Consumer Defensive 

กองทุนท่ีสาม คือกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี  
(PRINCIPAL CHTECH) จะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจใน 
ประเทศจีนที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (เป็นหนึ่งในแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 14) ซึ่งกองทุนเห็นโอกาสการเติบโตของ 
การลงทุนล้อตามไปกับนโยบายของจีนที่มุ่งเน้นการพึ่งพาต่างชาติ 
น้อยลง ผ่านการพฒันาเทคโนโลยขีองตวัเอง และตัง้เป้าเป็นผูน้ าโลก 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยกองทุนจะแบ่งน ้ า  
หนักการลงทุนในสัดส่วน 70:30 ในธีม Soft Tech (eCommerce, 
Cloud, Internet) : Hard Tech (New-generation information techno 
logy, Biomedicine, New energy) ขณะที่การผ่อนคลาย  มาตรการ 
ควบคุมดา้นกฎระเบยีบทีช่ดัเจนจะเป็นปัจจยับวกในระยะสัน้ 

หมายเหตุ: กองทุนทีแ่นะน าทัง้สามม ีregional/country concentration 
risk ค่อนขา้งสูง จงึแนะน าให้มกีารจ ากดัน ้าหนักการลงทุน และมกีาร
กระจายการลงทุนในพอรต์ลงทุนอย่างเพยีงพอ 

 



 

 

Investment Strategy Team 
คณุอะนะ แพรพ่ิพฒันม์งคล – Head of Investment Strategy 
คณุธิดารตัน ์เจรญิวฒุิ – Investment Strategist 
คณุธเนศ เลศิเพชรพนัธ ์– Investment Strategist 
คณุมินตรา จนัทวิชชประภา – Investment Strategist 

 

 

ค าเตือน 

ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ / กองทนุ PRINCIPAL APDI 

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การ ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย  / 

กองทนุ PRINCIPAL CHEQ และ PRINCIPAL CHTECH กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจาย

ความเส่ียงของพอรต์การ ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้บักาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได/้บริษัทจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้อ งกัน

ความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กับดุลย พินิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการดาํเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิง

ยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 


