
 

ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงของดัชนีหลัก    

 
       ภาพรวมการลงทุนในเดือนมิถุนายน 2565  
ตลาดไดเ้ผชิญกบัแรงขายอย่างมนียั ดว้ยปัจจยักดดนัในเรื่องของอตัรา

เงินเฟ้อระดบัสงู ซึ่งถูกกระตุน้โดยทัง้ในส่วนของการเพิ่มขึน้ของราคา

พลังงานและราคาอาหาร สาเหตุหลักคือวิกฤติรสัเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็น 

ผูส่้งออกน า้มันและอาหารหลักของโลก เช่นเดียวกับทิศทางการปรบั

ขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางทั่วโลก เร่งตัวน าโดยทางฝ่ังสหรฐัฯ ซึ่ง

ส่งผลต่อความกงัวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)  

ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P500 Index ปรบัตัวลดลง 8.39% ในเดือน 

มิ.ย. และลดลง 20.58%  ส าหรบัครึ่งปีแรก โดยส าหรบัอัตราเงินเฟ้อ 

PCE ปรบัตวัขึน้  6.3% ในเดือน พ.ค. และธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) 

ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในการประชมุเดอืน มิ.ย. 2565 0.75% ซึ่งถือ

ว่าเป็นการขึน้ในระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 30 ปี   

ตลาดหุ้นยุ โรป  ดัชนี  STOXX Europe 600 Index ปรับตัวลดลง 

8.15% ในเดือน มิ.ย. และลดลง 16.52%  ส าหรบัครึ่งปีแรก โดยทาง

ยุโรปไดเ้ผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อเช่นกัน โดยเงินเฟ้อปรบัเพิ่มขึน้ 8.1% 

ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ตดัสินใจจะหยดุ

การซือ้พนัธบตัรภายใตโ้ครงการ Asset Purchase Program (APP) ใน

วันที่ 1 ก.ค. 2565 และ ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขึน้อัตราดอกเบีย้

นโยบายในเดือน ก.ค. 2565 

ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI300 Index ปรับตัวเพิ่มขึน้ 9.62% ในเดือน 

มิ.ย. แต่ยังลดลง 9.22% ส าหรับครึ่งปีแรก โดยตลาดหุ้นจีนปรบัตัว 

ดีขึน้จากสถานการณค์ลายล็อคดาวน ์และความคาดหวงัต่อเศรษฐกิจ

ที่จะฟ้ืนตัวในล าดบัถัดไป รฐับาลจีนมีแผนกระตุน้เศรษฐกิจผ่านทาง

นโยบายการเงินและการคลัง รวมถึงมีท่าทีผ่อนปรนต่อกฎเกณฑ ์

การควบคมุกลุ่มบรษิัทเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ 

ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET Index ปรบัตัวลดลง 5.72% ในเดือน มิ.ย. 

และลดลง 5.39%  ส าหรับครึ่งปีแรก ซึ่งปรับตัวลงน้อยกว่าทางฝ่ัง

ตลาดสหรฐัฯ ยุโรป และจีน เนื่องจากการเปิดประเทศรบันกัท่องเที่ยว

ต่างชาติมากยิ่งขึน้หลงัตวัเลขผูต้ิดเชือ้ลดลง อย่างไรก็ดี ส าหรบัเดือน 

มิ.ย. ตลาดหุน้ไทยไดร้บัแรงกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ

เนื่องจากค่าเงินบาทไทยมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง โดย กนง. มีโอกาส

ขึน้ดอกเบีย้ 2 ครัง้ภายในปีนี ้

ตลาดหุ้นเวียดนาม ดัชนี VN Index ปรบัตัวลดลง 7.36% ในเดือน 

มิ.ย. และลดลง 20.07%  ส าหรบัครึง่ปีแรก โดยปัจจยัลบจากภาพรวม

ต่างประเทศ กดดนันกัลงทนุรายย่อย ส่งผลสภาพคล่องในตลาดลดลง 

โดยในช่วงตน้ปีมีประเด็นลบการจับกุมผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียน

และมารจ์ิน้คอล ขณะที่ตวัเลขเศรฐกิจของประเทศยงัคงแข็งแกรง่ 

ตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี  

ณ สิน้เดือน มิ.ย. 2565 ปรบัตัวขึน้ต่อเนื่อง มาอยู่ที่ประมาณ 2.96% 

ตามความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อและการขึน้ดอกเบีย้ของเฟด อตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของไทยปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามมาที่ประมาณ 

2.81%  

ทรัพยส์ินทางเลือก REIT จะแปรผกผันกับอัตราดอกเบีย้ โดยการ 

ที่อตัราดอกเบีย้อยู่ในช่วงเร่งตวัขึน้ จะกดดนัส่วนต่างระหว่างอตัราเงิน

ปันผลและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลแคบลง ส่วนราคาทองค า 

spot ปรบัตวัลงเล็กนอ้ย 1.64% ในเดือน มิ.ย. โดยเคล่ือนไหวผนัผวน

จากปัจจยักดดนัดา้นอตัราเงินเฟ้อ 

 



 

       มุมมองการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2565 

ตลาดการลงทนุน่าจะยงัคงมคีวามผนัผวนต่อเนื่องในเดือน ก.ค. หลกัๆ

จากประเด็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก และการปรับขึน้ดอกเบีย้ของ

ธนาคารกลางเพื่อต่อสูก้ับอัตราเงินเฟ้อ ราคาน า้มันดิบยังคงอยู่ใน

ระดับสูงแต่มีความผันผวนตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดย

ปัจจยัขบัเคล่ือนราคาน า้มนัดิบ คาดว่าจะมาจากการเปิดประเทศของ

จีนและความต้องการน ้ามันในช่วงซัมเมอร์ของสหรัฐฯ ขณะที่ทาง

ประเทศแถบยุโรปก าลังประสบปัญหาพลังงานจากนโยบายลดการ

พึ่งพาพลงังานจากรสัเซีย จบัตาดกูารประกาศอตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ 

ส าหรบัเดือน มิ.ย. และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดในการประชมุ

เดือน ก.ค. นี ้

กลยุทธก์ารลงทนุ  

ส าหรบัไตรมาส 3 2565 ทางทีม Investment Strategy ยงัคงมีมมุมอง

การลงทุนแบบระมดัระวงัเนื่องจากปัจจยัมหภาคยงัคงกดดนัภาพรวม

ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนอัตราเงินเฟ้อระดับสูง และการเร่งขึน้

ดอกเบีย้ของธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลใหต้ลาดยังมีความอ่อนไหว

และขาดความเชื่อมั่น กลยุทธก์ารลงทุนในช่วงนี ้ไดแ้ก่ 1) มุ่งเนน้การ

ลงทุนในสินทรพัยท์ี่เป็น Quality Growth หรือสินทรพัยท์ี่มีการเติบโต

ในระดับปานกลางแต่มีความมั่นคงของธุรกิจและรายไดเ้พื่อรองรบั

ความเส่ียงหรือความผนัผวนจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ 2) เลือกลงทนุใน

สินทรัพยป์ระเภทที่มีความผันผวนต ่า บริษัทขนาดใหญ่หรือมีขนาด

มูลค่าตลาดสูง น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับตลาดในช่วงนี ้ 

และ 3) กระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรพัยแ์ละหลากหลาย

ประเทศ จะเป็นการช่วยสรา้งพอรต์การลงทุนท่ีช่วยควบคมุความเส่ียง

และรบัผลตอบแทนที่เหมาะสม 

       กองทุนแนะน า  

กองทุนแรกที่เราแนะน า คือ กองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล 

มัลติ แอสเซท ( PRINCIPAL GMA) ซึ่งจะเป็นกองทุนผสมที่มีการ

ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์และประเทศ ตอบโจทยก์ับตลาดที่มี 

 

ความผนัผวนในปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทนุสามารถปรบัน า้หนกัในแต่ละ

สินทรพัยใ์หเ้หมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วง โดยกองทนุจะ

ไดร้บัค าแนะน าจาก Principal Global Investor ซึ่งเป็นบริษัทจัดการ

กองทุนระดบัโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนสินทรพัยท์ั่วโลกมา

ยาวนาน กองทุนมีเป้าหมายจัดสรรน า้หนักในตราสารทุนประมาณ 

70% และตราสารหนี ้30% โดยจะลงทุนผ่านกองทุนรวม และ/หรือ 

กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของ

หุน้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารแห่งหนีแ้ละ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุน

กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน (หน่วย Infra)  

กองทุนที่สอง คือ  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก  

ไดนามิก อินคัม อิควิตี ้ (PRINCIPAL APDI) ลงทุนผ่าน Master 

Fund ชื่อ Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ซึ่งจะเลือก

ลงทุนในหุน้ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญ่ีปุ่ น) ที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพในการเติบโตตามการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้รโิภค โดยจะเนน้ลงทนุบรษิัทท่ีอยู่ในธี

มการลงทุนที่ เ ป็น  Megatrend ของโลก เช่น  Green Policies, E-

commerce, Cloud computing และ  Internet of things กองทุนมี

สไตลก์ารบริหารแบบ Dynamic สามารถปรบัเปล่ียนการลงทุนไปยงั

อุตสาหกรรม หรือประเทศที่สนใจไดต้ลอดเวลา นอกจากนั้น ล่าสุดมี

น า้หนกัในหุน้จีนแผ่นดินใหญ่และจีนในฮ่องกงรวมกันประมาณ 30% 

ซึ่งน่าจะไดร้ับประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจจีนก าลังฟ้ืนตัวจากการ

คลายล๊อกดาวน ์  

กองทุนที่สาม คือ  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี ้ 
(PRINCIPAL VNEQ) มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเ์วียดนามหรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่มีขนาด

ใหญ่และเชื่อว่ามีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตลอ้ตามกบัเศรษฐกจิ

ของประเทศ รวมถึงกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร

แห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้น



 

ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดย เศรษฐกิจเวียดนาม 

มีโอกาสเติบโต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่บริษัท 

จดทะเบียนฯ มีแนวโน้มการเติบโตของก าไร  อยู่ที่ระดับ 18-20% ปี 

2565-2566 (Source: Bloomberg, data as of 27 June 2022)  โดย

ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้น

เวียดนาม และจะมีวิธีการคัดสรรหุ้นแบบ Bottom-Up และท าการ

เยี่ยมชมบรษิัทท่ีลงทนุอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 
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ค าเตือน 

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ / กองทนุ PRINCIPAL APDI 

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การ ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย  / 

กองทุน PRINCIPAL VNEQ กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศ เวียดนาม ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์

การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุน PRINCIPAL GMA กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควร

พิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน โดยรวมของตนเองดว้ย  / กองทุนมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะ

ขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได/้บริษัทจดัการใชส้ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเป็น

เครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กับดุลย พินิจของผู้จัดการกองทุน/ผลการ

ด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 


