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สภาวะตลาดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
Market View
ตลาดหุ้น
• SET Index ปรับตัวลดลง 0.24% สู่ระดับ 1,663.41 จุด โดยปรับตัวลงมาก
ในช่วงครึ่งเดือนแรก จากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดั บสูง
มาก และกังวลว่า Fed จะเร่งใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น
• ในช่วงครึ่งเดือนหลัง SET Index มีการปรับตัวขึ้น จากการที่ Fed ประกาศ
จะขึ ้ น อั ต ราดอกเบี ้ ย นโยบาย 0.50% ตามที ่ เ คยประกาศไว้ การที ่ จ ี น มี
แนวโน้มจะคลายการ Lockdown การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่
1/2565 ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ยนที ่ ดีก ว่า คาด และการที่ รัฐ บาลผ่ อนคลาย
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น
• มูลค่าการซื้อขายต่อวันยังคงอยู่ในระดับที่เบาบางที่ 73,281 ล้านบาท โดยหุ้น
กลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ กลุ่มปิโตรเคมี +3.2% กลุ่มพลังงาน
+3.0% และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การเกษตร +2.7% ในขณะที ่ ห ุ ้ น กลุ ่ ม หลั ก ที ่ ใ ห้
ผลตอบแทนติดลบมากที่สุด คือ กลุ่ม ICT -9.9% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-4.4% และกลุ่มประกันภัยฯ -3.8%
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 20,284 ล้านบาท บัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,745
ล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิ 4,466 ล้านบาท ในขณะที่
นักลงทุนทั่วไปภายในประเทศขายสุทธิ 26,495 ล้านบาท

ตลาดตราสารหนี้
• FOMC ได้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่
0.75% - 1.00% อย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อความเสี่ยงระบบการเงิน และ
สภาพคล่องในตลาด จึงได้ให้คำมั่นถึงความพยายามในการปรับลดเงินเฟ้อเข้า
สู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างมีเสถียรภาพ ในด้าน QT คณะกรรมการระบุจะ
เริ่มต้นในวันที่ 1 มิ.ย. ในอัตราเดือนละ USD47.5bn
• ธนาคารกลางอั งกฤษ (BOE) ปรั บ ดอกเบี ้ ย ขึ ้ น 25bps สู ่ ร ะดั บ 1% ตาม
คาดการณ์ของตลาด ทางด้านเงินเฟ้อ BOE คาดจะขยายตัวทำจุดสูงสุดเหนือ
ระดับ 10% เล็กน้อยในไตรมาส 4
• ทางด้านเศรษฐกิจของไทย สำนักงานสภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ในไตรมาส
แรกของปี 2565 ขยายตัวได้ 2.2% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 1.8% ในไตรมาส
ก่อนหน้า (%YoY)
• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนโดยรวมเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ในขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อัตราผลตอบแทนระยะสั้น
ปรั บ ขึ ้ น ตามอัต ราดอกเบี้ ย นโยบายที ่ มี การประชุ มในเดื อ นนี ้ ส่ ว นอั ตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่อายุยาวขึ้นปรับลดลง เพราะกระแสเงินทุนที ่ไหล
กลับมาลงทุนในตลาดพันธบัตรสหรัฐเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น
จากช่วงที่ผ่านมา จนทำให้เกิดภาวะเงินดอลลาร์แข็งค่า

Talis Asset Management Company Limited.

Global and Thai
Economic View
ปัจจัยภายนอก
• ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากประเด็นอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นมากใน
สหรัฐฯ และทำให้มีความกังวลว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
มากขึ้นกว่าที่คาดการณ์เดิม เป็น 0.75%
• เมื่อ Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.50% และมี
โอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละ 0.50% อีก 1-2 ครั้ง โดยไม่มี
ความตั้งใจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งละ 0.75% รวมถึงการ
ประกาศลดงบดุล (Quantitative Tightening) ลงเดื อ นละ $4.75
หมื่นล้านตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และจะเพิ่มเป็นเดือนละ $9.5
หมื่นล้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ทำให้นักลงทุนคลายความกังวล
ว่า Fed จะเร่งนโยบายตึงตัวมากขึ้น และอาจจะทำให้การเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัวลงแรงได้
• ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้น จากการลดความกังวล
เกี่ยวกับการที่ Fed จะเร่งการทำนโยบายการเงินตึงตัว รวมถึงการที่
จีนมีแนวโน้มจะเริ่มควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในเมืองใหญ่ๆ
ที ่ ถ ู ก Lockdown ก่ อ นหน้ า ได้ และมี โ อกาสจะเริ ่ ม คลายการ
Lockdown ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565

ปัจจัยภายใน

• ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้น เมื่อ การระบาดของ COVID-19 ลดความ
รุ น แรงลงมาก ทำให้ ร ั ฐ บาลมี ก ารผ่ อ นคลายมาตรการด้ า นการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีความคาดหวังกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
มากขึ้นในครึ่งหลังของปี
• การประกาศผลประกอบการไตรมาสที ่ 1/2565 ของบริ ษ ั ท จด
ทะเบียนที่ดีกว่าคาด โดยกำไรสุทธิมีการเติบโต 6% YoY และ 10%
QoQ ทำให้ น ั ก ลงทุ น เริ ่ ม กลั บ เข้ า มาลงทุ น ในตลาดหุ ้ น มากขึ้ น
โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ยังเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่าง
ต่อเนื่อง
• ในขณะที ่ เดื อนพฤษภาคม ราคาน้ำ มั น ดิบ (Brent) ยั งปรั บ ตัวขึ้น
12.7% ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานกลับตัวขึ้น
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กองทุนรวมต่างประเทศ
AFMOAT-HA
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์
ชนิดสะสมมูลค่า

YouTube Channel Talis Asset Management

• กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck
Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
• กองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหาร
จัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้
ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM ซึ่งเป็นดัชนี
ที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
• ในสภาวการณ์ปกติกองทุน อาจพิจารณาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ
NAV (โดยทั่วไป 3 วันทำการ (วันที่ T+3))
• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moatetf-moat/

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Country Concentration Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk)

กองทุนรวมหุ้นไทย ขนาดกลาง - เล็ก
TLMSEQ

งง

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ จดทะเบียนใน
SET และ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน
• ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มี การติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก
(Bottom up) และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock)

TLMSEQRMF
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ

• ขณะนี้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมี
แนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถ
ปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งที่ปรับตัวช้าได้มากกว่า จึงมีผล
ประกอบการที่ดีกว่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน / Fund Fact Sheet ได้ที่ www.talisam.co.th หรือ QR code pcontent/uploads/2021/11/FFS-TLMSEQ.pdf

“การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน
คู่มือการลงทุนของกองทุน RMF รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน”
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