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สภาวะตลาดประจำเดือนกรกฎาคม 2565
Market View
ตลาดหุ้น
• SET Index เดือนกรกฎาคม 2565 ปิดที่ระดับ 1,576.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.52%
จากเดือนก่อน โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเป็นไปในทิศทางปรับลง จาก
ความกังวลเศรษฐกิจถดถอยของกลุ่มประเทศตะวันตก การกลับมาพบผู้ติด
เชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีน และปัญหาราคา
พลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
• ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเริ่มฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรายงานผล
ประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด
การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งประธาน Fed สาขาต่าง ๆ เริ่มส่ง
สัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง
• หุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +31.6%
กลุ่มการแพทย์ +4.7% และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.1% ในขณะ
ที่กลุ่มที่มี การปรับตัวลดลงได้ แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิม พ์ -7.9% กลุ่มการ
ท่องเที่ยวและสันทนาการ -6.3% และกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต -6.1%
• นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ก ลั บ มาซื ้ อ สุ ท ธิ ท ี ่ 4.7 พั น ล้ า นบาท นั ก ลงทุ น ทั ่ ว ไป
ภายในประเทศซื้ อสุ ทธิ 5.5 พันล้านบาท บัญชีหลักทรัพย์ ขายสุท ธิ 0.4
พันล้านบาท และนักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ 9.8 พันล้านบาท

ตลาดตราสารหนี้

• BOJ มี ม ติ ค งนโยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายต่ อ เนื ่ อ ง ด้ ว ยการคงอั ต รา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ -0.1% เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ และเสถียรภาพในตลาด
การเงิน จนกว่าเงินเฟ้อจะเข้าสู่เป้าหมายที่ 2 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจกำลัง
ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ญี่ปุ่นปีน้ี
ลงเหลื อ 2.4% จาก 2.9% แต่ ป รั บ คาดการณ์ GDP ปี 2023 และ 2024
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 50bps เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีและ
ออกจากดอกเบี้ยติดลบในรอบ 8 ปี และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องใน
การประชุมต่อไป โดย ECB ประเมินว่าเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวลง และคาด
ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงนอกกรอบเป้าหมายไปอีกสักระยะ
• FED มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 75bps ต่อเนื่องจากครั้งก่อน โดยปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.25% - 2.50% ตามคาดการณ์ของตลาด
• ตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปีขึ้นไป
ปรับลดลง และอยู่ในทิศทางเดียวกับ US Treasury ส่วนทิศทางการซื้อขาย
ของนักลงทุนต่างชาติในเป็นการขายสุทธิพันธบัตรระยะสั้น 1.9 พันล้านบาท
และขายสุทธิพันธบัตรระยะยาว 2 พันล้านบาท ยอดการถือครองพันธบัตร
รัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ประมาณ 1.02 ล้านล้านบาท
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Global and Thai
Economic View
ปัจจัยภายนอก
• ช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือน SET index ปรับลงไปทำจุดต่ำสุดของปี
ที่ 1,517 จุด จากแรงกัดดันภายนอก ได้แก่
(1) ความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐอเมริกาและหลาย
ประเทศในยุโรป สะท้อนจาก Bond Yield สหรัฐอเมริกา อายุ
2 ปี และ 10 ปี ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น Inverted Yield Curve
เนื่องจากความต้องการลงทุนในพันธบัตรระยะยาว เพื่อลดความ
เสี่ยงภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
(2) การกลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในจีน ทำ
ให้ยังคงต้อง Lockdown บางเมือง ซึ่งนำมาสู่การชะลอตัวของ
การบริโภค และปัญหาห่วงโซ่อุปทานทีไ่ ม่บรรเทาลง
(3) ความกังวลต่อราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง เป็นผลจากความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยล่าสุดทางรัสเซียได้ลด
ปริ ม าณการส่ งแก๊ ส ผ่ า นทางท่ อ Nord Stream ลง สร้ า งแรง
กดดันให้ประเทศในยุโรปต้องหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนเพื่อ
รองรับกับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึง
• SET index มีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากผลประกอบการ
ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่า
คาด การลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นำโดยราคาน้ำมันที่แกว่งตัว
ในช่วงต้นเดือนที่ประมาณ $120/Barrel ปรับลดลงมาอยู่ในช่ ว ง
$100/Barrel
• ประธาน Fed สาขาต่าง ๆ เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ ย
รุนแรง เนื่องจากมีสัญญาณบวกจากความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาว
ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาได้ปรับตัวลดลงเหลือ 2.8% ต่ำสุดในรอบ
1 ปี
• Fed ประกาศขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% และนักลงทุนเริ่มมองว่าการขึ้น
อั ต ราดอกเบี้ ยอย่ างรุ น แรงของ Fed ได้ ผ ่า นไปแล้ว เนื ่ อ งจากใน
ระยะเวลาต่อไป Fed คงไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงระดับ 0.75% อีก

ปัจจัยภายใน
• การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของไทย ที่ส่วนใหญ่จะดีกว่า
ที ่ น ั ก วิ เ คราะห์ ค าดการณ์ ไ ว้ โดยเฉพาะ DELTA ที ่ ร ายงานผล
ประกอบการดีกว่าคาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้ SET index สามารถ
กลับไปปิดที่ระดับ 1,576.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.52% จากเดือนก่อน
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Fund Recommend
รับชมการนาเสนอกองทุนผ่าน

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 / 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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