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Market Summary
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ตลาดทุน : ประเทศไทย
Economic Review
เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2565 ชะลอลงเล็กน้ อย ตามการใช้ จ่าย
ในประเทศของภาคเอกชนที่ปรับลดลงทังการบริ
้
โภคและการลงทุน
สอดคล้ องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม จากการระบาดของ COVID19 สายพันธุ์ Omicron และต้ นทุนการผลิตและค่าครองชี พที่สูงขึน้
ขณะเดียวกันการใช้ จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้ อยจากทัง้
รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี มูลค่า
การส่งออกสินค้ าปรับเพิ่มขึ ้นตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า ขณะที่จานวน
นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง หลัง มี ก ารผ่ อ นคลาย
มาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
 การผลิตภาคอุตสาหกรรม: เครื่ องชี ้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่ขจัดปั จจัยฤดูกาลแล้ วปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะ
หมวดอาหารและเครื่ องดื่มที่เร่งผลิตไปในช่วงก่อนหน้ า และ
หมวดวัสดุก่อสร้ างที่ความต้ องการในประเทศลดลงและราคา
วัสดุก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ หมวดชิ ้นส่วนและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังหมวดเครื
้
่ องใช้ ไฟฟ้ าปรับลดลงจากปั ญหา
การขาดแคลนชิ ้นส่วนการผลิตทีม่ ีตอ่ เนื่อง
 ภาคการบริ โภค : เครื่ องชี ก้ ารบริ โภคภาคเอกชนที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ ว ปรั บ ลดลงจากเดื อนก่ อน โดยเฉพาะหมวดสิน ค้ า
คงทน สอดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ มั่น ผู้บ ริ โ ภค โดยเป็ นผลจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และ
ค่าครองชีพที่สงู ขึ ้นซึง่ บัน่ ทอนกาลังซื ้อของภาคครัวเรื อน
 ภาคการลงทุ น : เครื่ อ งชี ก้ ารลงทุน ภาคเอกชนที่ ข จัด ปั จ จัย
ฤดูกาลแล้ วปรับลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้ องกับความเชื่อมัน่
ด้ านการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยปรับลดลงทังหมวดเครื
้
่ องจักร
และอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้ างที่สว่ นหนึ่งได้ รับผลกระทบจาก
ราคาวัสดุก่อสร้ างที่สงู ขึ ้น
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 ดุลต่ างประเทศ : มูลค่าการส่งออกสินค้ าไม่รวมทองคาที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะสินค้ าเกษตร โลหะ
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์และชิ ้นส่วน ซึง่ เป็ นผลจากทังอุ
้ ปสงค์
ประเทศคูค่ ้ าที่ยงั คงขยายตัว และราคาสินค้ าส่งออกบางประเภทที่
ปรับสูงขึ ้น อาทิ ข้ าว และเหล็ก อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้ าบาง
หมวดปรับลดลงบ้ าง อาทิ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ยงั เผชิญกับปั ญหาการ
ขาดแคลนชิ ้นส่วนการผลิต และสินค้ าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะ
น ้าตาลที่สง่ ออกไปมากแล้ วในช่วงก่อนหน้ า มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า
ไม่รวมทองคา ที่ขจัดปั จจัยฤดูกาลแล้ วเพิม่ ขึ ้นจากเดือนก่อนในทุก
หมวด โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลาง
้
อาทิ เชื ้อเพลิง ปุ๋ย
โลหะ และข้ าวสาลี ซึง่ ผู้ประกอบการมีการเร่งนาเข้ าเนื่องจากมีความ
กังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนสาหรับดุล
บัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้ าที่เกินดุลเพิ่มขึ ้นจาก
การส่งออกทองคาเป็ นสาคัญ ขณะที่ดลุ บริ การ รายได้ และเงินโอน
ขาดดุลใกล้ เคียงกับเดือนก่อน ด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครนที่รุนแรงขึ ้นเป็ นสาคัญ
 ภาคการท่ องเที่ยว : จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกสัญชาติ หลังมีการ
ผ่อนคลายมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ จานวน
นักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกปรับลดลงเนื่องจากได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
อัตราเงินเฟ้อ : อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยูท่ ี่ร้อยละ 5.73 เพิ่มขึ ้นจากร้ อย
ละ 5.28 ในเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้ อหมวดพลังงานและเงินเฟ้ อ
พื ้นฐาน โดยอัตราเงินเฟ้ อหมวดพลังงานปรับเพิม่ ขึ ้นตามราคาน ้ามัน
ขายปลีกในประเทศ หลังราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ ้นจาก
สถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อ
พื ้นฐานปรับเพิ่มขึ ้นตามราคาอาหารสาเร็ จรูป อย่างไรก็ดีอตั ราเงิน
เฟ้ อหมวดอาหารสด ชะลอลงตามราคาเนื ้อสัตว์ที่ลดลงเป็ นสาคัญ
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SET index ปรับตัวลงต่อเนื่องจาก 1,695.24 จุด ลงไปปิ ดที่ 1,667.44
จุด ณ สิ ้นเดือนเมษายน 2565 ลดลง 27.80 จุด (-1.64%) ตลาด
สามารถยืนเหนือ 1,700 จุดได้ แค่เพียงช่วงต้ นเดือน โดยได้ รับข่าว
บวกการเปิ ดประเทศเพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการผ่อนคลาย
มาตรการที่จะมีผลเดือนพฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม SET index
ถูกแรงขายทากาไรจากความกังวลการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯหรื อ Fed ในเดือนถัดไป การคลื่อนตัวของตลาดหุ้นไทย
ค่อนข้ างเป็ นไปในทางเดียวกันกับตลาดหุ้นสหรัฐฯที่เคลือ่ นไหวรอการ
ประกาศปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของ Fed
เดือน เม.ย. ต่างชาติซื ้อสุทธิห้ นุ ไทยต่อเป็ นเดือนที่ 5 ที่ 1.1 หมื่นลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้ าที่ซื ้อสุทธิ 3.3 หมื่นลบ.
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แนวโน้ มตลาดหุ้นพฤษภาคม 65
คาดตลาดหุ้นไทนในเดือน พ.ค. ยังอยูใ่ นช่วงพักฐาน และมีแนวโน้ ม
ปรับตัวลงได้ ตอ่ โดยมีปัจจัยลบจาก 1) นโยบายการเงินทีต่ งึ ตัวของเฟด
ทังเร่
้ งขึ ้นดอกเบี ้ย และลดขนาดงบดุล เพื่อสกัดเงินเฟ้ อ 2) ภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ริ่ มเห็นสัญญาณชะลอตัว และ 3) การปรับขึ ้นราคาน ้ามัน
ดีเซลในประเทศ ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนที่สงู ขึ ้นของบริษัทจดทะเบียน
เดือน พ.ค. Sell in May? เรามองว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลง
จากปั จจัยกดดันเรื่ อง Sell in May โดยหากดูจากสถิตยิ ้ อนหลังไป 10 ปี
ปรากฏว่ามี 6 ปี ที่ SET ในเดือน พ.ค. ปรับตัวลง ด้ วยผลตอบแทนที่
-1.25% และหากดูเฉพาะในปี ทีใ่ นเดือน พ.ค. ที่ SET ปรับตัวลง หาก 4
เดือนก่อนหน้ า คือ ม.ค.-เม.ย. ของทุกปี หาก SET มีการปรับตัวขึ ้นไป
ก่อนหน้ าแล้ ว โอกาสเกิด Sell in May หรื อการที่ SET จะปรับตัวลงใน
เดือน พ.ค. มีความน่าจะเป็ นสูงถึง 80% ดังนัน้ หากดูในปี นี ้ที่ SET ใน
เดือน ม.ค.-เม.ย. มีการปรับตัวขึ ้น ประกอบกับดัชนียงั ไม่ผา่ นแนวต้ าน
สาคัญทางจิตวิทยาที่ 1700 จุด ทาให้ มคี วามเป็ นไปได้ วา่ ในเดือน พ.ค.
ของปี นี ้ จะเกิด Sell in May โดยมีโอกาสลงไปหาบริ เวณ 1630 - 1600
จุด
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ ้นตลอดทังเส้
้ นอย่างมีนยั ยะที่
1-72 bps. โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury
หลังจากประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แถลงในที่ประชุมของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย
0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค. นี ้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ อเพิ่มขึ ้นสูงมาก และ
สนับ สนุน การปรั บ ลดขนาดงบดุลบัญ ชี ข องเฟดลงเดื อ นละ 9.5 หมื่ น ล้ า น
ดอลลาร์ โดยจะเริ่ มในการประชุมเดือน พ.ค.นี ้
ด้ านปั จจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป (CPI)
เดือน มี.ค. 2565 อยู่ที่ระดับ 104.79 เพิ่มขึ ้น 5.73% (YoY) จากราคาสินค้ า
และบริ การในประเทศที่ปรับสูงขึ ้นตามต้ นทุนพลังงาน วัตถุดิบที่นาเข้ า และค่า
ขนส่งที่เพิ่มขึ ้น
ขณะที่สานักงานสถิ ติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI)
ประจาเดือน มี.ค.ปรับตัวขึ ้น 1.5%(YoY) ซึง่ สูงกว่าที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่า
จะเพิ่มขึ ้น 1.2% จากการ เพิ่มขึ ้นของราคาน ้ามันและสินค้ าภายในประเทศ ซึ่ง
เป็ นผลกระทบมาจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในหลายเมืองสาคัญของ
จีน และ สงครามความขัดแย้ งระหว่างยูเครนและรัสเซีย
ขณะที่ ธ นาคารโลกประกาศปรั บ ลดตัว เลขคาดการณ์ ก ารขยายตัว ของ
เศรษฐกิจโลกในปี นี ้สูร่ ะดับ 3.2% จากเดิมที่ระดับ 4.1% จากผลกระทบรัสเซีย
ส่งกาลังทหารบุกโจมตียเู ครน นอกจากนี ้มีแผนตังกองทุ
้
นวงเงิน 1.7 แสนล้ าน
ดอลลาร์ เพื่อปล่อยกู้ให้ แก่ประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน
สาหรับผลการประชุมธนาคารกลาง ญี่ปนุ่ (BOJ) เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย. มีมติ
คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็ นพิเศษ (Ultraloose Monetary Policy)
โดยคงอัต ราดอกเบี ย้ นโยบายที่ ร ะดับ -0.1% รวมถึ ง คงเป้ าหมายอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ ที่ประมาณ 0% นอกจากนี ้ ปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของญี่ปนในปี
ุ่
2565 ลงเหลือ 2.9% จาก
ระดับ 3.8% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดชั นีราคาผู้บริ โภค (CPI) พื ้นฐานสูร่ ะดับ
1.9% จากระดับ 1.1%
ด้ านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2565
จะขยายตัวเพียง 4.9% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ เดิมในเดือ นม.ค. 0.5%
เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้ มเผชิญปั ญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
และเงินเฟ้ อปรับตัวสูงขึ ้น (Stagflation)
ขณะที่กระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯรายงานผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ไตรมาส 1/2565 หดตัว 1.4%(QoQ) สวนทางกับที่นกั วิเคราะห์คาดว่า
จะขยายตัว 1.1%
เดือนเมษายนที่ผ่านมา (1-29 เม.ย. 65) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออก
จากตลาดตราสารหนี ้ไทยรวมสุทธิ 3,439 ล้ านบาท โดยเป็ นการซื ้อสุทธิในตรา
สารหนี ้ระยะสัน้ (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ) 4,442 ล้ านบาท และ ซื ้อสุทธิ
ในตราสารหนี ้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี ) 3,028 ล้ านบาท และมีตรา
สารหนี ้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10,909 ล้ านบาท
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สรุปภาวะตลาดรายเดือน
ข้ อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นการ
ทัว่ ไป โดยไม่มงุ่ หมายให้ ถือเป็ นคาเสนอหรื อการเชิญชวนให้ บคุ คลใดทาการซื ้อ และ/หรื อ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
ในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็ นการให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริ ษัทต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ ในเอกสารนี ้แต่อย่างใด แม้ บริ ษัทจัดการจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้ องและตรงกับวัตถุป ระสงค์ของ
การจัดทาเอกสารนี ้ บริ ษัทจัดการและพนักงานของบริ ษัทจั ดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาด ความไม่ถกู ต้ อง หรื อการตก
หล่นของข้ อมูลใดๆ ที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม รวมทังจะไม่
้
รับผิดสาหรับการกระทาใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของความเห็นหรื อข้ อมู ลที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ ให้ คารั บรองหรื อรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย เกี่ยวกับความถูกต้ อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อ
เหตุการณ์ หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และบริ ษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทังปวงที
้
่เกิดหรื ออาจเกิดขึ ้นใน ทุกกรณี
ทังนี
้ ้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรื อการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรื อบริ ษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็ นเครื่ องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรื อผลประกอบการที่เ กิดขึ ้นจริ ง
ได้ ผลการดาเนินงานของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้ เป็ น
เครื่ องยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตหรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดาเนินงานเป็ นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจาก
เหตุการณ์ หรื อ ปั จจัยต่างๆ ที่ไม่เป็ นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ น และไม่ถือว่าบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อหรื อ
ผู้ดาเนินการขายของบริ ษัทจัดการได้ รับประกันการลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่อย่างใด นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย่ งจากการ
ลงทุน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น หรื อความเสีย่ งอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อไม่ได้ รับ
เงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คาเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องก่อนทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และในการทา
ธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนันจะต้
้
องทาตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสาหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้ อมูลหรื อราย ละเอียด
เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดาเนินการขายที่ทา่ นใช้ บริ การ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้โดยห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
เผยแพร่ ทาซ ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้ างอิง ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อใช้ วิธีการใดก็ตามเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจากบริ ษั ทจัดการเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อน นอกจากนัน้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการแก้ ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ในเอกสารนี ้ได้ ตามที่
บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377
อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
เว็บไซต์ : www.uobam.co.th
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
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