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ทางแยก 
ข้อมูลแรงงานสหรัฐแกร่งทุกมุม  จ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ค. 

+943,000 สูงกว่าคาด ว่างงานลดฮวบจาก 5.9% เหลือ 5.4% แถมคน

อเมริกันกลบัเขา้สู่ตลาดมากขึน้ดว้ย อตัราการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน 

(labor force participation rate) ขยบัขึน้เป็น 61.7% ธุรกิจหาคนท างานยาก 

หนนุค่าจา้งเฉลี่ยตอ่ชั่วโมงพุ่งเกินคาด +0.4%MoM +4.0%YoY 

เสียงส่วนใหญ่ม่ันใจเฟดเริ่มลด QE ต้นปี 2022 โดยอาจประกาศอย่าง

เรว็ ก.ย. สญัญาฟิวเจอรส์สะทอ้นความคาดหวงัปีหนา้ดอกเบีย้ขึน้ 1 ครัง้ 
 

 
 

ตลาดสหรัฐวันศุกร ์ยีลดพ์นัธบตัร 10 ปี +8 bps ปิดที่ 1.31% สงูสดุใน 3 

สัปดาห ์ยีลดแ์ทจ้ริง TIPS10Y ทะยาน 3 วันติด +13 bps จากจุดต ่าสุด

ประวตัิการณ ์-1.19% เมื่อวนัองัคาร ขึน้มาปิดที่ -1.06% สงูสดุใน 2 สปัดาห ์

ราคาน ้ามันดิบร่วงลงรายสัปดาหห์นักสุดใน 9 เดือน ดอลลารแ์ข็งค่า

กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โควิดเดลต้าระบาดเริ่มกระทบกิจกรรม

เศรษฐกิจและการเดินทาง บั่นทอนความตอ้งการใชน้ า้มนั 

ทอง -2.2% วันศุกรปิ์ดที่ $1,763.96 ต่อออนซ ์เปิดฉากมาสปัดาหนี์ล้ง

ไปต ่ากว่า $1,700 ช่วงสัน้ๆขณะสภาพคล่องเบาบางเพราะหลายตลาดหยดุ 

ก่อนรีบาวดข์ึน้มาแถว $1,746 ขณะเขียนรายงาน (ช่วงบา่ยวนัจนัทร)์ 
 

 

วัตถุดิบขาดแคลน ธุรกิจสะสมสต็อก เงนิเฟ้อคงสูงต่อไปอีกหลายเดือน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่ดเูหมือนผ่านพน้จดุสงูสดุในสหรฐั (และชะลอลง
มาสกัพกัแลว้ในจีน) ก าลงัเผชิญแรงเสียดทานจากโควิดเดลตา้ ตลอดจน
ความไม่แน่นอนอื่นๆ เช่น ผลกระทบสืบเน่ืองจากภาวะอปุทานขาดแคลน 
เราพิจารณา 2 สถานการณ ์“ทางแยก” ที่อาจเป็นไปไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้
แยกที่ 1) เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวดีต่อเน่ือง เฟดเดินหนา้ประกาศลด 
QE ตามที่ตลาดคาดไว ้ยีลดพ์นัธบตัรสหรฐั (ปัจจบุนัยงัต ่ามาก) ทะยานตอ่ 
10Y น่าจะทะลุ 1.5% ยีลดแ์ท้จริง (real yields) ปรับตัวขึน้เบากว่ายีลด์
พนัธบตัร (เพราะเงินเฟ้อเรง่) TIPS10Y > -1% 
มุมมองสินทรัพย์ : หุ้นกลุ่มการเงิน ( financials) โดดเด่นสุด ตลาดหุ้น
พฒันาแลว้ (DM) ยโุรป, ญ่ีปุ่ น เหนือกว่าตลาดเกิดใหม่ (EM) ดอลลารแ์ข็ง
ค่ากดดนัตลาดโภคภณัฑก์็จรงิ แต่เศรษฐกิจสหรฐัเติบโตประกอบกบัจีนเปิด
ฉากกระตุน้การคลงั ช่วยหนนุราคาน า้มนั (หุ้นพลงังาน) และโลหะพืน้ฐาน/
อตุสาหกรรม (หุน้เหมือง) สว่นทองค าคงแย่สดุในสถานการณเ์ช่นนี ้
แยกที ่2) มีบางอย่างท าใหเ้ฟดไม่ม่ันใจก่อนประชุม FOMC 21-22 ก.ย. 
จึงยงัไม่ประกาศลด QE ยีลดแ์ทจ้ริงกลบัลงมาพรอ้มยีลดพ์นัธบตัร ...ตาม
หลกั ยีลดพ์นัธบตัรควรรว่งหนกักว่า real yields เมื่อความคาดหวงัเงินเฟ้อ
ปรบัตัวลง... แต่กรณีนีค้งไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะสมมุติฐานคือ “เงินเฟ้อสงู
ลากยาว” อีกทัง้รฐับาลน่าจะรีบส่งสญัญาณกระตุน้การคลงั ส่วนสภาคอง
เกรสก็คงเรง่พิจารณารา่งฯลงทนุโครงการต่างๆ ลว้นเป็นปัจจยัที่ช่วยค า้ยนั
ยีลดพ์นัธบตัรไวไ้ม่ใหล้งแรงนกั 
มมุมองสินทรพัย ์: ตลาดกระทิงตราสารหนี ้(bond bull) ราคาทองปรบัตวัขึน้ 
หุ้นกลุ่มที่ ได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐ outperform รวมถึงโลหะ
พืน้ฐาน/อุตสาหกรรม (หุน้เหมือง) quality & defensive stocks พอใชไ้ด ้
แตหุ่น้แบงกค์ง underperform หุน้พลงังานก็ไม่เดน่ 

KT-MINING น่าจะเอาตวัรอดและท าไดด้ใีนทัง้ 2 ทางแยก 

ดอยทอง...ลงทางนี ้
ผู้ลงทุนทองค าก าลังเผชิญความเส่ียงและโอกาสแบบ “สุดขั้ว” (ถา้ไม่

ดีสดุก็แย่สดุ) ภายใต ้2 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดงันัน้ หากตอ้งการถือ

ทองต่อไปก็ควรเติมสถานะลงทนุ (positions) ในทิศที่ค่อนขา้ง “สวนทาง” 

กบัราคาทอง เช่น KT-FINANCE หรือ... 

ลงจากดอยทอง (แต่ไม่ทิง้ทอง) ท าไดโ้ดย “เปลี่ยนตวัเลน่” ออกจากทอง

แลว้ไปเขา้ KT-MINING เน่ืองจากกองทนุหลกัถือหุน้เหมืองทอง/โลหะมีค่า 

รวมกันราว 1 ใน 3 ของพอรต์ ณ สิน้เดือน มิ.ย. นอกจากนีย้ังไดก้ระจาย

โอกาสลงทนุไปยงัหุน้ที่เก่ียวขอ้งกบัโลหะพืน้ฐาน/อตุสาหกรรมและแรธ่าตุ

อื่นๆซึง่มีปัจจยัขบัเคลื่อนการเติบโตระยะยาวอีกดว้ย 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ดีเลย ์= รนัเวยส์ัน้ โควดิระลอกใหม่ท าให้การเปิดเศรษฐกจิล่าช้ากว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย์” สัน้ลง
เรือ่ยๆจนเริม่ “ไม่คุม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบีย้/ลด QE) 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับาลทัว่โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้น Climate Change อยา่งต่อเนื่องไปอกี
หลายปีหรอืหลายสบิปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ากดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จงึมาแรงแซงทุกธมีลงทุนเขา้ขา่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดงักล่าว 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% ม.ิย.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลมโีอกาสแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
ปัจจยัลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้จนี “จ าเป็นต้องขึน้” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุนการ
บรโิภค รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกจิ (เทคฯ, การศกึษา) แต่ก็เพิม่แรงสนับสนุนบางธุรกจิ เปิดโอกาสให ้active managers 
กองทุนหลกัทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ดีๆ ทีไ่ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกนิไปตามตลาดได ้

อาเซียน 
อาเซียนไม่น่าพร้อมรบัมือโควิดกลายพนัธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวยีดนาม
น่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM แต่ยงัไม่แขง็แรงพอทีจ่ะเผชญิ 2 ความทา้ทายดงักล่าว 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  
เฟด Behind The Curve คล้ายต้องการกด “ยีลดแ์ท้จริง” ติดลบหนักกว่าอดีต สนับสนุนการกู้เงนิจ านวนมหาศาล
ของรฐับาลไบเดนเพือ่ใชจ้่ายโครงการต่างๆ Real Yields จงึอาจต ่าลงอกี เปิด upside ให้ราคาโภคภณัฑร์วมถึงทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ความต้องการโลหะหลายชนิดเพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดดในระยะยาว ตามแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมแหง่อนาคต 
อาท ิยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) และพลงังานสะอาด เป็นปัจจยับวกระยะยาวส าหรบัการลงทุน KT-MINING 
หุน้กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ฟ้ืนตวัหลงัผ่านพน้การปรบัฐานในช่วงเดอืน ม.ิย. เปิดโอกาสเขา้ซือ้สะสมรอบใหม ่

อสงัหาริมทรพัย ์ 
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิดเศรษฐกิจ (เฉพาะตลาดทีใ่ชว้คัซนีโควดิประสทิธภิาพสงูและฉีดอย่างทัว่ถงึ) 
ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวและความสามารถปรบัขึน้คา่เช่าของอสงัหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่นเท่าไรนกั 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บรษิัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา และ /หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

• ©  สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
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