KTAM Weekly Strategy
ทางแยก
ข้ อ มู ล แรงงานสหรั ฐ แกร่ ง ทุ ก มุ ม จ้า งงานนอกภาคเกษตร ก.ค.
+943,000 สูง กว่า คาด ว่า งงานลดฮวบจาก 5.9% เหลื อ 5.4% แถมคน
อเมริกันกลับเข้าสู่ตลาดมากขึน้ ด้วย อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
(labor force participation rate) ขยับขึน้ เป็ น 61.7% ธุรกิจหาคนทางานยาก
หนุนค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงพุ่งเกินคาด +0.4%MoM +4.0%YoY
เสียงส่วนใหญ่ม่ันใจเฟดเริ่มลด QE ต้นปี 2022 โดยอาจประกาศอย่าง
เร็ว ก.ย. สัญญาฟิ วเจอร์สสะท้อนความคาดหวังปี หน้าดอกเบีย้ ขึน้ 1 ครัง้

ตลาดสหรัฐวันศุกร์ ยีลด์พนั ธบัตร 10 ปี +8 bps ปิ ดที่ 1.31% สูงสุดใน 3
สัปดาห์ ยีลด์แท้จริง TIPS10Y ทะยาน 3 วันติด +13 bps จากจุดต่ า สุด
ประวัติการณ์ -1.19% เมื่อวันอังคาร ขึน้ มาปิ ดที่ -1.06% สูงสุดใน 2 สัปดาห์
ราคาน้ามันดิบร่วงลงรายสัปดาห์หนักสุดใน 9 เดือน ดอลลาร์แข็งค่า
กดดั น ราคาสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ โควิ ด เดลต้า ระบาดเริ่ ม กระทบกิ จ กรรม
เศรษฐกิจและการเดินทาง บั่นทอนความต้องการใช้นา้ มัน
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วัตถุดิบขาดแคลน ธุรกิจสะสมสต็อก เงินเฟ้ อคงสูงต่อไปอีกหลายเดือน
การเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่ ดูเหมือนผ่านพ้นจุดสูงสุดในสหรัฐ (และชะลอลง
มาสักพักแล้วในจีน) กาลังเผชิญแรงเสียดทานจากโควิดเดลต้า ตลอดจน
ความไม่แน่นอนอื่นๆ เช่น ผลกระทบสืบเนื่องจากภาวะอุปทานขาดแคลน
เราพิจารณา 2 สถานการณ์ “ทางแยก” ที่อาจเป็ นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
แยกที่ 1) เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวดีต่อเนื่อง เฟดเดินหน้าประกาศลด
QE ตามที่ตลาดคาดไว้ ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐ (ปั จจุบนั ยังต่ามาก) ทะยานต่อ
10Y น่ า จะทะลุ 1.5% ยี ล ด์แ ท้จ ริง (real yields) ปรับ ตัว ขึน้ เบากว่ายีลด์
พันธบัตร (เพราะเงินเฟ้อเร่ง) TIPS10Y > -1%
มุม มองสิ น ทรัพ ย์ : หุ้น กลุ่ม การเงิ น (financials) โดดเด่ น สุด ตลาดหุ้น
พัฒนาแล้ว (DM) ยุโรป, ญี่ปนุ่ เหนือกว่าตลาดเกิดใหม่ (EM) ดอลลาร์แข็ง
ค่ากดดันตลาดโภคภัณฑ์ก็จริง แต่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตประกอบกับจีนเปิ ด
ฉากกระตุน้ การคลัง ช่วยหนุนราคานา้ มัน (หุ้นพลังงาน) และโลหะพืน้ ฐาน/
อุตสาหกรรม (หุน้ เหมือง) ส่วนทองคาคงแย่สดุ ในสถานการณ์เช่นนี ้
แยกที่ 2) มีบางอย่างทาให้เฟดไม่ม่ันใจก่อนประชุม FOMC 21-22 ก.ย.
จึงยังไม่ประกาศลด QE ยีลด์แท้จริงกลับลงมาพร้อมยีลด์พนั ธบัตร ...ตาม
หลัก ยีลด์พนั ธบัตรควรร่วงหนักกว่า real yields เมื่อความคาดหวังเงินเฟ้อ
ปรับตัวลง... แต่กรณีนีค้ งไม่เป็ นเช่นนัน้ เพราะสมมุติฐานคือ “เงินเฟ้อสูง
ลากยาว” อีกทัง้ รัฐบาลน่าจะรีบส่งสัญญาณกระตุน้ การคลัง ส่วนสภาคอง
เกรสก็คงเร่งพิจารณาร่างฯลงทุนโครงการต่างๆ ล้วนเป็ นปั จจัยที่ช่วยคา้ ยัน
ยีลด์พนั ธบัตรไว้ไม่ให้ลงแรงนัก
มุมมองสินทรัพย์ : ตลาดกระทิงตราสารหนี ้ (bond bull) ราคาทองปรับตัวขึน้
หุ้น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ป ระโยชน์จ ากโครงการภาครัฐ outperform รวมถึ ง โลหะ
พืน้ ฐาน/อุตสาหกรรม (หุน้ เหมือง) quality & defensive stocks พอใช้ได้
แต่หนุ้ แบงก์คง underperform หุน้ พลังงานก็ไม่เด่น

ทอง -2.2% วันศุกร์ปิดที่ $1,763.96 ต่อออนซ์ เปิ ดฉากมาสัปดาห์นีล้ ง

KT-MINING น่าจะเอาตัวรอดและทาได้ดใี นทัง้ 2 ทางแยก

ไปต่ากว่า $1,700 ช่วงสัน้ ๆขณะสภาพคล่องเบาบางเพราะหลายตลาดหยุด

ดอยทอง...ลงทางนี้

ก่อนรีบาวด์ขนึ ้ มาแถว $1,746 ขณะเขียนรายงาน (ช่วงบ่ายวันจันทร์)

ผู้ลงทุนทองคากาลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสแบบ “สุดขั้ว” (ถ้าไม่
ดีสดุ ก็แย่สดุ ) ภายใต้ 2 สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ หากต้องการถือ
ทองต่อไปก็ควรเติมสถานะลงทุน (positions) ในทิศที่ค่อนข้าง “สวนทาง”
กับราคาทอง เช่น KT-FINANCE หรือ...
ลงจากดอยทอง (แต่ไม่ทงิ้ ทอง) ทาได้โดย “เปลี่ยนตัวเล่น” ออกจากทอง
แล้วไปเข้า KT-MINING เนื่องจากกองทุนหลักถือหุน้ เหมืองทอง/โลหะมีค่า
รวมกันราว 1 ใน 3 ของพอร์ต ณ สิน้ เดือน มิ.ย. นอกจากนีย้ ังได้กระจาย
โอกาสลงทุนไปยังหุน้ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะพืน้ ฐาน/อุตสาหกรรมและแร่ธาตุ
อื่นๆซึง่ มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวอีกด้วย

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
ดีเลย์ = รันเวย์สนั ้ โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์” สัน้ ลง
ไทย
 เรือ่ ยๆจนเริม่ “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE)
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อยก๊าซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจากัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดังกล่าว
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% มิ.ย.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่
(มุมมองบวก)  small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ปัจจัยลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้ จีน “จาเป็ นต้องขึน้ ” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุ นการ
จีน
 บริโภค รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, การศึกษา) แต่ก็เพิม่ แรงสนับสนุนบางธุรกิจ เปิ ดโอกาสให้ active managers
กองทุนหลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ดีๆทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกินไปตามตลาดได้
อาเซี ยนไม่น่าพร้อมรับมือโควิ ดกลายพันธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวียดนาม
อาเซียน

น่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM แต่ยงั ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะเผชิญ 2 ความท้าทายดังกล่าว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
เฟด Behind The Curve คล้ายต้องการกด “ยีลด์แท้จริ ง” ติ ดลบหนักกว่าอดีต สนับสนุ นการกู้เงินจานวนมหาศาล
ทองคา 
ของรัฐบาลไบเดนเพือ่ ใช้จ่ายโครงการต่างๆ Real Yields จึงอาจต่าลงอีก เปิ ด upside ให้ราคาโภคภัณฑ์รวมถึงทองคา
สิ นทรัพย์
ความต้องการโลหะหลายชนิ ดเพิ่ มขึน้ แบบก้าวกระโดดในระยะยาว ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ทางเลือก
โลหะ &
อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicles: EVs) และพลังงานสะอาด เป็ นปั จจัยบวกระยะยาวสาหรับการลงทุน KT-MINING

เหมืองแร่
หุน้ กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ ฟื้ นตัวหลังผ่านพ้นการปรับฐานในช่วงเดือน มิ.ย. เปิ ดโอกาสเข้าซือ้ สะสมรอบใหม่
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีดอย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิ จารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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