
ท่ีมา : Morningstar (ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64)

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต”
“กองทุนนี้มีความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมนีโยบายป้องกนัความเสีย่งโดยดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณีทีก่องทนุไม่ไดม้ีนโยบายปอ้งกนัความ

เสี่ยงอตัราแลกเปลีย่นทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะไดร้ับก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิคืนตา่กว ่าเงนิลงทุนเริ่มแรกได”้

KTAM World Equity Fund
Master Fund: AB Low Volatility Equity Portfolio



สรุปมุมมองที่ส าคัญจากทาง Master Fund
 ในช่วงที่ผ่านมานั้น หุ้นกลุ่ม Growth Stock และหุ้นกลุ่ม Value Stock ปรับตัวขึ้น

มากกว่าการเติบโตของ EPS ซึ่งตรงข้ามกันกับหุ้นกลุ่ม Defensive Stock ดังนั้น ทาง
AB จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive Stock

 พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักโดยปกติแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะ
ที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะตลาดที่มีการ
เกิด Rotation ในหุ้นแต่ละ Style อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน

 ในอนาคต ทาง AB มองว่ามีความเสี่ยงท่ีต้องจับตามอง 4 เรื่อง ได้แก่

• เงินเฟ้อและผลกระทบต่อก าไรของบริษัท

• นโยบายทางการเงินและผลกระทบต่อราคาของบริษัท

• การปรับตัวขึ้นของ Corporate Tax ของสหรัฐฯ

• การเติบโตที่น่าผิดหวังของจีน

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. 64)



นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญท่ั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
พร้อมกับการควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต ่ากว่าตลาด

โดยให้ความส าคัญกับปัจจยั 3 ปัจจัย ได้แก่ Quality, Stability และ Price

ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)



เกิดอะไรขึ้นในบ้างช่วงที่ผ่านมา ?
แล้วท าไม AB ถึงมองว่ากองทุนนี้จะโดดเด่นในปีนี้ !

- กองทุนหลัก Outperform ตลาด นับตั้งแต่
ช่วงวันที่ 15 ก.พ. หลังจากที่หุ้น High Beta
ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปี

- หุ้นกลุ่ม Defensive Stock ที่มีพื้นฐานธุรกิจ
แข็งแกร่ง ยังไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีดีเท่าไร

- หุ้นกลุ่ม Growth Stock กลับมา Perform ดี
อีกครั้ง หนุนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลง 
หลังจากที ่ห ุ ้น Value Stock Outperform 
มาในช่วงก่อนหน้านี้

- กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง 
และหุ้นกลุ่ม Defensive Stock ที่มีระดับราคา
ไม่แพง

- กองทุนหลักได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ

- กองทุนหลักได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่
มีความเสี่ยงต่อการปรับตัวขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยหรือการปรับตัวขึ ้นของเงินเฟ้อ 
และลดสัดส่วนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโควิด

- พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักโดยปกติ
แล้วสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะที่
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น

- สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะตลาด
ที ่ม ีการเก ิด Rotation ในหุ ้นแต่ละ Style
อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน

- ทาง AB เชื่อมั่นว่าหุ้นที่ลงทุนอยู่จะสามารถ
ปรับตัวขึ้นตามตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถช่วยลดความผันผวนได้ด้วย

เกิดอะไรขึ้น ? พอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน มุมมองในอนาคต

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64)



ท าไมหุ้นกลุ่ม Defensive Stock ถึงน่าสนใจ?
 ในช่วงที่ผ่านมานั้น หุ้นกลุ่ม Growth Stock และหุ้นกลุ่ม Value Stock ปรับตัวขึ้น

มากกว่าการเติบโตของ EPS ซึ่งตรงข้ามกันกับหุ้นกลุ่ม Defensive Stock

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต”
ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. 64 ถึง มิ.ย. 64)



“ข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการน าเสนอเทา่นัน้ ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แนะน าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด”
ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

Valuation ของหุ้นกลุ่ม Defensive Stock ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นๆ



“ข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการน าเสนอเทา่นัน้ ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แนะน าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด”
ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

กองทุนหลักพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อในอนาคต
กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง และหุ้นกลุ่ม Defensive Stock ที่มีระดับราคาไม่แพง โดยในช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และลดสัดส่วนการลงทุ นในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่อ
การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหรือการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อ รวมถึงลดสัดส่วนหุ้นท่ีได้รับประโยชน์จากโควิดในช่วงที่ผ่านมาลง

นอกจากนี้ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของภาวะเงินเฟ้อในอนาคตสูง กองทุนหลักจึงพยายามที่จะ Balance พอร์ตการลงทุนทั้งใน
หุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น และหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงเช่นกัน



86%
Average Upside Capture

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต”
ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

72%
Average Downside Capture

โดยในอดีตที่ผ่านมา กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี
ในระดับความผันผวนท่ีต ่ากว่าตลาด

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักโดยปกติแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้ น และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ดีในภาวะตลาดที่มีการเกิด Rotation ในหุ้นแต่ละ Style อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน ท าให้ทาง AB เชื่อมั่นว่าหุ้นที่ลงทุน
อยู่จะสามารถปรับตัวขึ้นตามตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดความผันผวนได้ด้วย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมกับการควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต ่ากว่าตลาดได้



ในอนาคตมีความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง 4 เรือ่ง ได้แก่
 เงินเฟ้อและผลกระทบต่อก าไรของบริษัท

เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะกดดันอัตราการท าก าไรของบริษัท กองทุนหลักจึง
พยายามเลือกที่จะลงทุนในหุ้นท่ีมีอ านาจต่อรองทางด้านราคาสูง (High Pricing Power)

 นโยบายทางการเงินและผลกระทบต่อราคาของบริษัท

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะกดดันราคาหุ้น โดยเฉพาะหุ้น Growth Stock ที่มี
ระดับราคาแพงกว่า กองทุนหลักจึงพยายามเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีระดับราคาเหมาะสม

 การปรับตัวขึ้นของ Corporate Tax ของสหรัฐฯ

การปรับตัวขึ้นของ Corporate Tax ของสหรัฐฯ มีแนวโน้วที่จะกดดันราคาหุ้นสหรัฐฯ 
กองทุนหลักจึงเน้นการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และ Underweight หุ้นสหรัฐฯ

 การเติบโตที่น่าผิดหวังของจีน

กองทุนหลักจึงลดสัดส่วน Exposure ในหุ้นจีนลง และไม่มีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในจีน

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64)



ตัวอย่างหลักทรัพย์และสัดส่วนที่ลงทุน 5 อันดับแรก

“ข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการน าเสนอเทา่นัน้ ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แนะน าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด”
ที่มา: Alliance Bernstein (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64)

4.50% 3.10% 2.37% 2.34% 2.31%



มุมมองทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ KTAM

เศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 
2563 อย่างไรก็ดี การเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ในครั้งนี้ เป็นการเติบโตอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดย
กลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว น าโดยสหรัฐฯ แล ะ
ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถเข้าถึงวัคซีนได้
เร็วกว่า และท าให้เศรษฐกิจฟื ้นตัวได้ เร็วกว่า 
ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาก็อยู่ในช่วงของการ
เร่งฉีดวัคซีน เพื่อที่จะสามารถเปิดเศรษฐกิจได้ใน
ระยะถัดไป ดังนั้น เราจึงมองว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัว
ขึ ้นในครั ้งนี ้ จะส่งผลกระทบต่อประเทศก าลัง
พัฒนา มากกว่าที่จะส่งผลต่อประเทศพฒันาแล้ว

ระดับราคาของหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึน้ค่อนขา้งมาก 
โดยได้ปัจจัยหนุนจากสภาพคล่องในระบบที่ล้น
เหลือจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และใกล้เคียงที่
จะกลับสู่ภาะวะปกติก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แล้ว ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(FED) จึงได้เริ ่มวางแผนที่จะลดวงเงินในการท า
QE ลง (Tapering) ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อหุ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหุ้นที่มีราคาแพง 
ดังนั้น เราจึงมองว่าการลงทุนในหุ้น Defensive 
จะช่วยรับมือกับความผันผวนได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของภาวะเงินเฟ้อใน
อนาคตสูง กองทุนหลักจ ึงได ้พยายามที ่ จะ 
Balance พอร์ตการลงทุนทั้งในหุ้นที ่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น และ
หุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวลง ดังนั้น ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
จะมีทิศทางเป็นอย่างไร เราก็เชื่อว่ากองทุนหลัก
จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี ในระดับความ
ผันผวนที่เหมาะสม นอกจากนี้ หุ ้น Defensive
ยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าค่อนข้าง Laggard ตลาดอยู่
พอสมควร จึงมีโอกาสที ่จะปรับตัวข ึ ้น ได้ ใน
อนาคต โดยเฉพาะหากความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ระดับราคา (Valuation) ปัจจัยสนับสนุน (Catalyst)



การเปิดเผยข้อมูล
รายงานฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยฝ่ายงานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT STRATEGY) บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทไม่สามารถท่ีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีจัดท าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
น าข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ีไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ไปท าซ ้า ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

“ผู้ลงทนุตอ้งท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสนิใจลงทุน”
ผู้ลงทุนจะมีความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ความผันผวนจากอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิของกองทนุรวมหลกั และสกลุเงนิบาท อาจท าใหผู้้
ลงทุนไดร้ับเงนิคืนน้อยกว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกเมือ่มีการขายคืนหนว่ยลงทุน อย่างไรกด็ ีกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณทีี่กองทุนไม่ไดม้ีนโยบายปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะไดร้ับก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคืนต า่กว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกได้

จัดท าโดย : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BUSINESS DEVELOPMENT DEPT.) งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT STRATEGY)

เอกสารน้ีมิใช่หนังสือช้ีชวน และจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการท่ัวไปเท่าน้ัน
และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน กรุณาติดต่อ
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32
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WWW.KTAM.CO.TH หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน



▪ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้น ามาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความ
น่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจ
รับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ รวมท้ังไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่ง
ผู้ ใด ความเห็นท่ีแสดงในเอกสารน้ีประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่กับ
บุคคลท่ีบริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่าน้ัน และมิได้จัดท าขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ

▪ เอกสารน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอ การขาย หรือการแนะน าให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏ
ในเอกสารน้ีจะได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

▪ บริษัทมิได้ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฏหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับท่ีปรึกษา และหรือผู้ ให้ค าปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลใน
เอกสารน้ี ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับค าปรึกษาจากผู้ ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนท่ีได้รับอนุญาต

▪ บริษัทมิได้มอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีการกระท าดังกล่าว ให้
ถือว่าข้อมูลท่ีกล่าวถึงน้ันไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได้

▪ ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอน าคตไม่สามารถ
รับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้
ออกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีบางส่วนหรือท้ังหมดตามสัญญาได้ ความเห็นท่ีแสดง ณ ที่น้ี เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารน้ีเท่าน้ัน

▪ ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง

▪ © สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย
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