KTAM Weekly Strategy
The Great Lift-Off
ยีลด์พันธบัตรอิตาลีอายุ 10 ปี ทะลุ 1% ครั้งแรกในรอบกว่า 5 เดือน
แม้หลังประชุม ECB ท่านประธาน Christine Lagarde พยายามพูดเพื่อลด
ความคาดหวังเกี่ยวกับการเร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ ท่ามกลางกระแสกดดันจาก
ภาวะเงินเฟ้อสูง ขณะตลาดยูโรโซนสะท้อนความน่าจะเป็ นที่ ECB จะขึน้
ดอกเบีย้ นโยบาย 20 bps ในเดือน ธ.ค. 2022
พั น ธบั ต รแคนาดาอายุ 2 ปี ยี ล ด์พุ่ ง แรงกว่ า 25 bps เงิ น เหรี ย ญ
แคนาดาแข็ ง ค่ า หลัง ธนาคารกลาง (Bank of Canada: BoC) ปรับ ท่ า ที
“เข้มงวด” กว่าเดิม โดยเลิกปั๊ ม QE และเข้าสู่โหมด reinvestment คือแค่
rollover เงิ น ครบอายุ เ ท่ า นั้น พร้อ มส่ ง ซิ ก อาจขึ น้ ดอกเบี ้ย กลางปี หน้า
ประมาณไตรมาส 2-3 เร็วกว่าที่เคยคาดไว้วา่ จะเริ่มช่วงครึง่ หลัง 2022
แบงก์ชาติออสเตรเลีย (RBA) ปล่อยยีลด์ทะลุระดับควบคุม ท้าทาย
นโยบาย yield curve control (YCC) ก่อนประชุม 2 พ.ย. ตลาดคาด RBA
น่าจะประกาศเลิก YCC พร้อมส่งสัญญาณขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าเดิมเยอะ
ยีลด์พันธบัตรสหรัฐโดนปั จจัย ดีมานด์-ซัพพลาย กดไว้จน “ต่าเกินไป”
ปั จจุบนั โครงการ QE ของเฟดยังคงสร้างอุปสงค์หนาแน่นต่อเนื่องด้วยอัตรา
ซือ้ สินทรัพย์ $1.2 แสนล้าน/เดือน แต่อปุ ทานพันธบัตรยังเข้าสู่ตลาดไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย เพราะขุนคลังเยลเลนต้องบริหารงบประมาณแบบจากัดจา
เขี่ยภายใต้วงเงินชั่วคราว จนกว่าสภาคองเกรสจะอนุมตั ิให้เปิ ดหรือยกเว้น
เพดานหนีภ้ ายในเส้นตาย 3 ธ.ค. ตลาดคาดว่ากระทรวงคลังสหรัฐจะออก
พันธบัตรน้อยลงในไตรมาสข้างหน้า อันเป็ นผลสืบเนื่องหลังสิน้ สุดมาตรการ
แจกเงินบรรเทาวิกฤตโควิด ปั จจัยทัง้ หลายดังกล่าวร่วมกันส่งผลให้ดีมานด์
แซงซัพพลาย ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐจึงต่ากว่าที่ควรจะเป็ น ในมุมมองของเรา
ยีลด์พันธบัตร = ยีลด์แท้จริง + ความคาดหวังเงินเฟ้ อ ความสัมพันธ์นี ้
อธิบาย 2 ปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ เมื่อยีลด์พนั ธบัตรโดนกดไว้จนต่าเกินไป
1. ยีลด์แท้จริงต่ากว่าปกติ เมื่อความคาดหวังเงินเฟ้อทะยานขึน้
2. ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวลงหนักกว่าที่ควร เมื่อยีลด์แท้จริงรีบาวด์

ตลาดบอนด์ส่ ง สั ญ ญาณลวง (false signals) เทรดเดอร์อ าจตี ค วาม
สถานการณ์แ รกว่า เฟดจะผ่ อ นคลายเกิ น ปกติต่อ ไปและไม่ คุม เงิ น เฟ้ อ
จริงจัง? ส่วนข้อสองอาจทาให้หลายคนคิดไปเองว่า เงินเฟ้อสูงใกล้จบแล้ว?
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นโยบายผ่อนคลายการเงิน ดอกเบีย้ ต่า-ปั๊ มคิวอี ใช้กระตุ้น “ดีมานด์”
แต่ปัญหาเศรษฐกิจปั จจุบันอยู่ที่ “ซัพพลาย” ธนาคารกลางหลายแห่ง
จึงเริ่มลด QE และขึน้ ดอกเบีย้ เพื่อคุมเงินเฟ้อโดยไม่กลัวเศรษฐกิจถดถอย
เพราะเชื่ อว่าดีมานด์แกร่งพอรองรับต้นทุนทางการเงินสูงขึน้ ได้ ทานอง
เดียวกับภาคธุรกิจ “กล้า” ขึน้ ราคาสินค้าและบริการเพื่อส่งผ่านภาระต้นทุน
ไปยังผูบ้ ริโภค เพราะมั่นใจว่าถึงแม้ของแพงกว่าเดิม ลูกค้าก็ซอื ้ อยู่ดี

ดั ช นี ต้ น ทุ น การจ้ า งงาน (Employment Cost Index: ECI) โตแรงสุด
ประวัติ ก ารณ์ใ นสหรัฐ ไตรมาสสาม +1.3%QoQ +3.7%YoY บริ ษั ท ขึ น้
ค่าจ้างดึงดูดคนทางานซึ่งขาดแคลนหนัก ณ จุดนีน้ กั เศรษฐศาสตร์จานวน
มากฟั นธง “เงินเฟ้อสูงลากยาวถึงปี หน้า” และยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลง
ตลาดพันธบัตรมาถึง “จุดเปลี่ยน” ดีมานด์-ซัพพลาย จะสมดุลกันยิ่งขึน้
เฟดเตรียมคิกออฟ QE tapering (คาดประกาศหลังประชุม FOMC 3 พ.ย.)
บั่นทอนอุปสงค์ สภาคองเกรสใกล้อนุมตั ิแพคเกจโครงสร้างพืน้ ฐาน $1 ล้าน
ล้านกับงบสังคมสิ่งแวดล้อม $1.75 ล้านล้าน เพิ่มอุปทานพันธบัตร ดังนัน้
ระยะถัด ไป ตลาดบอนด์น่ า จะปรับ ตัว ไปในทิ ศ ทางที่ ส ะท้อ นแนวโน้ ม
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อชัดเจนขึน้ แปลว่า ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐควรสูงกว่านี ้
KT-FINANCE “หัวหอก” ดอกเบีย้ ขาขึน้ ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐยังต่าเกินไป
มีโอกาสปรับตัวขึน้ อีก ดอกเบีย้ โลกเข้าสู่ขาขึน้ สนับสนุน “หุน้ กลุ่มการเงิน”
โอกาสเติบโตระยะยาวก็น่าสนใจด้วยหลากหลายพลังขับเคลื่อน
KT-JPFUND, KT-JAPAN ดอกเบีย้ โลกขาขึน้ ดีต่อหุ้นญี่ปุ่น เนื่องจาก
BOJ คงขึน้ ดอกเบีย้ ช้าสุด ส่วนต่างดอกเบีย้ สหรัฐ-ญี่ปนุ่ “กว้างขึน้ ” มักกด
เงินเยนอ่อนค่า หนุนรายได้บริษัทญี่ปนุ่ ซึง่ จานวนมากเป็ นผูส้ ง่ ออก
KT-EUROTECH เทคยุ โ รปได้เ ปรีย บในเชิ ง มหภาค หากเฟดลด QE
และขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่า ECB ตลาดยุโรปก็คงมีสภาพคล่องสูงกว่าตลาด
สหรัฐ เพิ่มความน่าสนใจเชิงเปรียบเทียบแก่หนุ้ เติบโตสูงในยุโรป
KT-CHINABOND มีประโยชน์มากเมื่อดอกเบีย้ โลกเป็ นขาขึน้ ตราสาร
หนีส้ กุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั ตลาดอื่น เพราะเศรษฐกิจจีนมัก
ดาเนินตามวัฏจักรของตนเอง ตลาดผันผวนสร้างจุดซือ้ ที่ดีเพราะยีลด์สงู มาก
ขณะปั จจัยเสี่ยง “ความไม่รู”้ คลี่คลายลงเรื่อยๆหลังข้อมูลทยอยเผยออกมา
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ดอกเบีย้ กำลังเข้ำสูข่ ำขึน้ ยีลด์ตรำสำรหนี้ไทยยังคงต่ำ ไม่คอ่ ยน่ำสนใจ มีไว้เพือ่ รักษำสภำพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี ำหรับเครดิต แต่ตลำดพัฒนำแล้วยีลด์ต่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบ้ำงเช่น จีน
ตราสารหนี้
ความผันผวนระยะสัน้ เปิ ดช่องลงทุน จีนเปิ ดตลำดดันตรำสำรหนี้เข้ำดัชนีระดับโลก ต่ำงชำติยงั ถือครองน้อย เงินหยวน
มีเสถียรภำพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยำว ยีลด์ตรำสำรหนี้จนี สูงกว่ำตลำดพัฒนำแล้ว อัตรำกำรผิดนัด
จีน

ชำระอยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ ตลำดบอนด์จนี พัฒนำต่อเนื่องเปิ ดโอกำสสร้ำง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหำรเชิงรุก นอกจำกนี้
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจำยควำมเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นพร้อมอาเซี ยน สถำนกำรณ์ โควิดคลี่คลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีด วัคซีน หนุ นตลำดหุ้นไทยมีโอกำสปรับตัวขึ้น ได้ดี
ไทย
 ในช่วงทีเ่ หลือของปี ทว่ำ “รันเวย์” อำจไม่ยำวนัก เพรำะศักยภำพกำรเติบโตระยะยำวไม่โดดเด่น
KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัวโลกจ
่
ำเป็ นต้องทุ่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE
โลก
ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและหลำยภูมภิ ำคยังต่ำเกินไป มีโอกำสปรับตัวขึน้ อีกเมือ่ ปั จจัยกดดันทยอยคลีค่ ลำย “หุน้ กลุ่มกำรเงิน”

KT-FINANCE น่ำจะได้ประโยชน์ในระยะสัน้ -กลำง ขณะโอกำสเติบโตระยะยำวก็น่ำสนใจด้วยหลำกหลำยพลังขับเคลื่อน
ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมริกำเหนือ > 80% ก.ย.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรับ upside จำกหุน้ biotech
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  (เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอร์ต ซึง่ เป็ นกลุ่มทีร่ ำคำถูกมำกแถมมี catalysts จำกโอกำสอนุมตั ยิ ำใหม่ๆและ M&A
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดควำมนิย มลงไปเพรำะยุโ รปเปิ ดมำนำนแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดกำรซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้ำสู่ “กลำงวัฏจักร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธีมเปิ ดเมืองในตลาดพัฒนาแล้ว ปั จจัยกำรเมืองชัดเจนยิง่ ขึน้ หลังเลือกตัง้ หุน้ ญี่ป่ ุนรำคำไม่แพง ต่ำงชำติถอื ครองน้อย
ญี่ปนุ่
 สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ำกว่ำธนำคำรกลำงหลักอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตำม
Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลมีโอกำสแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ความเสี่ยงลดลงหลังจีนปรับนโยบายเข้าสู่โหมดผ่อนคลาย ตลำดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจำกสหรัฐแต่อยูใ่ นดัชนีโลกน้อยไป
จีน
 สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมำก รัฐบำลจีนคุมเข้มบำงธุรกิจแต่กเ็ พิม่ กำรสนับสนุนหลำยธุรกิจ เปิ ดโอกำสกองทุนหลักเชิงรุกทัง้
KT-CHINA และ KT-Ashares เลือกซือ้ หุน้ ศักยภำพสูงทีเ่ พิง่ เริม่ ฟื้ นหลังปรับฐำนและรำคำยังค่อนข้ำงถูก
วัคซีนหนุนเปิ ดเศรษฐกิ จ sentiment และผลประกอบกำรหุน้ อำเซียนมีแนวโน้มฟื้ นตัวจำกทีเ่ คยล้ำหลังตลำดอื่นๆมำนำน
อาเซียน

นอกจำกนี้ยงั มีโอกำสใหม่ๆจำกธุรกิจ new economy ซึง่ คำดว่ำจะทยอย IPO เข้ำสูต่ ลำดในอนำคต
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ กำรจัดเก็บภำษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนกำรขำยทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดควำมเสีย่ งจำกภำวะขำดดุลงบประมำณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization หุน้ อินเดียขึน้ มำมำกส่วนหนึ่งด้วยแรงซื้อของผูล้ งทุนรำยย่อยจึงเสีย่ งพักฐำนในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เรำจึงไม่คอ่ ยสนใจสินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้
น้ามัน
 ของรำคำน้ำมัน เพรำะมีโอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ ตลำดเริม่ หยุดคำดหวังว่ำรำคำน้ำมันจะขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ
ทองคา
 เฟดจะลด QE เตรียมขึน้ ดอกเบีย้ ยีลด์แท้จริงต่ำเกินไปและควรปรับตัวขึน้ จำกปัจจุบนั เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่ทองคำ
เผชิ ญความเสี่ ยงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแข็งแกร่ง จำกปั จจัยหลักๆ EV,
สิ นทรัพย์
โลหะ &
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุ มเงินเฟ้ อจริงจังมำกขึ้น หำกเป็ นจริงจะบัน่ ทอนควำมต้องกำรสินทรัพย์

ทางเลือก เหมืองแร่
inflation hedge เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่โภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ downside risk เปิ ดกว้ำงจนไม่คมุ้ เสีย่ ง
KT-PIF ฟื้ นรับเปิ ดเมืองไทยและสิ งคโปร์ KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลือกลงทุนได้ตำมควำม
อสังหาริ มทรัพย์  สนใจ โดยอสังหำริมทรัพย์มกั ปรับตัวตำมเงินเฟ้ อได้ดี ทัง้ นี้ ต้องอำศัยผูจ้ ดั กำรกองทุนเชิงรุกคัดเลือกสินทรัพย์ท่รี ำคำและ
ค่ำเช่ำสำมำรถเติบโตภำยใต้บริบทใหม่ในยุคหลังโควิด
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 แต่ไม่ อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ น้ 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 งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง 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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