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KT-CHINABOND
Bloomberg เผยข้ อ มู ล ล่ า สุ ด บรรดารัฐ บาลท้อ งถิ่ น ของจี น เสนอขาย
พันธบัตรพิเศษ (special bonds) เพียง 222.7 พันล้านหยวนในเดือน ม.ค.-เม.ย.
เพื่อลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ต่ากว่า 2 ปี ท่ีผ่านมามาก เทียบไม่ได้เลยกับ
1.15 ล้านล้านหยวนเมื่อปี ท่แี ล้ว และยังไม่ถึง 1/3 ของ 4 เดือนแรกปี 2019
ระดั บ หนี้ ข องจี น ลดลง เมื่ อ เที ย บกับ ขนาดเศรษฐกิ จ ในไตรมาสแรก
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมทัง้ ภาคครัวเรือน บริษัทนอกภาคการเงิน และรัฐบาล
ต่อจีดีพีของจีน ปรับตัวลง 2.6% ในช่วง 3 เดือนแรกปี นี ้ (เทียบสิน้ ปี 2020)
เศรษฐกิจจีนฟื้ นเร็ว เปิ ดทางรัฐบาลมุ่งลดหนีเ้ พื่อเสริมความแข็งแกร่งและ
สร้างเสถียรภาพระยะยาว แม้การขึน้ ดอกเบีย้ และเข้มงวดนโยบายการเงิน
โดยธนาคารกลาง (PBOC) ยังดูห่างไกลไม่เร่งด่วน แต่ซพั พลายของบอนด์
ที่ชะลอลงบ่งชีว้ า่ รัฐบาลจีนอาจเริ่มทยอยผ่อนแรงกระตุน้ ทางด้านการคลัง
แนวนโยบายดังกล่าวสนับสนุนเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
และเสถียรภาพสูงในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นให้รฐั บาลมีเครื่องมือ
ปรับจูนอัตราการเติบโตได้ในระยะสัน้ ตัวอย่างเช่นการเร่งออกพันธบัตร
พิเศษในเดือน เม.ย. ตลาดหุน้ จีนอาจไม่หวือหวาเท่าปี ก่อน แต่ก็น่าจะมี
แนวโน้มเติบโตต่อไปด้วยคุณภาพและเสถียรภาพที่ดีขนึ ้ เช่นกัน

ตราสารหนี้ จี น (China Bond) เป็ น ตลาดสิ น ทรัพ ย์ใ หญ่ ซ่ึ ง ทวี ค วาม
น่าสนใจขึน้ เรื่อยๆ ด้วยพลวัตของ อุปสงค์-อุปทาน สวนทางกับสหรัฐโดย
ขณะที่ “พญาอินทรี” เร่งกู้เงินออกพันธบัตรปริมาณมหาศาลเพื่อลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน แต่ในทางกลับกัน “พญามังกร” เริ่มลดการออกบอนด์
เมื่ อ ซัพ พลายพัน ธบัต รจี น ชะลอลง แต่ ดี ม านด์ข องนั ก ลงทุ น ทั่ ว โลกมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ หลังจีนเปิ ดตลาดดัน China Bond เข้าดัชนีระดับโลก ขณะ
ต่างชาติยังถือครองน้อย ประกอบกับเงินหยวนมีเสถียรภาพสูง ล้วนเป็ น
ปั จ จัย ดึง ดูด fund flows ในระยะยาว ยี ล ด์ต ราสารหนี ้จี น สูง กว่ า ตลาด
พัฒนาแล้ว อัตราการผิดนัดชาระก็ต่ า (แต่มักเป็ นข่าวครึกโครม) ตลาด
บอนด์จีนพัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนที่บริหารเชิงรุ ก
นอกจากนี ้ ตราสารหนีส้ กุลหยวนเคลื่อนไหวไม่ค่อยสัมพันธ์กับสินทรัพย์
ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

กองทุนเปิ ดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟั นด์ (KT-CHINABOND) (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคาขอจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมจากสานักงาน ก.ล.ต.) ลงทุน
ในหน่วยของ BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ซึง่ เน้นลงทุนในตราสาร
หนีส้ กุลหยวน (RMB dominated fixed income) อย่างน้อย 70% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และหลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่สกุลหยวน (Non-RMB denominated
securities) ออกโดยธุ ร กิ จ ที่ มี กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ หลัก ในประเทศจี น
กองทุนหลักเน้นลงทุนในทุกตลาดตราสารหนีข้ องจีน รวมถึงตลาดตราสาร
หนีส้ กุลหยวนในประเทศจีน (Onshore RMB bond market) ตลาดตราสาร
หนีส้ กุลหยวนนอกประเทศจีน (Offshore RMB bond market) และตลาด
ตราสารหนี น้ อกประเทศจี นที่เป็ นสกุลเงิ นแข็ง (Hard currency market)
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ท่รี ะดับลงทุน (Investment grade)
KT-CHINABOND กองทุนหลักบริหารด้วยสไตล์ยืดหยุ่น (Go-Anywhere
Approach) สามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างในและนอก
ประเทศจีนให้สอดคล้องกับพลวัตของตลาด (Dynamic Asset Allocation)
เปิ ดรับโอกาสจากตลาดตราสารหนีจ้ ีนอันกว้างใหญ่และกาลังดึงดูดเม็ดเงิน
ของนักลงทุนทั่วโลกซึง่ แสวงหายีลด์ท่สี งู ขึน้ อย่างมีเสถียรภาพ
้ ญามังกร KT-CHINABOND
สัมมนา: เจาะลึกตราสารหนีพ
7 พ.ค. 19.00-20.30 น. FB: KTAM Smart Trade และ KTAM Clubhouse
คุณธณาพล อิทธินิธิภคั Head of Thai Business (BlackRock)
คุณชัชพล สีวลีพนั ธ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
คุณณัฏฐะ มหัทธนา ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ดาเนินรายการโดย คุณทีน่า - สุภทั ทกิต เจตทวีกิจ, CFA (เพจ “ลงทุนแมน”)
ลงทะเบียน Facebook คลิก https://fb.me/e/Z2NM95gZ
ClubHouse คลิก https://www.joinclubhouse.com/event/myjyWWXD
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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
มีโอกาสฟื้ นหลังฝุ่ นจาง โควิดระบาดใหม่ดเี ลย์การฟื้ นตัวแต่มกั กดหุน้ ย่อแค่ระยะสัน้ เพราะพอมีมาตรการคุมเข้มแล้วก็
ไทย
 ต้องตามด้วยผ่อนคลาย แถมอาจมีแพคเกจกระตุน้ เพิม่ โดยขาขึน้ รอบใหม่อาจขับเคลื่อนโดย fund flows ต่างชาติ
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
เฟดน่ าจะ “อดทน” กว่าที่ตลาดคิ ด ยีลด์พนั ธบัตรคงขึน้ ได้จากัดหนุ นหุน้ เติบโตสูง...เข้าทาง KT-US (large-cap growth)
สหรัฐฯ
(มุมมองบวก)  รวมถึงกองทุนหุน้ megatrends (ส่วนใหญ่สหรัฐ) KT-WTAI และ KT-HEALTHCARE ซึง่ ราคาน่าสนใจเทียบกับโอกาสโต
ตลาดขาขึน้ แต่ถ้ายูโรแข็งค่าต่อไปก็อาจถ่วงหุ้นยุโรป ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นรอบ
ยุโรป
 ใหม่ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเช่น อิตาลี เป็ นปั จจัยหนุ นระยะสัน้ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่ง
แก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ขนาดเล็ก KT-EURO คงไม่คอ่ ยกลัวยูโรแข็งค่า
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจากยีลด์พนั ธบัตรอายุยาวและความคาดหวังเงินเฟ้ ออาจผ่านพ้นเฟส
ญี่ปนุ่
 ของการพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอาจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภาพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
ตราสารทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง”
และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลการดาเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม่าเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “การบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่านกระบวนการปฏิรูปและปรับตัวท่ามกลางวิกฤต อาทิ เศรษฐกิจชะลอแรง (hard landing) สงครามการค้า และ โควิด
หุน้ ปรับฐานล่าสุดน่าจะเปลีย่ นรูปแบบขาขึน้ จาก liquidity-driven ในปี 2020 มาเป็ น quality&growth-driven rally จากนี้ไป
วัคซีนโควิ ดหนุนอาเซี ยนฟื้ น เพราะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว (ยังคงดีเลย์) รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ประชากร
อาเซียน 
หลายประเทศอยูใ่ นภาวะ demographic dividend สนับสนุนการเติบโต ทว่าปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวอื่นๆอาเซียนไม่คอ่ ยมี
หุน้ เวียดนามน่าสนใจ เพราะศักยภาพการเติบโตสูง แถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT
หุ้นย่อลงเพราะโควิ ดน่ าทยอยสะสม อินเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ ส่วนทีก่ าลังเพิม่ ขึน้ ผ่านการจัดเก็บ
ภาษี (GST) ตลอดจนแหล่งที่มเี ยอะแต่ยงั รอให้นามาใช้คอื การขายทรัพย์สนิ และ privatization ช่วยลดความเสีย่ งจาก
อิ นเดีย
(มุมมองบวก)  ภาวะขาดดุลงบประมาณหากรัฐบาลต้องใช้จ่ายเพิม่ เติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเงินเฟ้ อเพราะต้นทุนพุ่งคงแค่ชวคราว
ั่
ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization
แนวโน้ มดีมานด์น้ามันโลกอ่อนแอไม่น่ารับราคาที่สูงกว่าปัจจุบนั ได้มากเท่าไรนัก เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนใน
น้ามัน
 สินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พาการปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา
 สูงกว่า -1% ไปสักระยะ และไม่น่ากดยีลด์ฯลงมากจากระดับปัจจุบนั หากเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้ นตัวหลังฉีดวัคซีน
ทางเลือก
อานาจกาหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจากัดในภาพรวม ยีลด์พนั ธบัตรเริม่ ทรงตัวช่วยหนุ นราคาฟื้ นและคงยืน
อสังหาริ มทรัพย์ 
ต่อไปได้ในตลาดทีส่ ถานการณ์โควิดคลีค่ ลาย ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวของอสังหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่น
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 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 งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
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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