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แอบทวิสต์
เว็บไซต์ ZeroHedge ตั้งข้อสังเกต 8 เม.ย. ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐ 20 ปี ร่วง
ลงหลังเทรดเดอร์เห็นโพยแถลงการณ์ของรองประธานเฟดนิวยอร์ก Lori
Logan ระบุว่าจะเร่งซือ้ พันธบัตรอายุดงั กล่าวเพื่อรองรับซัพพลายที่เพิ่มขึน้
บ่ ง ชี ้เ งื่ อ นไขการตัด สิ น ใจ (reaction function) ของเฟดอย่ า งชัด เจนคื อ
รัฐบาลไบเดนอยากกูเ้ พิ่มเท่าไหร่ เฟดก็จะปั๊ มเงินเติมให้แบบไม่อนั้
ผลประมูลพันธบัตรสหรัฐ 3 ปี 10 ปี และ 30 ปี ยอดรวม $120,000 ล้าน
กลายเป็ นปั จจัยกดยีลด์ลง ตลาดตอบรับสัญญาณกระทิงของเฟด เห็นได้
จากความต้องการซือ้ หนาแน่นโดยเฉพาะรุ ่น 30 ปี ส่งผลให้ 4 วันทาการ
อัง คาร-ศุก ร์ ยี ล ด์ 2 ปี -2bps, 5 ปี -5bps, 10 ปี -10bps (bull-flattening
curve ยีลด์ยาวลงแรงกว่ายีลด์สนั้ ) สวนข้อมูลเศรษฐกิจซึง่ แข็งแกร่งมาก
เราตั้งชื่อปฏิบัติการนี้เองว่า “แอบทวิสต์” (Stealth Operation Twist)
เพราะเฟดเร่งซือ้ พันธบัตรอายุยาวคล้าย operation twist ในอดีต และน่าจะ
เกิดผลข้างเคียงคล้ายกันคือ ยกระดับราคาสินทรัพย์แทบทั้งกระดาน
ขณะเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าต่อไป นอกจากนี ้ เศรษฐกิจฟื ้ นหนุนเงินเฟ้อ
แต่ยีลด์ถกู ตรึงไว้ส่งผลให้ “ยีลด์แท้จริง” (real yields) ปรับตัวลง (หรือหยุดขึน้ )
กระตุ้ น ความต้ อ งการ “หุ้ น เติ บ โตสู ง ” ( growth stocks) น าโดยกลุ่ ม
เทคโนโลยี หลักฐานล่าสุดเห็นได้จ ากดัช นี Nasdaq +6.08% ในเดือนนี ้
เหนือกว่า S&P 500 (+5.35%) และ Dow Jones (+3.70%)
“Head Fake หลอกจนหั ว ปั่ น” (KTAM Focus 4 เม.ย.) เคยถ่ า ยทอด
มุมมองของ PIMCO พร้อมเตือน “ณ จุดหนึ่งยีลด์พนั ธบัตรจะหยุดปรับตัวขึน้
พร้อ มกับ การสิ้น สุด ของ rotation” แปลว่ า หลัง จากรับ รู เ้ งิ น เฟ้ อ เร่ง ขึ น้
ตามวัฏจักรระยะสัน้ เรียบร้อยแล้ว ตลาดก็น่าจะปรับตัวเข้าหาแนวโน้มเงิน
เฟ้อต่ าระยะยาว (long-term disinflation) ส่งผลให้ “จ่าฝูงระยะยาว” คือ
หุน้ เทคฯและพลพรรค growth stocks กลับขึน้ นา
ผู้ลงทุนคงรู้จัก “กองทุนหุ้นเติบโตสูง” หลากหลายสไตล์ดียิ่งขึน้ แล้ว
หลังการปรับฐานรุ นแรงรอบที่ผ่านมา เรายา้ ให้ใส่ คุณภาพ (quality) และ
การบริหารความเสี่ยง (risk management) เข้าไปเป็ นปั จจัยพิจารณา
เลือก “ยานพาหนะลงทุน” เพื่อใช้งานและอยู่กนั ยาวๆ
เ ร า มั่ น ใ จ ใ น Quality และ Risk Management ของ 5 กองทุ น หุ้ น
ต่างประเทศซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว (long-term growth
drivers) โดดเด่นประกอบด้วย

หุ้นกู้ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ “หัวหรง” ราคาพุ่งขึน้ วันศุกร์ (16 เม.ย.)
รับข่าวหน่วยงานกากับดูแลภาคธนาคารและประกันของจีนออกมายืนยัน
รัฐ วิ ส าหกิ จ ใหญ่ ผู้บ ริหารหนี เ้ สี ย ยังคงดาเนิน งานตามปกติและมีส ภาพ
คล่องเพียงพอ ช่วยคลายความวิตกของนักลงทุนในตลาดเครดิตย่านเอเชีย
ช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดอันเนื่องมาจาก หัวหรงยังไม่ส่งรายงานประจาปี หลัง
พ้นกาหนด 31 มี.ค. นอกจากนี ้ ช่วงเย็นวันศุกร์บริษัทฯประกาศว่าจะเร่ง
ขายสินทรัพย์เสี่ยงที่เหลือออกไปและยังคงโฟกัสธุรกิจหลักคือการบริหาร
หนีเ้ สีย ขณะกาลังจัดทารายงานประจาปี และจะเปิ ดเผยในเวลาที่เหมาะสม
การปล่อยให้หัวหรงล้มละลายหรือ แฮร์คัทหนี้จนนักลงทุนต่างชาติ
เสียหายหนัก “ไม่ใช่ทางเลือก” ของรัฐบาลจีน เพราะได้ไม่คมุ้ เสียเมื่อ
เทียบกับการเข้าไป “อุม้ ” (หรือวิธีใกล้เคียง) โดยไม่ว่าจีนจะบริหารจัดการ
เรื่องนีด้ ว้ ยวิธีใด ต้องไม่พังตลาดเครดิตและตลาดหุ้น เพราะถ้าตลาดพังก็
เท่ากับตัดช่องทางระดมทุน “ลงโทษเศรษฐกิจทัง้ ระบบ” แล้วจะทาเพื่อ?
ความกังวลเรื่องหัวหรงถือเป็ น “ข่าวดี” ต่อตลาดหุ้นจีน เพราะน่าจะ
ช่วยให้ PBOC ชะลอแนวทางเข้มงวดนโยบายการเงิน นอกจากนี ้ หากมี
มาตรการใดๆที่ใช้สนับสนุนตลาดเครดิต ก็จะส่งผลข้างเคียงเสริมสภาพ
คล่องแก่ตลาดหุน้ ให้กลับสูข่ าขึน้ ยา้ ซือ้ สะสม KT-Ashares, KT-CHINA

“สองสิงห์ Megatrends” KT-CLIMATE และ KT-WTAI
“หุน้ เอเชียสไตล์ Growth & Quality” KT-ASIAG
“พญามังกรคู่” KT-CHINA และ KT-Ashares
พร้อมขับเคลื่อนพอร์ตลงทุนรับ “บริบทใหม่” ของตลาดการเงินโลกในช่วง
ต้นไตรมาส 2 อันเนื่องมาจากเฟด #แอบทวิสต์
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม

ปัจจัย
ระยะสัน้ -กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต่ำตำมดอกเบีย้ นโยบำย มีไว้เพือ่ ให้สภำพคล่องแก่พอร์ตเป็ นหลัก
ไทย
 ระยะยาว (10Y) ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่ำจะคลำยควำมตึงตัวตำมสหรัฐ
ตราสารปลอดภัยหรือเกรดสูง: ยีลด์พนั ธบัตรโลกน่ ำจะคลำยควำมตึง ตัว ตำมสหรัฐ กองทุนที่เน้ นตรำสำรเกรดสูง
ตราสารหนี้
ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off และเงินฝืด (deflation)
ต่างประเทศ 
ตราสารที่ เน้ นเครดิ ตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยังเป็ นตัวเลือกที่ดสี ำหรับตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
spread แคบลงเรือ่ ยๆขณะมุมมองเศรษฐกิจดีขน้ึ คงขับเคลื่อนเงินจำนวนไม่น้อยให้ไปแสวงหำยีลด์ทส่ี งู ขึน้ ในตลำดอื่น
มีโอกาสขึ้นจริงจังหลังฝุ่ นจาง โควิดระบำดใหม่ดเี ลย์กำรฟื้ นตัวแต่มกั กดหุน้ ย่อแค่ระยะสัน้ เพรำะพอมีมำตรกำรคุมเข้ม
ไทย
 แล้วก็ตอ้ งตำมด้วยผ่อนคลำย แถมอำจมีแพคเกจกระตุน้ เพิม่ โดยขำขึน้ รอบใหม่อำจขับเคลื่อนโดย fund flows ต่ำงชำติ
Climate: The New Defensive รัฐบำลทัวโลกทุ
่
่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกร้อน Climate Change อย่ำงต่อเนื่องไปอีก
หลำยปี หรือหลำยสิบปี ขำ้ งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ ำหมำยตำม “ข้อตกลงปำรีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดกำรปล่อยก๊ำซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คำร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจำกัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จึงมำแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้ำข่ำยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดังกล่ำว
เฟด “แอบทวิ สต์” เบรกยีลด์พนั ธบัตรเป็ นปั จจัยหนุนหุน้ เติบโตสูง...เข้ำทำง KT-US (กองทุนหลักสไตล์ large-cap growth)
สหรัฐฯ

(มุมมองบวก)
รวมถึงกองทุนหุน้ megatrend (ส่วนใหญ่สหรัฐ) KT-WTAI ซึง่ เน้นธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์จำก AI โดยไม่จำกัด sector
ตลาดขาขึน้ แต่ถ้ายูโรแข็งค่าต่อไปก็อาจถ่วงหุ้นยุโรป ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นรอบ
ยุโรป
 ใหม่ซ่ึงอำจเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเช่น อิตำลี เป็ นปั จจัยหนุ นระยะสัน้ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่ง
แก้ปัญหำ Climate Change เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนกำรเติบโตระยะยำว
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจำกยีลด์พนั ธบัตรอำยุยำวและควำมคำดหวังเงินเฟ้ ออำจผ่ำนพ้นเฟส
ญี่ปนุ่
 ของกำรพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอำจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภำพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
ตราสารทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง”
และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม่ำเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “กำรบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่ำนกระบวนกำรปฏิรปู และปรับตัวท่ำมกลำงวิกฤตหลำยครัง้ อำทิ เศรษฐกิจชะลอตัวแรง (hard landing) สงครำมกำรค้ำ
และ โควิด ขณะระดับหนี้ margin balance ต่ำกว่ำจุดสูงสุดเดิมมำก แปลว่ำ ตลาดกระทิ งหุ้นจีนขาขึน้ ยังวิ่ งได้อีกไกล!!!
ความสาเร็จของวัคซีนโควิ ดหนุนอาเซียนฟื้ นตัวแรง เพรำะเป็ นภูมภิ ำคทีโ่ ดดเด่นด้ำนกำรท่องเทีย่ ว นอกจำกนี้ รัฐบำล
อาเซียน 
ลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยังคงสนับสนุนกำรเติบโตในระยะยำว
หุน้ เวียดนำมน่ำสนใจ เพรำะศักยภำพกำรเติบโตสูง แถมมีโอกำสอัพเกรดเป็ น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT
โอกาสและความเสี่ยงค่อนข้างสมดุล ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening ปฏิรปู
อิ นเดีย 
บริโภคโตสูง digitalization โอกำสลงทุนหุน้ อินเดีย ณ รำคำปั จจุบนั ค่อนข้ำงสมดุลกับควำมเสีย่ ง
แนวโน้ มดีมานด์น้ามันโลกอ่อนแอไม่น่ารับราคาที่สูงกว่าปัจจุบนั ได้มากเท่าไรนัก เรำจึงไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
น้ามัน
 สินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้ ของรำคำน้ำมัน เพรำะน่ำจะเผชิญควำมเสีย่ งขำลง (downside risks) มำกกว่ำขำขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา

ทางเลือก
สูงกว่ำ -1% ไปสักระยะ และไม่น่ำกดยีลด์ฯลงมำกจำกระดับปั จจุบนั หำกเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้ นตัวหลังฉีดวัคซีน
ถ้ายีลด์พนั ธบัตรเริ่ มนิ่ ง REITs ก็น่าจะเริ่ มวิ่ ง!!! วัคซีนโควิดหนุ นควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปั นผล ทว่ำยีลด์
อสังหาริ มทรัพย์ 
พันธบัตรอำยุยำวดีดขึน้ อำจถ่วงรำคำสินทรัพย์ทเ่ี น้นรำยได้ประจำ (income) ให้ยอ่ ลงได้ในระยะสัน้ ถือเป็ นโอกำสซือ้ สะสม
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 บริ ษัทไม่สามารถ
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 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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