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The Recurring Riptide  

 ตลาดทุนเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 
ในขณะที่โลกยงัคงเผชิญกบัผลกระทบจากการแพร่เชือ้ไวรสั 
Covid-19 ที่ส่งผลให้อัตราผู้ติดเชือ้ทั่วโลกยังคงทะยานสูง
อย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนผูต้ิดเชือ้ทั่วโลกสงูกว่า 35 ลา้นราย
แลว้ ซึ่งผ่านมาเป็นเวลาเกา้เดือนนบัจากการระบาดครัง้ใหญ่
ของไวรัสที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
โลกได้เริ่มส่งสัญญาณของการฟ้ืนตัวขึน้ตามมาตรการ
ช่วยเหลือทางการคลงัที่ในแต่ละประเทศ รวมถึงทิศทางการ
ก าหนดนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลาง
ต่างๆทั่วโลก เพื่อเร่งฟ้ืนฟูปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคใน
ประเทศท่ามกลางมาตรการปิดการพรมแดนที่ยงับงัคบัใชใ้น
หลายประเทศทั่วโลก เพื่อใชค้วบคุมจ านวนผูต้ิดเชื ้อ ส่งผล
ใหภ้าคธุรกิจที่เนน้การน าเขา้และส่งออกไดร้บัผลกระทบเชิง
ลบมากกว่าภาคธุรกิจอื่น ซึ่งเศรษฐกิจไทยที่มีภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยังคง
หยดุชะงกั สรา้งความกงัวลต่อนกัลงทนุเมื่อเทียบกบัประเทศ
อื่นในภูมิภาคเดียวกัน ในขณะที่ปัจจัยความไม่แน่นอนทาง
ภูมิรัฐศาสตรท์ั่วโลกจะเริ่มสูงขึน้ในเดือนตุลาคมนี ้ ซึ่งเป็น
เดือนสดุทา้ยของก่อนการเลือกตัง้ปธน. สหรฐัอเมริกาที่จะมี
ขึน้ในวันที่ 3 พ.ย. รวมถึงเสน้ตายของการเจรจาทางการคา้
ระหว่างสหราชอาณาจกัรและกลุ่มสหภาพยุโรปที่ก าหนดไว้
ในกลางเดือน 

 ทัง้นี ้ภาพรวมของตลาดหุน้ในเดือนกนัยายนที่ผ่าน
มา เราจึงเห็นการปรับฐานของนักลงทุนทั่วโลกที่ทยอยลด
สดัส่วนการลงทุนในสินทรพัยเ์ส่ียงเพื่อจบัตาดูทิศทางความ
ไม่แน่นอนของตลาดโลก น ามาโดยการเทขายท าก าไรของ
หุน้กลุ่มเทคโนโลยีสหรฐัฯ โดยดัชนีหุน้ Nasdaq ปรบัตัวลง
มากกว่า 5% ส่งผลใหภ้าพรวมของตลาดหุน้ทั่วโลกปรับตวั
ลงโดยเฉล่ีย 3.4% ในขณะเดียวกันตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยไตรมาส 3 ปรบัตวัลง
ประมาณ 7% 

มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดน้อยลง รวมถึง
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศที่ยงัขาดความชดัเจน 
ส่งผลให ้IMF ปรบัคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจไทยลง
มาต ่าที่สดุในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กราฟ 1: Asset Class Return 

Source: KTAM Asset Allocation, Bloomberg (as of September 30, 2020)     

ตาราง 1: Market Index Price Return 

Source: KTAM Asset Allocation, Bloomberg (as of September 30, 2020)     

 ในดา้นตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนตราสาร
หนีร้ฐับาลสหรฐัฯ เริ่มทรงตัวอยู่ในระดับเท่าเดิมหลังจากที่
นกัลงทนุรบัรูก้รอบเงินเฟ้อใหม่ที่เฟดก าหนด และทิศทางของ
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นโยบายทางการเงินที่จะยังคงอยู่ในสภาวะผ่อนคลายไป
ต่อเนื่องอีกสองปี ส่งผลให้กระแสเงินทุนของนักลงทุน
ต่างชาติทยอยไหลเขา้สู่ตราสารหนีใ้นกลุ่มประเทศยุโรปมาก
ขึน้ โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 
10 ปีปรับตัวลดลง 2 bps แตกต่างอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมันที่ปรับตัวลงเฉล่ีย 12 
bps และ 5 bps ตามล าดับในเดือนกันยายนที่ ผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลารเ์ริ่มมีสญัญาณของการแข็งค่า
ขึน้ โดยตามสถิติยอ้นหลัง ค่าเงินดอลลารจ์ะมีการปรบัตัว
แข็งค่าขึน้ในช่วงตลอดสองเดือนทัง้ก่อนและหลงัการเลือกตัง้
ส่งผลให้ราคาทองค าปรับตัวลงมาอยู่ ในกรอบ 1,850 – 
1,910 อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนที่สงูขึน้ในเดือนกันยายน
เป็นปัจจยัสนับสนุนใหน้ักลงทุนยังคงมีการถือครองน า้หนกั
ทองค าที่มากกว่าค่าเฉล่ียในรอบสามปี 

ในเดือน ต.ค. นี ้เราปรับลดน า้หนักการลงทุนใน
ตราสารทุนในกองทุน KT-US ลงบ้าง เพื่อลดสัดส่วนของ
ปัจจัยความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ ้นจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ เราคาดว่าความไม่แน่นอนในตลาด
อาจจะเพิ่มขึน้สงูไดใ้นช่วงก่อนการเลือกตัง้ โดยถึงแมว้่าโพล
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกัน (ณ วันที่  30 
กันยายน)เริ่มชี ้ให้เห็นถึงช่องว่างของคะแนนเสียงจาก 
Electoral College ที่อดีตรองปธน. ไบเดน ซึ่งเป็นตัวแทน
จากพรรคเดโมแครตอาจจะไดไ้ปถึง 332 คะแนน ซึ่งมากกวา่
คะแนนเสียงขัน้ต ่าที่ 270 คะแนนที่จะท าใหพ้รรคเดโมแครต
ไดเ้ป็นเสียงขา้งมากถึง 62 คะแนน ในขณะที่ปธน. ทรมัป์ ซึ่ง
เป็นตัวแทนของพรรครีพลับลิกันอาจจะไดค้ะแนนเสียงไป
เพียง 206 คะแนน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอาจจะมีความ
กังวลต่อนโยบายการขึน้ภาษีเอกชนและบุคคลที่มีรายไดสู้ง 
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการหาเสียงของอดีตรองป
ธน. ไบเดน รวมถึงความไม่แน่นอนที่พรรคเดโมแครตจะชนะ
คะแนนเสียงของทั้งสองสภาในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่จะเป็นส่วนส าคัญในการ
ผลกัดนักฏหมายของพรรคเดโมแครตยงัคงยากที่จะคาดเดา
ถึงความเป็นไปได ้

กราฟ 2: ความเป็นไปได้ทีพ่รรคเดโมแครตจะชนะทัง้สองสภา
กับการปรับตัวขึน้ของ Sector Cyclicals 

 
Source: KTAM Asset Allocation, Goldman Sachs Research 

กราฟ 3: ผลกระทบของการขึน้ภาษีในแต่ละภาคอุตสากรรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
Source: KTAM Asset Allocation, Goldman Sachs Research  

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการปรบัฐานและ Sector 
Rotation ที่อาจจะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ผลคะแนนการ
เลือกตัง้มีการประกาศในช่วงเยน็ของวนัท่ี 3  พ.ย.  จะเกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความไม่ชัดเจนของข้อสรุปการออก
มาตรการเยียวยาทางการคลงัเพิ่มเติมจากสภา Congress ที่
จะเป็นปัจจยัหนุนใหแ้ก่ตลาดหุน้สหรฐัฯ ที่เราเชื่อว่าเป็นผล
จากเกมสก์ารเมืองระหว่างทัง้สองพรรคในช่วงหาเสียงมากว
ว่าความเป็นไปไดท้ี่ไม่มีมาตรการช่วยเหลือนีอ้อกมา เราจึง
คงสัดส่วนน า้หนักการลงทุนในตราสารทุนที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานเล็กน้อยเพื่อรอดูท่าทีของตลาดและข่าวสารที่
อาจจะเกิดขึน้ในเดือนตุลาคม ท่ามกลางการดีเบตของผูล้ง
สมคัรปธน. ที่นกัลงทนุทั่วโลกยงัคงจบัตามอง
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พอรต์กองทุน แยกตามวตัถุประสงคผ์ลตอบแทนและความเสี่ยง 
เดือนตลุาคม 2563 
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Key Asset Allocation in October 2020 
 

Source: KTAM Asset Allocation  
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  
• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสาร
นีน้  ามาจากแหล่งขอ้มลู  ท่ีบรษิัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอสิระ 
บริษัทไม่สามารถใหก้ารรบัประกันความถูกตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาด
ในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จาก
การใช้ข้อมูลนีข้องผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรึกษาดา้นบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา  และหรือผูใ้ห้
ค  าปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกบัตนเอง และควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุท่ีไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรือเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรือรบัประกนัขอ้มลูใดๆที่มิไดป้รากฏอยู่
ในหนงัสือชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได้ 

•  ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถ
ลดลงและเพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกันได ้และผู้ลงทุนอาจไดร้ับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑด์ังกล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเส่ียงที่ผูอ้อก   
ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัท่ี
ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่      
จะประเมินความสามารถของตนในการท่ีจะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผูล้งทุนสามารถท าการศึกษาและขอรบัขอ้มลูสาระส าคญัของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเส่ียง และผล
การด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
และเว็บไซตข์องบรษิัท www.ktam.co.th 

• © สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย  
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