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Adoption 
Global Public Investor Survey จดัท าโดย Official Monetary and Financial 
Institutions Forum (OMFIF) เผย 30% ของธนาคารกลางทั่วโลก วางแผน
เติมเงินหยวนเขา้ทนุส ารองภายในระยะเวลา 1-2 ปีขา้งหนา้ ตวัเลขดงักลา่ว
เพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดดจาก 10% เมื่อปีก่อน สง่ผลใหส้ว่นแบง่ตลาดในทนุ
ส ารองระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ 5 ไตรมาสติดต่อกนั ตามขอ้มลูของ IMF 
 

 
 

Adoption “เป็นทีย่อมรับและน ำไปใช้มำกขึน้เรื่อยๆ” คือค าจ ากดัความ
แนวโน้มใหญ่ของเงินหยวน สนับสนุนให้แข็งค่าในระยะยาว ดีมานดท์ี่
แข็งแกรง่ดงักลา่วช่วยลดความเสี่ยงขาลง (downside risk) ในระยะสัน้ไดด้ี 
เงินหยวนจงึมีเสถียรภาพสงูกว่าคา่เงิน emerging markets ทั่วๆไป 
KT-CHINABOND เปิดรบัการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหยวน (yuan exposure) 
เน่ืองจากใชก้องทนุหลกัคลาส USD (ซึง่ปัจจบุนัมียีลดส์งูกวา่คลาส USD-H 
อยู่ราว 2% กวา่ๆ) เราปอ้งกนัความเสี่ยง USDTHB (ดอลลารก์บับาท) ตาม
ดลุยพินิจ ปัจจุบนัตัง้เป้าไวป้ระมาณ 50% ของพอรต์ สามารถลดความผนั
ผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดด้ีทีเดียว ตัวอย่างเช่น ถา้ดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 
เงินหยวนอ่อนค่าลง ส่งผลลบต่อ NAV ก็จริง แต่เงินบาทมกัอ่อนค่าลงดว้ย 
ช่วยใหส้่วนครึง่พอรต์ที่ไม่ป้องกนัความเสี่ยงฯมีก าไรมาชดเชย และในทาง
กลับกันเมื่อดอลลารอ์่อนค่า กลยุทธ์ดังกล่าวก็น่าจะท างานไดด้ี เพราะ
เศรษฐกิจจีนเติบโตสงูกว่าไทยซึ่งเผชิญแรงกดดนัหลายดา้นรวมถึงขาดดลุ
บญัชีเดินสะพดัอย่างหนัก ปัจจัยพืน้ฐานดงักล่าวสนับสนุนใหเ้งินหยวนมี
โอกาสแข็งค่าไดม้ากกว่าเงินบาท 

หุ้นจีนในตลำดสหรัฐร่วงลง 2 วัน -15% หนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 
หลังทางการจีนสั่งธุรกิจกวดวิชาไม่ใหแ้สวงหาก าไร แบนการถือหุน้โดย
ต่างชาติ และหา้มน าบริษัทเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์จนนกัลงทนุสถาบนับางค่าย
ออกมาระบวุา่ ธุรกิจดงักลา่วอยู่ในสภาพ “ลงทนุไม่ได”้ (un-investable) 
ควำมเห็นทีมงำน BlackRock ผู้บริหำรกองทุนหลักของ KT-CHINA 
ระบวุ่ามี exposure ในธุรกิจ After-School Tutoring (AST) นอ้ยอยู่แลว้ ณ 
สิน้ มิ.ย. เหลือตัวเดียวสัดส่วนไม่ถึงครึ่งเปอรเ์ซ็นต์ มองกฎระเบียบใหม่
สะทอ้นความตัง้ใจของรฐับาล ที่ตอ้งการบรรเทาภาระในการมีบตุรและลด
ความไม่เท่าเทียมทางสังคม กองทุนจึงหลีกเลี่ยงธุรกิจ AST ตลอดจน 
sectors อื่นๆที่อาจเขา้ข่าย ทัง้นี ้ส  าหรบัหุน้จีนจดทะเบียนในสหรฐั (ADRs) 
กองทุนชอบบริษัทที่ เผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบน้อยกว่าเช่น 
รา้นอาหาร และหุน้แพลตฟอรม์คอนเทนตข์นาดเล็ก นอกจากนีย้ังชอบ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ พลังงานใหม่ และ 
เทคโนโลยีภายในประเทศรวมถึงฮารด์แวร ์ขณะกองทุนฯใหน้ า้หนักนอ้ย
กวา่ตลาด (underweight) หุน้อินเตอรเ์น็ตขนาดใหญ่มานานมากแลว้ตัง้แต่ 
Q4/2020 โดยใน sector นีก้็ชอบ small cap มากกว่า เพราะไม่ค่อยดึงดดู
ความสนใจของทางการและยงัมีโอกาสเติบโตดว้ยปัจจยัเฉพาะตวั 
กองทุนหลัก KT-Ashares ไม่มีหุน้กลุม่ AST เพราะไม่ชอบอยู่แลว้ 
เรำมีควำมเหน็ทีชั่ดเจนส ำหรับ 3 กองทุน #ทมีจนี ดังนี ้
KT-CHINA กองทุนหลักสไตล์ flexible “ยืดหยุ่น” มองเกมล่วงหนา้ถา้
เห็นปัจจัยเปลี่ยนก็ปรบัพอรต์ว่องไวไม่แช่อยู่กบัหุน้ตวัเดิมๆ คงเอาตวัรอด
ไดด้ีกว่ากองทนุอื่นๆที่ยึดสไตลเ์ดียว ปัจจุบนัผูล้งทนุเผชิญ 3 สภาวะพรอ้ม
กันคือ ตลาด All-China ยากมาก แต่ศกัยภาพการเติบโตระยะยาวสงู และ
ราคาหุ้นถูกลงน่าซือ้มาก ท าอย่างไร? ตอบเลย! ใช้วิธีจ  ากัดวงเงินลงทุน 
(limited positions) ก็เพียงพอ ก่อนหนา้นีเ้ราเห็นควรใหค้งสดัสว่นแค่ขัน้ต ่า 
แต่เมื่อราคาลงมาขนาดนีแ้ลว้ก็สามารถซือ้เพิ่มเติมไดภ้ายในงบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้เช่ือมั่นว่า fund manager ทีมนีจ้ะเขา้ไปรบัโอกาสงามๆจากหุน้ดีๆที่
ไม่คอ่ยเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วแตร่าคาลงมามากตามตลาดไดอ้ย่างแน่นอน 
KT-Ashares “แทบไม่เกี่ยวอะไรโดยตรง” ตลาด a-shares เผชิญแรง
กดดนัเรื่องกฎระเบียบนอ้ยกว่า ขณะรฐับาลจีนคุมเขม้บางธุรกิจ ก็คงตอ้ง
เพิ่มแรงสนบัสนนุบางธุรกิจ เรายืนยันว่าตลาด a-shares “ง่ายกว่า” จึงน่า
ลงทุนดว้ยสดัส่วนที่มากกว่าเช่นกัน กองทุนหลกับริหารแบบ active เลือก
หุน้ใน universe กวา้งภายใตก้รอบนโยบาย sector neutral จึงมิไดก้ระจุก
ในหุน้กลุม่แคบๆหรอืสไตลเ์ดียวอยู่แลว้ สรุป “ถือต่อ” ถา้มีไม่พอก็สะสมเพิ่ม 
KT-CHINABOND “ผู้ชนะตัวจริงในตลำดจีน” เศรษฐกิจผ่านจุดพีคของ
การฟ้ืนตวั ยีลดพ์นัธบตัรจีนสงูเกินไป นักลงทุนตอ้งการถือครองสินทรพัย์
สกุลหยวนมากขึน้ตามแนวโนม้ Adoption megatrend ตลาดหุน้จีนช่วงนี ้
เล่นยาก fund flows จึงน่าจะโถมเขา้ใส่ตราสารหนีจี้นเป็นหลกั สรุปคือซือ้
ต่อเน่ืองไดท้กุวนัตามที่ใหไ้วไ้ม่เปลี่ยนแปลง 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ดีเลย ์= รนัเวยส์ัน้ โควดิระลอกใหม่ท าให้การเปิดเศรษฐกจิล่าช้ากว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย์” สัน้ลง
เรือ่ยๆจนเริม่ “ไม่คุม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบีย้/ลด QE) 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับาลทัว่โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้น Climate Change อยา่งต่อเนื่องไปอกี
หลายปีหรอืหลายสบิปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ากดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จงึมาแรงแซงทุกธมีลงทุนเขา้ขา่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดงักล่าว 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% ม.ิย.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลมโีอกาสแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
ปัจจยัลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้จนี “จ าเป็นต้องขึน้” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุนการ
บรโิภค รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกจิ (เทคฯ, การศกึษา) แต่ก็เพิม่แรงสนับสนุนบางธุรกจิ เปิดโอกาสให ้active managers 
กองทุนหลกัทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ดีๆ ทีไ่ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกนิไปตามตลาดได ้

อาเซียน 
อาเซียนไม่น่าพร้อมรบัมือโควิดกลายพนัธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวยีดนาม
น่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM แต่ยงัไมแ่ขง็แรงพอทีจ่ะเผชญิ 2 ความทา้ทายดงักล่าว 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” ยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) ลงมาต ่ากวา่ -1% 
เป็นสภาวะทีไ่มม่เีสถยีรภาพและน่าจะกลบัตวัขึน้ไปในไม่ชา้ เพราะเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวัต่อเนื่องแมช้ะลอลงบา้ง 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ความต้องการโลหะหลายชนิดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด ตามแนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
อาท ิยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และพลงังานสะอาด เป็นปัจจยับวกระยะยาวส าหรบัการลงทุน KT-MINING 
หุน้กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ฟ้ืนตวัหลงัผ่านพน้การปรบัฐานในช่วงเดอืน ม.ิย. เปิดโอกาสเขา้ซือ้สะสมรอบใหม ่

อสงัหาริมทรพัย ์ 
อ านาจก าหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจ ากดัในภาพรวม ยลีด์พนัธบตัรเริม่ทรงตวัช่วยหนุนราคาฟ้ืนและคงยนื
ต่อไปไดใ้นตลาดทีส่ถานการณ์โควดิคลีค่ลาย ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวของอสงัหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่น 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บรษิัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา และ /หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

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