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Adoption
Global Public Investor Survey จัดทาโดย Official Monetary and Financial
Institutions Forum (OMFIF) เผย 30% ของธนาคารกลางทั่วโลก วางแผน
เติมเงินหยวนเข้าทุนสารองภายในระยะเวลา 1-2 ปี ขา้ งหน้า ตัวเลขดังกล่าว
เพิ่มขึน้ แบบก้าวกระโดดจาก 10% เมื่อปี ก่อน ส่งผลให้สว่ นแบ่งตลาดในทุน
สารองระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ 5 ไตรมาสติดต่อกัน ตามข้อมูลของ IMF

Adoption “เป็ นทีย่ อมรับและนำไปใช้มำกขึน้ เรื่อยๆ” คือคาจากัดความ
แนวโน้มใหญ่ ข องเงิ น หยวน สนับ สนุน ให้แ ข็ ง ค่า ในระยะยาว ดีม านด์ท่ี
แข็งแกร่งดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงขาลง (downside risk) ในระยะสัน้ ได้ดี
เงินหยวนจึงมีเสถียรภาพสูงกว่าค่าเงิน emerging markets ทั่วๆไป
KT-CHINABOND เปิ ดรับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหยวน (yuan exposure)
เนื่องจากใช้กองทุนหลักคลาส USD (ซึง่ ปั จจุบนั มียีลด์สงู กว่าคลาส USD-H
อยู่ราว 2% กว่าๆ) เราป้องกันความเสี่ยง USDTHB (ดอลลาร์กบั บาท) ตาม
ดุลยพินิจ ปั จจุบนั ตัง้ เป้าไว้ประมาณ 50% ของพอร์ต สามารถลดความผัน
ผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีทีเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึน้
เงินหยวนอ่อนค่าลง ส่งผลลบต่อ NAV ก็จริง แต่เงินบาทมักอ่อนค่าลงด้วย
ช่วยให้ส่วนครึง่ พอร์ตที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงฯมีกาไรมาชดเชย และในทาง
กลับกันเมื่อดอลลาร์อ่อนค่า กลยุทธ์ดังกล่าวก็ น่าจะทางานได้ดี เพราะ
เศรษฐกิจจีนเติบโตสูงกว่าไทยซึ่งเผชิญแรงกดดันหลายด้านรวมถึงขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดอย่างหนัก ปั จจัยพืน้ ฐานดังกล่าวสนับสนุนให้เงินหยวนมี
โอกาสแข็งค่าได้มากกว่าเงินบาท
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หุ้นจีนในตลำดสหรัฐร่วงลง 2 วัน -15% หนั กที่สุดนั บตั้งแต่ปี 2008
หลังทางการจี นสั่งธุรกิจกวดวิชาไม่ให้แสวงหากาไร แบนการถื อหุน้ โดย
ต่างชาติ และห้ามนาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ จนนักลงทุนสถาบันบางค่าย
ออกมาระบุวา่ ธุรกิจดังกล่าวอยู่ในสภาพ “ลงทุนไม่ได้” (un-investable)
ควำมเห็น ทีมงำน BlackRock ผู้ บริหำรกองทุนหลั กของ KT-CHINA
ระบุว่ามี exposure ในธุรกิจ After-School Tutoring (AST) น้อยอยู่แล้ว ณ
สิน้ มิ.ย. เหลือ ตัวเดียวสัดส่วนไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ มองกฎระเบียบใหม่
สะท้อนความตัง้ ใจของรัฐบาล ที่ตอ้ งการบรรเทาภาระในการมีบตุ รและลด
ความไม่ เ ท่ า เที ย มทางสัง คม กองทุน จึ ง หลี ก เลี่ ย งธุ ร กิ จ AST ตลอดจน
sectors อื่นๆที่อาจเข้าข่าย ทัง้ นี ้ สาหรับหุน้ จีนจดทะเบียนในสหรัฐ (ADRs)
กองทุ น ชอบบริ ษั ท ที่ เ ผชิ ญ ความเสี่ ย งด้า นกฎระเบี ย บน้ อ ยกว่ า เช่ น
ร้านอาหาร และหุน้ แพลตฟอร์ม คอนเทนต์ขนาดเล็ก นอกจากนี ย้ ังชอบ
ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้อ งกั บ เป้ า หมายของรัฐ บาล อาทิ พลั ง งานใหม่ และ
เทคโนโลยีภายในประเทศรวมถึงฮาร์ดแวร์ ขณะกองทุนฯให้นา้ หนักน้อย
กว่าตลาด (underweight) หุน้ อินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่มานานมากแล้วตัง้ แต่
Q4/2020 โดยใน sector นีก้ ็ชอบ small cap มากกว่า เพราะไม่ค่อยดึงดูด
ความสนใจของทางการและยังมีโอกาสเติบโตด้วยปั จจัยเฉพาะตัว
กองทุนหลัก KT-Ashares ไม่มีหนุ้ กลุม่ AST เพราะไม่ชอบอยู่แล้ว
เรำมีควำมเห็นทีช่ ัดเจนสำหรับ 3 กองทุน #ทีมจีน ดังนี้
KT-CHINA กองทุนหลั กสไตล์ flexible “ยืดหยุ่น” มองเกมล่วงหน้าถ้า
เห็นปั จจัยเปลี่ยนก็ปรับพอร์ตว่องไวไม่แช่อยู่กบั หุน้ ตัวเดิมๆ คงเอาตัวรอด
ได้ดีกว่ากองทุนอื่นๆที่ยึดสไตล์เดียว ปั จจุบนั ผูล้ งทุนเผชิญ 3 สภาวะพร้อม
กันคือ ตลาด All-China ยากมาก แต่ศกั ยภาพการเติบโตระยะยาวสูง และ
ราคาหุ้นถูกลงน่ าซือ้ มาก ท าอย่ างไร? ตอบเลย! ใช้วิ ธี จ ากัดวงเงิ น ลงทุน
(limited positions) ก็เพียงพอ ก่อนหน้านีเ้ ราเห็นควรให้คงสัดส่วนแค่ขนั้ ต่า
แต่เมื่อราคาลงมาขนาดนีแ้ ล้วก็สามารถซือ้ เพิ่มเติมได้ภายในงบประมาณ
ที่ตงั้ ไว้ เชื่อมั่นว่า fund manager ทีมนีจ้ ะเข้าไปรับโอกาสงามๆจากหุน้ ดีๆที่
ไม่คอ่ ยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ราคาลงมามากตามตลาดได้อย่างแน่นอน
KT-Ashares “แทบไม่ เ กี่ ย วอะไรโดยตรง” ตลาด a-shares เผชิญแรง
กดดันเรื่องกฎระเบียบน้อยกว่า ขณะรัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ ก็ คงต้อง
เพิ่มแรงสนับสนุนบางธุรกิจ เรายืนยันว่าตลาด a-shares “ง่ายกว่า” จึงน่า
ลงทุนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าเช่นกัน กองทุนหลักบริหารแบบ active เลือก
หุน้ ใน universe กว้างภายใต้กรอบนโยบาย sector neutral จึงมิได้กระจุก
ในหุน้ กลุม่ แคบๆหรือสไตล์เดียวอยู่แล้ว สรุป “ถือต่อ” ถ้ามีไม่พอก็สะสมเพิ่ม
KT-CHINABOND “ผู้ชนะตัวจริงในตลำดจีน” เศรษฐกิจผ่านจุดพีคของ
การฟื ้ นตัว ยีลด์พนั ธบัตรจีนสูงเกินไป นักลงทุนต้องการถือครองสินทรัพย์
สกุลหยวนมากขึน้ ตามแนวโน้ม Adoption megatrend ตลาดหุน้ จีนช่วงนี ้
เล่นยาก fund flows จึงน่าจะโถมเข้าใส่ตราสารหนีจ้ ีนเป็ นหลัก สรุ ปคือ ซือ้
ต่อเนื่องได้ทกุ วันตามที่ให้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
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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
ดีเลย์ = รันเวย์สนั ้ โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์” สัน้ ลง
ไทย
 เรือ่ ยๆจนเริม่ “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE)
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
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% มิ.ย.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่
(มุมมองบวก)  small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ปัจจัยลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้ จีน “จาเป็ นต้องขึน้ ” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุ นการ
จีน
 บริโภค รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, การศึกษา) แต่ก็เพิม่ แรงสนับสนุนบางธุรกิจ เปิ ดโอกาสให้ active managers
กองทุนหลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ดีๆทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกินไปตามตลาดได้
อาเซี ยนไม่น่าพร้อมรับมือโควิ ดกลายพันธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวียดนาม
อาเซียน

น่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM แต่ยงั ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะเผชิญ 2 ความท้าทายดังกล่าว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” ยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y) ลงมาต่ากว่า -1%
ทองคา
 เป็ นสภาวะทีไ่ ม่มเี สถียรภาพและน่าจะกลับตัวขึน้ ไปในไม่ชา้ เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นตัวต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้าง
สิ นทรัพย์
ความต้องการโลหะหลายชนิ ดมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นแบบก้าวกระโดด ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ทางเลือก
โลหะ &
อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) และพลังงานสะอาด เป็ นปั จจัยบวกระยะยาวสาหรับการลงทุน KT-MINING

เหมืองแร่
หุน้ กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ ฟื้ นตัวหลังผ่านพ้นการปรับฐานในช่วงเดือน มิ.ย. เปิ ดโอกาสเข้าซือ้ สะสมรอบใหม่
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 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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