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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด ์ฟันด ์(KT-CHINABOND) ลงทุนใน
หน่วยของ BGF China Bond Fund (กองทุนหลกั) ซึ่งเนน้ลงทุนส่วนใหญ่
ในตราสารหนีส้กุลหยวน (RMB dominated fixed income) อันดับความ
น่าเช่ือถือเฉลี่ยของพอรต์อยู่ที่ระดบัลงทนุ (Investment grade) 
KT-CHINABOND กองทุนหลักบริหารดว้ยสไตลย์ืดหยุ่น (Go-Anywhere 
Approach) สามารถปรบัเปลี่ยนการจัดสรรสินทรพัยร์ะหว่างในและนอก
ประเทศจีนใหส้อดคลอ้งกบัพลวตัของตลาด (Dynamic Asset Allocation) 
เปิดรบัโอกาสจากตลาดตราสารหนีจี้นอนักวา้งใหญ่และก าลงัดงึดดูเม็ดเงิน
ของนกัลงทนุทั่วโลกซึง่แสวงหายีลดท์ี่สงูขึน้อย่างมีเสถียรภาพ 
 

 
 

ตลาดคลายกังวลเงนิเฟ้อ หนุนลงทุน “ตราสารหนี”้ 
 

 

ประโยคเปิดทรัพย ์
รายงานประชุม FOMC 27-28 เม.ย. เผยเจา้หนา้ที่เฟด “จ านวนหนึ่ง” 

อยากเริ่มหารือแผนลด QE ในการประชมุครัง้ถดัๆไป ถา้เศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืน

ตวัดีจนมีแนวโนม้เขา้สู่เป้าหมายของเฟดอย่างรวดเร็ว  …ดูเผินๆคลา้ยจะ 

“เขม้งวด” แตต่ลาดการเงินกลบัตอบสนองในทิศทางตรงกนัขา้ม! 

เฟดใช้เพียงประโยคเดียวสยบสองส่ิงที่ตลาดวิตก 1. คลี่คลายความ

กลวัเงินเฟ้อ 2. ปลอบนกัลงทนุว่าเฟดจะไม่รบีลด QE 

“A number of participants suggested that if the economy continued 
to make rapid progress toward the Committee’s goals, it might be 
appropriate at some point in upcoming meetings to begin 
discussing a plan for adjusting the pace of asset purchases” 
ทั้งประโยคเคลียรช์ัด “เลิกกลัวเงินเฟ้อกันได้แล้ว” เพราะเฟดดแูลอยู่

โดยขู่ลด QE ถ้าเศรษฐกิจรอ้นแรง ...ทีนีจ้ะท าอย่างไรไม่ใหต้ลาดหันไป

กงัวลว่าเฟดจะลด QE เรว็อีกละ่? มาเจาะ 2 วลีส  าคญั 

continued to make rapid progress สรา้งความมั่นใจว่า “เฟดลด QE ยาก

มาก” หากเห็นการฟ้ืนตัวช้าหรือไม่ต่อเน่ือง โดยนักลงทุนรูด้ีว่า ภายใต้

เง่ือนไขดังกล่าว “ความไม่แน่นอน” จะท าหนา้ที่เสมือนโซ่ล่ามเหน่ียวรัง้

ไม่ใหเ้ฟดปรบันโยบายง่ายๆ 

begin discussing a plan แมเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืนตัวเร็วต่อเน่ือง เฟดก็แค่ 

“เริ่มคยุวางแผน” ไม่ใช่เริ่มลด QE 
 

 
 

ปัจจัยกระตุ้นเงนิเฟ้ออาจเบากว่าทีเ่คยคาดไว้ ท าเนียบขาว “ลดขนาด” 

ขอ้เสนอแพคเกจโครงสรา้งพืน้ฐาน ( infrastructure bill) เหลือ $1.7 ลา้น

ลา้น (เดิม $2.25 ลา้นลา้น) โดยตดัการลงทนุบรอดแบนดแ์ละถนน/สะพาน

บางส่วนออกไป เพื่อเพิ่มโอกาสใหด้ีลผ่านสภาฯ แต่ก็ยงั “ห่างเป็นวา” จาก

ระดบัที่ฝ่ายรีพบัลิกนัรบัไดซ้ึง่ต  ่ากว่านีม้าก 
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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  มีโอกาสฟ้ืนหลงัฝุ่ นจาง โควดิระบาดใหม่ดเีลยก์ารฟ้ืนตวัแต่มกักดหุน้ย่อแค่ระยะสัน้ เพราะพอมมีาตรการคุมเขม้แลว้ก็ตอ้งตามดว้ยผอ่นคลาย แถมมแีพคเกจกระตุน้เพิม่ โดยขาขึน้รอบใหมอ่าจขบัเคลื่อนโดย fund flows ต่างชาต ิ

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 
(มุมมองบวก)  

เฟดน่าจะ “อดทน” กว่าท่ีตลาดคิด ยลีด์พนัธบตัรคงขึน้ไดจ้ ากดัหนุนหุน้เตบิโตสูง...เขา้ทาง KT-US (large-cap growth) 
รวมถงึกองทุนหุน้ megatrends (สว่นใหญ่สหรฐั) KT-WTAI และ KT-HEALTHCARE ซึง่ราคาน่าสนใจเทยีบกบัโอกาสโต 

ยุโรป  
ตลาดขาขึน้แต่ถ้ายูโรแขง็ค่าต่อไปกอ็าจถ่วงหุ้นยุโรป ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นรอบ
ใหม่ซึ่งอาจเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเช่น อิตาลี เป็นปัจจยัหนุนระยะสัน้ ขณะ  “แผนปฏิรูปสีเขยีว” (Green Deal) มุ่ง
แกปั้ญหา Climate Change เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ขนาดเลก็ KT-EURO คงไม่คอ่ยกลวัยโูรแขง็คา่ 

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากยลีดพ์นัธบตัรอายุยาวและความคาดหวงัเงนิเฟ้ออาจผ่านพน้เฟส
ของการพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอาจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

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 หลายสกุลแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิก้อนใหญ่และถอืระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” 
และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลการด าเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม ่าเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “การบรโิภค” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่านกระบวนการปฏริูปและปรบัตวัท่ามกลางวกิฤต อาท ิเศรษฐกจิชะลอแรง (hard landing) สงครามการคา้ และ โควดิ 
หุน้ปรบัฐานล่าสุดน่าจะเปลีย่นรปูแบบขาขึน้จาก liquidity-driven ในปี 2020 มาเป็น quality&growth-driven rally จากนี้ไป 

อาเซียน 

วคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืน เพราะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว (ยงัคงดเีลย์) รฐับาลลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน ประชากร
หลายประเทศอยูใ่นภาวะ demographic dividend สนับสนุนการเตบิโต ทว่าปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวอื่นๆอาเซยีนไม่คอ่ยม ี
หุน้เวยีดนามน่าสนใจ เพราะศกัยภาพการเตบิโตสงู แถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT 

อินเดีย 
(มุมมองบวก)  

อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้สว่นทีก่ าลงัเพิม่ขึน้ผ่านการจดัเกบ็ภาษ ี(GST) ตลอดจนแหล่งทีม่เียอะ
แต่ยงัรอใหน้ ามาใชค้อื การขายทรพัยส์นิและ privatization ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณหากรฐับาลตอ้ง
ใชจ้่ายเพิม่เตมิเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ ขณะเงนิเฟ้อเพราะตน้ทุนพุง่คงแคช่ัว่คราว ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงาน
ขยายตวั financial deepening ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

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

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวา่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ากดยลีดฯ์ลงมากจากระดบัปัจจุบนัเพราะเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวัต่อเนื่อง 

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

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral



  

 

 
    3 

KTAM Weekly Strategy  
  

24 พฤษภาคม 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 

Mutual Fund Policy 
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Mutual Fund Risks 
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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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 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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