KTAM Weekly Strategy
Taper Countdown
ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ก.ย. ต่ากว่าคาดการณ์มาก สาเหตุ
สาคัญประการหนึ่งคือ โควิดเดลตาระบาดหนักในเดือนเปิ ดภาคการศึกษา
(back-to-school) ดั ง นั้ น ตั ว เลขที่ ป รับ ด้ว ยปั จ จั ย ฤดู ก าล (seasonaladjusted) จึงไม่สะท้อนแนวโน้มแท้จริงทาให้ตีความยาก นอกจากปรับปรุง
nonfarm payrolls “เพิ่มขึน้ ” สาหรับ 2 เดือนก่อนแล้ว รายละเอียดอื่นๆใน
ชุดข้อมูล ก.ย. สะท้อนความแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ เช่น กลุ่มโรงแรม
และสันทนาการจ้างคนเพิ่มเกือบเท่าตัว ภาคค้าปลีกและขนส่งรวมถึงโกดัง
สินค้าก็เติบโตได้ดี อัตราว่างงานลดลงจาก 5.2% เหลือ 4.8% แม้ส่วนหนึ่ง
เป็ นเพราะอัตราการมีสว่ นร่วมในกาลังแรงงาน (labor force participation)
ลดลงจาก 61.7% เหลือ 61.6% ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง +4.6%YoY สูงสุด
ตัง้ แต่ ก.พ. สะท้อนภาวะตึงตัวเพราะ ตาแหน่งว่าง > จานวนคนว่างงาน
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พอโยนหินถามทางแล้วโดนขว้างกลับมา นายกฯญี่ปนุ่ “ฟุมิโอะ คิชิดะ”
เก็บหินใส่กระเป๋ าเข้าลิน้ ชักไว้ก่อนโดยกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า “ยังไม่มีแผน
ขึน้ ภาษีกาไรและปันผลหุน้ ในเวลานี”้ หลังเคยแย้มนโยบายอันเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ Nikkei 225 ดิ่ง -7%
นับตัง้ แต่พรรค LDP เลือกประธานคนใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว
Kishida Shock ผ่ า นไป กลายเป็ น Kishida U-turn ดัน หุ้น ญี่ ปุ่ นทะยาน
Nikkei 225 ปิ ดตลาดวันจันทร์ 28,498.20 +1.60% บวก 3 วันติดต่อกัน

Nikkei 225 ฟื้ นรับข่าว Kishida U-turn (Source: Nikkei)
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ประธานเฟด Jerome Powell เคยกล่าวไว้หลังประชุม FOMC เดือน ก.ย.
ว่ า ตั ว เลขแรงงานไม่ จ าเป็ นต้ อ งแข็ ง แกร่ ง เลิ ศ เลอสุ ด ยอดอลั ง การ
“knockout, great, super strong” แค่ดีพอควรก็เริ่มลด QE ได้แล้ว
นักวิเคราะห์หลายสานักคาด Taper น่าจะมาในการประชุมเดือน พ.ย.
สอดคล้องกับวิวเราและความเห็นของผูจ้ ดั การกองทุน หลัก KT-FINANCE
ซึ่งนาเสนอไว้ในบทความ “สั้นได้ ยาวดี KT-FINANCE” คอลัมน์ KTAM
Focus ยืนยัน KT-FINANCE เป็ นการลงทุนเพื่อรับโอกาสเติบโตระยะยาว
long-term secular growth ด้วยหลากหลายปั จจัยขับเคลื่อน
https://hoonsmart.com/archives/213096

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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“เมื่อลูกตุ้มสวิงจนสุดปลาย มันก็กลับทิศการเคลื่อนทีต่ ามธรรมชาติ”
ความเข้าใจพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้กบั ตลาดการเงินได้เช่นกัน
เราย้าจุดยืนตลอดสั ปดาห์ ถึงแม้ sentiment แง่ลบปกคลุมตลาดแต่มี
ปั จ จัย กระตุ้น เชิ งบวก (catalysts) หลายอย่า งรออยู่ ควรฉวยจังหวะดีท่ี
ราคาอ่อนตัวลงระยะสัน้ สะสมกองทุนที่เล็งไว้เข้าพอร์ต
ธีมเปิ ดเมืองที่ยังมีอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ว “ญี่ปุ่น” เร่งฉีดวัคซีน ปั จจัย
การเมืองชัดเจนขึน้ หุน้ ราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูง
เพราะ BOJ คงขึน้ ดอกเบีย้ ช้ากว่าที่อื่น น่าสนใจทัง้ KT-JPFUND (passive
ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH เศรษฐกิจฟื ้ นจน ECB ลดการซือ้
สินทรัพย์ ยุโรปเข้าสู่ “กลางวัฏจักร” (mid-cycle) กระตุน้ ให้เงินลงทุนโฟกัส
หุน้ เติบโตสูง อิงปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาว อาทิ เทคโนโลยี climate change
KT-CHINABOND แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทาย สภาวะปั จจุบนั เปิ ด
โอกาสสะสม ณ ยีลด์น่าดึงดูด ภายใต้นโยบายสมดุลมุ่งสร้างเสถียรภาพแก่
พอร์ตพร้อมแสวงหาผลตอบแทนให้สมศักยภาพของเงินลงทุน
“หุน้ อาเซียน” KT-ASEAN และ KT-CLMVT เราเห็นโอกาสลงทุนในช่วงที่
เหลื อ ของปี เพื่อ รับ แนวโน้ม การฟื ้ น ตัว จากระดับ ต่ า (มาก) ในลัก ษณะ
catch up โดยหุน้ อาเซียนล้าหลังตลาดอื่นๆมานานราว 3 ปี แล้ว

1

KTAM Weekly Strategy

11 ตุลาคม 2564

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
ฟื้ นพร้อมอาเซี ยนแต่มีความเสี่ยงอุทกภัย สถานการณ์ โควิดคลีค่ ลายต่อเนื่องเพราะเร่งฉีดวัคซีน ทว่าตลาดหุน้ ไทย
ไทย
 อาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น นอกจากนี้ยงั มีความเสีย่ งอุทกภัยเพิม่ ขึน้ ด้วย
KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัย เติบโตระยะยาว
โลก
แกร่งเข้าข่าย defensive growth ขณะยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและยุโรปยังต่า เกินไปและมีโอกาสปรับตัวขึน้ ได้อกี เมื่อปั จจัย

กดดันระยะสัน้ เริม่ คลีค่ ลาย (เศรษฐกิจจีนและเพดานหนี้สหรัฐ) “หุน้ กลุ่มการเงิน” KT-FINANCE น่าจะได้ประโยชน์
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% ส.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดความนิย มลงไปเพราะยุโ รปเปิ ดมานานแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดการซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้าสู่ “กลางวัฏจักร” (mid-cycle) น่าจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวมากยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธี มเปิ ดเมืองที่ยงั มีอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ว ญี่ป่ ุนเร่งฉีดวัคซีน ปั จจัยการเมืองน่ าจะชัดเจนขึน้ เมื่อใกล้เลือกตัง้ ปลายปี
ญี่ปนุ่
 หุ้นญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
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
Evergrande อาจล้มแต่ไม่น่าลาม “นักเลือกหุ้น” ลุยตลาดจีน ตลาดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจากสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลก
จีน
 น้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมาก รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจแต่กเ็ พิม่ การสนับสนุนหลายธุรกิจ เปิ ดโอกาสกองทุนหลัก
เชิงรุกทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ศักยภาพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
วัคซีนหนุนเศรษฐกิ จฟื้ นจากระดับตา่ แม้ปัจจัยระยะยาวไม่ค่อยโดดเด่น ทว่าเราเห็นโอกาสลงทุนในช่วงที่เหลือของปี
อาเซียน

เพือ่ รับแนวโน้มการฟื้ นตัวจากระดับต่า (มาก) ในลักษณะ catch up โดยหุน้ อาเซียนล้าหลังตลาดอื่นๆมานานราว 3 ปี แล้ว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization หุน้ อินเดียขึน้ มามากส่วนหนึ่งด้วยแรงซื้อของผูล้ งทุนรายย่อยจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
ทองคา
 ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว “ยีลด์แท้จริง” ยังมีโอกาสกลับตัวขึน้ อาจกดดันราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคา
ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหันมาควบคุ ม เงินเฟ้ อ จริง จัง หากเป็ นจริง จะบัน่ ทอนความต้อ งการ
สิ นทรัพย์
โลหะ &
สินทรัพย์ inflation hedge เพิม่ ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง หุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดมี านด์
ทางเลือก

เหมืองแร่
ระยะยาวจากปั จจัยหลักๆเช่น EV, Climate Change ยังแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุน้ กลุ่มนี้ปรับตัวขึน้ มากในช่วงปี ทผ่ี ่านมา
downside risk เปิ ดกว้างเกินไปจน “ไม่คมุ้ เสีย่ ง”
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีด อย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
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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