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Partition 
ต่างประเทศหยุดหลายกองทุน โปรดตรวจสอบปฏิทินก่อนท ารายการ 
https://www.ktam.co.th/download.aspx?vALuEId=8&lang=th 
China Evergrande แย่งพื้นที่ข่าวตั้งแต่ปลายที่แล้วถึงต้นสัปดาหนี์้ 
เราคงมมุมอง “ยึดเหตผุลเหนืออารมณ”์ โดยเรื่องนีม้ีขัน้ตอนบริหารจดัการ
อย่างเป็นระเบียบและไม่น่าจะก่อวิกฤตในตลาดทนุทัง้จีนและโลก 
“สัดส่วนสินทรัพยต์ามแผนลงทุน” ส าคัญเหนือ “มุมมอง” หุน้จีนที่มี
ศักยภาพการเติบโตระยะยาวสูงและน่าจะไดร้บัผลกระทบนอ้ยจากกรณี
ดงักล่าว ถกูลงมากจนเหมือนเอาของดีมาเรข่าย “แบกะดิน” ใหข้าชอ้ปต่อ
ราคากนัอย่างเมามนัเต็มตลาดทัง้ onshore และ offshore เราเห็นดว้ยกับ
การ “ซือ้ถัว” กองทุนหุ้นจีน KT-Ashares, KT-CHINA รวมถึงกองทุนหุน้
เอเชียซึง่มีจีนเยอะเช่น KT-ASIAG ณ ราคาปัจจบุนั ทว่าปรมิาณการซือ้ควร
จ ากดัเพียงเพื่อน าสดัส่วนกลบัมาที่เดิม เช่น หากแผนลงทนุก าหนดไวใ้หม้ี
หุน้จีน 10% ของพอรต์ แลว้ราคาปรบัตัวลงจนสัดส่วนลดเหลือ 8% ก็ซือ้
เพิ่มเพียง 2% เพื่อใหก้ลบัไปที่เดิม เป็นตน้ การแบ่งพอรต์เป็นส่วนๆคลา้ย
กั้น partition ในส านักงาน ตามประเภทสินทรพัยท์ี่แตกต่างกัน ช่วยใหผู้้
ลงทนุแบง่ความสนใจไปแสวงหาโอกาสและดแูลสว่นอื่นๆของพอรต์ไดด้ว้ย 
แมบ้างตลาดยงัเผชิญความทา้ทายซึง่มีทัง้ upside และ downside 
บรรยากาศ Risk Off กดดันตลาดสหรัฐเช่นกัน แมเ้ทรดเดอรอ์า้งว่ากลวั
ยักษ์อสังหาฯจีนล้ม แต่ดูตามเนื ้อผ้าแล้วหลักๆน่าจะเกิดจากการวาง
สถานะอย่างระมดัระวงัของนกัลงทนุในตลาดก่อนประชมุเฟดองัคาร-พธุนี ้
Healthcare เป็น sector เดียวที่บวกได้ในดัชนี S&P 500 เม่ือวันศุกร ์
น  าโดย small-cap biotech เห็นไดช้ดัจาก SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 
ซึง่เกาะดชันี equal-weighted อย่าง S&P Biotechnology Select Industry 
“ตัวแทนหุ้น small cap” +1.44% เหนือกว่า market-weighted index ซึ่ง
ไดอ้ิทธิพลจากหุน้ขนาดใหญ่มากกว่าอย่าง Nasdaq Biotech +0.59% 
เราเคยเขียนใน KTAM Weekly 23 ส.ค. คาดว่าหุน้ small-cap biotech 
ซึ่งล้าหลัง (laggard) มากในปีนี ้อาจไล่กวดขึน้มา (catch up) ในไม่ช้า 
ด้วยหลายปัจจัยกระตุ้น (catalysts) อาทิ ผลทดสอบยา (clinical trials) 
ตลอดจนความชัดเจนเก่ียวกบันโยบายของสหรฐัในประเด็นส าคญัๆอย่าง 
การควบรวมกิจการ (M&A) เกณฑร์าคายา และการแต่งตัง้ผูบ้รหิาร FDA 
KT-HEALTHCARE กองทุนหลักใช้กลยุทธ ์diversified among subsectors 
กระจายการลงทุนหลากหลายกลุ่มย่อยใน health care จึงมีคุณลกัษณะ 
defensive growth ตัง้ใจวางสดัส่วนหุน้ biotech ประมาณ 1/3 ของพอรต์
ถือวา่ overweight กลุม่ย่อยดงักลา่วเทียบกบัดชันีชีว้ดั โดยผูจ้ดัการกองทนุ
ชอบ mid-small biotech มากกว่าพวกตัวใหญ่ๆ เน่ืองจากความส าเร็จใน
การคิดคน้และผลกัดนัวิธีรกัษาใหม่ๆออกสู่ตลาด impact ผลประกอบการ
ของบริษัทเล็กมากกว่าบริษัทใหญ่ซึ่งมีสิทธิบตัรยาตวัเดิมๆทยอยหมดอายุ
เป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้กองทุนหลกัของ KT-HEALTHCARE มีการใช ้VaR 
(Value at Risk) ควบคมุสดัส่วนลงทนุหุน้แตล่ะตวัไวเ้พื่อบรหิารความเสี่ยง 

“เทคยุโรป” น่าลงทุนที่สุด (ในบรรดาเทคโนโลยี 3 ตลาด: สหรฐั, จีน, ยุโรป) 
ราคาหุน้มกัจะถกูกว่าเทคสหรฐัตวัที่คลา้ยกนั ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบก็
มีนอ้ยกว่า นอกจากนี ้นโยบายสหภาพยุโรปสนับสนุนเต็มสบู ขณะความ
เปลี่ยนแปลงหลงัวิกฤตโควิดช่วยเรง่/ขยายโอกาสแก่ธุรกิจในธีมเทคโนโลยี 
ตัวที่น่าสนใจรองลงมาคือ “เทคจีน” ความเสี่ยงลดลงมากแล้วเพราะ
กลายเป็นปัจจัยลบสะทอ้นในราคาหุน้ซึ่งร่วงแรงเกินเหตุจนเจอ “ผู้ซือ้” 
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในตลาดจีนยังคงสูง จึงควรเข้าไปกับ
ผูจ้ัดการสไตลย์ืดหยุ่นลงทุนไดห้ลากหลายเซ็กเตอร ์เช่น KT-CHINA ส่วน
หุน้เทคสหรฐัปัจจบุนัน่าจะมีความคุม้คา่นอ้ยที่สดุใน 3 ตลาด 
เตรียมเข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย “เทคยุโรป” หุน้ธีมเปิดเมือง (open up) ลด
ความนิยมลงไปเพราะภมูิภาคนีเ้ปิดมานานแลว้ เศรษฐกิจฟ้ืนดีขึน้จน ECB 
เตรียมลดการซือ้สินทรพัย ์น ายุโรปเขา้สู่ “ช่วงกลางวัฏจักร” (mid-cycle) 
น่าจะกระตุน้ใหเ้งินลงทนุโฟกสัหุน้เติบโตสงูกลุ่มที่อิงปัจจัยขบัเคลื่อนระยะ
ยาวมากยิ่งขึน้ ตวัหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลยี และ climate change 
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี ้ฟันด ์: KT-EUROTECH 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 15 - 21 ก.ย. ลงทุนในหน่วยของ JPMorgan 
Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลกั) เนน้บริษัท
ในยุโรปที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีเป็นหลัก ธุรกิจที่ลงทุนไดม้ีหลากหลาย 
อาทิ  Sustainability: Biofuel, EVs & Charging, Wind & Solar power / 
Digitalisation: Big data, E-commerce, Video gaming / Sustainable & 

Digital enablers: 5G, IT consulting, Semiconductors & Foundry เป็นตน้ 
(ระดับความเสี่ยงกองทุน = 6) ชมสมัมนายอ้นหลงัไดท้ี่ Youtube: KTAM 
TV Online และ Facebook: KTAM Smart Trade 
https://youtu.be/9BqBXIK2zO4 
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    2 

KTAM Weekly Strategy  
  

20 กนัยายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

  

 

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  Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รบัการฟ้ืนตวั สถานการณ์โควดิคลีค่ลายลงบา้งจนเริม่เปิดเศรษฐกจิได ้อย่างไรก็ตาม 
ตลาดหุน้ไทยอาจม ี“รนัเวย”์ ไมย่าวนกั เพราะศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวไมโ่ดดเด่น 

โลก 

KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชญิความไม่แน่นอนสูงเหมาะกบัพอร์ตสไตล์ low volatility ดงัเช่นกองทุนหลกั 
KT-WEQ ซึ่งคดัเลอืกหุ้นบนพื้นฐาน QSP (Quality คุณภาพสูง / Stability เสถียรภาพสูง / Price ราคาหุ้นไม่แพงเกนิ) 
ขณะทัว่โลกทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จงึมปัีจจยัเตบิโตระยะยาวแกรง่เขา้ขา่ย defensive growth 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

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

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดความนิยมลงไปเพราะยุโรปเปิดมานานแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดการซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขา้สู ่“กลางวฏัจกัร” (mid-cycle) น่าจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวมากยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองท่ียงัมีอยู่ในตลาดพฒันาแล้ว ญี่ปุ่ นเร่งฉีดวคัซนี ปัจจยัการเมอืงน่าจะชดัเจนขึน้เมื่อใกล้เลอืกตัง้ปลายปี 
หุ้นญี่ปุ่ นราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ 
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

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  
ถอยครึ่งก้าวก่อนเดินหน้าต่อ ตลาดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจากสหรฐัแต่อยู่ในดชันีโลกน้อยไป สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมาก 
รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกิจ (เทคฯ, ตวิเตอร์) แต่ก็เพิม่การสนับสนุนหลายธุรกจิ เปิดโอกาส active managers กองทุน
หลกัทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ศกัยภาพสงูทีไ่มโ่ดนกระทบโดยตรงแต่ราคารว่งลงรุนแรงเกนิเหตุได ้

อาเซียน 
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รบัการฟ้ืนตวั ทวา่ในระยะยาวปัจจยัขบัเคลื่อนของอาเซยีนไมค่่อยโดดเด่น อยา่งไรกต็าม 
หุน้เวยีดนามน่าสนใจสุดเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM สนบัสนุนการลงทุน KT-CLMVT 

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

สินทรพัย์
ทางเลือก 

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

ทองค า  ประธานเฟดผ่อนคลายสดุทางแล้ว “ยลีดแ์ทจ้รงิ” ยงัมโีอกาสกลบัตวัขึน้ อาจกดดนัราคาโภคภณัฑโ์ดยเฉพาะทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหนัมาควบคุมเงินเฟ้อจริงจงั หากเป็นจริงจะบัน่ทอนความต้องการ
สนิทรพัย์ inflation hedge เพิม่ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสนิค้าโภคภณัฑ์รวมถึงหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร่ แม้ดมีานด์
ระยะยาวจากปัจจยัหลกัๆเช่น EV, Climate Change ยงัแขง็แกร่ง ทว่าราคาหุน้กลุ่มนี้ปรบัตวัขึน้มากในช่วงปีทีผ่่านมา 
downside risk เปิดกวา้งเกนิไปจน “ไม่คุม้เสีย่ง” 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิดเศรษฐกิจ (เฉพาะตลาดทีใ่ชว้คัซนีโควดิประสทิธภิาพสงูและฉีดอย่างทัว่ถงึ) 
ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวและความสามารถปรบัขึน้คา่เช่าของอสงัหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่นเท่าไรนกั 

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 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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