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Partition
ต่างประเทศหยุดหลายกองทุน โปรดตรวจสอบปฏิทินก่อนทารายการ
https://www.ktam.co.th/download.aspx?vALuEId=8&lang=th
China Evergrande แย่ ง พื้น ที่ข่ าวตั้งแต่ ปลายที่แ ล้ วถึง ต้น สั ปดาห์นี้
เราคงมุมมอง “ยึดเหตุผลเหนืออารมณ์” โดยเรื่องนีม้ ีขนั้ ตอนบริหารจัดการ
อย่างเป็ นระเบียบและไม่น่าจะก่อวิกฤตในตลาดทุนทัง้ จีนและโลก
“สัดส่วนสินทรัพย์ตามแผนลงทุน” สาคัญเหนือ “มุมมอง” หุน้ จีนที่มี
ศักยภาพการเติบโตระยะยาวสูงและน่าจะได้รบั ผลกระทบน้อยจากกรณี
ดังกล่าว ถูกลงมากจนเหมือนเอาของดีมาเร่ขาย “แบกะดิน” ให้ขาช้อปต่อ
ราคากันอย่างเมามันเต็มตลาดทัง้ onshore และ offshore เราเห็นด้วยกับ
การ “ซื อ้ ถัว ” กองทุน หุ้น จี น KT-Ashares, KT-CHINA รวมถึ ง กองทุน หุน้
เอเชียซึง่ มีจีนเยอะเช่น KT-ASIAG ณ ราคาปั จจุบนั ทว่าปริมาณการซือ้ ควร
จากัดเพียงเพื่อนาสัดส่วนกลับมาที่เดิม เช่น หากแผนลงทุนกาหนดไว้ให้มี
หุน้ จีน 10% ของพอร์ต แล้วราคาปรับตัวลงจนสัดส่วนลดเหลือ 8% ก็ซือ้
เพิ่มเพียง 2% เพื่อให้กลับไปที่เดิม เป็ นต้น การแบ่งพอร์ตเป็ นส่วนๆคล้าย
กั้น partition ในสานักงาน ตามประเภทสินทรัพย์ท่ีแตกต่างกัน ช่วยให้ผู้
ลงทุนแบ่งความสนใจไปแสวงหาโอกาสและดูแลส่วนอื่นๆของพอร์ตได้ดว้ ย
แม้บางตลาดยังเผชิญความท้าทายซึง่ มีทงั้ upside และ downside
บรรยากาศ Risk Off กดดันตลาดสหรัฐเช่นกัน แม้เทรดเดอร์อา้ งว่ากลัว
ยัก ษ์ อ สัง หาฯจี น ล้ม แต่ ดูต ามเนื ้อ ผ้า แล้ว หลัก ๆน่ า จะเกิ ด จากการวาง
สถานะอย่างระมัดระวังของนักลงทุนในตลาดก่อนประชุมเฟดอังคาร-พุธนี ้
Healthcare เป็ น sector เดียวที่บวกได้ในดัชนี S&P 500 เมื่อวันศุกร์
นาโดย small-cap biotech เห็นได้ชดั จาก SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
ซึง่ เกาะดัชนี equal-weighted อย่าง S&P Biotechnology Select Industry
“ตัวแทนหุ้น small cap” +1.44% เหนื อ กว่า market-weighted index ซึ่ง
ได้อิทธิพลจากหุน้ ขนาดใหญ่มากกว่าอย่าง Nasdaq Biotech +0.59%
เราเคยเขียนใน KTAM Weekly 23 ส.ค. คาดว่าหุน้ small-cap biotech
ซึ่ง ล้าหลัง (laggard) มากในปี นี ้ อาจไล่ก วดขึ น้ มา (catch up) ในไม่ ช้า
ด้วยหลายปั จ จัยกระตุ้น (catalysts) อาทิ ผลทดสอบยา (clinical trials)
ตลอดจนความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในประเด็นสาคัญๆอย่าง
การควบรวมกิจการ (M&A) เกณฑ์ราคายา และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร FDA
KT-HEALTHCARE กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ diversified among subsectors
กระจายการลงทุนหลากหลายกลุ่มย่อยใน health care จึงมีคุณลักษณะ
defensive growth ตัง้ ใจวางสัดส่วนหุน้ biotech ประมาณ 1/3 ของพอร์ต
ถือว่า overweight กลุม่ ย่อยดังกล่าวเทียบกับดัชนีชีว้ ดั โดยผูจ้ ดั การกองทุน
ชอบ mid-small biotech มากกว่าพวกตัวใหญ่ๆ เนื่องจากความสาเร็จใน
การคิดค้นและผลักดันวิธีรกั ษาใหม่ๆออกสู่ตลาด impact ผลประกอบการ
ของบริษัทเล็กมากกว่าบริษัทใหญ่ซ่งึ มีสิทธิบตั รยาตัวเดิมๆทยอยหมดอายุ
เป็ นจานวนมาก ทัง้ นี ้ กองทุนหลักของ KT-HEALTHCARE มีการใช้ VaR
(Value at Risk) ควบคุมสัดส่วนลงทุนหุน้ แต่ละตัวไว้เพื่อบริหารความเสี่ยง
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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“เทคยุโรป” น่ าลงทุนที่สุด (ในบรรดาเทคโนโลยี 3 ตลาด: สหรัฐ, จีน, ยุโรป)
ราคาหุน้ มักจะถูกกว่าเทคสหรัฐตัวที่คล้ายกัน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบก็
มีนอ้ ยกว่า นอกจากนี ้ นโยบายสหภาพยุโรปสนับสนุนเต็มสูบ ขณะความ
เปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิดช่วยเร่ง/ขยายโอกาสแก่ธุรกิจในธีมเทคโนโลยี
ตัว ที่ น่ า สนใจรองลงมาคื อ “เทคจี น ” ความเสี่ ย งลดลงมากแล้ว เพราะ
กลายเป็ นปั จจัยลบสะท้อนในราคาหุน้ ซึ่งร่วงแรงเกิ นเหตุจนเจอ “ผู้ซือ้ ”
อย่ า งไรก็ ต าม ความไม่ แ น่ น อนในตลาดจี น ยัง คงสูง จึ ง ควรเข้า ไปกับ
ผูจ้ ัดการสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนได้หลากหลายเซ็กเตอร์ เช่น KT-CHINA ส่วน
หุน้ เทคสหรัฐปั จจุบนั น่าจะมีความคุม้ ค่าน้อยที่สดุ ใน 3 ตลาด
เตรียมเข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย “เทคยุโรป” หุน้ ธีมเปิ ดเมือง (open up) ลด
ความนิยมลงไปเพราะภูมิภาคนีเ้ ปิ ดมานานแล้ว เศรษฐกิจฟื ้ นดีขนึ ้ จน ECB
เตรียมลดการซือ้ สินทรัพย์ นายุโรปเข้าสู่ “ช่วงกลางวัฏจักร” (mid-cycle)
น่าจะกระตุน้ ให้เงินลงทุนโฟกัสหุน้ เติบโตสูงกลุ่มที่อิงปั จจั ยขับเคลื่อนระยะ
ยาวมากยิ่งขึน้ ตัวหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
กองทุนเปิ ดเคแทม ยูโรเปี ยน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟั นด์ : KT-EUROTECH
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 15 - 21 ก.ย. ลงทุนในหน่วยของ JPMorgan
Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เน้นบริษัท
ในยุโรปที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็ นหลัก ธุรกิจที่ลงทุนได้มีหลากหลาย
อาทิ Sustainability: Biofuel, EVs & Charging, Wind & Solar power /
Digitalisation: Big data, E-commerce, Video gaming / Sustainable &
Digital enablers: 5G, IT consulting, Semiconductors & Foundry เป็ นต้น
(ระดับความเสี่ยงกองทุน = 6) ชมสัมมนาย้อนหลังได้ท่ี Youtube: KTAM
TV Online และ Facebook: KTAM Smart Trade
https://youtu.be/9BqBXIK2zO4
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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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว สถานการณ์โควิดคลีค่ ลายลงบ้างจนเริม่ เปิ ดเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
ไทย
 ตลาดหุน้ ไทยอาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น
KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชิญความไม่แน่ นอนสูงเหมาะกับ พอร์ตสไตล์ low volatility ดังเช่นกองทุนหลัก
โลก
KT-WEQ ซึ่งคัดเลือกหุ้นบนพื้นฐาน QSP (Quality คุณภาพสูง / Stability เสถียรภาพสูง / Price ราคาหุ้นไม่แพงเกิน)

ขณะทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัยเติบโตระยะยาวแกร่งเข้าข่าย defensive growth
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
ถอยครึ่งก้าวก่อนเดิ นหน้ าต่อ ตลาดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจากสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลกน้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมาก
จีน
 รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, ติวเตอร์) แต่ก็เพิม่ การสนับสนุ นหลายธุรกิจ เปิ ดโอกาส active managers กองทุน
หลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ศักยภาพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว ทว่าในระยะยาวปั จจัยขับเคลื่อนของอาเซียนไม่ค่อยโดดเด่น อย่างไรก็ตาม
อาเซียน 
หุน้ เวียดนามน่าสนใจสุดเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM สนับสนุนการลงทุน KT-CLMVT
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากด้วยแรงซือ้ ของผูล้ 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 บริษัทไม่สามารถ
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 งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก 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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