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Rising Beyond the Virus  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
ยังคงรุนแรงอย่างไม่หยุดหย่อน โดยประเทศที่เคยสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างฉับไว เช่น ญี ่ปุ ่น และ
ออสเตรเลีย กลับมาพบผู ้ติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้นจนกระทั ่งต้อง
ประกาศภาวะฉุกเฉินและดำเนินการ Lockdown อีกครั้ง 
หรือแม้กระทั่งประเทศเวียดนามที่ดูเหมือนว่าไวรัสร้ายจะไม่
สามารถเจาะเกราะป้องกันได้ แต่สุดท้ายกลับมามีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ ้นจนกระทั่งมีผู ้เสียชีวิตในที่สุด ทำให้ตลาดหุ้นของ
ประเทศดังกล่าวปรับตัวลงในเดือนนี้ แต่ทั ้งนี ้ ตลาดหุ้นที่
สำคัญอย่างสหรัฐฯ และจีน กลับมีพฤติกรรมเป็น “ชาวสวน” 
ปรับตัวขึ้นอย่างเด่นชัด โดยตลาดหุ้นจีน A-Share พุ่งทะยาน
ตั้งแต่ต้นเดือนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างดัชนี PMI 
ภาคการผลิตยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง พร้อมทั้งแรงหนนุจาก
ภาครัฐฯ โดยมีแรงซื้อจากกองทุนภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อผู้ลงทุนรายย่อย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้ดัชนีหุ ้น A-Share มีผลตอบแทนสูงกว่า H-Share ที่ถูก
กดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ 
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต้องกล่าวว่าดัชนี NASDAQ นั้นทรง
พลังอย่างถึงที ่สุด โดยปรับตัวขึ ้นสู ่ระดับ All Time High 
เกือบตลอดเวลาแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ จะไม่เคย
ตกจากอันดับหน่ึงของโลกก็ตาม โดยมีปัจจัยที่สำคัญมาจาก
การประกาศผลประกอบการของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีขนาด
ใหญ่ (FAANG) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์โดยเฉพาะ Apple, Amazon และ Microsoft ซึ่ง
ทำให้หุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นต่อเนื่องภายหลังประกาศ
ผลประกอบการและทำให้ Apple มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอับดบั
หนึ่ง ของโลกนำหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Saudi Aramco 
เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อน
จากดัชนี PMI ทั ้งภาคการผลิตและการบริการทั ่วโลกที่
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลข GDP Q2/63 ของสหรัฐฯ 
และย ุโรปจะปร ับต ัวลงมามาเป ็นประว ัต ิการณ์ แต ่ดู
เหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลทางลบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ร่วมตลาดได้ price in เรื่องการปรับตัวลง
ของ GDP ไปก่อนหน้า รวมทั้งคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
โลกได้ Bottom Out ไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จึงมีแรง
ซื้อหุ้นกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี ้ นอกจากตลาดหุ้น
สหรัฐฯ แล้วตลาดหุ้นอื่นๆ ที่ภาวะการแพร่ระบาดเริ่มทรงตัว 
และเน้นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเกาหลีและไต้หวัน ได้ปรับตัว
ขึ้นต่อเนื่องเช่นกันจนกระทั่งดัชนีปรับขึ้นมาเกินกว่าระดับ
ก่อนหน้าการแพร่ระบาดเป็นที่เรียบร้อย 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ ้นไทยกลับมา Laggard 
ตลาดหุ้นภูมิภาคในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ นักลงทุนกลับมากังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ
ไวรัสครั้งที่ 2 ในไทยหลังจากที่มีเจ้าหน้าหน้าต่างชาติซึ่งติด
เชื้อ Covid-19 เดินทางเข้ามาในไทย ซึ่งส่งผลให้ดัชนี SET 
ปรับตัวลงทันทีและค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วจนไป
แตะระดับ 31.80 บาท ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม Blue Chip อย่างกลุ่ม
ธนาคารปร ับต ัวลงมากกว ่ากลุ่ มอ ื ่นๆ  เนื่ องจากผล
ประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ประกาศออกมาแย่กว่า
ที่คาด ทำให้ ณ สิ้นเดือน ดัชนี SET50 ปรับตัวลงถึง 2.5% 
ขณะทีด่ัชนี SET ปรับตัวลง 0.78%  

กราฟ 1: Asset Class Return 

 Source: KTAM Asset Allocation, Bloomberg (as of July 31, 2020)       

กราฟ 2: ผลประกอบการของบริษัทใน S&P500 (Q2/63) 

 Source: KTAM Asset Allocation, Bloomberg (as of July 31, 2020)       



 

 

 

   

    2 

Monthly Asset Allocation | สิงหาคม 2563 
 

Author: ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
 

 ในด้านตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนตราสาร
หน้ีรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ประกาศออกมาแข็งแกร่ง ส่วนหนึ่ง
เน ื ่องจากการเข ้าซื ้อพันธบัตรของ Fed ที่ย ังคงมีอย่าง
ต่อเนื่องทำให้ Balance Sheet ของ Fed เริ่มกลับมาปรับตัว
ข ึ ้นในเด ือนนี้  สอดคล ้องก ับ Spread ของตลาดหุ้นกู้
ภาคเอกชนทั ้ง Investment Grade และ High Yield ยังคง
ปรับตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณฟื้น
ตัวขึ้น สำหรับเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยนั้น
ทรงตัว โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทรงตัวส่วนหนึ่งจากการ
คาดว่า กนง. จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุมครั้งต่อไป ส่วนบผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว
เคลื่อนไหวในกรอบตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ฟื้นตัว สุดท้ายนี้ 
ในส่วนของสินทรัพย์ทางเลือกนั้นต้องกล่าวว่า Highlight อยู่
ที ่ทองคำซึ่งราคาในตลาดโลกนั้นปรับตัวขึ ้นไปแตะระดับ 
2,000 USD/Oz ตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็นหลัก ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงยืนระดับ 40 
USD/Barrel ส่วนหนึ่งจากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
โลกได้ bottom out ไปแล้วใน Q2/63 น้ี  

 ในเดือน ส.ค. นี ้ เราคาดการณ์ว่าตลาดหุ ้นโลก
ยังคงมีแนวโน้มทยอยปรับตัวขึ้น แม้ว่าข้อมูลทางสถิติจะระบุ
ว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่มักจะปรับตัวลงในเดือน ส.ค. แต่ในปีนี้
ตลาดมีปัจจัยสนับสนุนจากการกระตุ ้นผ่านทั ้งนโยบาย
การเงินและการคลัง โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางการคลังชุดใหม่ของสหรัฐฯ ที่ทางสภากำลังหารือกันใน
สัปดาห์แรกของเดือน การพัฒนาวัคซีนรักษา Covid-19 มี
ความคืบหน้ามากขึ้นเรื ่อยๆ โดยล่าสุดบริษัท Johnson & 
Johnson ได้บรรลุข้อตกลงในการผลิตวัคซีนให้กับสหรัฐฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ การประกอบผลประกอบการ
ของบริษัทใน S&P500 ยังไม่จบ ซึ่งหากโดยรวมออกมาดีจะ
เป็นปัจจัยที่คอยหนุนไม่ให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง 
ทั้งนี้ ปัจจัยลบที่สำคัญในเดือนนี้ เรามองว่าอยู่ที่การเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่จะมีการพบปะและทบทวน
การทำตามข้อตกลง Phase 1 กันในกลางเดือน ส.ค. ซึ่ง
ขณะนี้ จีนยังมีปริมาณการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่

ตกลงกันไว้ ดังนั้น เราจึงต้องจับจาตามองว่าทางการสหรัฐฯ 
จะตำหนิจีนหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาในครั้ง
อย่างไร หากทั้งสองมหาอำนาจจะไม่มีการเจรจากันอีกย่อม
ส่งผลทางลบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจึงต้อง
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน  

สำหรับแผนการลงทุนในเดือน ส.ค. นี้ เราแนะนำ
ให้ผู้ที่ลงทุนตามพอร์ตการลงทุนของเรานั้นเพิ่มสัดส่วนการ
ลงทุนในหุ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้าเข้าสู่ระดับ Slightly 
Overweight โ ด ย เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม น้ ำห น ั ก ต ลาด หุ้ น
ต่างประเทศเป็นหลัก จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดี
ขึ ้นและคาดว่าผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่  2 นี้ไปแล้วดังที่
กล่าว ประกอบกับความกังวลเรื่องไวรัสที่มีแนวโน้มบรรเทา
ลงจากการพัฒนาวัคซีนที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้น เราจึง
แนะนำขายทำกำไรกองทุน KT-WEQ บางส่วน และมาลงทุน
ในหุ้น Growth ที่มีพืน้ฐานแข็งแกร่งอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยี
ผ่านกองทุน KT-WTAI ซึ ่งยังคงมีแนวโน้มที่ด ีจากความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีมากขึ ้นตอบสนองต่อภาวะ  New 
Normal ทั ้งน ี ้  แม ้กล ุ ่มบร ิษ ัทจดทะเบียนฯ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาต่างทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาส 
2 ที่ผ่านมาเป็นลบ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ไวร ัส Covid-19 จะทำให ้การหย ุดชะง ักก ิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจมีผลลบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ แต่กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมีการปรับตัวลงของผลกำไรสุทธิท่ีค่อนข้างต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งหมดค่อนข้างมาก สะท้อนให้
เห็นว่าภาคธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ค่อยได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจาก  Covid-19 มากนัก ในขณะที ่กลุ่ม
บริษัทที ่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Amazon, 
Apple, Microsoft, Facebook, และ Alphabet ต่างประกาศ
ตัวเลขผลประกอบการในไตรมาส 2 ที่เติบโตอยู่ในระดับสูง
กว่าที่นักวิเคราะห์คาด และเราคาดว่าอัตราการเติบโตของ
บริษัทเทคโนโลยีจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง จาก
อานิสงค์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการบริโภค
ในระดับครัวเรือน รวมถึงกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้มี
ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างผูกขาดในตลาดแตกต่าง
ก ันไป จ ึงทำให ้ค ่าเฉล่ีย Valuation ใน PEG Metric ของ
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บริษัทท้ัง 5 ยังคงอยุ่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉล่ียของบริษัทอื่นๆ 
ในดัชนี S&P 500  

 

 
 
นอกจากน ี ้  เ ราแนะนำลงท ุนใน กองท ุน KT-

Ashares ที่การบริโภคในประเทศจีนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเราคง
แนะนำให ้สล ับการลงทุนจาก KT-SET50 มาย ัง KTSF 
เนื่องจากผลประกอบการของกลุ่มธนาคารยังไม่สู้ดีนักและ
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหน่ึง  

ในส่วนของตราสารหนี้ เราสลับจากที่พักเงินใน 
KTSTPLUS ม า ล ง ทุ น ใ น  KT-GCINCOME เ พื่ อ เ พิ่ ม
ผลตอบแทน โดยได้รับแรงหนุนมาจากมาตราการ QE เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องในระบบ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ตลาดทุน
โดย Fed จะทำการซื ้อตราสารหนี้ร ัฐบาลและเอกชนที ่มี
คุณภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้ Credit Spread มีแนวโน้มปรับตัว
ลงเข้าสู ่ระดับปกติหลังจากที ่เหตุการณ์ระบาดของไวรัส  
Covid-19 ได ้ส ่ งผลให ้  Credit Spread ของตราสารหนี้  
Investment Grade แ ละ  High Yield ปร ั บต ั ว สู งข ึ ้ น สุด

นับตั้งแต่ปี 2010 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของ Financial 
Markets ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถงึลักษณะ
ของ V-Shape ที่นำมาโดยการปรับขึ้นของตลาดหุ้นมากกว่า
ตลาดหุ้นกู้เอกชน ส่งผลให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน
ระหว่างสองสินทรัพย์ยังคงมีช่องว่างอย่างมีนัยยะสำคัญ 
โดย Valuation ของหุ้นกู้เอกชนยังคงต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก
เราจึงคาดว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เอกชนจะเริ่ม
ทยอยปรับตัวลง สอดคล้องกับตัวเลขทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่
เริ่มชี้ให้เห็นถึงสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นของไตรมาสที่ 3 จึงเป็น
โอกาสการสะสมการลงทุนใน KT-GCINCOME นั่นเอง 

 

 
 

ทั้งนี ้ เราแนะนำให้ขายทำกำไรการลงทุนใน KT-
GOLD ส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นได้
หากผลลัพธ์ของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ออกมาไม่ดี 
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พอร์ตกองทุน แยกตามวตัถุประสงค์ผลตอบแทนและความเสี่ยง
เดือนสิงหาคม 2563 

 

Key Asset Allocation in August 2020 
 

Source: KTAM Asset Allocation  
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ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)  
• “ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสาร
นี้นำมาจากแหล่งข้อมูล  ท่ีบริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถอื แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอสิระ 
บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาด
ในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจาก
การใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้
คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต 

• บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่
ในหนังสือชี้ชวนท้ังนี้ หากมีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลท่ีกล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้ 

•  ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถ
ลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก   
ตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันท่ี
ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น 

• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่      
จะประเมินความสามารถของตนในการท่ีจะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถทำการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสำคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผล
การดำเนินงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
และเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th 

• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย  

“การวัดผลการดำเนินงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ด้จัดทำขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” 
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” 
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” 
 

 


