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Climate: The New Defensive รฐับาลทั่วโลกมุ่งลงทนุโครงการลดโลกรอ้น

ต่อไปอีกหลายปีหรือหลายสิบปีขา้งหนา้ Climate Change จึงมาแรงแซง

ทกุธีมลงทนุเขา้ข่ายหุน้ defensive บนแนวโนม้ความ “แน่นอน” ดงักลา่ว 
สัปดาหล่์าสุดมีหลายข่าวยนืยันเม็ดเงนิภาครัฐอัดเข้า Climate Change 

อินเดีย จ่อรว่มสู ้Climate Change เตรียมตัง้เปา้ขจดัการปลอ่ย CO2 (net 

zero) ภายในปี 2050 เรว็กว่าจีน 10 ปี ...จะเกิดอะไรขึน้? ถา้จีนขยบับา้ง!!! 

พรรคกรีน (Green Party) ซึง่ก าลงัมาแรงโดยเพิ่งเอาชนะพรรค CDU ของ

นายกฯองัเกลา แมรเ์คิล ในการเลือกตัง้ทอ้งถิ่นสนามแรกแห่งปีของเยอรมนี 

คลอดแผนลงทนุ Climate Change เสนออดังบเพิ่มอีก 5 หมื่นลา้นยโูรต่อปี 

ฟินแลนด ์เทงบที่ไดจ้ากอียลูงทนุ Climate Change วงเงินสงูประวตัิการณ ์

10 บริษัทช้ันน ายุโรป “CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform 

and Resilience" ประกาศลงทนุ 1 แสนลา้นยโูร เพื่อสู ้Climate Change 

รัฐบาลสหรัฐเตรียมอัดมาตรการ  ยกมาตรฐานรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อผนัเงินลงทนุเขา้สูบ่รษัิทที่เอาจริงเรื่อง Climate Change 
 

 

CLIMATE $131 ล้านล้าน 
หุ้นปลอดภัย (Defensive Stock) คือหุน้ที่มีผลด าเนินงานและ/หรือปันผล
ค่อนขา้งสม ่าเสมอ มั่นคง ไม่ค่อยแปรผนัไปตามเศรษฐกิจ จึงเป็นที่ตอ้งการ
ของนักลงทุนและมักสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด (outperform) 
ในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น เมื่อได้ยินค าว่า 
defensive stocks คนส่วนใหญ่จึงนึกถึงหุน้ของบริษัทที่ขายสิ่งจ าเป็น อาทิ 
สินค้าอุปโภคบริ โภคจ า เ ป็นต่อการด ารงชีวิต  ( consumer staples) 
สาธารณปูโภค (utilities) ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ 
Defensive มิได้จ ากัดแค่ “ส่ิงจ าเป็น” แต่ภาพกวา้งคือ “ความแน่นอน” 
ต่างหากที่นกัลงทนุไขว่ควา้เมื่อเผชิญหนา้กบัความไม่แน่นอน จ าไดห้รือไม?่ 
หุน้ของบริษัทยักษ์จา้วเทคโนโลยีถูกใชเ้ป็น new defensive หุน้ปลอดภัย
ยุค new normal เพราะตลาดมั่ นใจว่า big tech ก าไรโตแน่แม้เผชิญ 
lockdown จึงโถมเขา้ซือ้จนกลายเป็นธีมใหญ่ 2020 สรา้งผลตอบแทนสงู 
เทียบกบัเศรษฐกิจจรงิที่ถดถอยรุนแรงแลว้ดรูาวกบัหนงัคนละมว้น 
ปัจจุบันปี 2021 หลายปัจจัยเปล่ียนไปรวมถึง “นโยบายรัฐ” จากเดิม
พิมพเ์งินแจกปฐมพยาบาลเศรษฐกิจ แต่ในไม่ชา้สหรฐัอาจตอ้งขึน้ภาษีเพื่อ
จัดหาเงินไปลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน ...ภาษีสูงขึน้กดดันก าไรบริษัทและ
ราคาหุน้โดยภาพรวมก็จริง แต่เกมนีม้ี “ผูช้นะ” ชัดเจนไดแ้ก่บรรดาธุรกิจ 
“ลดโลกรอ้น” เพราะ Climate Change คือหวัใจของอภิมหาเมกะโปรเจค 
รัฐบาลทั่วโลกทุม่งบมหาศาลลงทุนสารพัดโครงการ Climate Change 
หลายประเทศเพิ่งตระหนกัถึงความส าคญัหนัมาเขา้รว่ม แนวโนม้ดงักล่าว
คงทวีความเขม้ขน้ต่อไปอีกหลายปีหรือหลายสิบปีขา้งหนา้ จนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลือศูนย ์(net zero) และจ ากัดอุณหภูมิโลก
เฉลี่ยใหส้งูขึน้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลางศตวรรษ 
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable 
Energy Agency: IRENA) ชีแ้ผนลดโลกรอ้น “พลาดเป้า” กระตุน้สมาชิก
กวา่ 160 ประเทศ เรง่ลงทนุเพิ่มอีก 30% จากเดิมขึน้ไปแตะ $131 ลา้นลา้น
ภายในปี 2050 เพื่อปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใชพ้ลงังานใหส้ะอาดขึน้ 
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ ์อิควิตี ้ฟันด ์(KT-CLIMATE) 
เน้นลงทุนในหน่วยของ Schroder International Selection Fund Global 
Climate Change Equity (กองทนุหลกั) เช่ือวา่ธุรกิจที่ตระหนกัถึงภยัคกุคาม
ของการเปลี่ยนแปลงดา้นภูมิอากาศและปรบัตวัตัง้แต่ตน้ จะไดป้ระโยชน์
จากการเติบโตเชิงโครงสรา้งระยะยาว คดัเลือกหุน้โดยอิงปัจจยัสิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
KT-CLIMATE เสนอขาย IPO 15-23 มี .ค.  สร้างโอกาสลงทุนระดับ 
Unstoppable Megatrend เปิดประตูรับ “พลังสนับสนุนจากภาครัฐ” มุ่ง
พฒันาสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มก่อก าเนิดเครื่องยนตข์บัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  
ระยะสัน้-กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต ่ำตำมดอกเบีย้นโยบำย มไีวเ้พือ่ใหส้ภำพคล่องแก่พอรต์เป็นหลกั 
ระยะยาว (10Y) ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 

ต่างประเทศ  

ตราสารปลอดภยัหรือเกรดสูง: ยลีด์พนัธบตัรโลกน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดเูรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง risk off และเงนิฝืด (deflation) 
ตราสารท่ีเน้นเครดิตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยงัเป็นตวัเลอืกที่ดสี ำหรบัตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
spread แคบลงเรือ่ยๆขณะมุมมองเศรษฐกจิดขีึน้ คงขบัเคลื่อนเงนิจ ำนวนไม่น้อยใหไ้ปแสวงหำยลีดท์ีส่งูขึน้ในตลำดอื่น 

ตราสารทุน 

ไทย  หุ้นไทยมีโอกาส outperform รบัปัจจยับวก: วคัซนีโควดิหนุนควำมคำดหวงัอนำคตกำรท่องเทีย่ว เงนิเฟ้อเร่งขึน้ส่งผลดตี่อ
ประเทศทีเ่งนิเฟ้อต ่ำ หุน้ไทยมภีำพลกัษณ์เป็นตลำด “วฏัจกัร” (cyclical) น่ำใชร้บัประโยชน์ทำงออ้มจำกรำคำโภคภณัฑข์ำขึน้ 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับำลทัว่โลกทุ่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกรอ้น Climate Change อยำ่งต่อเนื่องไปอกี
หลำยปีหรอืหลำยสบิปีขำ้งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยตำม “ขอ้ตกลงปำรสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดักำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ำกดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศำเซลเซยีส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จงึมำแรงแซงทุกธมีลงทุนเขำ้ขำ่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดงักล่ำว 

สหรฐัฯ  
กระแสเกง็ก าไรมากจนเลยเถิด (excessive risk taking) เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด “อบุติัเหตุ” ในตลาดหุ้นสหรฐั 
ควำมคำดหวงัเงนิเฟ้อระยะยำวเริม่ฟ้ืน สะท้อนว่ำตลำดกบัเฟดก ำลงัปรบัมุมมองให้สอดคล้องกนัมำกขึ้น เรำเน้นกำร
ลงทุน megatrends (สว่นใหญ่หุน้สหรฐั) มุ่งแสวงหำธุรกจิทีไ่ดป้ระโยชน์จำก AI โดยไมจ่ ำกดั sector คอื KT-WTAI 

ยุโรป  ราคาหุ้นซึมซบัความคาดหวงัเชิงบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิจยุโรปฟ้ืนตวัช้า อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ตกลงกำรคลงั
ของอยีรูวมถงึ “แผนปฏริปูสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแกปั้ญหำ Climate Change เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกำรเตบิโตระยะยำว 

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจำกยลีดพ์นัธบตัรอำยุยำวและควำมคำดหวงัเงนิเฟ้ออำจผ่ำนพน้เฟส
ของกำรพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอำจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภำพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลแขง็คำ่ขึน้จำกระดบัทีย่งัคงต ่ำมำก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิกอ้นใหญ่และถอืระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลกัมทีมีงำนวเิครำะหแ์ละบรหิำร
พอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลกึลงไปในแต่ละประเทศหลกัๆได้อย่ำงทัว่ถึงครบถ้วนทัง้ภูมภิำค มุ่งแสวงหำหุน้ 
“คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม ่ำเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “กำรบรโิภค” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่ำนกระบวนกำรปฏริปูและปรบัตวัท่ำมกลำงวกิฤตหลำยครัง้ อำท ิเศรษฐกจิชะลอตวัแรง (hard landing) สงครำมกำรคำ้ 
และ โควดิ ขณะระดบัหนี้ margin balance ต ่ำกวำ่จุดสงูสุดเดมิมำก แปลวำ่ ตลาดกระทิงหุ้นจีนขาขึน้ยงัว่ิงได้อีกไกล!!! 

อาเซียน 

ความส าเรจ็ของวคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืนตวัแรง เพรำะเป็นภูมภิำคทีโ่ดดเด่นดำ้นกำรท่องเทีย่ว นอกจำกนี้ รฐับำล
ลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยงัคงสนับสนุนกำรเตบิโตในระยะยำว 
หุน้เวยีดนำมน่ำสนใจ เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตสงู แถมมโีอกำสอพัเกรดเป็น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT 

อินเดีย  
โอกาสและความเส่ียงค่อนข้างสมดลุ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening ปฏริปู 
บรโิภคโตสงู digitalization โอกำสลงทุนหุน้อนิเดยี ณ รำคำปัจจุบนัคอ่นขำ้งสมดุลกบัควำมเสีย่ง 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
แนวโน้มดีมานดน์ ้ามนัโลกอ่อนแอไม่น่ารบัราคาท่ีสูงกว่าปัจจบุนัได้มากเท่าไรนัก เรำจงึไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำน ้ำมนั เพรำะน่ำจะเผชญิควำมเสีย่งขำลง (downside risks) มำกกวำ่ขำขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวำ่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ำกดยลีดฯ์ลงมำกจำกระดบัปัจจุบนัหำกเศรษฐกจิสหรฐัคอ่ยๆฟ้ืนตวัหลงัฉีดวคัซนี 

อสงัหาริมทรพัย ์  
ถ้ายีลด์พนัธบตัรเร่ิมน่ิง REITs กน่็าจะเร่ิมว่ิง!!! วคัซีนโควดิหนุนควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปันผล ทว่ำยลีด์
พนัธบตัรอำยุยำวดดีขึน้อำจถ่วงรำคำสนิทรพัยท์ีเ่น้นรำยไดป้ระจ ำ (income) ใหย้อ่ลงไดใ้นระยะสัน้ ถอืเป็นโอกำสซือ้สะสม 

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 บริษัทไม่สามารถ
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 าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก 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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