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ธีมเปิดเมือง (reopening) แผ่วลงในยุโรปครึ่งปีหลัง เราสงัเกตเห็นใน

รายงานของผู้จัดการกองทุนหลัก KT-EURO จากเดิมครึ่งปีแรกมี 3 ธีม: 

Digitalisation of Europe, Green Economy,  Post-Covid Normalisation 

(หุน้เปิดเมืองอยู่ในนี)้ แตพ่อ ก.ค. ขอ้สดุทา้ยหายไปเหลือ digital กบั green 

เราจงึปรบัมมุมองหุน้ยโุรป “โฟกสักลุม่เทคโนโลยี” ตัง้แต ่ก.ย. เป็นตน้มา 

ว่าที่แชมป์ (หุ้น) ยุโรป ท่ามกลางสถานการณ์ lockdown บางพื ้นที่

ตลอดจนหลายปัจจัยเสี่ยงปี 2022 คงมิไดจ้  ากัดเพียง stay-home stocks 

(พอคลายล็อคแลว้คนออกไปใชชี้วิตนอกบา้นก็หงอย) แต่น่าจะเป็นกลุ่ม

ใหญ่กว่านั้นคือ “เทคยุโรป” ซึ่งขับเคลื่อนดว้ย 2 นโยบายระยะยาวของ

ภูมิภาค (และโลก) ได้แก่  Digitalisation และ Green Economy ทั้ง นี ้ 

ลกัษณะการท าธุรกิจแบบ B2B มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อตัราก าไรสงู 

น่าจะช่วยใหห้ลายบริษัทเทคโนโลยียุโรป “ทนทาน” ต่อภาวะเงินเฟ้อสูง 

(หรือแมแ้ต่ stagflation) และเมื่อตอ้งเผชิญความเสี่ยงการเมือง ขณะที่หุน้

ขนาดใหญ่น่าจะไดเ้ปรียบหุน้ขนาดเล็กหากอนาคต ECB จะถอนนโยบาย

ผ่อนคลายอนัเป็นการลดสภาพคลอ่งในตลาด 
 

 
 

“เทคยุโรป” ได้เปรียบ “เทคสหรัฐ” ในแง่มหภาค เพราะเฟดเริ่มลด QE 

และน่าจะขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่า ECB ตลาดยูโรโซนจึงมีสภาพคล่องสูงกว่า 

หากล็อคตวัแปรอื่นๆไวแ้ลว้พิจารณาเพียงสภาพคล่อง หุน้เทคยุโรปก็ควร

ขยบัไปเทรด ณ ระดบัราคาสงูขึน้ไดส้ะดวกกว่า ขณะความสามารถปรบัตวั

เขา้กบักฎเขม้งวดก็เป็นอีกจดุเดน่ของเทคยโุรปซึง่ส  าคญัมากในยคุปัจจบุนั 

KT-EUROTECH คือตัวเลือกแรกส าหรับหุ้นยุโรป (วิวปัจจุบนัของเรา) 

ลงทุนในหน่วยของ JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies 

(กองทนุหลกั) เนน้บริษัทในภูมิภาคยโุรปที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเป็นหลกั 

ธุรกิจที่ลงทุนไดม้ีหลากหลาย Sustainability: Biofuel, EVs & Charging, 

Wind & Solar power / Digitalisation: Big data, E-commerce, Video 

gaming / Sustainable & Digital enablers: 5 G, IT consulting, 

Semiconductors & Foundry เป็นตน้ (ระดบัความเสี่ยงกองทนุ = 6) 

ว่าทีแ่ชมป์ (หุน้) ยุโรป 
ออสเตรียประกาศ Lockdown ทั่วประเทศมีผล 22 พ.ย. หลงัสั่งล็อค
เฉพาะคนไม่ฉีดวัคซีนจันทรท์ี่แลว้ยังเอาไม่อยู่ อุณหภูมิยุโรปเย็นลงหนุน
ไวรัสแพร่กระจายจนผู้ติดเชือ้โควิดพุ่งหลายพืน้ที่  องค์การอนามัยโลก 
(WHO) เผย 16 พ.ย. ยุโรปเป็นภูมิภาคเดียวที่จ  านวนผูเ้สียชีวิตจากโควิด
เพิ่มขึน้ (+5%) ในสปัดาหล์่าสดุ  “เยอรมนี” ตกเป็นข่าวในเวลาไล่เลี่ยกัน 
ทว่านายกฯใกลเ้กษียณ Angela Merkel ยังไม่ใช้ยาแรง โดยออกเกณฑ์
จ ากดัสิทธิแค่คนไม่ฉีดฯตามขอ้เสนอ 3 พรรครว่มรฐับาลใหม่ SPD, Liberal 
และ Green อย่างไรก็ตาม รฐัมนตรีสาธารณสขุเมืองเบียรร์ะบุ lockdown 
ทั่วประเทศ “อาจเป็นทางเลือก” แม้รัฐบาลของนานาชาติส่วนใหญ่เคย
ยืนยนัว่าจะไม่กลบัไปใชม้าตรการรุนแรงดงักลา่วอีก 
ยูโรอ่อนค่า มมุมองเศรษฐกิจแผ่ว Christine Lagarde ประธาน ECB ย า้ 
“ไม่รีบขึน้ดอกเบีย้” กดหุน้แบงก ์-2.3% แย่กวา่ตลาดยโุรปภาพรวมเมื่อวนัศกุร ์
หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เมื่อคนอยู่บ้าน (stay-home stocks) อาทิ ธุรกิจ
อาหารส าเรจ็รูป ฟู้ดเดลิเวอรี่ คอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์พุ่งสวนหุน้ “เปิดเมือง” 
(reopening) ท่องเที่ยว สายการบิน ที่ปรบัตวัลง 
Morgan Stanley เตอืน 3 ปัจจัยเส่ียงยุโรป อาจท าใหต้ลาดหุน้ปรบัฐาน 
1. ดีมานดอ์าจอ่อนแอกวา่คาด กดดนัอตัราก าไรบริษัท 
2. ปัจจยัการเมืองจากเลือกตัง้ฝรั่งเศส (เม.ย.) ประเด็นดา้นการคา้ UK-EU 
3. ECB อาจลดอตัราซือ้สินทรพัย ์สง่ผลกระทบตอ่ตลาดการเงิน 
กรณีฐาน (base case) ในมุมมองของ Graham Secker หัวหน้าทีมกล
ยุทธ์หุน้ยุโรป Morgan Stanley เช่ือว่าทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวคงไม่รุนแรง 
ปัญหาซพัพลายควรเริ่มคลี่คลาย สถานการณท์ี่เป็นไดม้ากสดุคือ เศรษฐกิจ
ขยายตวัตอ่ไปอีกอย่างนอ้ย 2-3 ปี หนนุก าไรบริษัทเติบโต 
 

 
 

“หุ้นยุโรป” และ “หุ้นญี่ปุ่ น” มีโอกาส outperform เหนือกว่าสหรฐัและ
ตลาดเกิดใหม่ตามความเห็นของ Secker ระดับราคาหุ้นยุโรป “ถูกเป็น
ประวตัิการณ”์ เทียบกบั P/E หุน้สหรฐั นอกจากนี ้หุน้เยอรมนั ซึ่งเผชิญแรง
กดดันจากความเช่ือมโยงด้านการค้ากับจีน ก็น่าจะได้ลมหนุนหาก
เศรษฐกิจอนัดบั 2 ของโลกดูดีขึน้ช่วง Q1 ดงัที่เขาคาดไว ้สรุปว่า Morgan 
Stanley มองปรับฐานเป็นจังหวะซือ้  ขณะค่ายใหญ่อื่นๆเช่น Goldman 
Sachs, Credit Suisse ชีหุ้น้ยโุรปไปต่อปีหนา้ 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ดอกเบีย้ก ำลงัเขำ้สูข่ำขึน้ ยลีดต์รำสำรหนี้ไทยยงัคงต ่ำ ไม่คอ่ยน่ำสนใจ มไีวเ้พือ่รกัษำสภำพคล่องในพอรต์เป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดูเรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พื่อป้องกนัควำมเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี ำหรบัเครดติ แต่ตลำดพฒันำแลว้ยลีดต์ ่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบำ้งเช่น จนี 

จีน 

ความผนัผวนระยะสัน้เปิดช่องลงทุน จนีเปิดตลำดดนัตรำสำรหนี้เขำ้ดชันีระดบัโลก ต่ำงชำตยิงัถอืครองน้อย เงนิหยวน
มเีสถยีรภำพสูง เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยำว ยลีด์ตรำสำรหนี้จนีสูงกว่ำตลำดพฒันำแล้ว อตัรำกำรผดินัด
ช ำระอยู่ในระดบัทีค่วบคุมได้ ตลำดบอนดจ์นีพฒันำต่อเนื่องเปิดโอกำสสรำ้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิำรเชงิรุก นอกจำกนี้ 
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจำยควำมเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ฟ้ืนพร้อมอาเซียน สถำนกำรณ์โควดิคลี่คลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีดวคัซีน หนุนตลำดหุ้นไทยมโีอกำสปรบัตวัขึ้นได้ดี
ในช่วงทีเ่หลอืของปี ทวำ่ “รนัเวย”์ อำจไมย่ำวนกั เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตระยะยำวไมโ่ดดเด่น 

โลก 

KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัว่โลกจ ำเป็นตอ้งทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE 
ยลีดพ์นัธบตัรสหรฐัและหลำยภูมภิำคยงัต ่ำเกนิไป มโีอกำสปรบัตวัขึน้อกีเมือ่ปัจจยักดดนัทยอยคลีค่ลำย “หุน้กลุ่มกำรเงนิ” 
KT-FINANCE น่ำจะไดป้ระโยชน์ในระยะสัน้-กลำง ขณะโอกำสเตบิโตระยะยำวกน่็ำสนใจดว้ยหลำกหลำยพลงัขบัเคลื่อน 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมรกิำเหนือ > 80% ต.ค.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรบั upside จำกหุน้ biotech 
(เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอรต์ ซึง่เป็นกลุ่มทีร่ำคำถูกมำกแถมม ีcatalysts จำกโอกำสอนุมตัยิำใหม่ๆ และ M&A 

ยุโรป  
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิดเมือง (open up) ลดควำมนิยมลงไปเพรำะยุโรปเปิดมำนำนแล้ว 
เศรษฐกจิฟ้ืนต่อเนื่องจน ECB เตรยีมลดกำรซือ้สนิทรพัย ์ยุโรปเขำ้สู ่“กลำงวฏัจกัร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ใหเ้งนิลงทุน
โฟกสัหุน้เตบิโตสงูทีอ่งิปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ขึน้ กลุ่มหลกัๆไดแ้ก่ เทคโนโลย ีและ climate change 

ญ่ีปุ่ น  
ธีมเปิดเมืองในตลาดพฒันาแล้ว ปัจจยักำรเมอืงชดัเจนยิง่ขึน้หลงัเลอืกตัง้ หุน้ญี่ปุ่ นรำคำไม่แพง ต่ำงชำตถิอืครองน้อย 
สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชำ้กว่ำธนำคำรกลำงหลกัอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตำม 
Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap) 

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

ตลาดเกิดใหม่ 
(มุมมองลบ) 

เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วเพ่ิมความเส่ียง EM อย่ำงไรก็ตำม KT-EMEQ กองทุนหลักสไตล์ Quality Growth น่ำจะ
ทนทำนกวำ่ตลำดหำกเศรษฐกจิชะลอ นอกจำกนี้ยงัเน้นจนี (>40% สิน้ ต.ค.) จงึรบัโอกำสฟ้ืนตำมหุน้จนีไดม้ำกกวำ่ดชันี 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลกัมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
ความเส่ียงลดลงหลงัจีนปรบันโยบายเข้าสู่โหมดผ่อนคลาย ตลำดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจำกสหรฐัแต่อยูใ่นดชันีโลกน้อยไป 
สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมำก รฐับำลจนีคุมเขม้บำงธุรกจิแต่กเ็พิม่กำรสนับสนุนหลำยธุรกจิ เปิดโอกำสกองทุนหลกัเชงิรุกทัง้ 
KT-CHINA และ KT-Ashares เลอืกซือ้หุน้ศกัยภำพสงูทีเ่พิง่เริม่ฟ้ืนหลงัปรบัฐำนและรำคำยงัคอ่นขำ้งถูก 

อาเซียน 
วคัซีนหนุนเปิดเศรษฐกิจ sentiment และผลประกอบกำรหุน้อำเซยีนมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจำกทีเ่คยลำ้หลงัตลำดอื่นๆมำนำน 
นอกจำกนี้ยงัมโีอกำสใหม่ๆ จำกธุรกจิ new economy ซึง่คำดวำ่จะทยอย IPO เขำ้สูต่ลำดในอนำคต 

อินเดีย 
(มุมมองลบ)  

ความเส่ียงสูงขึ้นจากเงินเฟ้อ อนิเดยีมปัีจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening ปฏริปู 
บรโิภคโตสงู digitalization รฐับำลเกบ็ภำษไีดม้ำกขึน้ มโีอกำสท ำ privatization ช่วยลดขำดดุลงบประมำณ อย่ำงไรกต็ำม 
ต.ค. เงนิเฟ้อคำ้ปลกี +4.48% เงนิเฟ้อคำ้สง่ +12.54% เรง่ขึน้ทัง้คู่ หำกเดอืนถดัๆไปยงัพุง่กอ็ำจก่อปัญหำดำ้นนโยบำย 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานดร์ะยะยาวไม่สดใส เรำจงึไม่คอ่ยสนใจสนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้
ของรำคำน ้ำมนั เพรำะมโีอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ตลำดเริม่หยุดคำดหวงัวำ่รำคำน ้ำมนัจะขึน้ต่อไปเรือ่ยๆ 

ทองค า  เฟดลด QE เตรียมขึน้ดอกเบีย้ ยลีดแ์ทจ้รงิต ่ำเกนิไปและควรปรบัตวัขึน้จำกปัจจุบนั เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่ทองค ำ 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

เผชิญความเส่ียงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแขง็แกร่งจำกปัจจยัหลกัๆ EV, 
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุมเงินเฟ้อจริงจงัมำกขึ้น หำกเป็นจริงจะบัน่ทอนควำมต้องกำรสินทรพัย์ 
inflation hedge เพิม่ควำมเสีย่งขำลงแก่โภคภณัฑร์วมถงึหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร ่downside risk เปิดกวำ้งจนไมคุ่ม้เสีย่ง 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
KT-PIF ฟ้ืนรบัเปิดเมืองไทยและสิงคโปร ์KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลอืกลงทุนไดต้ำมควำม
สนใจ โดยอสงัหำรมิทรพัยม์กัปรบัตวัตำมเงนิเฟ้อไดด้ ีทัง้นี้ ตอ้งอำศยัผูจ้ดักำรกองทุนเชงิรุกคดัเลอืกสนิทรพัยท์ี่รำคำและ
คำ่เช่ำสำมำรถเตบิโตภำยใตบ้รบิทใหมใ่นยุคหลงัโควดิ 

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 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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