KTAM Weekly Strategy
ว่าทีแ่ ชมป์ (หุน้ ) ยุโรป
ออสเตรียประกาศ Lockdown ทั่วประเทศมีผล 22 พ.ย. หลังสั่งล็อค
เฉพาะคนไม่ฉีดวัคซีนจันทร์ท่ีแล้ว ยังเอาไม่อยู่ อุณหภูมิยุโรปเย็นลงหนุน
ไวรัส แพร่ก ระจายจนผู้ติ ด เชื อ้ โควิ ด พุ่ง หลายพื น้ ที่ องค์ก ารอนามัย โลก
(WHO) เผย 16 พ.ย. ยุโรปเป็ นภูมิภาคเดียวที่ จานวนผูเ้ สียชีวิตจากโควิด
เพิ่มขึน้ (+5%) ในสัปดาห์ล่าสุด “เยอรมนี” ตกเป็ นข่าวในเวลาไล่เลี่ยกัน
ทว่านายกฯใกล้เกษี ยณ Angela Merkel ยังไม่ใช้ยาแรง โดยออกเกณฑ์
จากัดสิทธิแค่คนไม่ฉีดฯตามข้อเสนอ 3 พรรคร่วมรัฐบาลใหม่ SPD, Liberal
และ Green อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีสาธารณสุขเมืองเบียร์ระบุ lockdown
ทั่วประเทศ “อาจเป็ นทางเลือก” แม้รัฐบาลของนานาชาติส่วนใหญ่ เคย
ยืนยันว่าจะไม่กลับไปใช้มาตรการรุนแรงดังกล่าวอีก
ยูโรอ่อนค่า มุมมองเศรษฐกิจแผ่ว Christine Lagarde ประธาน ECB ยา้
“ไม่รีบขึน้ ดอกเบีย้ ” กดหุน้ แบงก์ -2.3% แย่กว่าตลาดยุโรปภาพรวมเมื่อวันศุกร์
หุ้น กลุ่ม ที่ ไ ด้ป ระโยชน์เ มื่ อ คนอยู่บ ้า น (stay-home stocks) อาทิ ธุ ร กิ จ
อาหารสาเร็จรูป ฟู้ดเดลิเวอรี่ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ พุ่งสวนหุน้ “เปิ ดเมือง”
(reopening) ท่องเที่ยว สายการบิน ที่ปรับตัวลง
Morgan Stanley เตือน 3 ปั จจัยเสี่ยงยุโรป อาจทาให้ตลาดหุน้ ปรับฐาน
1. ดีมานด์อาจอ่อนแอกว่าคาด กดดันอัตรากาไรบริษัท
2. ปั จจัยการเมืองจากเลือกตัง้ ฝรั่งเศส (เม.ย.) ประเด็นด้านการค้า UK-EU
3. ECB อาจลดอัตราซือ้ สินทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน
กรณี ฐ าน (base case) ในมุม มองของ Graham Secker หัว หน้า ที ม กล
ยุทธ์หุน้ ยุโรป Morgan Stanley เชื่อว่าทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวคงไม่รุนแรง
ปั ญหาซัพพลายควรเริ่มคลี่คลาย สถานการณ์ท่เี ป็ นได้มากสุดคือ เศรษฐกิจ
ขยายตัวต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี หนุนกาไรบริษัทเติบโต

“หุ้นยุโรป” และ “หุ้นญี่ปุ่น” มีโอกาส outperform เหนือกว่าสหรัฐและ
ตลาดเกิ ดใหม่ ตามความเห็น ของ Secker ระดับ ราคาหุ้น ยุโ รป “ถูก เป็ น
ประวัติการณ์” เทียบกับ P/E หุน้ สหรัฐ นอกจากนี ้ หุน้ เยอรมัน ซึ่งเผชิญแรง
กดดั น จากความเชื่ อ มโยงด้า นการค้า กั บ จี น ก็ น่ า จะได้ล มหนุ น หาก
เศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกดูดีขึน้ ช่วง Q1 ดังที่เขาคาดไว้ สรุ ปว่า Morgan
Stanley มองปรับ ฐานเป็ น จัง หวะซื อ้ ขณะค่ า ยใหญ่ อื่ น ๆเช่ น Goldman
Sachs, Credit Suisse ชีห้ นุ้ ยุโรปไปต่อปี หน้า
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ธีมเปิ ดเมือง (reopening) แผ่วลงในยุโรปครึ่งปี หลัง เราสังเกตเห็นใน
รายงานของผู้จัดการกองทุนหลัก KT-EURO จากเดิมครึ่งปี แรกมี 3 ธี ม:
Digitalisation of Europe, Green Economy, Post-Covid Normalisation
(หุน้ เปิ ดเมืองอยู่ในนี)้ แต่พอ ก.ค. ข้อสุดท้ายหายไปเหลือ digital กับ green
เราจึงปรับมุมมองหุน้ ยุโรป “โฟกัสกลุม่ เทคโนโลยี” ตัง้ แต่ ก.ย. เป็ นต้นมา
ว่ า ที่ แ ชมป์ (หุ้ น ) ยุ โ รป ท่ า มกลางสถานการณ์ lockdown บางพื ้น ที่
ตลอดจนหลายปั จจัยเสี่ยงปี 2022 คงมิได้จากัดเพียง stay-home stocks
(พอคลายล็อคแล้วคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านก็หงอย) แต่น่าจะเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ กว่านั้นคือ “เทคยุโรป” ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 2 นโยบายระยะยาวของ
ภู มิ ภ าค (และโลก) ได้ แ ก่ Digitalisation และ Green Economy ทั้ ง นี ้
ลักษณะการทาธุรกิจแบบ B2B มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อัตรากาไรสูง
น่าจะช่วยให้หลายบริษัทเทคโนโลยียุโรป “ทนทาน” ต่อภาวะเงินเฟ้อสูง
(หรือแม้แต่ stagflation) และเมื่อต้องเผชิญความเสี่ยงการเมือง ขณะที่หนุ้
ขนาดใหญ่น่าจะได้เปรียบหุน้ ขนาดเล็กหากอนาคต ECB จะถอนนโยบาย
ผ่อนคลายอันเป็ นการลดสภาพคล่องในตลาด

“เทคยุโรป” ได้เปรียบ “เทคสหรัฐ” ในแง่มหภาค เพราะเฟดเริ่มลด QE
และน่าจะขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่า ECB ตลาดยูโรโซนจึงมีสภาพคล่องสูงกว่า
หากล็อคตัวแปรอื่นๆไว้แล้วพิจารณาเพียงสภาพคล่อง หุน้ เทคยุโรปก็ควร
ขยับไปเทรด ณ ระดับราคาสูงขึน้ ได้สะดวกกว่า ขณะความสามารถปรับตัว
เข้ากับกฎเข้มงวดก็เป็ นอีกจุดเด่นของเทคยุโรปซึง่ สาคัญมากในยุคปั จจุบนั
KT-EUROTECH คือตัวเลือกแรกสาหรับหุ้นยุโรป (วิวปั จจุบนั ของเรา)
ลงทุนในหน่วยของ JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies
(กองทุนหลัก) เน้นบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็ นหลัก
ธุรกิ จที่ลงทุนได้มีหลากหลาย Sustainability: Biofuel, EVs & Charging,
Wind & Solar power / Digitalisation: Big data, E-commerce, Video
gaming / Sustainable & Digital enablers: 5 G, IT consulting,
Semiconductors & Foundry เป็ นต้น (ระดับความเสี่ยงกองทุน = 6)
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ดอกเบีย้ กำลังเข้ำสูข่ ำขึน้ ยีลด์ตรำสำรหนี้ไทยยังคงต่ำ ไม่คอ่ ยน่ำสนใจ มีไว้เพือ่ รักษำสภำพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี ำหรับเครดิต แต่ตลำดพัฒนำแล้วยีลด์ต่ำ spreads แคบ (แพง) น่ำแสวงหำโอกำสในตลำดอื่นบ้ำงเช่น จีน
ตราสารหนี้
ความผันผวนระยะสัน้ เปิ ดช่องลงทุน จีนเปิ ดตลำดดันตรำสำรหนี้เข้ำดัชนีระดับโลก ต่ำงชำติยงั ถือครองน้อย เงินหยวน
มีเสถียรภำพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยำว ยีลด์ตรำสำรหนี้จนี สูงกว่ำตลำดพัฒนำแล้ว อัตรำกำรผิดนัด
จีน

ชำระอยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ ตลำดบอนด์จนี พัฒนำต่อเนื่องเปิ ดโอกำสสร้ำง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหำรเชิงรุก นอกจำกนี้
ตรำสำรหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจำยควำมเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นพร้อมอาเซี ยน สถำนกำรณ์ โควิดคลี่คลำยต่อเนื่องเพรำะเร่งฉีด วัคซีน หนุ นตลำดหุ้นไทยมีโอกำสปรับตัวขึ้นได้ดี
ไทย
 ในช่วงทีเ่ หลือของปี ทว่ำ “รันเวย์” อำจไม่ยำวนัก เพรำะศักยภำพกำรเติบโตระยะยำวไม่โดดเด่น
KT-CLIMATE & KT-FINANCE ทัวโลกจ
่
ำเป็ นต้องทุ่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยำวนำนสนับสนุนกำรลงทุน KT-CLIMATE
โลก
ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐและหลำยภูมภิ ำคยังต่ำเกินไป มีโอกำสปรับตัวขึน้ อีกเมือ่ ปั จจัยกดดันทยอยคลีค่ ลำย “หุน้ กลุ่มกำรเงิน”

KT-FINANCE น่ำจะได้ประโยชน์ในระยะสัน้ -กลำง ขณะโอกำสเติบโตระยะยำวก็น่ำสนใจด้วยหลำกหลำยพลังขับเคลื่อน
ชอบ KT-HEALTHCARE (อเมริกำเหนือ > 80% ต.ค.) ลงทุนสไตล์ defensive growth และรับ upside จำกหุน้ biotech
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  (เน้น mid-small) รำว 1/3 ของพอร์ต ซึง่ เป็ นกลุ่มทีร่ ำคำถูกมำกแถมมี catalysts จำกโอกำสอนุมตั ยิ ำใหม่ๆและ M&A
เข้าสู่ Mid-Cycle ด้วย KT-EUROTECH หุ้นธีมเปิ ดเมือง (open up) ลดควำมนิย มลงไปเพรำะยุโ รปเปิ ดมำนำนแล้ว
ยุโรป
 เศรษฐกิจฟื้ นต่อเนื่องจน ECB เตรียมลดกำรซือ้ สินทรัพย์ ยุโรปเข้ำสู่ “กลำงวัฏจักร” (mid-cycle) น่ำจะกระตุน้ ให้เงินลงทุน
โฟกัสหุน้ เติบโตสูงทีอ่ งิ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวมำกยิง่ ขึน้ กลุ่มหลักๆได้แก่ เทคโนโลยี และ climate change
ธีมเปิ ดเมืองในตลาดพัฒนาแล้ว ปั จจัยกำรเมืองชัดเจนยิง่ ขึน้ หลังเลือกตัง้ หุน้ ญี่ป่ ุนรำคำไม่แพง ต่ำงชำติถอื ครองน้อย
ญี่ปนุ่
 สภำพคล่องสูงเพรำะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ำกว่ำธนำคำรกลำงหลักอื่นๆ น่ำสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตำม
Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
เฟดอาจขึ้น ดอกเบี้ยเร็ว เพิ่ ม ความเสี่ ยง EM อย่ำ งไรก็ต ำม KT-EMEQ กองทุ น หลัก สไตล์ Quality Growth น่ ำ จะ
ตลาดเกิ ดใหม่
(มุมมองลบ) 
ทนทำนกว่ำตลำดหำกเศรษฐกิจชะลอ นอกจำกนี้ยงั เน้นจีน (>40% สิน้ ต.ค.) จึงรับโอกำสฟื้ นตำมหุน้ จีนได้มำกกว่ำดัชนี
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ความเสี่ยงลดลงหลังจีนปรับนโยบายเข้าสู่โหมดผ่อนคลาย ตลำดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจำกสหรัฐแต่อยูใ่ นดัชนีโลกน้อยไป
จีน
 สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมำก รัฐบำลจีนคุมเข้มบำงธุรกิจแต่กเ็ พิม่ กำรสนับสนุนหลำยธุรกิจ เปิ ดโอกำสกองทุนหลักเชิงรุกทัง้
KT-CHINA และ KT-Ashares เลือกซือ้ หุน้ ศักยภำพสูงทีเ่ พิง่ เริม่ ฟื้ นหลังปรับฐำนและรำคำยังค่อนข้ำงถูก
วัคซีนหนุนเปิ ดเศรษฐกิ จ sentiment และผลประกอบกำรหุน้ อำเซียนมีแนวโน้มฟื้ นตัวจำกทีเ่ คยล้ำหลังตลำดอื่นๆมำนำน
อาเซียน

นอกจำกนี้ยงั มีโอกำสใหม่ๆจำกธุรกิจ new economy ซึง่ คำดว่ำจะทยอย IPO เข้ำสูต่ ลำดในอนำคต
ความเสี่ยงสูงขึ้นจากเงิ นเฟ้ อ อินเดียมีปัจจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening ปฏิรปู
อิ นเดีย
บริโภคโตสูง digitalization รัฐบำลเก็บภำษีได้มำกขึน้ มีโอกำสทำ privatization ช่วยลดขำดดุลงบประมำณ อย่ำงไรก็ตำม
(มุมมองลบ) 
ต.ค. เงินเฟ้ อค้ำปลีก +4.48% เงินเฟ้ อค้ำส่ง +12.54% เร่งขึน้ ทัง้ คู่ หำกเดือนถัดๆไปยังพุง่ ก็อำจก่อปั ญหำด้ำนนโยบำย
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เรำจึงไม่คอ่ ยสนใจสินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้
น้ามัน
 ของรำคำน้ำมัน เพรำะมีโอกำส “จบรอบใหญ่” เมือ่ ตลำดเริม่ หยุดคำดหวังว่ำรำคำน้ำมันจะขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ
ทองคา
 เฟดลด QE เตรียมขึน้ ดอกเบีย้ ยีลด์แท้จริงต่ำเกินไปและควรปรับตัวขึน้ จำกปัจจุบนั เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่ทองคำ
เผชิ ญความเสี่ ยงขาลงจากนโยบายเฟด ควำมต้องกำรโลหะหลำยชนิดในระยะยำวแข็งแกร่ง จำกปั จจัยหลักๆ EV,
สิ นทรัพย์
โลหะ &
Climate Change ทว่ำเฟดควรพยำยำมควบคุ มเงินเฟ้ อจริงจังมำกขึ้น หำกเป็ นจริงจะบัน่ ทอนควำมต้องกำรสินทรัพย์

ทางเลือก เหมืองแร่
inflation hedge เพิม่ ควำมเสีย่ งขำลงแก่โภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ downside risk เปิ ดกว้ำงจนไม่คมุ้ เสีย่ ง
KT-PIF ฟื้ นรับเปิ ดเมืองไทยและสิ งคโปร์ KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลือกลงทุนได้ตำมควำม
อสังหาริ มทรัพย์  สนใจ โดยอสังหำริมทรัพย์มกั ปรับตัวตำมเงินเฟ้ อได้ดี ทัง้ นี้ ต้องอำศัยผูจ้ ดั กำรกองทุนเชิงรุกคัดเลือกสินทรัพย์ท่รี ำคำและ
ค่ำเช่ำสำมำรถเติบโตภำยใต้บริบทใหม่ในยุคหลังโควิด
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 แต่ไม่ อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ น้ 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 งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก 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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