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เรือหายติด-หุน้ ไปต่อ
สองเรื่องไม่เกี่ยวกันเลย มาบรรจบในเวลาไล่เลี่ย เรือยักษ์ Ever Given
กลับมาลอยลาได้สาเร็จหลัง “ติดขอบ” ขวางคลองสุเอซยาวนานกว่า 6 วัน
ขณะหุน้ จีน A-Shares ซึ่งผู้ลงทุนบ้านเรามีกัน ไม่นอ้ ย “ติดดอย” มานาน
กว่า 6 สัปดาห์ ก็อาจจะผ่านพ้นจุดต่าสุดของรอบไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
China Securities Journal สัปดาห์ท่ีแล้ว (23 มี.ค.) ออกบทความลงหน้า
หนึ่งชี ธ้ นาคารกลางจี น (PBOC) ไม่น่าจะเข้มงวดนโยบายการเงิน อย่าง
รวดเร็ว โดยเศรษฐกิ จ จี น พื น้ ฐานดี ช่ ว ยลดความเสี่ ย งเงิ น ทุน ไหลออก
(capital outflows) ความเห็ น ล่ า สุด จากสื่ อ รายส าคัญ ซึ่ ง ท าหน้า ที่ เ ป็ น
กระบอกเสียงของรัฐบาลปั กกิ่ง สอดคล้องกับมุมมองของผูว้ ่าฯ PBOC ซึ่ง
ส่งซิกก่อนหน้านัน้ ไม่ก่ีวนั ว่า “ยังมีช่องให้ป๊ ั มสภาพคล่องเพิ่ม” แม้แบงก์ชาติ
จีนโชว์ความนิ่ง net neutral ไม่ดดู ไม่ฉีดสภาพคล่องสุทธิมานานแล้ว
เมื่อต่อภาพเข้ากับวลี “As Long As It Takes” ของประธานเฟด และ
การประกาศเพิ่ ม อั ต ราเข้ า ซื้อ สิ น ทรั พ ย์ข อง ECB สัง เกตได้ชัด ว่ า
ธนาคารกลางหลักของโลก “ผ่อนคลาย” ยิ่งขึน้ ในช่วง 1-2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา
ขณะกระบวนการปรับ ความคาดหวัง ให้ส อดคล้อ งกัน (reconciliation)
ระหว่างตลาดการเงินกับเฟดยังคงดาเนินไปด้วยดี โดยนักลงทุนเชื่อมั่นมาก
ขึน้ เกี่ยวกับนโยบายการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเรือ
ยักษ์หลุดพ้นขอบคลองน่าจะช่วยคลายกังวลสภาวะชะงักงันด้านอุปทาน
(supply disruption) และความเสี่ยงเงินเฟ้อพุ่งในระยะสัน้
ยีลด์พันธบัตรสหรัฐ 10 ปี พุ่งขึน้ ราว 1.2% จากระดับปิ ดต่าสุดในเดือน
ส.ค. Growth-to-Value Rotation “หุน้ กลุ่มตามพลิกขึน้ นา” ดาเนินมาเกือบ
5 เดือนแล้วนับตัง้ แต่รบั ข่าวดีวคั ซีนไฟเซอร์ช่วงต้น พ.ย. ถือว่า “นานมาก”
สาหรับเกมฉาบฉวยบนการเร่งขึน้ ของเงินเฟ้อตามวัฏจักรระยะสัน้ (cyclical
inflation) ขณะปั จจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวบ่งชีไ้ ปในทาง “เงินเฟ้อต่ า”
(disinflation) อาจเข้ามาจบรอบ rotation trades เมื่อใดก็ได้ แล้วหลังจาก
นัน้ นักลงทุนคงหันกลับไปสนใจพืน้ ฐานการเติบโตระยะยาวของแต่ละธุรกิจ
ณ ราคาเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขใหม่ “อัตราคิดลด (discount rates) สูงกว่า
ปี ท่ีแล้ว” เราเชื่อว่ากองทุนสไตล์ Growth & Quality ซือ้ การเติบโตสมราคา
growth-at-REASONABLE-price น่าจะโดดเด่นหลังสิน้ สุดการปรับฐาน
กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เราเน้ น มีความสมดุลพร้อมปั จจัยขับเคลื่อน
การเติ บ โตระยะยาว KT-Ashares, KT-CHINA, KT-WTAI, KT-ASIAG
และล่าสุด KT-CLIMATE พร้อมเสริมตลาดที่น่าจะทาได้ดที งั้ 2 สถานการณ์
ไม่ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็ง หรืออ่อนค่าคือ “หุน้ ไทย” โดยเลือกใช้ KTEF
นอกจากนีเ้ ราชอบกองทุนที่เน้นอสังหาฯ KT-PIF, KT-PROPERTY เพื่อรับ
โอกาสฟื ้ นตัวอย่างจริงจังหลังกระจายวัคซีนป้องกันโควิด รวมถึงตลาดที่มี
สตอรี่เฉพาะตัวอย่างเวีย ดนามผ่ าน KT-CLMVT เราเชื่ อว่า ทั้งหมดนี ค้ ือ
ส่วนผสมที่ลงตัว ณ ปั จจุบนั และต่อไปในช่วงไตรมาสข้างหน้า
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29 มีนาคม 2564

หุ้ น จี น เทรดในสหรั ฐ (ADRs) เผชิญแรงกดดันจากข่าวผู้คุมกฎตลาด
สหรัฐ (SEC) จะเริ่ ม ใช้เ กณฑ์บั ง คั บ ให้บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล
บางอย่างซึ่งขัดต่อกฎหมายจีน นักลงทุนรูก้ นั ดีว่าระเบียบใหม่ท่ีเขียนขึน้ มา
ตัง้ แต่สมัย ปธน.ทรัมป์ พุ่งเป้าเขี่ยหุน้ จีนพ้นตลาดสหรัฐ
ประเด็ น นี้ มิ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ บรรดาบริ ษั ท จี น ที่ เ ข้า ข่ า ยได้รับ ผลกระทบ
เตรียมพร้อมโดย “กลับบ้าน” หันมาระดมทุนและจดทะเบียนซือ้ ขายใน
ตลาดฮ่องกง หนุนหุน้ ของ Hong Kong Exchanges & Clearing ซึ่งดาเนิน
กิจการตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) บวกแรงกว่า 3% ในวันที่มีข่าว
บริ ษั ท จั ดการลงทุนใหญ่ สุดในโลก BlackRock ระบุใน commentary
สัปดาห์ท่ีแล้วว่านี่คือ “จุดเข้าซือ้ หุ้นจีน” ที่น่าสนใจ โดยยังคงให้นา้ หนัก
การลงทุน “สินทรัพย์จีน” ทัง้ หุน้ และตราสารหนีม้ ากกว่าปกติ (overweight)
ขณะ Allianz คาดมาตรการกระตุ้นคลัง สหรัฐ จะดีต่อเศรษฐกิ จโลกด้วย
โดยเฉพาะผูส้ ง่ ออกอันดับ 1 อย่าง “จีน” มีโอกาสได้สว่ นแบ่งถึง $6 หมื่นล้าน
จากยอดนาเข้าของสหรัฐซึง่ น่าจะเพิ่มราว $3.6 แสนล้านในปี 2021-22

KT-CLIMATE เริ่ ม ซื้อ ได้ ป กติ แ ล้ ว เราตั้ง ใจวางตัว KT-CLIMATE เป็ น
“หุน้ โลก” ในพอร์ต เพราะมีการกระจายดีในแง่ภมู ิศาสตร์ และเชื่อว่าธุรกิจที่
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม กาลังได้รบั “ลมหนุน” ทัง้ เงินลงทุน
จากภาครัฐ รวมถึงกฎระเบียบที่ใช้ขบั เคลื่อนสูเ่ ป้าหมาย Climate Change

1

KTAM Weekly Strategy

29 มีนาคม 2564

Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม

ปัจจัย
ระยะสัน้ -กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต่ำตำมดอกเบีย้ นโยบำย มีไว้เพือ่ ให้สภำพคล่องแก่พอร์ตเป็ นหลัก
ไทย
 ระยะยาว (10Y) ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่ำจะยังคงผันผวนตำมสหรัฐ เพรำะเฟดยังไม่ออกมำตรกำรควบคุม
ตราสารปลอดภัยหรือเกรดสูง: ยีลด์พนั ธบัตรโลกน่ ำจะยังคงผันผวนตำมสหรัฐ เพรำะเฟดยังไม่ออกมำตรกำรควบคุม
ตราสารหนี้
กองทุนทีเ่ น้นตรำสำรเกรดสูง ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off และเงินฝืด (deflation)
ต่างประเทศ 
ตราสารที่ เน้ นเครดิ ตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยังเป็ นตัวเลือกที่ดสี ำหรับตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
spread แคบลงเรือ่ ยๆขณะมุมมองเศรษฐกิจดีขน้ึ คงขับเคลื่อนเงินจำนวนไม่น้อยให้ไปแสวงหำยีลด์ทส่ี งู ขึน้ ในตลำดอื่น
หุ้นไทยมีโอกาส outperform รับปั จจัยบวก: วัคซีนโควิดหนุนควำมคำดหวังอนำคตกำรท่องเทีย่ ว เงินเฟ้ อเร่งขึน้ ส่งผลดีต่อ
ไทย
 ประเทศทีเ่ งินเฟ้ อต่ำ หุน้ ไทยมีภำพลักษณ์เป็ นตลำด “วัฏจักร” (cyclical) น่ำใช้รบั ประโยชน์ทำงอ้อมจำกรำคำโภคภัณฑ์ขำขึน้
Climate: The New Defensive รัฐบำลทัวโลกทุ
่
่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกร้อน Climate Change อย่ำงต่อเนื่องไปอีก
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เป้ ำหมำยตำม “ข้อตกลงปำรีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดกำรปล่อยก๊ำซ
โลก

ชอบ KT-CLIMATE
คำร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจำกัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จึงมำแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้ำข่ำยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดังกล่ำว
กระแสเก็งกาไรมากจนเลยเถิ ด (excessive risk taking) เพิ่ มความเสี่ยงต่อการเกิ ด “อุบตั ิ เหตุ” ในตลาดหุ้นสหรัฐ
สหรัฐฯ  ควำมคำดหวังเงินเฟ้ อระยะยำวเริม่ ฟื้ น สะท้อนว่ำตลำดกับเฟดกำลังปรับมุมมองให้สอดคล้องกันมำกขึ้น เรำเน้นกำร
ลงทุน megatrends (ส่วนใหญ่หุน้ สหรัฐ) มุ่งแสวงหำธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์จำก AI โดยไม่จำกัด sector คือ KT-WTAI
ราคาหุ้นซึมซับความคาดหวังเชิ งบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิ จยุโรปฟื้ นตัวช้า อย่ำงไรก็ตำม ข้อตกลงกำรคลัง
ยุโรป
 ของอียรู วมถึง “แผนปฏิรปู สีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหำ Climate Change เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนกำรเติบโตระยะยำว
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจำกยีลด์พนั ธบัตรอำยุยำวและควำมคำดหวังเงินเฟ้ ออำจผ่ำนพ้นเฟส
ญี่ปนุ่
 ของกำรพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอำจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภำพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
ตราสารทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลักมีทมี งำนวิเครำะห์และบริหำร

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
พอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลึกลงไปในแต่ละประเทศหลักๆได้อย่ำงทัวถึ
่ ง ครบถ้วนทัง้ ภูมภิ ำค มุ่งแสวงหำหุน้
“คุณภำพสูง” และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม่ำเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “กำรบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่ำนกระบวนกำรปฏิรปู และปรับตัวท่ำมกลำงวิกฤตหลำยครัง้ อำทิ เศรษฐกิจชะลอตัวแรง (hard landing) สงครำมกำรค้ำ
และ โควิด ขณะระดับหนี้ margin balance ต่ำกว่ำจุดสูงสุดเดิมมำก แปลว่ำ ตลาดกระทิ งหุ้นจีนขาขึน้ ยังวิ่ งได้อีกไกล!!!
ความสาเร็จของวัคซีนโควิ ดหนุนอาเซียนฟื้ นตัวแรง เพรำะเป็ นภูมภิ ำคทีโ่ ดดเด่นด้ำนกำรท่องเทีย่ ว นอกจำกนี้ รัฐบำล
อาเซียน 
ลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยังคงสนับสนุนกำรเติบโตในระยะยำว
หุน้ เวียดนำมน่ำสนใจ เพรำะศักยภำพกำรเติบโตสูง แถมมีโอกำสอัพเกรดเป็ น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT
โอกาสและความเสี่ยงค่อนข้างสมดุล ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening ปฏิรปู
อิ นเดีย 
บริโภคโตสูง digitalization โอกำสลงทุนหุน้ อินเดีย ณ รำคำปั จจุบนั ค่อนข้ำงสมดุลกับควำมเสีย่ ง
แนวโน้ มดีมานด์น้ามันโลกอ่อนแอไม่น่ารับราคาที่สูงกว่าปัจจุบนั ได้มากเท่าไรนัก เรำจึงไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
น้ามัน
 สินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้ ของรำคำน้ำมัน เพรำะน่ำจะเผชิญควำมเสีย่ งขำลง (downside risks) มำกกว่ำขำขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา

ทางเลือก
สูงกว่ำ -1% ไปสักระยะ และไม่น่ำกดยีลด์ฯลงมำกจำกระดับปั จจุบนั หำกเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้ นตัวหลังฉีดวัคซีน
ถ้ายีลด์พนั ธบัตรเริ่ มนิ่ ง REITs ก็น่าจะเริ่ มวิ่ ง!!! วัคซีนโควิดหนุ นควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปั นผล ทว่ำยีลด์
อสังหาริ มทรัพย์ 
พันธบัตรอำยุยำวดีดขึน้ อำจถ่วงรำคำสินทรัพย์ทเ่ี น้นรำยได้ประจำ (income) ให้ยอ่ ลงได้ในระยะสัน้ ถือเป็ นโอกำสซือ้ สะสม
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral

2

KTAM Weekly Strategy

29 มีนาคม 2564

Mutual Fund Policy

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

3

KTAM Weekly Strategy

29 มีนาคม 2564

Mutual Fund Risks

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

4

KTAM Weekly Strategy

29 มีนาคม 2564

ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริ ษัทไม่สามารถ
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 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

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

5

