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สาธารณสุข - เศรษฐกิจ - การเมือง
OPEC+ ตกลงกันได้แล้ว จะทยอยลด production cuts ส่วนที่เหลือราว
5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลงไปเดือนละ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน พูดอีกอย่างคือ
จะทยอยเพิ่มอัตราการผลิตเดือนละ 4 แสนบาร์เรลต่อวัน พอหารเลขอย่าง
รวดเร็วได้ผลลัพธ์ว่า มาตรการควบคุมโควตาอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิดจะ
สิน้ สุดลงในเดือน ก.ย. 2022 นั่นเอง
ราคานา้ มันดิบร่วงรับข่าว สัญญาฟิ วเจอร์ส WTI และ Brent ลงมาต่ากว่า
$70 และ $72 ตามลาดับ ยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐ 10 ปี หลุดระดับ 1.3% ต่าสุด
ตัง้ แต่ ก.พ. ขณะตลาดหุน้ เอเชียเริ่มต้นสัปดาห์ดว้ ยเฉดสีแดง ดอลลาร์แข็ง
ค่าล่วงเข้า สู่วันที่ 3 ในบรรยากาศ risk off ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อ
ตลอดจนโควิดระบาดหนักจนหลายประเทศต้องเพิ่มมาตรการควบคุมโรค
ข้อตกลง OPEC+ เคลียร์ความไม่แน่นอนฝั่ งซัพพลาย ชะลอการพุ่งขึน้
ของราคานา้ มัน ช่วยยืดวัฏจักรเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นต่อไป ทว่าความต่าง
ระหว่างประเทศที่จดั การวิกฤตโควิดได้ดีและแย่ดจู ะห่างกันมากขึน้ เรื่อยๆ
ปั ญหาสาธารณสุข ซึ่งลามไปทุบเศรษฐกิจที่บริหารจัดการแย่มาพักใหญ่
ได้เริ่มขยายวงออกไปบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมือง ตัวอย่างล่าสุดเช่น
การจลาจลในแอฟริกาใต้ภายหลังศาลตัดสินจาคุกอดีตปธน. Jacob Zuma
ผู้ ค้ า เงิ น ในตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Markets) หั น มาสนใจความ
เสี่ยงการเมืองมากขึน้ บทความสุดสัปดาห์ของ Bloomberg เผยบรรดา
นักวิเคราะห์หลายค่ายชีใ้ ห้เปิ ดสถานะ “ขาย” (short positions) สกุลเงินที่
การเมืองกาลังสั่นคลอน ขณะเดียวกันก็ “ซือ้ ” (long positions) สกุลเงิน
ของประเทศที่มีเสถียรภาพและน่าจะขึน้ ดอกเบีย้ ได้เร็วกว่า

ค่าเงินตลาดเกิดใหม่ (EM) บางสกุลใน 3 เดือนล่าสุด
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CPI สหรั ฐ มิ . ย. “ไม่ ช ะลอ” อย่ า งที่ต ลาดคิ ด +5.4%YoY เร่งตัวและ
สูงสุดในรอบเกือบ 13 ปี เงินเฟ้อพืน้ ฐานไม่รวมอาหารและพลังงาน (Core
CPI) +4.5% สูงสุดตัง้ แต่ ก.ย. 1991 บรรดานักวิเคราะห์ทยอย “มอบตัว”
ยอมรับว่า ภาวะเงินเฟ้อสูงคงลากยาวกว่าที่เคยคาดไว้
PIMCO เผยมุ ม มอง “Supply Bottlenecks Likely to Ease by the End
of the Year” (8 ก.ค.) คาดว่ า เงิ น เฟ้ อ เร่ง ขึ น้ ในอี ก หลายเดื อ นข้า งหน้า
เนื่องจากดีมานด์พ่งุ แต่ซพั พลายไม่เพียงพอ ก่อนที่จะเริ่มคลี่คลายลงในช่วง
ปลายปี ภายใต้เงื่อนไขสาคัญ ต้องไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนใหม่ๆเข้ามาซา้ เติม
ภาวะอุ ป ทานชะงั ก งั น อี ก PIMCO มั่ น ใจเฟดอดทนต่ อ ภาวะชั่ ว คราว
ดังกล่าวจึงปรับนโยบายการเงินเข้มงวดช้ากว่าที่อื่นๆ ส่งผลกดดันค่าเงิน
ดอลลาร์ พร้อมชี ห้ ลายธุรกิจ “ปลายนา้ ” (downstream) โดนต้นทุนสูงบั่น
ทอนอัตรากาไร (profit margin) สวนทางกลุ่มที่ได้เปรียบจากภาวะคอขวด
ฝั่งอุปทานซึง่ รวมถึงธุรกิจ “ต้นนา้ ” (upstream) อย่างผูผ้ ลิตสินค้าโภคภัณฑ์
อุ ต สาหกรรมต้ น น้ า (Upstream) เช่ น โลหะและเหมื อ งแร่ (Metals &
Mining) มีอานาจกาหนดราคา (pricing power) จึงรักษาอัตรากาไร (profit
margin) ได้ดีกว่าส่วนอื่นของห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเฉพาะในภาวะเงินเฟ้อสูง
ต่อเนื่อง อันมีสาเหตุสาคัญจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังเช่นปั จจุบนั
“ค่าพรีเมี่ยม” ที่ทาให้ราคาแพงเกิน น่าจะหายไปเยอะแล้วจากสินค้า
โภคภัณฑ์หลายตัวรวมถึง หุน้ เหมือง ไม่ว่าจะเป็ น speculation premium
(หายเพราะจี น ปรามเก็ ง ก าไร) rotation premium (หายเพราะยี ล ด์ล ง)
reflation premium (หายเพราะนักลงทุนไม่กลัวเงินเฟ้อ) เปิ ดโอกาสสาหรับ
ผูท้ ่ตี อ้ งการลงทุนเพื่อรับประโยชน์จากปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาว
สินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภทอาจมีอนาคตแตกต่างกันมาก นา้ มัน
และถ่ า นหิ น ถูก ใช้เ ป็ น แหล่ง พลัง งานในสัดส่ว นน้อ ยลงเรื่อ ยๆเนื่ อ งจาก
ประเด็นสิ่งแวดล้อมแต่ ความต้องการโลหะหลายชนิดกลับเพิ่มขึน้ แบบก้าว
กระโดดตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน
ยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และพลังงานสะอาด เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสาหรับ Metals & Mining ซึ่งจัดเป็ นหุน้ วัฏจักร
ถู ก ลดทอนด้ว ยเป้ า หมายนโยบายภาครัฐ แปลว่ า ถ้า เศรษฐกิ จ ชะลอ
ประเทศยัก ษ์ใ หญ่ ก็คงใช้ “ท่ า ไม้ตาย” เร่ง ลงทุน โครงสร้างพืน้ ฐานตาม
แนวทางที่วางไว้แล้วคือมุ่งแก้ปัญหาสภาพอากาศ (Climate Change) ช่วย
หนุนความต้องการวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง “เข้าทาง” หุน้ กลุม่ เหมืองอยู่ดี
KTAM World Metals and Mining Fund (KT-MINING) เป็ น กองทุน รวม
หมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ ลงทุนในหน่วยของ
Allianz Global Metals and Mining (กองทุนหลัก) เน้นหุน้ ของบริษัทซึ่งมี
ยอดขายและกาไรจากการสารวจ สกัด หรือแปรรู ปทรัพยากรธรรมชาติ
จาพวกโลหะที่ไม่มีองค์ประกอบของเหล็ก (เช่น นิกเกิล ทองแดง อลูมิเนียม)
และแร่อื่นๆ เหล็กกล้า ถ่านหิน โลหะมีค่า (เช่น ทอง แพลทินมั ) เพชร เกลือ
และแร่อตุ สาหกรรม (เช่น กามะถัน)
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
ดีเลย์ = รันเวย์สนั ้ โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์” สัน้ ลง
ไทย
 เรือ่ ยๆจนเริม่ “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE)
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อยก๊าซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจากัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดังกล่าว
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% พ.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่
(มุมมองบวก)  small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุ น “การบริโภค” ปั จจัยบวกระยะสัน้ : เศรษฐกิจ
จีน
 ชะลอทาให้รฐั บาลหันมาสนับสนุนการเติบโตมากขึน้ fund flows ต่างชาติมแี นวโน้มไหลเข้าจีนทัง้ ตลาดหุน้ และตลาดบอนด์
การปรับฐานทีเ่ พิง่ ผ่านไปเปลีย่ นรูปแบบตลาดขาขึน้ จาก liquidity driven กลายมาเป็ น quality & growth driven ในปั จจุบนั
โควิ ดระลอกใหม่ทาให้หลายประเทศเปิ ดเศรษฐกิ จล่าช้ากว่าแผนเดิ ม ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวอาเซียนไม่ค่อยเด่น
อาเซียน

หุน้ เวียดนามน่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทว่าขึน้ มามากจึงพักฐานตามทีเ่ ราคาดไว้
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” ยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y) ลงมาต่ากว่า -1%
ทองคา
 เป็ นสภาวะทีไ่ ม่มเี สถียรภาพและน่าจะกลับตัวขึน้ ไปในไม่ชา้ เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นตัวต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้าง
สิ นทรัพย์
ความต้องการโลหะหลายชนิ ดมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นแบบก้าวกระโดด ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ทางเลือก
โลหะ &
อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) และพลังงานสะอาด เป็ นปั จจัยบวกระยะยาวสาหรับการลงทุน KT-MINING

เหมืองแร่
หุน้ กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ ผ่านพ้นการปรับฐานในช่วงเดือนทีผ่ ่านมา เปิ ดโอกาสเข้าซือ้ สะสมรอบใหม่
อานาจกาหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจากัดในภาพรวม ยีลด์พนั ธบัตรเริม่ ทรงตัวช่วยหนุ นราคาฟื้ นและคงยืน
อสังหาริ มทรัพย์ 
ต่อไปได้ในตลาดทีส่ ถานการณ์โควิดคลีค่ ลาย ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวของอสังหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่น
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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