KTAM Weekly Strategy
จีน + ญี่ปุ่น
Nikkei 225 บวกแรงต่อเนื่อง ตลาดหุน้ อาทิตย์อทุ ยั กลับมาคึก คักรับข่าว
ใหญ่ ตั้ง แต่ วัน ศุ ก ร์ (3 ก.ย.) “นายกฯสุง ะเตรี ย มลาออก” จุ ด ประกาย
ความหวังว่าบรรดาผูท้ า้ ชิงตาแหน่งประธานพรรค LDP ซึง่ แทบการันตีเก้าอี ้
นายกฯญี่ ปุ่นคนใหม่ จะพากันเกทับอัพเกรดผุดแพคเกจยักษ์ระดับหลาย
ล้านล้านเยนเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก
ข้อมูลแรงงานสหรัฐ ส.ค. ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ากว่าคาดมาก
...แต่มิได้แปลว่าแย่... ตัวเลข non-farm payrolls ก.ค. ปรับปรุ งดีขนึ ้ อัตรา
ว่างงานลด โควิดเดลตาระบาดกดดันร้านอาหาร/บาร์และค้าปลีกส่งผลให้
จ้า งคนน้อ ยลงก็ จ ริ ง แต่ ภ าคบริ ก ารมื อ อาชี พ /ธุ ร กิ จ (professional and
business services) และขนส่ง /โกดัง สิน ค้า กลับ จ้า งงานเพิ่ม เป็ น ปั จจัย
หนุนค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง (average hourly earnings) พุ่งแรงกว่าคาด
ผู้กาหนดนโยบายการเงินตารางแน่นในสัปดาห์นี้ นอกจากการประชุม
แบงก์ชาติ ออสเตรเลีย แคนาดา และ ยูโรโซน (ECB) ก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่
เฟดหลายคนออกมาพูด น่าสนใจว่าสุม้ เสียงจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร?
หลัง จากหลายคนรัว กลอง “อยากลด QE เร็ ว ๆ” ก่ อ นเจอสุ น ทรพจน์
Nothingburger ของ Powell ที่ Jackson Hole และ payrolls ต่ากว่าคาด
ประธานเฟดโชว์จุดยืน “ผ่อนคลายสุดแล้ว” ที่สัมมนา Jackson Hole
ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้แย่แต่ เงินเฟ้อสูงกาลังก่อปั ญหา ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงท่าทีครัง้ หน้าควรไปทาง “เข้มงวด” หรืออย่างน้อยก็ไม่น่าจะ
ผ่อนคลายกว่านี ้ เราจึงอยากเติมสินทรัพย์บางตัวเข้าพอร์ตเพื่อ “ดักหน้า”
ท่าทีในอนาคตของเฟดโดย “หุ้นญี่ปุ่น” มีโอกาส outperform เพราะมัก
ชอบยีลด์พนั ธบัตรสหรัฐปรับตัวขึน้ และ/หรือดอลลาร์แข็งค่า แถมญี่ปนเป็
ุ่ น
ตลาดพัฒ นาแล้ว ขนาดใหญ่ แ ห่ ง เดี ย วในกลุ่ม G-3 ที่ ยัง รอ “เปิ ด เมื อ ง”
(สหรัฐ, ยุโรป เปิ ดนานแล้ว)

“ขบวนเก็บตก” บทความคอลัมน์ KTAM Focus (5 ก.ย.) ยืนยันมุมมอง
overweight หุน้ ญี่ ปุ่น: KT-JPFUND และ KT-JAPAN ซึ่งเราเพิ่ง อัพเกรด
ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน (30 ส.ค.) แม้จากนัน้ เป็ นต้นมา Nikkei 225 พุ่งทะยาน
โดดเด่น แต่ถ้า เที ย บกับ ตลาดพัฒ นาแล้ว แห่ ง ใหญ่ ๆ ซึ่ง ล่ ว งหน้า ไปไกล
ระดับราคาหุน้ ญี่ปนุ่ ก็ถือว่า “ถูกมาก” อยู่ดี ...รถขบวนนีย้ งั ขึน้ ได้สบายๆ
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

6 กันยายน 2564

มูลค่าซือ้ ขายตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (A-shares) > 1 ล้านล้านหยวน
ตลอด 6 สัปดาห์ท่ีผ่านมา และพุ่งแตะระดับสูงสุดของปี เมื่อวันพุธ (1 ก.ย.)
1.71 ล้านล้านหยวน เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ย 8.4 แสนล้าน/วัน ใน 2 ปี ลา่ สุด
ตามข้อมูลของ Wind Information ซึง่ เปิ ดเผยในบทความของ CNBC
นักลงทุนจีนหันกลับเข้าตลาดหุ้น เนื่องจากตัวเลือกลงทุนยอดนิยมอื่นๆ
โดนรัฐบาลปั กกิ่งคุมเข้มทัง้ อสังหาฯ และ คริปโต
นโยบาย Common Prosperity “เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งร่ ว มกั น ” มุ่ง ลดความ
เหลื่อมลา้ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบหลายภาคธุรกิจ แม้การเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรม “จีนใหม่” (New China) อาทิ การศึกษา และ เทคโนโลยี
เคยตกเป็ นข่าวครึกโครม ทว่านักวิเคราะห์บางรายเตือน อย่ามองข้าม “อสังหาฯ”
เพราะการเก็งกาไรที่อยู่อาศัยสร้างภาระแก่ครัวเรือนตลอดมา ขณะความ
มั่งคั่ง 65% ของชาวจีนอยู่ท่อี สังหาฯ สัดส่วนสูงมากเทียบกับ 49% ในสหรัฐ
(ข้อ มูล จาก Noah Research ปี 2018) สภาวะดัง กล่า วน่าจะเข้าทานอง
TINA (There Is No Alternative) สินทรัพย์อื่นๆดูไม่ค่อยมีอะไรน่าลงทุน
เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสฟื้ นในช่วงทีเ่ หลือของปี

กองทุ น เปิ ดเคแทม เจแปน อิ ค วิ ตี้ ฟั น ด์ (KT-JAPAN) เน้นลงทุนใน
หน่วยของ Horizon Japanese Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก)
มุ่งบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 2/3
ในบริ ษั ท ญี่ ปุ่ นขนาดเล็ ก (Smaller Japanese Companies) ซึ่ง หมายถึ ง
บริ ษั ท ที่ มี market cap ต่ า สุด 25% ของตลาดญี่ ปุ่ น ทั้ง นี ้ หุ้น ขนาดเล็ ก
(small cap) มีโอกาสโตสูง ตรงกับปั จจัยที่ตอ้ งการลงทุน (pure exposure)
เพราะมักทาธุรกิจน้อยประเภท และมีโอกาสควบรวมกิจการ (M&A)
กองทุนเปิ ดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟั นด์ (KT-JPFUND) เน้น
ลงทุ น ในหน่ ว ยของ iShares Core Nikkei 225 ETF มุ่ ง บริ ห ารให้ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average
(ดัชนีหรือตัวชีว้ ัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ ในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนเดียวกับจานวนหุน้ ในดัชนีนิคเคอิ 225
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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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว สถานการณ์โควิดคลีค่ ลายลงบ้างจนเริม่ เปิ ดเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
ไทย
 ตลาดหุน้ ไทยอาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น
KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชิญความไม่แน่ นอนสูงเหมาะกับ พอร์ตสไตล์ low volatility ดังเช่นกองทุนหลัก
โลก
KT-WEQ ซึ่งคัดเลือกหุ้นบนพื้นฐาน QSP (Quality คุณภาพสูง / Stability เสถียรภาพสูง / Price ราคาหุ้นไม่แพงเกิน)

ขณะทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัยเติบโตระยะยาวแกร่งเข้าข่าย defensive growth
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% ก.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
เตรียมเข้าสู่ Mid-Cycle ด้วยหุ้นเทคยุโรป ECB ผ่อนคลายการเงินและรัฐบาลกระตุ้นการคลังยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจ
ยุโรป
 โดยมี Green Deal และ Digitalization เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ทัง้ นี้ ยุโรปเข้าสู่ช่วงกลางของวัฏจักร
(mid-cycle) สนับสนุนการลงทุนหุน้ เติบโตสูงกลุ่มทีอ่ งิ ปั จจัยระยะยาว เช่น เทคโนโลยี
ธี มเปิ ดเมืองที่ยงั มีอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ว ญี่ป่ ุนเร่งฉีดวัคซีน ปั จจัยการเมืองน่ าจะชัดเจนขึน้ เมื่อใกล้เลือกตัง้ ปลายปี
ญี่ปนุ่
 หุ้นญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
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 หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ 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
ถอยครึ่งก้าวก่อนเดิ นหน้ าต่อ ตลาดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจากสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลกน้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมาก
จีน
 รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, ติวเตอร์) แต่ก็เพิม่ การสนับสนุ นหลายธุรกิจ เปิ ดโอกาส active managers กองทุน
หลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ศักยภาพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว ทว่าในระยะยาวปั จจัยขับเคลื่อนของอาเซียนไม่ค่อยโดดเด่น อย่างไรก็ตาม
อาเซียน 
หุน้ เวียดนามน่าสนใจสุดเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM สนับสนุนการลงทุน KT-CLMVT
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากด้วยแรงซือ้ ของผูล้ งทุนรายย่อยจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
ทองคา
 ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว “ยีลด์แท้จริง” ยังมีโอกาสกลับตัวขึน้ อาจกดดันราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคา
ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหันมาควบคุ ม เงินเฟ้ อ จริง จัง หากเป็ นจริง จะบัน่ ทอนความต้อ งการ
สิ นทรัพย์
โลหะ &
สินทรัพย์ inflation hedge เพิม่ ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง หุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดมี านด์
ทางเลือก

เหมืองแร่
ระยะยาวจากปั จจัยหลักๆเช่น EV, Climate Change ยังแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุน้ กลุ่มนี้ปรับตัวขึน้ มากในช่วงปี ทผ่ี ่านมา
downside risk เปิ ดกว้างเกินไปจน “ไม่คมุ้ เสีย่ ง”
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีด อย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
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 แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
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 งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก 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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