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จุดสนใจกลับไปทีจ่ นี
สหรัฐ-จีน เซอร์ไพรส์จับมือแถลงเร่งลดโลกร้อนระหว่างประชุม COP26
สร้าง “จุดร่วม” ปูทาง ไบเดน-สี ประชุมออนไลน์ 15 พ.ย. (เวลาสหรัฐ)
สั ญ ญาณผ่ อ นคลายอสั ง หาฯจีน รั ว ใส่ ต ลาด กระตุกราคาทั้งหุน้ และ
บอนด์พญามังกรฟื ้ นแกร่งในสัปดาห์ลา่ สุด
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Credit Suisse ชอบหุ้ น ญี่ ปุ่ นมากที่ สุ ด ในบรรดาตลาดพั ฒ นาแล้ ว
Suresh Tantia นักกลยุทธ์อาวุโสให้สมั ภาษณ์ CNBC ระบุปีนี ้ Nikkei 225
บวกไม่ถึง 8% underperform S&P 500 ซึ่งทะยานกว่า 24% ทัง้ ที่แนวโน้ม
กาไรบริษัทญี่ปนเติ
ุ่ บโตดี ชีห้ ลายปั จจัยพร้อมเข้ามาเปลี่ยนเทรนด์ดงั กล่าว
อาทิ มาตรการกระตุน้ ของรัฐบาล เงินเยนอ่อนค่า ระดับราคาหุน้ ถูกมาก
รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุมัตแิ พคเกจกระตุ้นมูลค่ากว่า 40 ล้านล้านเยน
ปลายสัปดาห์นี ้ (19 พ.ย.) ใหญ่กว่าที่เคยได้ยิน
กูรูหลายค่ายรวมถึง Goldman, UBS, Barclays มองหุน้ ยุโรปไปต่อปี หน้า
หลังผลประกอบการ Q3 โชว์แกร่งสวนสารพัดปั จจัยลบ โดยการลงทุนภาค
ธุรกิจตลอดจนนโยบายกระตุน้ ภาครัฐเป็ นพลังขับเคลื่อนสาหรับปี 2022
ความเห็นของนักกลยุทธ์ KTAM
ตลาดจีนคลายกังวล ส่งผลให้นกั ลงทุนเรียกร้อง “ส่วนชดเชยความเสี่ยง”
(risk premium) น้อยลง ราคาหุน้ และตราสารหนีจ้ ีนจึงเริ่มฟื ้ นจากระดับต่ามาก
(หุน้ ราคาถูก บอนด์ยีลด์สงู ) น่าสะสมเพิ่ม KT-Ashares, KT-CHINA และ
KT-CHINABOND ให้เต็มศักยภาพตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เศรษฐกิจจีน ต.ค. “ไม่แย่” ค้าปลีกและผลผลิตอุตสาหกรรมโตดีกว่าคาด
ขณะการลงทุน สิ น ทรัพย์ถาวรแผ่ ว สะท้อนจุดยื นนโยบายจี น ไม่ ได้ตั้ง ใจ
กระตุน้ ทางนี ้ แต่ม่งุ ผ่อนคลายกฎ-ลดภาระแบบเจาะจงรายธุรกิจมากกว่า
CPI สหรัฐ ต.ค. +6.2% สูงสุดกว่า 30 ปี กดความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคต่าสุด
รอบทศวรรษ “ตาแหน่งว่าง” เกิน “คนว่างงาน” เกื อบ 3 ล้าน กระตุน้ คน
เปลี่ยนงานอัพเงินเดือน “อัตราลาออก” (quits rate) สูงเป็ นประวัติการณ์
หนุนค่าจ้างพุ่งจ่อดันเงินเฟ้ออีกระลอก

ผลประมูล พันธบัตรสหรั ฐ อายุ 10 ปี และ 30 ปี “ดีมานด์อ่อนแอ”
หนุนยีลด์พ่งุ ขึน้ นาโดยช่วงกลาง curve อายุ 5 ปี +20 bps ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา
สะท้อนความคาดหวังของตลาดว่า เฟดอาจขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าที่เคยคาดไว้
สภาคองเกรสสหรัฐผ่านงบโครงสร้างพืน้ ฐาน $1 ล้านล้านเรียบร้อย
สัปดาห์นีจ้ ่อเคาะแพคเกจสังคมสิ่งแวดล้อม Build Back Better ไซส์ล่าสุด
$1.75 ล้านล้าน ซึง่ ยังมีประเด็นขัดแย้งกันเองภายในพรรคเดโมแครต
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

เงินเฟ้ อสูงบีบเฟดขึน้ ดอกเบีย้ เร็ว ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคปรับตัวลงคงแค่
ชั่วคราวเพราะตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งมาก สัญญาณรบกวนระยะสัน้
เปิ ดโอกาสลงทุนหุน้ กลุ่มการเงิน KT-FINANCE รับแนวโน้มดอกเบีย้ ขาขึน้
รวมถึงหุน้ ญี่ปนุ่ KT-JAPAN, KT-JPFUND ซึง่ มักได้ประโยชน์ทางอ้อมจาก
เยนอ่อนค่าเมื่อธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกพากันขึน้ ดอกเบีย้ ก่อนญี่ปนุ่
COP26 ตอกยา้ ธีมใหญ่ระยะยาวสู้โลกร้อน KT-CLIMATE นอกจากนี ้
“หุน้ ยุโรป” ก็รบั อานิสงส์ในฐานะผูน้ าด้านสิ่งแวดล้อมโดยมี “เทคโนโลยี”
เป็ นหัวใจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง KT-EUROTECH จึงตอบโจทย์พร้อม
ด้วยโมเมนตัมการเติบโตแรงถึงปี หน้า ซึง่ กาลังดึงดูดสายตานักลงทุน
ผู้ลงทุนควรเริ่มทยอยขายเฉพาะส่วนกาไรตัวทีข่ ึน้ มาแรง พักเงินไว้ใน
KTSTPLUS เตรียมสภาพคล่องไว้หาโอกาสใหม่ๆหากความผันผวนมาเยือน
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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
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลมีโอกำสแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
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 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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