KTAM Weekly Strategy
ไม่เลือกข้าง
“หันหลอก” หรือ “โยกหลอก” คงเป็ นคาแปลภาษาไทยที่ใกล้เคียงสุดของ
“Head Fake” ศัพท์กีฬาใช้กบั เกมเช่น บาสเกตบอล หมายถึงยุทธวิธีท่ผี เู้ ล่น
แสร้งหันหน้ามองคล้ายจะส่งบอลไปทางหนึ่ง แต่เอาเข้าจริงกลับส่งในทิศ
ทางตรงข้าม (หันซ้ายแต่ส่งขวา หรือ หันขวาแต่ส่งซ้าย) คานีถ้ ูกยืมมาใช้
อธิ บายความเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน เมื่อราคาสินทรัพย์หรือตัวแปร
บางอย่าง “ขึน้ หลอก” (ขึน้ ชั่วครูแ่ ล้วลง) หรือ “ลงหลอก” (ลงชั่วครูแ่ ล้วขึน้ )
ความกังวลเงินเฟ้ อ (ในสหรัฐ) ยังคงปกคลุมตลาดและมีอิทธิพลมากต่อ
การวางสถานะลงทุน เราสนใจความเห็นของขาใหญ่ในตลาดตราสารหนี ้
เพราะแนวโน้มเงินเฟ้อและยีลด์พนั ธบัตรคือปั จจัยสาคัญ สุดขัว้ ของพวกเขา
สัปดาห์ท่ีผ่านมา PIMCO เพิ่งนาเสนอมุมมองระยะสัน้ (cyclical outlook)
“Dealing With an Inflation Head Fake” ระบุ ว่ า เงิ น เฟ้ อ น่ า จะเร่ง ขึ น้ แค่
“ชั่วคราว” และอาจสร้างความผันผวนในตลาดได้เป็ นระยะ แต่พอครึง่ ปี หลัง
อัตราเงินเฟ้อก็คงจะชะลอลงและต่ากว่าเป้าของเฟดไปอีก 1-2 ปี
Joachim Fels ที่ปรึกษาเศรษฐกิจโลกของ PIMCO ซึ่งเป็ น 1 ใน 2 ผูเ้ ขียน
บทความ ชีเ้ หตุผล 2 ประการที่ทาให้เชื่อว่า แผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
หลายล้านล้านดอลลาร์ของไบเดน ไม่น่าเร่งเงินเฟ้อระยะยาวขึน้ ได้มากนัก
1. การลงทุนมูลค่ามหาศาลมิได้เกิดขึน้ รวดเดียวทันที แต่จะทยอยทาไปอีก
หลายปี ขา้ งหน้า 2. เม็ดเงินจานวนมากคงต้องจัดหาด้วยวิธีขึน้ ภาษี ทงั้ นิติ
บุคคลและผูม้ ีรายได้สูง ดังนั้น “ผลกระทบสุทธิ ” จากเมกะโปรเจคที่มีต่อ
แนวโน้มเงินเฟ้อจึงไม่น่าจะครึกโครมตามตัวเลขแพคเกจมหึมาดังกล่าว
นอกจากนี ้ Fels คาดเฟดเริ่มลด QE ต้นปี หน้า โดยอาจส่งสัญญาณอย่าง
เร็วเดือน มิ.ย. ปี นีเ้ ลยหากมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื ้ นชัดเจน
ระวัง! นักลงทุนอาจเผชิญ Head Fake (ราคาขึน้ /ลงหลอก) ในระยะนี้
Head Fake 1) ยีลด์พนั ธบัตรย่อลงวันพฤหัสฯ 1 เม.ย. “April Fool’s Day”
เปิ ดทางหุน้ เทคและพลพรรค growth stocks ทะยานพรึบพรับ แต่ส่วนหนึ่ง
อาจเป็ นผลจากเทรดเดอร์ปรับพอร์ต (rebalancing) ช่วงเปลี่ยนไตรมาส

พอวันศุกร์ตลาดหุน้ สหรัฐหยุด Good Friday แต่ตลาดบอนด์ซง่ึ เปิ ดเทรดใน
วันทาการสุดท้ายของสัป ดาห์ศัก ดิ์สิทธิ์ ตอบรับข้อมูลจ้างงานนอกภาค
เกษตร มี.ค. บวกแรงเกินคาดโดย เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
(US Treasury Yield Curve) ปรับตัวแบบ bear flattening ช่วงอายุ 5-30 ปี
(5Y +7bps, 7Y +5bps, 10Y +3bps, 20Y +3bps, 30Y +1bps) แปลว่า
ตลาดตราสารหนี ม้ องตัวเลขแรงงานแกร่งน่าจะส่งผลให้เฟด “เข้มงวด”
กว่าเดิมคือมีโอกาสลด QE หรือขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าคาด แล้วถ้าสัปดาห์นี ้
ตลาดหุน้ ตกใจที่เห็นยีลด์เด้งก็อาจนาไปสู.่ ..
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Head Fake 2) นักลงทุนกลับไปทา rotation ขายหุน้ เติบโต-ซือ้ หุน้ วัฏจักร
พร้อมเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อและยีลด์พนั ธบัตร ก่อสภาวะขัดแย้งระหว่าง
“ความกังวลระยะสัน้ ” (เงินเฟ้อสูงยีลด์สงู ) กับ “แนวโน้มระยะยาว” (เงินเฟ้อ
ต่ายีลด์ต่า) หากมุมมองของ PIMCO เป็ นจริง ณ จุดหนึ่งยีลด์พนั ธบัตรก็จะ
หยุดปรับตัวขึน้ พร้อมกับการสิน้ สุดของ rotation trades
ความไม่ แ น่ น อนยั ง สู ง เมื่ อ เข้ า สู่ ไ ตรมาส 2 บรรดาผู้ร่วมตลาดต่างมี
ความเห็นหลากหลายเรื่องแนวโน้มเงินเฟ้อและยีลด์พนั ธบัตร เรายึดสไตล์
“ไม่เลือกข้าง” วางพอร์ต “สมดุล” พร้อมรับสถานการณ์ท่อี าจผันแปร
กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เราเน้ น มีความสมดุลพร้อมปั จจัยขับเคลื่อน
การเติ บ โตระยะยาว KT-Ashares, KT-CHINA, KT-WTAI, KT-ASIAG
และล่าสุด KT-CLIMATE พร้อมเสริมตลาดที่น่าจะทาได้ดีทงั้ 2 สถานการณ์
ไม่ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งหรืออ่อนค่าคือ “หุน้ ไทย” โดยเลือกใช้ KTEF
นอกจากนีเ้ ราชอบกองทุนที่เน้นอสังหาฯ KT-PIF, KT-PROPERTY เพื่อรับ
โอกาสฟื ้ นตัวอย่างจริงจังหลังกระจายวัคซีนป้องกันโควิด รวมถึงตลาดที่มี
สตอรี่เฉพาะตัวอย่ างเวีย ดนามผ่า น KT-CLMVT เราเชื่ อว่าทั้งหมดนี ค้ ือ
ส่วนผสมที่ลงตัว ณ ปั จจุบนั และต่อไปในช่วงไตรมาสข้างหน้า

KT-CLIMATE เป็ นตัวเลือกอันดับ 1 สาหรับเดือน เม.ย. ตามมุมมอง
ใน KTAM Focus (21 มี . ค.) “Climate: The New Defensive” รัฐ บาลทั่ว
โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี
หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส”
(Paris Agreement) ซึ่ ง มุ่ง ขจัด การปล่ อ ย CO2 ให้เ หลื อ ศูน ย์ (net zero)
และจากัดอุณหภูมิโลกเฉลี่ยให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วง
กลางศตวรรษ Climate Change จึ ง มาแรงแซงทุก ธี ม ลงทุน เข้า ข่ า ยหุ้น
defensive บนความ “แน่ น อน” ดัง กล่า ว เราตั้ง ใจวางตัว KT-CLIMATE
เป็ น “หุน้ โลก” ในพอร์ต เพราะกระจายดีในแง่ภมู ิศาสตร์ และเชื่อว่าธุรกิจที่
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม กาลังได้รบั “ลมหนุน” ทัง้ เงินลงทุน
จากภาครัฐ รวมถึงกฎระเบียบที่ใช้ขบั เคลื่อนสู่เป้าหมาย Climate Change
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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
หลำยปี หรือหลำยสิบปี ขำ้ งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ 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 
เรำเน้น 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
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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 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

