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Head Fake 2) นักลงทุนกลบัไปท า rotation ขายหุน้เติบโต-ซือ้หุน้วัฏจักร 
พรอ้มเพิ่มคาดการณเ์งินเฟ้อและยีลดพ์นัธบัตร ก่อสภาวะขดัแยง้ระหว่าง 
“ความกงัวลระยะสัน้” (เงินเฟ้อสงูยีลดส์งู) กบั “แนวโนม้ระยะยาว” (เงินเฟ้อ
ต ่ายีลดต์  ่า) หากมมุมองของ PIMCO เป็นจริง ณ จดุหนึ่งยีลดพ์นัธบตัรก็จะ
หยดุปรบัตวัขึน้พรอ้มกบัการสิน้สดุของ rotation trades 
ความไม่แน่นอนยังสูงเม่ือเข้าสู่ไตรมาส 2 บรรดาผู้ร่วมตลาดต่างมี
ความเห็นหลากหลายเรื่องแนวโนม้เงินเฟ้อและยีลดพ์นัธบตัร เรายึดสไตล ์
“ไม่เลือกข้าง” วางพอรต์ “สมดุล” พรอ้มรบัสถานการณท์ี่อาจผนัแปร 
กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เราเน้น มีความสมดุลพรอ้มปัจจัยขบัเคลื่อน
การเติบโตระยะยาว KT-Ashares, KT-CHINA, KT-WTAI, KT-ASIAG 
และลา่สดุ KT-CLIMATE พรอ้มเสรมิตลาดที่น่าจะท าไดด้ีทัง้ 2 สถานการณ์
ไม่ว่าดอลลารส์หรัฐจะแข็งหรืออ่อนค่าคือ “หุน้ไทย” โดยเลือกใช ้KTEF 
นอกจากนีเ้ราชอบกองทนุที่เนน้อสงัหาฯ KT-PIF, KT-PROPERTY เพื่อรบั
โอกาสฟ้ืนตวัอย่างจริงจงัหลงักระจายวคัซีนป้องกนัโควิด รวมถึงตลาดที่มี
สตอรี่เฉพาะตัวอย่างเวียดนามผ่าน KT-CLMVT เราเช่ือว่าทั้งหมดนีค้ือ
สว่นผสมที่ลงตวั ณ ปัจจบุนัและตอ่ไปในช่วงไตรมาสขา้งหนา้ 
 

 
 

KT-CLIMATE เป็นตัวเลือกอันดับ 1 ส าหรับเดือน เม.ย. ตามมมุมอง
ใน KTAM Focus (21 มี.ค.) “Climate: The New Defensive” รัฐบาลทั่ ว
โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้นอย่างต่อเน่ืองไปอีกหลายปี
หรือหลายสิบปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารีส” 
(Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อย  CO2 ให้เหลือศูนย์ (net zero) 
และจ ากดัอณุหภมูิโลกเฉลี่ยใหส้งูขึน้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วง
กลางศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุ้น 
defensive บนความ “แน่นอน” ดังกล่าว เราตั้งใจวางตัว KT-CLIMATE 
เป็น “หุน้โลก” ในพอรต์ เพราะกระจายดีในแง่ภมูิศาสตร ์และเช่ือว่าธุรกิจที่
สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดลอ้ม ก าลงัไดร้บั “ลมหนนุ” ทัง้เงินลงทนุ
จากภาครฐั รวมถึงกฎระเบียบที่ใชข้บัเคลื่อนสู่เปา้หมาย Climate Change 
 

 

ไม่เลือกข้าง 
“หนัหลอก” หรือ “โยกหลอก” คงเป็นค าแปลภาษาไทยที่ใกลเ้คียงสดุของ 
“Head Fake” ศพัทกี์ฬาใชก้บัเกมเช่น บาสเกตบอล หมายถึงยทุธวิธีที่ผูเ้ลน่
แสรง้หนัหนา้มองคลา้ยจะส่งบอลไปทางหนึ่ง แต่เอาเขา้จริงกลบัส่งในทิศ
ทางตรงขา้ม (หันซา้ยแต่ส่งขวา หรือ หันขวาแต่ส่งซา้ย) ค านีถู้กยืมมาใช้
อธิบายความเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน เมื่อราคาสินทรพัยห์รือตัวแปร
บางอย่าง “ขึน้หลอก” (ขึน้ชั่วครูแ่ลว้ลง) หรอื “ลงหลอก” (ลงชั่วครูแ่ลว้ขึน้) 
ความกังวลเงินเฟ้อ (ในสหรัฐ) ยงัคงปกคลมุตลาดและมีอิทธิพลมากต่อ
การวางสถานะลงทุน เราสนใจความเห็นของขาใหญ่ในตลาดตราสารหนี ้
เพราะแนวโนม้เงินเฟ้อและยีลดพ์นัธบตัรคือปัจจยัส าคญัสดุขัว้ของพวกเขา 
สปัดาหท์ี่ผ่านมา PIMCO เพิ่งน าเสนอมมุมองระยะสัน้ (cyclical outlook) 
“Dealing With an Inflation Head Fake” ระบุว่าเงินเฟ้อน่าจะเร่งขึน้แค่ 
“ชั่วคราว” และอาจสรา้งความผนัผวนในตลาดไดเ้ป็นระยะ แต่พอครึง่ปีหลงั 
อตัราเงินเฟ้อก็คงจะชะลอลงและต ่ากว่าเปา้ของเฟดไปอีก 1-2 ปี 
Joachim Fels ที่ปรกึษาเศรษฐกิจโลกของ PIMCO ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ผูเ้ขียน
บทความ ชีเ้หตุผล 2 ประการที่ท  าใหเ้ช่ือว่า แผนลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
หลายลา้นลา้นดอลลารข์องไบเดน ไม่น่าเรง่เงินเฟ้อระยะยาวขึน้ไดม้ากนกั 
1. การลงทนุมลูค่ามหาศาลมิไดเ้กิดขึน้รวดเดียวทันที แต่จะทยอยท าไปอีก
หลายปีขา้งหนา้ 2. เม็ดเงินจ านวนมากคงตอ้งจดัหาดว้ยวิธีขึน้ภาษีทัง้นิติ
บุคคลและผูม้ีรายไดสู้ง ดังนั้น “ผลกระทบสุทธิ” จากเมกะโปรเจคที่มีต่อ
แนวโนม้เงินเฟ้อจึงไม่น่าจะครึกโครมตามตัวเลขแพคเกจมหึมาดังกล่าว 
นอกจากนี ้Fels คาดเฟดเริ่มลด QE ตน้ปีหนา้ โดยอาจส่งสญัญาณอย่าง
เรว็เดือน มิ.ย. ปีนีเ้ลยหากมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืนชดัเจน 
ระวัง! นักลงทุนอาจเผชิญ Head Fake (ราคาขึน้/ลงหลอก) ในระยะนี ้
Head Fake 1) ยีลดพ์นัธบตัรย่อลงวนัพฤหสัฯ 1 เม.ย. “April Fool’s Day” 
เปิดทางหุน้เทคและพลพรรค growth stocks ทะยานพรบึพรบั แต่ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากเทรดเดอรป์รบัพอรต์ (rebalancing) ช่วงเปลี่ยนไตรมาส 
 

 
 

พอวนัศกุรต์ลาดหุน้สหรฐัหยดุ Good Friday แตต่ลาดบอนดซ์ึง่เปิดเทรดใน
วันท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ิ ตอบรับข้อมูลจ้างงานนอกภาค
เกษตร มี.ค. บวกแรงเกินคาดโดย เสน้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐั 
(US Treasury Yield Curve) ปรบัตวัแบบ bear flattening ช่วงอาย ุ5-30 ปี 
(5Y +7bps, 7Y +5bps, 10Y +3bps, 20Y +3bps, 30Y +1bps) แปลว่า
ตลาดตราสารหนีม้องตัวเลขแรงงานแกร่งน่าจะส่งผลใหเ้ฟด “เข้มงวด” 
กว่าเดิมคือมีโอกาสลด QE หรือขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด แลว้ถา้สปัดาห์นี ้
ตลาดหุน้ตกใจที่เห็นยีลดเ์ดง้ก็อาจน าไปสู.่.. 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  
ระยะสัน้-กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต ่ำตำมดอกเบีย้นโยบำย มไีวเ้พือ่ใหส้ภำพคล่องแก่พอรต์เป็นหลกั 
ระยะยาว (10Y) ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 

ต่างประเทศ  

ตราสารปลอดภยัหรือเกรดสูง: ยลีด์พนัธบตัรโลกน่ำจะยงัคงผนัผวนตำมสหรฐั เพรำะเฟดยงัไม่ออกมำตรกำรควบคุม 
กองทุนทีเ่น้นตรำสำรเกรดสงู ดเูรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง risk off และเงนิฝืด (deflation) 
ตราสารท่ีเน้นเครดิตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยงัเป็นตวัเลอืกที่ดสี ำหรบัตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
spread แคบลงเรือ่ยๆขณะมุมมองเศรษฐกจิดขีึน้ คงขบัเคลื่อนเงนิจ ำนวนไม่น้อยใหไ้ปแสวงหำยลีดท์ีส่งูขึน้ในตลำดอื่น 

ตราสารทุน 

ไทย  หุ้นไทยมีโอกาส outperform รบัปัจจยับวก: วคัซนีโควดิหนุนควำมคำดหวงัอนำคตกำรท่องเทีย่ว เงนิเฟ้อเร่งขึน้ส่งผลดตี่อ
ประเทศทีเ่งนิเฟ้อต ่ำ หุน้ไทยมภีำพลกัษณ์เป็นตลำด “วฏัจกัร” (cyclical) น่ำใชร้บัประโยชน์ทำงออ้มจำกรำคำโภคภณัฑข์ำขึน้ 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับำลทัว่โลกทุ่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกรอ้น Climate Change อยำ่งต่อเนื่องไปอกี
หลำยปีหรอืหลำยสบิปีขำ้งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยตำม “ขอ้ตกลงปำรสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดักำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ำกดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศำเซลเซยีส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จงึมำแรงแซงทุกธมีลงทุนเขำ้ขำ่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดงักล่ำว 

สหรฐัฯ  
กระแสเกง็ก าไรมากจนเลยเถิด (excessive risk taking) เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด “อบุติัเหตุ” ในตลาดหุ้นสหรฐั 
เรำเน้น megatrends (สว่นใหญ่หุน้สหรฐั) มุ่งแสวงหำธุรกจิทีไ่ดป้ระโยชน์จำก AI โดยไมจ่ ำกดั sector คอื KT-WTAI 

ยุโรป  ราคาหุ้นซึมซบัความคาดหวงัเชิงบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิจยุโรปฟ้ืนตวัช้า อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ตกลงกำรคลงั
ของอยีรูวมถงึ “แผนปฏริปูสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแกปั้ญหำ Climate Change เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกำรเตบิโตระยะยำว 

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจำกยลีดพ์นัธบตัรอำยุยำวและควำมคำดหวงัเงนิเฟ้ออำจผ่ำนพน้เฟส
ของกำรพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอำจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภำพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลแขง็คำ่ขึน้จำกระดบัทีย่งัคงต ่ำมำก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิกอ้นใหญ่และถอืระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลกัมทีมีงำนวเิครำะหแ์ละบรหิำร
พอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลกึลงไปในแต่ละประเทศหลกัๆได้อย่ำงทัว่ถึงครบถ้วนทัง้ภูมภิำค มุ่งแสวงหำหุน้ 
“คุณภำพสงู” และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม ่ำเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “กำรบรโิภค” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่ำนกระบวนกำรปฏริปูและปรบัตวัท่ำมกลำงวกิฤตหลำยครัง้ อำท ิเศรษฐกจิชะลอตวัแรง (hard landing) สงครำมกำรคำ้ 
และ โควดิ ขณะระดบัหนี้ margin balance ต ่ำกวำ่จุดสงูสุดเดมิมำก แปลวำ่ ตลาดกระทิงหุ้นจีนขาขึน้ยงัว่ิงได้อีกไกล!!! 

อาเซียน 

ความส าเรจ็ของวคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืนตวัแรง เพรำะเป็นภูมภิำคทีโ่ดดเด่นดำ้นกำรท่องเทีย่ว นอกจำกนี้ รฐับำล
ลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยงัคงสนับสนุนกำรเตบิโตในระยะยำว 
หุน้เวยีดนำมน่ำสนใจ เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตสงู แถมมโีอกำสอพัเกรดเป็น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT 

อินเดีย  
โอกาสและความเส่ียงค่อนข้างสมดลุ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening ปฏริปู 
บรโิภคโตสงู digitalization โอกำสลงทุนหุน้อนิเดยี ณ รำคำปัจจุบนัคอ่นขำ้งสมดุลกบัควำมเสีย่ง 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
แนวโน้มดีมานดน์ ้ามนัโลกอ่อนแอไม่น่ารบัราคาท่ีสูงกว่าปัจจบุนัได้มากเท่าไรนัก เรำจงึไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำน ้ำมนั เพรำะน่ำจะเผชญิควำมเสีย่งขำลง (downside risks) มำกกวำ่ขำขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวำ่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ำกดยลีดฯ์ลงมำกจำกระดบัปัจจุบนัหำกเศรษฐกจิสหรฐัคอ่ยๆฟ้ืนตวัหลงัฉีดวคัซนี 

อสงัหาริมทรพัย ์  
ถ้ายีลด์พนัธบตัรเร่ิมน่ิง REITs กน่็าจะเร่ิมว่ิง!!! วคัซีนโควดิหนุนควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปันผล ทว่ำยลีด์
พนัธบตัรอำยุยำวดดีขึน้อำจถ่วงรำคำสนิทรพัยท์ีเ่น้นรำยไดป้ระจ ำ (income) ใหย้อ่ลงไดใ้นระยะสัน้ ถอืเป็นโอกำสซือ้สะสม 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา และ /หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

• ©  สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
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