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หมดโปรโมชั่น
อะไรคือความเสี่ยงหลักครึ่งปี หลัง? คงเป็ นคาถามคาใจผูล้ งทุนจานวนมาก
เราตอบว่า “เงินเฟ้อ” นั่นแหละ! ทาไมล่ะ? ทัง้ ที่เราประกาศกร้าวเป็ นเจ้าแรกๆ
“เลิกกลัวเงินเฟ้อ” (KTAM Focus 23 พ.ค.) คาอธิบายค่อนข้างซับซ้อนดังนี ้
ตลาดลดความคาดหวั ง เงิ น เฟ้ อ “ระยะไกล” อี ก หลายปี ข้ า งหน้ า
(breakeven inflation ในตลาดบอนด์ ป รั บ ตั ว ลง) เพราะเงื่ อ นไขการ
ตัดสินใจของเฟด (reaction function) ยา้ ว่า “คุมอยู่” ถ้าเงินเฟ้อพุ่งแรงเกิน
คาดนานๆก็จะขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE ตลาดจึงมั่นใจว่า “เงินเฟ้อระยะไกล”
อย่างไรก็ต่ า แต่ปัจจัยหนุนเงินเฟ้อของเศรษฐกิจจริงปั จจุบัน ดีมานด์พุ่ง
สวนทางซัพ พลายที่ ติ ด ขัด ขาดแคลน ดูเ หมื อ นจะยัง ไม่ ค ลี่ ค ลายง่ า ยๆ
หลักฐานปรากฏในเสียงสะท้อนมากมายจากบรรดาผูป้ ระกอบการตาม
รายงาน PMI และ ISM เดือน มิ.ย. ดังนัน้ หากราคาสินค้า/บริการยังพุ่งขึน้
ไม่หยุดสักทีจนกลไกของเฟดทางาน ก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุน้
และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วไปเป็ นวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
Mohamed El-Erian นักเศรษฐศาสตร์แถวหน้า แสดงความวิตกเกี่ยวกับ
ท่ า ที ข องเฟด ที่ ไ ม่ ค่ อ ยตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ เรี ย กว่ า behind the
curve ปรับนโยบายช้าไม่ทนั การณ์ เพิ่มความเสี่ยงอนาคตข้างหน้าอาจต้อง
กลับลาเร่งขึน้ ดอกเบีย้ ฉุดเศรษฐกิจถดถอย ดังเช่นบทเรียนในอดีต
CNBC Global CFO Council เผยผลสารวจบริษัทต่างๆทั่วโลก (1-16 มิ.ย.)
ชีบ้ รรดา CFO กังวลต้นทุนและค่าจ้างสูงขึน้ บริษัทอเมริกนั ส่งสัญญาณขึน้
ราคาถ้าเงินเฟ้อยังพุ่ง แถมไม่คอ่ ยเชื่อมั่นว่าเฟดจะช่วยคุมระดับราคาได้
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) อัพเกรดประมาณการ GDP
สหรัฐปี นี ้ จากเดิม +4.6% เป็ น +7.0% โตแรงสุดตัง้ แต่ 1984 ส่วนปี 2022
ปรับ เพิ่มจาก +3.5% เป็ น +4.9% สะท้อ นการฟื ้ น ตัว จากโควิ ด ภายใต้
สมมุติฐาน รัฐบาลไบเดนจะผลักดันแพคเกจโครงสร้างพืน้ ฐาน (American
Jobs Plan) และแผนใช้จ่ ายด้านสังคม (American Families Plan) ได้ส าเร็จ
เพราะทัง้ สองโครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ IMF ที่อยากให้เพิ่ม
ผลิ ต ภาพ (productivity) พัฒ นาการศึก ษา และเปิ ด ทางให้ผู้ห ญิ ง เข้า สู่
ตลาดแรงงานมากขึน้ พร้อมกันนีย้ งั คาดการณ์ดว้ ยว่าเงินเฟ้อ PCE จะพุ่ง
สูง สุด ถึ ง 4% ในช่ ว งครึ่ง ปี ห ลัง ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ชะลอลง โดยชี ้จ านวนคน
ว่างงานเยอะช่วยจากัดการเพิ่มขึน้ ของค่าจ้างรวมถึงเงินเฟ้อในระยะยาว
IMF “ไฟเขียว” เฟดขึ้นดอกเบี้ยปี หน้ า! แนะควรเริ่มปรับขึน้ ประมาณ
ปลายปี 2022 - ต้นปี 2023 เพราะการใช้จ่ายภาครัฐ หนุนเงินเฟ้อสูงกว่า
เป้าหมาย นอกจากนีย้ งั เชื่อว่า เฟดน่าจะเริ่มลด QE ช่วงครึง่ แรกของปี หน้า
ตลาดอาจ “หมดโปรโมชั่น” ผลตอบแทนง่ายๆจากเงินที่ธนาคารกลาง
พิ ม พ์ใ ห้ฟ รี ๆ คงหายากกว่ า เดิ ม เมื่ อ ไฟเขี ย วหลายดวงเปิ ด ทางเฟดขึ น้
ดอกเบีย้ /ลด QE สัญญาณเตือนทยอยมา อาทิ หุน้ สหรัฐเดินหน้า all-time
highs เจ้าหน้าที่เฟดหลายคน (ทาเป็ น) แตกแถวอยากเร่งถอนมาตรการ
ผ่อนคลาย และล่าสุดเสียงเชียร์จาก IMF
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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เราระมัดระวังมากขึ้น พยายามลดสถานะลงทุนที่อ่อนไหว “ไม่พร้อม”
เผชิญการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และในทางตรงข้ามจึงหันไปเพิ่มนา้ หนัก
สินทรัพย์ท่มี ีความพร้อมรับมือ “เฟดขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE” มากกว่า
KT-HEALTHCARE หุ้นสไตล์ defensive growth น่าจะ “พร้อม” รับมือ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ (อ่านเพิ่มเติม “ฉีดวัคซีน
ให้พอร์ตด้วย HEALTHCARE” KTAM Focus 13 มิ.ย.)
KT-CHINABOND “พร้อม” รับมือการปรับนโยบายของเฟด เพราะจีน
เริ่มกระบวนการ normalization ทยอยถอนมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมา
นานก่อนใคร ยีลด์พนั ธบัตรจีนก็สงู กว่าของสหรัฐมาก นอกจากนี ้ การลงทุน
ตราสารหนีจ้ ีนตัง้ อยู่บนสองแนวโน้มใหญ่ระยะยาวระดับ megatrends
1. Open Up จีนเพิ่งเปิ ดประตูตอ้ นรับทุนโลกมาได้ไม่นาน ต่างชาติยังถือ
ครองน้อย fund flows จึงมีแนวโน้มไหลเข้าตลาดบอนด์จีนอย่างต่อเนื่อง
2. Adoption เงินหยวนถูกนาไปใช้หมุน เวียนในตลาดโลกมากขึน้ เรื่อ ยๆ
IMF เผยสถิ ติทุน ส ารองระหว่า งประเทศ เงิ น หยวนครองส่ วนแบ่ง ตลาด
(market share) เพิ่มขึน้ 5 ไตรมาสติดต่อกัน

Flash View: จีนสั่งระงับโหลดแอป Didi
หน่วยงานกากับดูแลไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of
China: CAC) สั่ ง ถอดแอป Didi Global ออกจากทุ ก สโตร์ เนื่ อ งจาก
พบว่าแพลตฟอร์มเรียกรถรายใหญ่ เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานอย่างผิดกฎหมาย
การลงดาบฟ้ า ผ่ า เกิ ด ขึ น้ เพี ย ง 4 วัน หลัง หุ้น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ระดมทุ น ได้
$67,500 ล้านเริ่มเทรดในตลาดนิวยอร์ก ทัง้ นี ้ CAC สั่ง Didi แก้ไขให้ถกู ต้อง
ตามเกณฑ์ปกป้องข้อมูลแต่มิได้ระบุว่าผิดอย่างไร โดยบริษัท แถลงว่าจะ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งพร้อมแจ้งผูท้ ่โี หลดแอปไปแล้วยังคงใช้งานได้ตามปกติ
ผู้จัดการ BlackRock China Fund กองทุนหลักของ KT-CHINA เคยให้
ความเห็นเมื่อเดือนที่แล้วว่า regulator จีนน่าจะยังคุมเข้มบริษัทเทคยักษ์
ต่อไปอีกเป็ นปี ๆ จึงยังคง underweight หุน้ กลุม่ นีต้ ่อไปอีกสักพักใหญ่
Fund manager ระมัดระวังแล้ว เราจึงสบายใจที่จะคว้าโอกาสเมื่อตลาด
ย่อลงจากประเด็นดังกล่าวโดยทยอยซือ้ สะสม KT-CHINA
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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
ห
รื
อ
หลายสิ
บ
ปี
ข
า
้
งหน้
า
จนกว่
า
จะบรรลุ
เป้ 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
แปซิ ฟิก 
ตราสารทุน
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
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง”
และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลการดาเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม่าเสมอ
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

(มุมมองลบ)
หุน้ เวียดนามน่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทว่าขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
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
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา
 สูงกว่า -1% ไปสักระยะ และไม่น่ากดยีลด์ฯลงมากจากระดับปัจจุบนั เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ทางเลือก
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 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 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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