KTAM Weekly Strategy
KT-HEALTHCARE วัคซีนพอร์ตลงทุน
หุน้ Biogen +38% (7 มิ.ย.) หลังองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) อนุมตั ิ
ยาอัลไซเมอร์ครัง้ แรกใน 18 ปี ตัวยา aducanumab ซึง่ บริษัทไบโอเทคอเมริกนั
ใช้ช่ือการค้า “Aduhelm” ชะลออาการสมองเสื่อมอันเป็ นสาเหตุเสียชีวิต
อันดับ 7 ในปี 2020 ปั จจุบนั ประชากรสหรัฐกว่า 6 ล้านคนเป็ นอัลไซเมอร์
และอาจพุ่งแตะ 13 ล้านคนในปี 2050 ขัน้ ตอนต่อๆไปยังมีความไม่แน่นอน
ทว่าหากออกสู่ตลาดแล้วประสบความสาเร็จ Aduhelm ก็น่าจะสร้างรายได้
หลายพันล้านดอลลาร์แก่ผคู้ ิดค้นอย่าง Biogen
หุ้นกลุ่มสุขภาพ (Health Care Sector) ถูกมองข้ามมานาน ตัง้ แต่ตน้ ปี
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) +9.79% แพ้ ดั ช นี S&P
500 +13.08% นับเป็ นเวลาหลายเดือนแล้วที่เงินลงทุนโถมเข้าใส่ “หุน้ วัฏจักร”
(cyclical stocks: banks, energy, materials) แต่หมางเมิน “หุน้ ปลอดภัย”
(defensive stocks: utilities, staples, health care) ภายใต้ธีม “เปิ ดเศรษฐกิจ”
อันเป็ นผลจากการกระจายวัคซีนโควิดรวดเร็วกว่าคาดทัง้ ในสหรัฐและยุโรป
ข่าวอนุมัติยาตัวสาคัญปลุกหุ้นกลุ่ม Health Care ให้ต่นื จากหลับไหล
แถมปั จจัยมหภาคเริ่ม “เข้าทาง” ตลาดบอนด์ตอบรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ
ด้ว ย “ท่ า พิ ส ดาร” ยี ล ด์พัน ธบัต รอายุย าวดิ่ ง ลงสวน CPI พุ่ง เกิ น คาด…
สอดคล้องกับมุมมองของเรา “เลิกกลัวเงินเฟ้อ” (KTAM Focus 23 พ.ค.)

ผลจาก “ฐานต่ า ” ช่ ว ง lockdown ปี ที่แ ล้ ว คงซาลงในเดือ นถั ด ๆไป
น่าจะทาให้ CPI (YoY) ชะลอตัว ประกอบกับตลาดซึมซับความคาดหวังเงิน
เฟ้อสูงลิ่วมานานแล้ว “หุน้ วัฏจักร” ซึ่งพุ่งขึน้ มามากจึงตัง้ อยู่บนความเสี่ยง
เพราะราคาขายสินค้าของธุรกิจที่เหวี่ยงตามเศรษฐกิจจะขึน้ แรงๆได้ตอ้ ง
อาศัย ภาวะเงิ น เฟ้ อ สูง ดัง นั้น พอเงิ น เฟ้ อ ชะลอลงในไม่ ช้า นัก ลงทุน จะ
ไขว่คว้าหาอะไร? คงหนีไม่พน้ หุน้ กลุม่ ที่โดดเด่นเรื่อง “อานาจกาหนดราคา”
(pricing power) สามารถขึ น้ ค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารโดยแทบไม่ พึ่ ง พาวัฏ จัก ร
เศรษฐกิจ… ธุรกิจปั จจัยสี่อย่าง Health Care คือหนึ่งในนั้นแน่นอน
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Health Care Sector ประกอบด้วยหลายกลุ่มย่อย: ยา (pharmaceuticals)
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เครื่องมือแพทย์ (medical equipment)
ประกันสุขภาพ (medical insurance) โรงพยาบาล คลินิก สถานดูแลผูป้ ่ วย/
ผูส้ งู อายุ (healthcare services) เวชสาอาง (cosmetics) เป็ นต้น หุน้ กลุม่ นี ้
จึงมีความหลากหลายและแนวโน้มการเติบโตชัดเจน ด้วยปั จ จัยสนับสนุน
เชิงโครงสร้าง เช่น คนอายุยืนขึน้ ประชากรสูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ/อาหาร เทคโนโลยีกา้ วหน้าเร่งพัฒนาวิธีรกั ษาใหม่ๆ
การใช้จ่ า ยด้า นสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ ้น ตลอดจนดี ล ควบรวมกิ จ การ ( M&A)
แนวโน้มเหล่านีส้ นับสนุนการเติบโตของ Health Care อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความเคลื่อนไหวของดัชนีย่อยใน Health Care Sector ตัง้ แต่ต้นปี (YTD)
บอกเล่า เรื่อ งราวที่ น่ า สนใจ ขณะบรรดาบริษั ท ยา (pharma) เผชิ ญ แรง
กดดันทางการเมืองและ biotech ปรับฐานหนักตามหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี แต่
healthcare services พุ่งทะยานชนะตลาด เพราะคนฉี ดวัคซีนแล้วทยอย
กลับมารับบริการด้านสุขภาพ เช่น ตรวจร่างกาย ทาฟั น วัดสายตา ฯลฯ
หลังจากที่เคยเลื่อนออกไปในช่วงโควิดระบาดหนัก
“การลงทุนหุน้ Health Care ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีการกระจาย
ความเสี่ยงทีด่ ี ควรเลือกกองทุนสไตล์ diversified among subsectors
นโยบายเปิ ดกว้างแสวงหาโอกาสลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่มย่อย”
KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE-A) และ KTAM World
Healthcare RMF (KT-HEALTHC RMF) ล ง ทุ น ใ น Janus Henderson
Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) เน้นหุน้ ของบริษัททั่วโลกซึ่งทา
ธุ ร กิ จ เกี่ ยวข้ อ งกั บ Life Sciences ลงทุ น สไตล์ diversified among
subsectors สร้างสมดุล 3 กลุ่มใหญ่ : Pharmaceuticals, Biotechnology
และอื่ น ๆนอกจากสองกลุ่ม แรก ผู้ล งทุน จึ ง สามารถรับ โอกาสเติ บ โตสูง
จากไบโอเทค ขณะรักษาคุณสมบัติสาคัญของ health care คือ Defensive
Growth ไว้ไ ด้อ ย่ า งลงตัว ราคาหุ้น กลุ่ม นี ้ยัง น่ า ดึ ง ดูด มากเมื่ อ เที ย บกับ
โอกาสโตระดับ megatrend เพราะปั จจัยระยะสัน้ กดดันจากประเด็นราคา
ยาและการอนุมัติท่ี ล่า ช้า ของ FDA ซึ่ง ขาดหัว เรือ ใหญ่ ตัวจริง (backlog
เยอะมาก = upside มหาศาล) ปั จ จั ย ทั้ง คู่ มี แ นวโน้ม คลี่ ค ลายถื อ เป็ น
ตัวกระตุน้ ราคาหุน้ (catalysts) ในระยะกลาง
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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
มีโอกาสฟื้ นหลังฝุ่ นจาง โควิดระบาดใหม่ดเี ลย์การฟื้ นตัวแต่มกั กดหุน้ ย่อแค่ระยะสัน้ เพราะพอมีมาตรการคุมเข้มแล้วก็
ไทย
 ต้องตามด้วยผ่อนคลาย แถมมีแพคเกจกระตุน้ เพิม่ โดยขาขึน้ รอบใหม่อาจขับเคลื่อนโดย fund flows ต่างชาติ
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้ 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% เม.ย.) 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
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจากยีลด์พนั ธบัตรอายุยาวและความคาดหวังเงินเฟ้ อ ผ่านพ้นเฟสของ
ญี่ปนุ่
 การพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอาจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภาพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
ตราสารทุน ตลาดเกิ ดใหม่
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
(มุมมองบวก) 
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 สนับสนุน “การบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่านกระบวนการปฏิรูปและปรับตัวท่ามกลางวิกฤต อาทิ เศรษฐกิจชะลอแรง (hard landing) สงครามการค้า และ โควิด
หุน้ ปรับฐานล่าสุดน่าจะเปลีย่ นรูปแบบขาขึน้ จาก liquidity-driven ในปี 2020 มาเป็ น quality&growth-driven rally จากนี้ไป
วัคซีนโควิ ดหนุนอาเซี ยนฟื้ น เพราะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว (ยังคงดีเลย์) รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ประชากร
อาเซียน 
หลายประเทศอยูใ่ นภาวะ demographic dividend สนับสนุนการเติบโต ทว่าปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวอื่นๆอาเซียนไม่คอ่ ยมี
หุน้ เวียดนามน่าสนใจ เพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM ทว่าขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ ส่วนทีก่ าลังเพิม่ ขึน้ ผ่านการจัดเก็บภาษี (GST) ตลอดจนแหล่งทีม่ เี ยอะ
แต่ยงั รอให้นามาใช้คอื การขายทรัพย์สนิ และ privatization ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณหากรัฐบาลต้อง
อิ นเดีย 
ใช้จ่ายเพิม่ เติมเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะเงินเฟ้ อเพราะต้นทุนพุง่ คงแค่ชวคราว
ั่
ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงาน
ขยายตัว 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 และไม่น่ากดยีลด์ฯลงมากจากระดับปั จจุบนั 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 แต่ไม่ อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ น้ 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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