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• การสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียก าลังจะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3  แต่มีสัญญาณดีจากที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มหันเข้าสู่
การเจรจากันมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าสงครามการสู้รบในยูเครนจะยุติลง ความขัดแย้งระหว่างรั สเซียกับชาติ
ตะวันตกยังคงจะยืดเยื้อยาวนานอีกหลายปี

• ความขัดแย้งจะส่งผลให้ราคาสินค้าพลังงาน รวมถึงราคา Soft Commodity ต่างๆ อยู่ในระดับสูง แม้ว่า War 
Premium อาจลดลงไปเมื่อสงครามยุติลง เศรษฐกิจรัสเซียถดถอยรุนแรง ยุโรปน่าจะชะลอลงตามไป ส่วนเอเซีย
ได้รับผลกระทบน้อยกว่า

• ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นจะท าให้ภาพดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะช้าลงกว่าที่คาดไว้เดิม ขณะที่การที่ยุโรปเริ่มหาทางลด
การพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียเข้าแหล่งอื่นน่าจะเปิดโอกาสลงทุนใหม่ๆ ได้ในอนาคต

• สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและมีพัฒนาการค่อนข้างเร็ว เรายังคงแนะน า “ถือ” หรือ “ทยอยสะสม” 
สินทรัพย์เสี่ยงที่มีการปรับตัวลงมาแรงเมื่อมีโอกาส โดยนักลงทุนยังต้องติดตามการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่ 
ทั้งนี้ เรายังคงมองเห็นความจ าเป็นในสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าที่จะ
อาศัยสินทรัพย์ปลอดภัย และเน้นการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีการกระจายความเส่ียงที่เพียงพอ
สถานการณ์การสู ้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียคงยั ง

ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และก าลังจะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 แล้ว 
ขณะที่นานาชาติก็ระดมก าลังยิงมาตรการคว ่าบาตรไปยังรัสเซีย
ด้วยความรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ส่วน “ลูกหลง” ที่
เกิดขึ ้นคือความผันผวนในตลาดการเงินและราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นรวดเร็ว VIX Index ปรับขึ้นเหนือระดับ 35 
จุด สูงสุดต้นปีก่อน หรือ ราคาน ้ามันดิบ WTI สูงกว่าระดับ 
125 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ เรายังคงหวังว่าทั้งสอง
ฝ่ายจะสามารถเจรจาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อหยุดความ
สูญเสียที่เกิดขึ ้น ทั้งในด้านชีวิตและทรัยพ์สิน อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าสงครามการสู้รบในยูเครนจะยุติลง แต่ความขัดแย้งยังคง
ยืดเยื้อยาวนานอีกหลายปี และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวด้วย

ส าหร ับผลกระทบจากสถานการณ์ย ู เครน -ร ัสเซ ีย 
เบื ้องต้นเราประเมินว่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าพลังงาน ทั ้ง
น ้าม ันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมถึง ราคา Soft 
Commodity ต่างๆ ที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกหลักของ
โลก ทั้งข้าวโพด ข้าวสาลี และปุ๋ย เป็นต้น ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 
แต่เมื ่อความขัดแย้งเริ ่มเข้าสู ่การเจรจาที ่คืบหน้าและมีการ
ประกาศหยุดยิง หรือมีท่าทีที่จะผ่อนคลายลง ราคาพลังงานมี
โอกาสปรับตัวลดลงได้บ้าง จาก Risk (War) Premium ที่ลดลง
ไป อย่างไรก็ตาม แม้สงครามจะยุติแต่ความขัดแย้งยังมีแนวโน้ม
ที่จะยืดเย้ือต่อไป อาทิ มาตรการคว ่าบาตรต่างๆ ที่มีต่อรัสเซีย
คาดว่าจะคงมีอยู่ระยะหนึ่งและยุโรปจะมีความพยายามในการลด
การพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียอยู่ต่อไป ปัจจัยต่างๆ นี้จะมีส่วน
ท าให้ราคาพลังงานยืนในระดับสูงได้แม้จะปรับลดลงมาแล้วก็ตาม



สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบ 10 มี.ค. 2565

นอกจากนี ้ เรามองว่า ราคา Soft commodity ยังคงสูง
ต่อเนื่อง มาจากที่มี supply disruption รวมถึง ต้นทุนปุ๋ยเคมีที่
สูงข้ึนเนื่องจากรัสเซียระงับการส่งออก จะเป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อ
ให้สูงข้ึนจากด้านต้นทุนพลังงานและอาหาร โดยมองว่าผลกระทบ
จะสูงกับประเทศที่น าเข้าพลังงาน และ Soft commodity เป็นหลัก 
อาทิ ชาต ิย ุ โรปและกลุ ่มประเทศท ี ่ก  าล ังพัฒนา (Emerging
markets) อาทิ อินเดีย ตุรกี ขณะที่อีกแทบทุกประเทศทั่วโลกจะ
ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้น กดดันก าลังซื้อ
ในประเทศ และส่งผลให้ม ีความเสี ่ยงกับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลกที่เริ่มชะลอลง

ส าหรับผลกระทบต่อประเทศไทย เราประเมินว่าได้รับผลกระทบ
ทางตรงค่อนข้างต ่า จากการค้าระหว่างประเทศกับยูเครนและ
รัสเซียที่คิดเป็นสัดส่วนต ่ากว่า 1% ของมูลค่าการค้ารวม แต่การ
ปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่องของราคาน ้ามันดิบและอาหารสัตว์ รวมถึง
ปุ๋ย จะมีผลท าให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มขาดดุลมากกว่าที่
คาด ซึ่งจะกดดันให้เงินบาทอาจจะมีทิศทางแข็งค่าน้อยกว่าที่คาดไว้
เดิม และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศเร่งตัวขึ้นจากต้นทุน
พลังงานและอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน เรามองอัตราเงิน
เฟ้อทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณ 3%

ทั ้งนี ้ สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและมีพัฒนาการ
ค่อนข้างเร็ว เรายังคงแนะน า “ถือ” และอาจทยอยสะสมสินทรัพย์
เสี่ยงเพิ่มขึ้นหากเห็นการปรับตัวลงมาแรง และนักลงทุนอาจต้อง
มองโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตด้วย เราเชื ่อว่าความไม่
แน่นอนที่เกิดขึ้นจะท าให้ภาพดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะช้าลงกว่าที่คาด
ไว้เดิม เฟดยังจะคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่ตามภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ร้อนแรง และการที่สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบความขัดแย้ง

ครั้งนี้น้อยกว่าชาติอื่น ขณะที่ฝั่งธนาคารกลางยุโรปจะต้องยังคง
นโยบายการเงินที ่ผ่อนคลายเช่นในปัจจุบันอยู่ก่อน เศรษฐกิจ
รัสเซียในปีนี ้น่าจะถดถอยรุนแรงจากมาตรการคว ่าบาตรต่างๆ 
เศรษฐกิจยุโรปก็น่าจะชะลอลงตามไปด้วย ขณะที่เศรษฐกิจประเทศ
อื่นก็อาจชะลอลงบ้างแต่เพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะเศรษฐกิจใน
เอเซียอาจจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าจากการที่อยู่ห่างไกลจาก
สถานที่เกิดเหตุ อุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงที่ผ่าน
มาคืออุตสาหกรรมพลังงาน แต่ก็อาจมีความผันผวนมากขึ้นใน
อนาคต ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเหตุการณ์ในยูเครนเป็นส าคัญ 
โดยในระยะยาว ขณะที่การที่ยุโรปเริ่มหาทางลดการพึ่งพิงพลังงาน
จากรัสเซียเข้าแหล่งอื่นน่าจะเปิดโอกาสลงทุนใหม่ๆ ได้ ในอนาคต 
ทั้งนี ้ เรายังคงมองเห็นความจ าเป็นในสร้างผลตอบแทนให้กับ
พอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าที่จะอาศัยสินทรัพย์
ปลอดภัย อย่างเช่นตราสารหนี้ ภาพดอกเบี้ยขาขึ้นและเงินเฟ้อที่
สูงอาจจะไม่ใช่ภาพที่สวยหรูต่อตราสารหนี้นัก ถึงแม้ว่าบริษัท
ต่างๆ จะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่บริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆ จะ
สามารถผลักต้นทุนบางส่วนไปให้กับผู้บริโภคได้บ้าง ประกอบกับ
ภาพความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื ้นตัวของ
หลายประเทศในแถบเอเซียจากวิกฤติโควิด ท าให้เรายังเห็นโอกาส
ในการเติบโของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอยู่ โดย
ประเมินการเติบโตของก าไรสุทธิส าหรับบริษัทจดทะเบียของไทยที่
ประมาณ 9% ในป ีน ี ้  แม ้ว ่า  SET Index ม ี โอกาสผันผวนใน
ช่วงกว้าง แต่เราก็ยังคงเป้าหมายดัชนีอยู่ที่ประมาณ 1,750 จุด 
ณ สิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าจะยืดเยื้อยังจะ
เข้ามากดดันให้ตลาดการเงินได้เป็นระยะๆ ซึ่งการจัดพอร์ตการ
ลงทุนให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เพียงพอยังเป็นเรื่องส าคัญเพื่อ
รองรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงถัดไป


