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แม้ว่าจะคลายความกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ ์โอไมครอน 
เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตต่ำ แต่หลายประเทศยังคงควบคุมการเดินทางระหว่าง
ประเทศ และบางประเทศยังใช้มาตรการควบคุมการระบาด และถูกกกดดันจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สว่นต่างผลตอบแทนเงินปันผลยัง
มีความน่าสนใจ ให้น้ำหนักการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม “เท่ากับเกณฑ์
อ้างอิง” 
 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”  

 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”  

อัตราเงินเฟอ้ในสหรัฐฯ ที่ยังเพิ่มขึ้นจากปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ อีกทั้งการส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เป็นปัจจัย
กดดันให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้
รวม “ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” 
 ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศ ให้น้ำหนัก “ต่ำ

กว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”  

 ตราสารหนี้ภาครัฐไทยให้น้ำหนัก “น้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” สอดคล้องกับการ

เคลื่อนไหวของปัจจัยต่างประเทศ ขณะที่ ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ให้น้ำหนัก “เท่ากับ

เกณฑอ์้างอิง” เนื่องจากให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าและพันธบัตร 

คำแนะนำการลงทุนสำหรับ เดือนมีนาคม 2565 

ให้น้ำหนักการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”  

 ความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (รัสเซีย-ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์กับกลุ่มกบฏฮูตี

ของเยเมน) และภาวะอุปทานโลกที่ตึงตัว ให้น้ำหนักการลงทุน “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง

เล็กน้อย” 

 ความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนและภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้น

ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเส่ียง ให้น้ำหนักการลงทุน 

“สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” 

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่มีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึง

เครียดระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากราคาพลังงาน 

และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตลาดได้รับรู้ไปแล้ว ให้น้ำหนักการ

ลงทุนในหุ้นโดยรวม “สงูกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” 

 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”  โดยระมัดระวังการ

ลงทุนในกลุ่มยุโรปที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครน 

ส่วนตลาดหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ให้น้ำหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”  

 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นไทย “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”  จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของ

รัฐบาล และการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  

-1  นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑอ์า้งอิงเล็กน้อย 0  นําหนักการลงทุน เท่ากบัเกณฑอ์า้งอิง 1  นําหนักการลงทุน สูงกว่าเกณฑอ์า้งอิงเล็กน้อย
-2  นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑอ์า้งอิงมาก 2  นําหนักการลงทุน สูงกว่าเกณฑอ์า้งอิงมาก
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แบบจำลองน้ำหนักการลงทุนตามความเส่ียงท่ีรับได้ เดือน มีนาคม 2565 

ผลการดำเนินงานตามระดับความเส่ียง 
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แบบจำลองน้ำหนักการลงทุนตามความเสี่ยงท่ีรับได้ เดือน มีนาคม 2565 

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพยีงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเส่ียงของ

ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่

ต้องการใชเ้งินเป็นต้น / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี ระหว่าง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน 

กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใข้ Thai BMA Government Bond ZRR 3 ปี, Thai BMA Corporate Bond เรตต้ิง A ขึ้นไป อายุ 

3 ปี และตราสารหนี้ต่างประเทศ คำนวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ดัชนี SET / หุ้นต่างประเทศ

คำนวณโดยใช้ MSCI World Index สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว และ MSCI Emergin Index สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ /การลงทุน

ทางเลือก คำนวณโดยใช ้SET REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev. 
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 ยอดโควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ้างอิงจาก 

Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลที่มีการรวบรวมจาก

หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 

ท ั ่วโลกสะสม 436,855,6205 ราย ต ิดเช ื ้อรายใหม่เพ ิ ่มขึ้น 

63,958,985 ราย เสียชีวิตสะสม 5,974,428 ราย อ ัตราการ

เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำที่ 1.4% ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของไวรัส

สายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก  

 ข้อมูลการฉีดวัคซีนจาก Our World in Data  ณ วันที ่30 มกราคม 

2565 ทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 รวมเข็ม 1 และ 2 

คิดเป็น 61% ของประชากรโลก ซึ่งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

และจีน ท่ีเป็นเศรษฐกิจหลักของโลก มีอัตราการฉีดรวมเข็ม 1 และ 

2 ตั้งแต่ 75% ของประชากร นำโดย จนี และ ญี่ปุ่น  

 ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ ต่อกรณียูเครนเพิ่มความ

เสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการลงทุน หลังจากที่

รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารพิเศษบุกโจมตียูเครน เพื่อปกป้อง

ภูมิภาคดอนบาส (Donbas)  ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดี วลาดิ

มีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ประกาศรับรองพื้นที ่แบ่งแยกดินแดนที่

รัสเซียควบคุมอยู่ 2 แห่ง ในภูมิภาค Donbas ทางตะวันออกของ

ยูเครน ว่าภูมิภาคแบ่งแยกดินแดงดังกล่าวเป็นอิสระ ซึ ่งเร ียก

ตนเองว่า สาธารณรัฐโดเนตสค์และลูกันสค์  

 สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรตะวันตก ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ 

เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อการ

กระทำของรัสเซีย ดังน้ี 

 สหรัฐฯ ประกาศระงับการทำธุรกรรมทางการเงินในสกุล

ดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคาร VEB.RF และ Promsvyazbank 

ธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ปล่อยกู้ให้กับทางการทหาร

และการพัฒนาเศรษฐก ิจของร ัสเซ ีย นอกจากนี้ร ัฐบาล

สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรายบุคคลต่อเจ้าหน้าที่

ระดับสูงของรัสเซีย ได้แก่ ประธานาธิบดวีลาดิมีร์ ปูติน, นาย

เซอร์เก ลาฟอรฟ รัฐมนตรีฯ ต่างประเทศ, นายเซอร์เก ซอยกู 

รัฐมนตรีฯ กลาโหม, นายวาเลรี เจราชิมอฟ เลขาธิการทั่วไป 

เพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน 

 อังกฤษประกาศคว่ำบาตรธนาคารรัสเซีย 3 แห่ง และชาว

รัสเซีย 3 คน  

 เยอรมนีประกาศระงับการอนุมัติเปิดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord 

Stream 2 ในขณะท ี ่ สหภาพย ุ โรปประกาศคว ่ ำบาตร

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียที่ได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติร่าง

กฎหมายรับรองสถานะให้เป็นสาธารณรัฐโดเนตสค์และลู

กันสค ์

 สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรตะวันตก ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ 

เยอรมนี ฝรั ่งเศส และอิตาลี ร ่วมกันออกแถลงการณ์ตัด

ธนาคารร ัสเซ ียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT ทำให้ไม่

สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารประเทศอื่นๆ ได้ 

อีกท้ังได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคาร

กลางรัสเซียนำเงินสำรองระหว่างประเทศไปใช้ในลักษณะที่

อาจบ่อนทำลายการคว่ำบาตร  

 สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

ถือเป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญและสร้างปัญหาใน

ด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังอัตราเงินเฟ้อที่

จะสูงขึ้น เนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับ 2 ของ

โลก โดยรัสเซียส่งออกก๊าซส่วนใหญ่ไปยังยุโรปผ่านทางท่อส่งใน

ยูเครน ขณะเดียวกันรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ 

2 ของโลก สำหรับยูเครนถือเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญพืชที่สำคัญ

โดยส่งออกข้าวสาลีเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนการคว่ำบาตร

รัสเซียอาจกระทบบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนระหว่าง

สหรัฐฯ และรัสเซีย รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

ประเทศสหรัฐฯ : เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดี ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก

เงินเฟ้อท่ีสูงและตลาดแรงงานท่ีดี 

 รายงานจีดีพี (ทบทวนครั ้งที่ 2) ของไตรมาส 4/2564 ขยายตัว 

+7.0% (yoy) สูงกว่าตัวเลขรายงานครั้งแรก +0.1% ทั้งปี 2564 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว +5.7% (yoy) จากท่ีหดตัว -3.4% (yoy) 

ในปี 2563 ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 

 การบริโภคขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับการจ้างงานที่ดี ในเดือน 

มกราคม 2565 การจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 4.67 แสน

ตำแหน่ง อัตราการว่างงานอยู่ที ่ระดับ 4.0% ของกำลังแรงงาน  

และอัตราค่าจ้างแรงงาน (Average Hourly Earnings) เพิ ่มขึ้น 

+0.7% (mom) มากสุดในรอบ 13 เดือน  

 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูงขึ ้นและอยู ่เหนือกรอบเป้าหมายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือน มกราคม 2565 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น +7.5% (yoy) และ +6.0% 

(yoy) ตามลำดับ ในขณะที่ อัตราเงินเฟ้อที่วัดจากการใช้จ่ายส่วน

สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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บุคคลไม่รวมการใช้จ่ายด้านอาหารและพลังงาน (Core Personal 

Consumption Expenditure) ซ ึ ่งเป็นมาตรวัดที ่ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ติดตามในการดำเนินนโยบายการเงิน เพิ่มข้ึนเป็น +5.2% 

(yoy) ซึ่งปัจจัยด้านเงินเฟ้อมาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้น

สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

 รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเ งิน 

(FOMC Minutes) ของวันท่ี 25-26 มกราคม 2565 โดยความเห็น

ของคณะกรรมการฯ ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทำให้การขึ้นดอกเบี ้ยเป็นสิ ่งที่

เหมาะสมในระยะอันใกล้ แต่มีกรรมการบางท่านมีความเห็นว่า 

ภาวะการเงินอาจตึงตัวเกินไปหากมีการถอนนโยบายการเงินผ่อน

คลายท่ีเกินควร ทำให้ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบ้ียอย่างน้อย 

0.50% ในการประชุมว ันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ปรับลดลง 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่จะ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม 

กลุ่มยูโร : ธนาคารกลางยุโรปเร่ิมกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 

ซ่ึงจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายการเงิน 

 GDP ไตรมาส 4/2564 (ทบทวนครั้งที่ 2) ขยายตัว +0.3% (qoq) 

เท่ากับการรายงานครั ้งแรก เป็นอัตราที่ชะลอลงจาก +2.3% 

(qoq) ในไตรมาส 3/2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 รอบ

ใหม่ที่นำไปสู ่การบังคับใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรค 

ประกอบกับปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน  

 อัตราการว่างงานลดลงเป็น 7.0% ของกำลังแรงงาน ตามความ

ต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการ

ระบาดของโควิด-19 

 การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน รวมทั้งปัญหาการติดขัด

ด้านอุปทาน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) และ

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือน มกราคม 2565 ขยายตัว 

+5.1 % (yoy) และ +2.3% (yoy) ตามลำดับ  

 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคงวงเงิน

ในการซ ื ้ อพ ันธ บ ัตรตาม โค รงก าร  Pandemic Emergency 

Purchase Program (PEPP) ที่จะสิ ้นสุดในเดือน มีนาคม 2565 

และยังคงเข้าซื ้อพ ันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase 

Program (APP) โดยเพิ่มการเข้าซื้อจากปัจจุบันที่ 20,000 ล้านยู

โร เป็น 40,000 ล้านยูโร ไตรมาส 2/2565 และ 30,000 ล้านยูโร 

ไตรมาส 3/2565 และ 20,000 ล้านยูโรไตรมาส 4/2565 ในขณะที่

โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ TLTRO-3: สิ้นสุดโครงการตามกำหนด

ในเดือน มิถุนายน นี ้

 แถลงการณ์หลังการประชุม ECB นางคริสเตียน ลาการ์ด ประธาน

ธนาคารกลางยุโรป มีท่าทีท่ีแข็งกร้าวขึ้นต่อการทำนโยบายการเงิน 

หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงกว่าท่ีประเมินไว้ในการประชุมเดือน 

ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้กล่าว่าการประชุมเดือน มีนาคม 

และเดือน มิถุนายน จะมีความสำคัญอย่างมากในการประเมินว่า

อัตราเงินเฟ้อเข้าข่ายที ่จะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเร่งตัดสินใจ (ใน

การเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงนิ) จนกว่าจะมีข้อมูลและ

การวิเคราะห์ท่ีเพียงพอ ทั้งน้ี อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

ในระดับสูงยาวนานกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยเฉพาะจากราคา

พลังงาน แต่คาดจะชะลอลงในช่วงปีนี้   

 ส่วนการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินจะดำเนินการเป็น

ลำดับขั้นตอน โดยต้องยตุิการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) ก่อนท่ีทำการ

ปรับขึ้นดอกเบ้ีย  

ประเทศญี่ปุ่น : การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 GDP ไตรมาส 4/2564 (รายงานเบื้องต้น) ขยายตัว +5.4% (qoq, 

saar) จากที่หดตัว -2.7% ในไตรมาสก่อน จากการขยายตัวของ

บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่ไม่ใช่ที ่อยู่อาศัย 

หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-

19 โดยท้ังปี 2564 เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว +1.7% (yoy) 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน มกราคม 2565 ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ทำให้รัฐบาลประกาศ

สถานการณ์กึ่งฉุกเฉินกว่า 31 จังหวัด ไปจนถึงต้นเดือน มีนาคม 

2565 เป็นอย่างน้อย รัฐบาลชะลอมาตรการ Go To Travel และ 

Go To Eat ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ 

และความยืดเย้ือของปัญหาการติดขัดของห่วงโซอุ่ปทาน และการ

ขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้การบริโภค (สะท้อนจาก

ยอดค้าปลีก) และการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว -1.9% (mom) 

และ -1.2% (mom) ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้า 

(Exports) เดือน มกราคม 2565 ชะลอตัวลงเป็น +9.6% (yoy)  

โดยเฉพาะหมวดยานพาหนะรวมอะไหล่ที่หดตัว  

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มกราคม 2565 ชะลอลงเป็น +0.5% 

(yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ +0.2% (yoy) เนื่องจาก

ราคาที่อยู่อาศัย และนันทนาการลดลง  
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ประเทศจีน : รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจผ่อนคลายเพื่อ

สนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ 

 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มกราคม 

2565 อยู่ที ่6,170 พันล้ายหยวน เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ 2,368 

พันล้านหยวน เป็นการเพิ่มข้ึนของยอดปล่อยเงนิกู้ใหม่สกุลหยวน 

และยอดออกหุ้นกู้เอกชน  โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อน

คลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน ทั้งการปรับลด RRR 

และอัตราดอกเบ้ียในช่วงเดือน ธันวาคม และ มกราคม ท่ีผ่านมา 

 การดำเนินนโยบายการเงินการคลังในปี 2565 มีแนวโน้มผ่อน

คลายมากขึ้น จากการส่งสัญญาณของรัฐบาลจีน ที่เน้นย้ำให้

ความสำคัญของความมีเสถียรภาพ (Stability) ของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่อุปสงค์ที่ชะลอตัวจากมาตรการแนวทาง

กำจัดการแพร ่ระบาดของโรคโคว ิดภายในประเทศ โดยมี

เป้าหมายเพื่อลดผู้ติดเชื้อให้เหลือ 0 (Zero-COVID), ความเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ Omicron ตลอดจนปัญหา 

Supply Disruption ที่ยังยืดเยื้อ รวมไปถึงการดูแลปัญหาในภาค

อสังหาริมทรัพย ์ 

 แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู ่ในระดับต่ำ โดยดัชนีราคาผู ้บริโภค 

(CPI) ชะลอตัวลงเป็น +0.9% (yoy) ตามราคาอาหารที ่ลดลง 

ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลงเป็น +9.1% (yoy) ตาม

ราคาวัตถุดิบท่ีลดลง   

ประเทศไทย : เศรษฐกิจไทยชะลอลงจากการระบาดของโควิด-

19 สายพันธ์ุโอไมครอน 

 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2564 ขยายตัว +1.9% (yoy) จากที่หด

ตัว -0.3% ในไตรมาสก่อน จากแรงขับเคลื ่อนของการบริโภค

ภาครัฐ และการส่งออกสินค้า โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากความ

ต่อเนื ่องของมาตรการกระตุ ้นการใช้จ ่ายของรัฐบาล และการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งปี 2564 เศรษฐกิจ

ขยายตัว +1.6% (yoy) จากที่หดตัว -6.2% (yoy) ในปี 2563 ตาม

การส่งออกสินค้า การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เป็น

แรงผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2565 เนื ่องจากการ

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ส่งผลกระทบต่อความ

ต้องการสินค้าท้ังในและต่างประเทศ 

 มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลง ส่งผลต่อเนื ่องไปยังผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรมให้ลดลง ด ้านนักท่องเท ี ่ยวต ่างชาติลดลง 

เน ื ่องจากการระง ับการลงทะเบียนเข ้าประเทศผ่านระบบ 

Test&Go ชั่วคราว 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน มกราคม 2565 

ปร ับตัวข ึ ้นเป ็น +3.2% (yoy) และ +0.5% (yoy) ตามลำดับ 

เน่ืองจากราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้น 

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง

ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจมี

แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

คาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในวงจำกัด ความ

เสี่ยงด้านต่ำต่อเศรษฐกิจลดลง แต่ยังต้องติดตามการระบาดใน

ระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วงแรกของปี 2565 

จากราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภท ซึ ่งเป็นผลจาก

อุปทานเป็นหลัก ในขณะที่อุปสงค์ยังอยู ่ในระดับต่ำ จึงต้อง

ติดตามราคาพลังงานโลกและสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคา

สินค้าและบริการเป็นวงกว้าง กนง. ยังให้น้ำหนักกับการสนับสนุน

การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จึงมีมติคงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบาย  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2565 

ปัจจัยต่างประเทศ 

 การประชุมธนาคารกลางท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ที่มา : Bloomberg 

 การประชุม National People’s Congress ของจนี วันที่ 5 มีนาคม 

2565 เป็นการประชุมที่กำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจ และเป้าทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ 

ปัจจัยในประเทศ 

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย วันที่ 30 มีนาคม 2565 คาดว่าจะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ 

0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟิ้นตัวได้ต่อเนื่องภายใต้

อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 

 

วันท่ี เหตุการณ กอนหนา

ผลสํารวจของ

 Bloomberg

10 มีนาคม 2565

ECB Main Refinancing Rate (% pa) -0.50% -0.50%

ECB Deposit Facility Rate (% pa) 0.30% 0.30%

ECB Marginal Lending Facility Rate (% pa) 0.00% - 0.25% 0.00% - 0.25%

15-16 มีนาคม 2565 FOMC Meeting - Fed Fund Rate (% pa) 0.00-0.25% 0.25-0.50%

17-18 มีนาคม 2565

BOJ Monetary Policy Rate (% pa) -0.10% -0.10%

BOJ Yield Curve Control (%) 0% +/- 2.5% 0% +/- 2.5%

BOJ Monetary Base (Trillion Yen) 80.0 80.0

การประชุมธนาคารกลางยุโรป

การประชุมธนาคารกลางญ่ีปุน
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ภาวะตลาดหุ้นไทยเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเล็กน้อย +2.2% มา

ปิดที่ระดับ 1,685.18 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ 

 ที่ประชุมกลุ่ม OPEC และพันธมิตร มีมติให้เพิ่มกำลังการผลิต

น้ำมันเข้าสู่ตลาดอีกวันละ 4 แสนบาร์เรลในเดือนมีนาคมที่จะถึงน้ี  

 ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมกราคม ออกมาค่อนข้าง

แข็งแกร่ง โดยทั ้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรและค่าจ้างราย

ช่ัวโมงปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้  

 กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเง ินเฟ้อทั ่วไปประจำเด ือน

มกราคมปรับเพิ่มข้ึนถึง +3.2% สูงกว่าที่ตลาดคาดท่ี +2.5% 

 ผลการประชุม กนง. พบว่า ธปท. ยังคงให้น้ำหนักกับการสนับสนุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ตัดข้อกังวลในตลาดบางส่วน

ที ่ว ่า ระดับเง ินเฟ้อที ่สูงขึ ้นมาตอนนี้จะก่อให้เกิดการเร่งการ

เข้มงวดนโยบายการเงินในช่วงถัดไป 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือนมกราคม ปรับลดลงครั้ง

แรกในรอบ 5 เดือน 

 นาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกแถลงการณ์

และลงนามรับรองสถานะการเป็นรัฐอิสระของ 2 แคว้นกบฏยูเครน 

ซ่ึงได้แก่ Donetsk และ Luhansk  

 ครม.มีมติเลื่อนการยกเลิก UCEP จ่ายค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไม่

มีกำหนด  

 หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลัง

การปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA ในขณะที่หุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตร

ปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุ้น 

STA และ GFPT 

 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 YTD ของปี 2565 SET Index ปรับตัวขึ้น +1.7% ในขณะที ่SET50 

Index ปรับตัวข้ึน +2.6% และ SETTRI Index ปรับตัวขึ้น +2.0% 

 Sector ที ่มี Performance ที ่ด ีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้แก่ 

หมวดพาณิชย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด

ธนาคารพาณิชย์ หมวดสื ่อและสิ ่งพิมพ์ หมวดพลังงาน หมวด

ขนส ่งและโลจ ิสต ิกส์  หมวดการแพทย์ และหมวดพ ัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

 สำหรับ Sector ที่มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD 

ได้แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง หมวด

ธุรกิจการเกษตร หมวดปิโตรเคมี หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และ

หมวดวัสดุก่อสร้าง 

 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เดือนมีนาคม คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,740 จุด โดย

มีปัจจัยท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี้ 

 รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตทั่วโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

โดยเฉพาะจีนที่อาจประกาศออกมาต่ำกว่าระดับ 50 จุด 

 การประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร ในวันที่ 1-2 มีนาคม ซึ่ง

มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ มุมมองของสมาชิกกลุ่มต่อประเด็น 

Geopolitical risk ณ ขณะนี ้ที ่ม ีแนวโน้ม Supply น้ำมัน และ

พัฒนาการของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน รวมถึงการกำหนดระดับ 

Supply รอบใหม่ 

 การแถลงของนาย Jerome Powell ประธาน Fed ต่อหน้าสภา 

Congress ของสหรัฐฯ ในวันท่ี 2-3 มีนาคม 

 รายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในวันที่ 4 มีนาคม ซึ่งอาจมี 

Implication สำคัญไปยังการตัดสินใจของคณะกรรมการ FOMC 

ในชว่งกลางเดือนมีนาคมน้ี 

ตลาดตราสารทุนไทย 
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 การประชุม FOMC ในวันท่ี 15-16 มีนาคม ซึ ่งน่าจะมีการขึ้น

ดอกเบี ้ย 25 bps แน่นอนแล้ว แต่หากขึ ้นถึง 50 bps อาจเป็น 

Negative surprise ต่อตลาดได้ เนื ่องจาก ณ ขณะนี ้น ักลงทุน 

Price in ประเด็นดังกล่าวเพียงแค่ 10% 

 การประชุมกนง.ในวันที่ 30 มีนาคม คาดว่าจะคงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายต่อไป แต่น่าจะมีการปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ข้ึน 

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ เดือนมีนาคม 2565 ให้น้ำหนักการ

ลงทุนในหุ้นไทยสูงกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย (Slightly Overweight) 

 

 

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน กุมภาพันธ์ ผันผวนระหว่างเดือน 

และปิดสิ้นเดือนเพิ ่มขึ ้นเล ็กน้อย นักลงทุนรับข่าวการเร ิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยในเดือน มีนาคม ของ Fed โดยพันธบัตรรุ่น 10 ปี ปรับ

เพิ่มมากท่ีสุดอีก 6 bps ทำให้อัตราผลตอบแทนรุ่น 2 และ10ปี (2-

10Y spread) เพิ่มเป็น 148 bps (Bear steepening) ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเคล่ือนไหวได้แก่ 

 สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นำไปสู่ภาวะ

สงคราม เป็นประเด็นหลักที่ทำให้นักลงทุนกลับมาถือสินทรัพย์

ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรและทองคำ ทำให้ พันธบัตรสหรัฐฯ 

10 ปี หลุดต่ำกว่า 2% ในบางชว่ง 

 อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันจาก Fed Voters หลายท่านต่อการ

เร่งข้ึนดอกเบ้ียให้เร็วสอดคล้องผลการประชุม (Fed Minute) เดือน

มกราคม ท่ีแสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อเป็นอันดับแรก 

 พันธบัตรสหรฐัฯ 10 ปี เพิ่มขึ้นทะลุ 2%(สูงสุด 2.05%) หลังตัวเลข

เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มกราคม +7.5% (yoy) สูงกว่าท่ีตลาดคาด

และสูงสุดในรอบ 40 ปี สร้างแรงกดดันให้กับ Fed ที่ต้องเร่งข้ึน

ดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ  

 จากปัจจัยลบข้างต้นทำให้โอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย

จะปร ับตัวลงมากๆระหว่างเดือนจากสถานการณ์สงครามมี

ค่อนข้างจำกัด ขณะที่นักลงทุนยังมีความกังวลต่อตาราง Bond 

Supply ในเดือนมีนาคม และบางส่วนมองถึงโอกาสขึ้นดอกเบี้ย

ถึง 50 bps ในการประชมุ Fed 15-16 มีนาคม น้ี  

 
 นักลงทุนต่างชาติเป็นฝั่งที่ซื้อสุทธิต่อเน่ืองมากกว่า 60,000 ล้าน

บาท และเน้นซื ้อพันธบัตรอายุ 5-10 ปี เป็นหลัก โดยนักลงทุน

ต่างชาติยังไม่มีสัญญาณการขายพันธบัตรไทยแต่อย่างใด 

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนมีนาคม 2565 

 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวน

จาก 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอ

ไมครอน 2. การเข ้าสู ่ว ัฏจักรของดอกเบี ้ยขาขึ ้นตามการส่ง

สัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ 3. สถานการณ์ความตึงเครียด

ระหว่างรัสเซียกับยูเครน 4. อุปทานพันธบัตร (LB Supply) ที่ผัน

ผวนและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ให้น้ำหนักการลงทุนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย (Slightly Underweight) 

 หุ ้นก ู ้ธนาคารพาณิชย ์และบร ิษ ัทเอกชน : คาดอ ัตรา

ผลตอบแทนหุ้นกู้จะเคลื่อนไหว Sideway ตามอัตราผลตอบแทน

พันธบัตร โดย Credit Spread มีการปรับเพิ่มข้ึนบ้างแต่เพิ่มขึ้นไม่

เท่าพันธบัตร เนื่องจากความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ (Demand) ท่ี

เพิ่มขึ้นในผู้ออกตราสารมีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีอันดับ

ความน่าเชื่อถือดี โดยในช่วงปี 2564 - เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนยังเป็นสัดส่วนการลงทุนหลักของนัก

ลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตร ให้น้ำหนักการ

ลงทุนเท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) 

 

 

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565  

 

Nov-21 Dec-21 Jan-22
Tenor < 1 Yr 5,538 13,982 6,215 28,142 59,796 31,654
Tenor > 1 Yr 138,068 30,218 21,045 43,207 71,792 28,585

Total 143,606 44,200 27,260 71,350 131,588 60,238

 Foreign Investor Transaction in Thai Bond Market 
 Lastest 3-month 

2021Period YTD MTD

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs และกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน 

ตลาดตราสารหน้ีไทย  
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 ดัชนี REITs ไทย (SETPREIT) ปร ับตัวขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับตัวขึ้นมา

มากนับต้ังแต่ต้นปี 2565 

 REITs และตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยหนุนเนื่องด้วยรัฐบาลเริ ่มต้น

มาตรการ Test and go และมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

ของประชาชนในประเทศ รวมทั้งมาตรการหนุนเม็ดเงินลงทุนจาก

ต่างชาติ ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย

และมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเน่ืองในปี 2565  

 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (21-25 กุมภาพันธ์) เป็นสัปดาห์ท่ี REITs 

พักตัวเนื่องจากแรงขายหุ้นจากข่าว FTSE ประกาศลดน้ำหนักหุ้น

ไทย และการยกระดับการคุมเข้มของรัฐบาลมาระดับ 4 จาก 3 

คาดว่าความเข้มข้นจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงระบาดของสายพันธุ์

เดลต้า ทำให้ดัชนี SETPREIT ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ดังกล่าว 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับขึ้นมาอยู ่ที่  

2.19% จากต้นปีท่ี 1.89% กดดัน Dividend Yield (Sector Yield) 

ท่ี 5.07% และทำให้ Yield Spread อย ู ่ต ่ำกว่าค่าเฉลี ่ยที่  3% 

เล็กน้อย  

 กองทุน REITs ทยอยประกาศผลประกอบการ อาทิ WHART , 

CPNREIT อยู่ในระดับปกติ  

 ปัจจัยราคา : price/net asset value 1.0X อยู่ที่ระดับ -1 Standard 

Deviation (S.D.) ในขณะที่ Mean ท่ี 1.32X 

แนวโน้มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดือนมีนาคม 2565 
แนะนำน้ำหนักการลงทุน Neutral  
 แนวโน้ม REITs ไทย คาดว่าจะเคลื่อนไหว Side way up จากการ

ท่ีหลายกองทุน REITs ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 

และจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มลดลงจากที่เคยสูงอยู่ระดับ 25,000 

ต่อวัน คาดว่าร ัฐจะไม่ใช้มาตรการคุมเข ้มที ่กระทบต่อการ

ดำเนินงานของกองREITs และการดำเนินการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยยังคงผ่อนคลาย คาดว่าจะคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้ ซึ่ง

เป็นปัจจัยบวกสนับสนุนราคา REITs ให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับ

ดัชนีอ้างอิง (Neutral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
ที่มา : Bloomberg 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เผชิญกับแรง

ขายกดดันให้ตลาดตราสารทุนต่างประเทศผันผวน ด้วยปัจจัย

เสี่ยงจากแรงกดดันสงครามท่ีรัสเซียบุกโจมตียูเครนโดยใช้กำลัง

ทางทหาร การปรับพอร์ทลงทุนของนักลงทุนกดดันให้ตลาดหุ้น

สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียหลายประเทศปรับตัวลง  

 ตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากนักลงทุน

กังวลกับสถานการณ์รัสเซียบุกยูเครนจะกระทบกับเศรษฐกิจยุโรป 

ขณะท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าการยกเลิกรัสเซียกับระบบ SWIFT และ

มาตรการคว่ำบาตรอื่นๆ อาจทำให้เศรษฐกิจรัสเซียชะลอตัว  

 แรงกดดันจากสถานการณ์การขึ ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย

ในการประชมุ FOMC เดือนมีนาคมนี ้ เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยัง

มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสามารถ

ฟื้นตัวหลังจากที่ตลาดคาดหวังว่า Fed อาจจะชะลอความร้อนแรง

ในการขึ้นดอกเบ้ียจากปัจจัยเส่ียงสงครามท่ีขยายตัวขึ้นจะกระทบ

ต่อภาวะเศรษฐกิจ 

 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ ธนาคารกลางรัสเซียประกาศขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายครั้งเดียวมาท่ี 20% จากก่อนหน้าที่ 9.50% เพื่อสกัดการ

พุ ่งขึ ้นของเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิล ก่อนหน้าน้ี

ตลาดหุ้นรัสเซียปรับตัวลงแรงถึง 40% ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

เนื่องจากแรงเทขายหลังจากหลายประเทศตอบโต้และคว่ำบาตร

รัสเซียจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียส่งกำลังทหารเข้ายึดพื้นที่ของ

ประเทศยูเครน  

 ผลประกอบการท่ีทยอยประกาศ ไตรมาส 4 โดยรวมออกมาดีกว่า

คาดการณ์ อย่างเช่นบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 มีอัตรา 

ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ  
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Earning Surprise ต่อเน่ือง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ประกาศกำไรออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน  

MSCI World 

 
ที่มา : Bloomberg 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

MSCI Emerging Market 

ที่มา : Bloomberg 28 กุมภาพันธ ์2565 

แนวโนม้ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ 

 คงน ้ำห น ัก  Slightly Overweight สำ หร ับ ตลาดตราส าร ทุน

ต ่างประเทศในเด ือนม ีนาคม 2565 ตลาดห ุ ้นตราสาร ทุน

ต่างประเทศมีโอกาสเผชิญกับการปรับฐานก่อนถึงการประชุม

ธนาคารกลางสหร ัฐฯ ว ันที่  15-16 ม ีนาคม โดยตลาด หุ้น

ต่างประเทศย ังมีโอกาสผันผวนสูงในช ่วงครึ ่งปีแรก ปี 2565 

เนื่องจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหลายตลาดหุ้นท่ัว

โลก รวมท้ังสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนและการก่อสงคราม

ระหว่างรัสเซียบุกโจมตียูเครน อย่างไรก็ตามการปรับฐานของ

ตลาดยังมองเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและ

แข็งแกร่งม ีโอกาสเติบโตในอนาคต และแนะนำเก็งกำไรหุ้น

พลังงานตามทิศทางราคาน้ำมัน 

 ปัจจัยบวก อย่างเช่น ตลาดหุ ้นกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ยังมี

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Valuation ดึงดูดการลงทุนหลังจากท่ี

ตลาด Correction ที่คาดว่าใกล้จะจบส่วนทางด้านนักวิเคราะห์

และนักเศรษศาสตร์ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันยังห่างไกล

จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจหรือ Recession และที ่สำคัญ

หลายบริษัทประกาศผลประกอบการณ์ดีกว่าการคาดการณ์ของ

นักวิเคราะห์ โดยผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้น

กลับตอบรับไม่มาก / หุ้นวัฎจักร อาจยังโดดเด่นแต่หาก Fed 

กลับมามีโทนเสียง Dovish แรงกดดันจากรัสเซียอาจทำให้หุ้น 

Tech surprise และแนะนำให้ติดตามการทำ Window dressing 

ไตรมาส 1/2565 อาจเห็นการฟื้นตัวของราคาในบางบริษัท 

 ปัจจัยที ่น่าติดตาม อย่างเช่น สถานการณ์ความตึงเครียดทาง

การเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครนและหลายชาติคว่ำบาตรอาจ

นำไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงยิ่งข้ึน เป็นปัจจยัเสี่ยงต่อตลาดหุ้นและ

เศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างอื่นเช่น เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่

เศรษฐกิจบางประเทศเติบโตช้าลง ทำให้เกิดภาวะ stagflation 

และยากมากขึ้นต่อการฟื้นตัว อย่างเช่นประเทศที่มีรายได้ต่อหัว

ต่ำ และ Fed มีโอกาสสูงที่จะขึ ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ทั้งนี้

ราคาหุ้นมีแนวโน้ม price in การขึ้นดอกเบี ้ยของ Fed ทำให้คาด

ว่า Downside Risk จำกัด และหาก Fed ลดแรงกดดันดอกเบ้ีย

นโยบายอาจทำให้ตลาดฟื้นตัวเร็วขึ้น  

 

ภาวะตลาด REITs กุมภาพันธ์ 2565 

 
ที่มา : Bloomberg 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 REITs ต่างประเทศปร ับตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ ด ัชนี Dow 

Jones Global Real Estate ปร ับต ัวลง -2.9% ขานร ับการที่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว 
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 รายงานประชุม FOMC เจ้าหน้าที่ Fed สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 

ขณะที ่น ักลงทุนติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระหว่างการแถลงนโยบายการเงิน

ต่อสภาระหว่างวันที่ 2 และ 3 มีนาคม ก่อนเข้าสู ่การประชุม 

FOMC รอบระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม น้ี 

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั ้งที่ 2 

สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 

4 ปี 2564 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว +7.0% สูง

กว่าตัวเลขประมาณการครั ้งท่ี 1 ซ ึ่งอยู ่ที ่ระดับ +6.9% และ

สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ส่วนตลาดการ

จ้างงานสหรัฐฯ อยู่ระดับเติบโตขึ ้นโดยการจ้างงานนอกภาค

เกษตรสหรัฐฯ เดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 4 แสนตำแหน่ง  

 เงินเฟ้อทั ่วโลกปรับตัวขึ ้นโดยเง ินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนมกราคม 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ +7.0% เป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี เงิน

เฟ้อท่ีสูงข้ึนปัจจัยเร่งราคาสินทรัพย์และราคาอสังหาริมทรัพย์  

 ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมตินโยบายการเงินผ่อนคลายแบบพิเศษ

ในการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ และ BOJ ยังมี

แนวโน้มคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง 

 ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ

ปรับขึ ้นดอกเบี้ย ทั ้งนี ้แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ 

ECB ถูกกดดันจากปัจจัยเสี ่ยงรัสเซียและยูเครนที ่ทำให้ ECB 

อาจจะยังงไม่รีบข้ึนดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งปี 2565 

แนวโนม้ตลาด REITs เดือนมีนาคม 2565 

 แนะนำการลงทุนดัชนีอ้างอิง (Neutral) เดือนมีนาคม ดัชนี REITs 

ต่างประเทศมีโอกาสปรับตัวข้ึนได้จำกัด นักลงทุนติดตามเข้าสู่การ

ประชุม FOMC เดือนมีนาคม ระหว่างวันที 15-16 มีนาคม โดย

โทนเสียงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีนัยสำคัญต่อ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 ทั ้งนี ้ภาพรวม Yield Spread 

หลายประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี ่ย ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจะเลือก

ลงทุนในกลุ ่ม Sectorที ่ม ีปัจจัยพื ้นฐานแข็งแกร่ง จ่ายปันผล

สม่ำเสมอและ Yield Spread มากกว่า 4% 

 
 

ภาวะตลาดน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 เดือนกุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส (WTI) ปรับตัวขึ้น 

+8.6%  เนื ่องจากปัจจัยด้านอุปทานตึงตัว กล ุ ่มผู ้ผลิตน้ำมัน 

OPEC และชาติพันธมิตรที ่หลายประเทศผลิตน้ำมันได้ต่ำกว่า

เป้าหมาย นอกจากนี้ตลาดมีปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การเมือง

ที่ตึงเครียดขึ้นเร่งความเสี่ยงภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 

(Geopolitical risk) ที ่ล ่าสุดรัสเซียเข้าโจมตีบุกพื ้นที ่ของยูเครน 

และหลายชาติมหาอำนาจได้คว่ำบาตรรัสเซียทั ้งในด้านธุรกิจ 

การค้าและธุรกรรมการเงิน 

 Energy Information Administration (EIA) เ ป ิ ด เ ผ ย ส ต ็ อ ก

น้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ สัปดาห์ล่าสุดโดยยอดรวมของสต็อก

น้ำมันสหรัฐฯสุทธิ (Crude oil total inventory data : excluding 

strategic petroleum reserve) อยู่ที่  416.19 ล้านบาร์เรล ณ วันท่ี 

18 กุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาร์เรลจาก สิ้นสุดวันที่ 

28 มกราคม อย ่ างไรก ็ตามสต ็อกน้ำม ันด ิบท ี ่ จ ุดส ่งมอบ 

โอกลาโฮมา ลดลง 6.75 ล้านบาร์เรลในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ว่า

ความต้องการน้ำมันในสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง 

 Baker Hughes รายงานปริมาณแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ ณ ปัจจุบัน

อยู่ท่ีระดับ 522 แท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ โดยปรับตัวเพิ่มข้ึน 27 แท่น

ขุดเจาะในเดือนกุมภาพันธ์และปรับตัวเพิ่มขึ้น 44 แท่นนับตั้งแต่

ต้นปี 2565 

 CFTC Nymex Crude oil managed money เป ิดเผยผ ู ้จ ัดการ

กองทุนเปิดสัญญาน้ำมันล่วงหน้าสถานะคงค้างฝั ่ง SHORT 

ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 5,041 สัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ มาที ่ระดับ 

30,318 สัญญา ขณะเดียวกันยอด NET LONG สถานะคงค้าง

ลดลง 2.5 หมื่นสัญญาจากปลายเดือนมกราคม สะท้อนนักลงทุน

และเทรดเดอร์พร้อมจะขายทำกำไรหากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 

 ปัจจัยเส่ียงสำคัญ คือ 1) การผลิตน้ำมันมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วง

ไตรมาส 2 ทั้งน้ีกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรยังมีโอกาสเพิ่ม

การผลิตน้ำมัน 2) การเจรจานิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่หากบรรลุ

ข้อตกลงร่วมกันอาจทำให้มีปริมาณน้ำมันจากอิหร่านเข้าสู่ระบบ 

3) หลายชาติร่วมกันระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยทุธศาสตร์  

 ปัจจัยหนุน อาทิ 1) การพบว่าเชื ้อไวรัสโอไมครอนไม่เกิดโรค

ร้ายแรงอาจสนับสนุนความคาดหวังว่าใกล้สิ้นสุดการระบาดแล้ว 

(Pandemic’s end) 2) ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง

รัสเซียกับยูเครน รวมทั้งปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางที่เร่งตัว

ขึ้นอาจจะหนุนราคาน้ำมันชั่วคราว 3) กลุ่มโอเปกและประเทศ

พันธมิตรยังมีแนวโน้มที่จะผลิตน้ำมันไม่ได้ตามเป้าหมายของมติ

ข้อตกลงการประชุม 

แนวโน้มตลาดน้ำมันเดือนมีนาคม 2565 
 แนะนำน้ำหนักการลงทุนมากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย (Slightly 

Overweight) เดือนมีนาคม 2565 คงมุมมองบวกในระยะสั้นต่อ

ราคาพลังงานและน้ำมันเนื ่องจากปัญหาอุปทานน้ำม้นตึงตัว 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - ตลาดน้ำมัน 
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ตลาดระยะกลางมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องท่ีผู้ผลิตอาจปรับการผลิตน้ำมัน 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน ได้แก่ การประชุม OPEC กับ

ประเทศพันธมิตรวันที่ 2 มีนาคม 2565 ท่ีมีมติเพิ่มการผลิตอีก 4 

แสนบาร์เรลต่อวันในเดือน เมษายน น้ี 

ภาวะตลาดทองคำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 เด ือนก ุมภาพันธ ์   Spot GOLD (XAU CURNCY) ปร ับต ัวขึ้น 

+6.2% ขานรับแรงซื ้อทองคำในฐานะที่ทองคำเป็นสินทร ัพย์ 

Hedging เงินเฟ้อรวมทั้งความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงิน ส่วน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ปรับตัวขึ ้น 3.75 bps 

(MTD) 

 เดือนกุมภาพันธ์ กองทุน SPDR Gold Trust ซื้อทองคำเพิ่มข้ึน 9.2 

ตัน เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำขยับตัวลงไม่มากนัก  

 ผู ้จ ัดการกองทุนส ัญญาทองคำล่วงหน้า (CFTC CMX Gold 

managed money) ม ีสถานะคงค ้างของ Position Net LONG 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 117,708 สัญญา เดือนกุมภาพันธ์ (+19% 

MoM)  

 อดีตที่ผ่านมาราคาทองคำมักจะเผชิญแรงขายทำกำไรหลังจาก

ผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีน (Lunar New Year) ขณะที ่ความตึง

เครียดทางการเมืองระหว่างประเทศเป็นปัจจัยหนุน 

 ปัจจัยการข้ึนดอกเบ้ียและการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวรวมทั้ง

การลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจัยท่ีมีน้ำหนัก

ต่อราคาทองคำในปี 2565 และติดตามโทนเสียงธนาคารกลาง

สหรัฐฯ หลังจากที ่สถานการณ์ความตึงเครียดสงครามรัสเซีย-

ยูเครนเร่งตัวขึ้น อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและทำให้ธนาคาร

กลางสหรัฐฯ ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย 

แนวโน้มตลาดทองคำเดือนมีนาคม 2565  
 แนะนำน้ำหนักการลงทุนมกกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย (Slightly 

Overweight) เดือนมีนาคม 2565 ราคาทองคำมีปัจจัยหนุนจาก

ปัจจัยเสี่ยงสงครามรัสเซียบุกโจมตียูเครนโดยใช้กำลังทางทหาร 

และหลายประเทศมหาอำนาจคว่ำบาตรรัสเซียทั้งทางด้านธุรกรรม

การเงิน ธุรกิจ โดยปัจจัยที่น่าติดตาม ได้แก่ การประชุมธนาคาร

กลางสหรัฐฯ วันที่ 15-16 มีนาคม ที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลาง

สหรัฐฯจะปรับขึ้นดอกเบ้ียในกาประชุมครั้งน้ี 

 

 

 

 

 
 

ภาวะตราสารหนี ้ต ่างประเทศ เด ือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้

ผลตอบแทนดังนี้   

 
ที่มา : Bloomberg 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 5bps 

จาก 1.77% (31/1/2565) มาอยู่ที่ 1.82% (28/2/2565) 

 รายงานการประชุม Fed เดือนมกราคม ระบุว่า Fed พร้อมใช้

นโยบายการเงินตึงตัว หากเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวลง พร้อมระบุว่า

เงินเฟ้อได้กระจายสู่เศรษฐกิจในวงกว้าง ทว่าในรายงานไม่ได้ระบุ

ถึงช่วงเวลาที่ชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ย และ Yield ย่อตัวลงท้าย

เดือนจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 

 GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 4/2565 ขยายตัว +5.4% annualized QoQ 

ต่ำกว่าคาดการณ์ แต่ฟื้นตัวจากที่หดตัวในไตรมาสก่อนหน้าซึ่ง

เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก ขณะที่เงินเฟ้อในเดือนมกราคม

ยังคงขยายตัวแต่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง 

 ธนาคารกลางจีน (PBOC) คงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท 1  

ปีที ่3.70% ตามคาด และยืนยันที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อน

คลายต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยในเดือน

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา PBOC ได้อัดฉีดเงินเข้าระบบอีกกว่า 1 แสน

ล้านหยวน ซึ่งเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเดือนที่สอง

ติดต่อกัน  ขณะท่ีตัวเลขเงินเฟ้อจีนในเดือนมกราคมยังคงชะลอตัว

ลง และต่ำกว่าคาดทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคา

ผู้ผลิต (PPI) 

 ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี

มติคงดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0% ตามคาด แม้ว่าเงินเฟ้อของยูโรโซน

ในเดือนมกราคม จะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี +5.4%YoY  

ตลาดตราสารหน้ีต่างประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ท่าทีของประธาน ECB ได้เปลี่ยนไป โดยมองว่า 

เงินเฟ้อได้พุ่งขึ ้นมากกว่าที ่คาดไว้ และความเสี ่ยงของเงินเฟ้อ

ยังคงอยู่ในชว่งขาขึ้น และเริ่มอยู่ในวงกว้างมากขึ้น 

 ส่วนต่างดอกเบี ้ยประเทศเยอรมันและอิตาลีปรับตัวเพิ ่มขึ้น

สะท้อนความเสี่ยงในตลาดการเงิน  

แนวโนม้ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2565 

 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ให้น้ำหนักต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย 

(Slightly Underweight) คาดว่าเส้นอ ัตราผลตอบแทน (yield) 

ทรงตัว จากที ่ก ่อนหน้านี ้ได้ปร ับข ึ ้นมากจากสะท้อนดำเนิน

นโยบายที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไประดับหนึ่งแล้ว 

โดยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนนี้ อย่างไรก็ดียังคงต้อง

ติดตามการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซีย 

 ตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) ให้น้ำหนักต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง

เล็กน้อย (Slightly Underweight)  และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง 

(HY) ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย (Slightly underweight) มีปัจจัย

กดดันจากการใช้มาตราการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ  

 

สรุปสภาวะค่าเงนิ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ DXY แข็งค่าขึ้น +0.47% จากระดับ 96.27 

สู่ระดับ 96.72 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยดัชนีดอลลาร์

สหรัฐฯ อ่อนค่าลงในช่วงครึ ่งเดือนแรก หลังจากรายงานการ

ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประจำวันท่ี 25-26 

มกราคม บ่งช้ีว่า Fed อาจจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเวลาที่

รวดเร็วและรุนแรงไปกว่าที ่ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้ว ขณะที่

ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากการที่

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.5% ในเดือน มกราคม 

(YoY) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2525 และสูง

กว่าที ่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ประกอบกับการที ่ตลาดเข้าซื้อ

ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ

วิกฤตการณ์ในยูเครน 

สภาวะค่าเงินหลักกลุ่ม G-10 

 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) อ่อนค่าลง -0.45% จากระดับ 1.13 สู่

ระดับ 1.12 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง 

สวนทางกับค่าเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ จากการคาดการณ์เก่ียวกับการ

ขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะ

เริ ่มปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในการประชุมวันที่ 15-16 มีนาคม 

ประกอบกับแรงกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดยุโรปและความวิตกเกี ่ยวกับ

วิกฤตการณ์ในยูเครน ขณะที่ทางฝั่งรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตี

ยูเครน หลังการเจรจาเพื่อหยุดยิงนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

กันได้ และทั ้งสองฝ่ายจะทำการเจรจารอบต่อไปที ่ชายแดน

เบลารุสและโปแลนด์ 

 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่อนค่าลง -0.71% จากระดับ 1.35 สู่

ระดับ 1.34 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยค่าเงินปอนด์อ่อนค่า

ในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินยูโร ขณะทีอังกฤษได้ปิดน่านฟ้าของ

ประเทศตนเองเพื่อไม่ให้สายการบินของรัสเซียผ่าน เช่นเดียวกับ

ทางฝั ่งยูโรโซน แคนนาดา และสหรัฐฯ ส่วนตัวเลข Consumer 

Price Index (Jan) ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น +5.5% (YoY) ซึ ่งเป็นระดับ

สูงสุดนับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2535 หลังจากปรับตัวขึ้น +5.4% 

(YoY) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลข Markit Services 

PMI (Feb) เบื้องต้น ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมาก สู่ระดับ 60.8 จาก

ระดับ 54.1 ของเดือนก่อนหน้า 

 ค่าเงินเยน (USD/JPY) อ่อนค่าลง -0.28% จากระดับ 114.65 สู่

ระดับ 114.97 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยค่าเงินเยนอ่อนค่า

ทรงตัวตลอดทั้งเดือน กุมภาพันธ์ ในช่วงระดับ 114-116 เยนต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลข Industrial Production เบื ้องต้น 

(Jan) ปรับตัวลดลง -1.3% จากระดับ -1% (MoM) และปรับตัว

ลดลง -0.9% จากระดับ +2.7% (YoY) ตัวเลข Retail Trade s.a 

(Jan) ปรับตัวลดลง -1.9% จากระดับ -1.2% (MoM) รัฐบาลญี่ปุ่น

และธนาคารกลางญี ่ปุ ่น (BOJ) ได้มีการจัดประชุมเพื ่อหารือ

เก่ียวกับสถานการณ์ตลาดการเงนิ หลังผลกระทบทางการเงินจาก

การบุกโจมตียูเครนของรัสเซียขยายตัวขึ้น ซึ่งนับเป็นการประชุม

กันครั้งแรกในรอบ 1 ปี 

สภาวะค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท 

 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) แข็งค่าขึ้น +0.83% จากระดับ 6.36 สู่

ระดับ 6.31 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยจีนกำหนดอัตราค่า

กลางเงินหยวนแข็งค่าขึ้นวันนี้ที่ 6.3222 หยวนต่อดอลลาร์ ในวัน

สุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ ขณะที่ตัวเลข NBS Manufacturing 

PMI (Feb) ทรงตัวที่ระดับ 50.2 จากระดับ 50.1 ของเดือนก่อน

หน้า เช่นเดียวกับตัวเลข Non-Manufacturing PMI (Feb) ที่ทรง

ตัวที่ระดับ 51.6 จากระดับ 51.1 ของเดือนก่อนหน้า ส่วนตัวเลข 

Consumer Price Index (Jan) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.9% ชะลอตัว

ลงจากระดับ +1.5% (YoY) ขณะที่ธนาคารกลางจีนประกาศคง

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% 

และประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.6% 

 ค่าเงินบาท (USD/THB) แข็งค่าขึ้น +1.57% จากระดับ 33.19 สู่

ระดับ 32.67 (01/02/2565 - 28/02/2565) โดยค่าเงินบาทแข็งค่า

ขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก และอ่อนค่าลงในช่วงครึ่งเดือนหลังจาก

การคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิค

รอนในภาพรวม ไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ส่งผลให้ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของไทยเดือน มกราคม 2565 อยู่ที่

ระดบั 104.42 ขยายตัว +1.99% (YoY) ขณะที่อัตราการใช้กำลัง

การผลิต (CapU) อยู่ท่ี 65.91% เพิ่มขึ้นจาก 65.24% ในเดือน 

ธนัวาคม 2564 ส่วนทางด้านสภาพัฒน์ได้คงคาดการณ์ GDP ของ

ไทยปี 2565 ท่ีเติบโต 3.5-4.5% และขยับกรอบเงินเฟ้อ 1.5-2.5% 

แนวโน้มค่าเงิน เดือนมีนาคม 2565 

DXY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 96.00-98.00 

EUR/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.10-1.13 
GBP/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.32-1.34 

USD/JPY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 114.0-116.0 

USD/CNY คาดว่าจะเคล่ือนไหวในกรอบ 6.30-6.40 

USD/THB คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.00-33.00 
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กองทนุเปิดเอม็เอฟซี โกลบอล โฟกสั ( MGF ) 

 กองทุน MGF มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus 

Fund เน้นการลงทุนในหุ้น Quality Growth กองทุน MGF บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ( M-RENEW ) 

 กองทุน M-RENEW ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Sustainable Energy Fund เป็น

กองทุนที่อยู่ภายใต้ BlackRock Global Fund และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทท่ีมีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทท่ี เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative 

Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies) ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงาน

ทดแทน (renewable energy developers), เช ื ้อเพลิงทางเล ือก (alternative fuels), การใช้พลังงานอย่างม ีประสิทธ ิภาพ (energy efficiency), 

ความสามารถในการใช้พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure) 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี เนก็ซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( M-EURO ) 

 กองทุน M-EURO กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Continental 

European Flexible Fund เป็นกองทุนที่อยู ่ภายใต้ BlackRock Global Funds และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี ซสัเทนด์ คอมเพ็ทททีิฟ เอดจ ์( M-EDGE ) 

 กองทุน M-EDGE กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Global Long-Horizon 

Equity Fund ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

และ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ ( MCONT ) 

 กองทุน MCONT ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Robeco Global Consumer Trends โดย

เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Robeco Capital Growth 

Funds และบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. 

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี มิด สมอล แค็ป ( M-MIDSMALL ) 

 กองทุน M-MIDSMALL กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/

หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปีัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล อนิคัม ( MPII ) 

 กองทุน MPII เน้นลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงของไทยและต่างประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หุ้นสามัญ

ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์ท่ีลงทุนมีอัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว  

 

 

แนะนำกองทุน เดือน มีนาคม 2565 
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ข้อสงวนสิทธิ์ 

 เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี 

จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู ้สนใจได้รับทราบ

เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอ

ภายในประเทศไทยเท่านั้น 

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือ

ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำ

การอื ่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี ้เปลี่ยนไปจากเดิม 

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากเอ็มเอฟซี 

 ข้อมูลบางส่วนในเอกสารน้ีได้อ้างอิงจากแหล่งท่ีมาของข้อมลูที่เช่ือถือ

ได้ แต่มิได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมลูดังกล่าวเน่ืองจากข้อมลูอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างองิ 

 ข้อมูลและความเห็นท่ีปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบ้ืองต้น

เท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด 

 เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความ

ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้

กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 

 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (M-SMART INCOME), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย (M-

INCOMEAI), กองทุนเป ิดเอ ็มเอฟซี ด ิว ิ เดนด์ เอเช ีย (M-DIVA), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั ่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-

DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนช่ันแนล ออยล์ ฟนัด์ (I-

OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั ่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-

REITs), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต์ี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII), อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั ้นจึงมี

โอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ

ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุน

ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทนุ

ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าวได้  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความ

เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer 

profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้า

ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณา

ข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น 

 ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ีบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ

ซื้อคืน 


