
อัตราเงินเฟ�อทั�วไปของสหรฐัฯปรบัตัวเพิ�มขึ�น 7.9%YoY
ในเดือน ก.พ. ซึ�งเป�นระดับสงูสดุในรอบ 40 ป� นบัตั�งแต่
ป� 2525 ขณะที�อัตราเงินเฟ�อของยุโรปเดือน ก.พ. ปรบั
ตัวเพิ�มขึ�น 5.8%YoY โดยมสีาเหตหุลักมาจากราคา
พลังงานที�พุง่สงูขึ�น 31.7%YoY
ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) สง่สญัญาณลด
การกระตุ้นเศรษฐกิจ (APP) เรว็กวา่แผนเดิม โดยจะลด
วงเงินซื�อสนิทรพัยจ์นสิ�นสดุมาตรการในชว่งไตรมาส 3
ของป�นี� และจะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยหลังจากนั�น
ติดตามการประชุม FOMC วนัที� 16 ม.ีค. ซึ�งนอกจาก
ตลาดคาดวา่เฟดจะขึ�นอัตราดอกเบี�ยครั�งแรกที� 0.25%
แล้ว ตลาดยงัคาดวา่เฟดจะเป�ดเผยแผนการลดขนาด
งบดลุ (QT) ในการประชุมครั�งนี�ด้วย
ป�จจุบนัตลาดเริ�มมคีวามกังวลวา่เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะมี
แนวโนม้เขา้สูภ่าวะถดถอย สงัเกตได้จาก 2-10 Spread
ที�ปรบัตัวแคบลงมาอยูที่� 0.24% ซึ�งเป�นการปรบัตัวลง
มาจากระดับ 0.80% เมื�อตอนต้นป�

                                                               (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 11 Mar 2022

Highlighted Funds

MEURO : ป�จจุบนัเราเริ�มเหน็ตลาดหุน้ยุโรปดัชนี STOXX600 ได้ถกูปรบัประมาณการกําไรเพิ�มขึ�นมากกวา่ตลาด
หุน้สหรฐัฯดัชนี S&P500 นอกจากนี� ตลาดหุน้ยุโรปยงัมมูีลค่าที�ถกูกวา่ตลาดหุน้สหรฐัฯ โดย Relative Forward
P/E ของดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 อยูที่�ระดับ -2S.D.

M-BT : กองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ที�คัดสรรหุน้ไทยที�มศัีกยภาพในการเติบโตสงู ผา่นการวเิคราะหป์�จจยัพื�น
ฐานและป�จจยัทางเทคนิคโดยทีมผูจ้ดัการกองทนุที�มากด้วยประสบการณ์และมกีลยุทธก์ารบรหิารพอรต์ที�ยดืหยุน่
ตามสภาวะตลาด ที�มคีวามผนัผวน

MGF : ลงทนุในหุน้เติบโตคณุภาพดี (Quality Growth Stock) มโีอกาสสรา้งผลตอบแทนได้สงูกวา่ตลาด
เนื�องจากหุน้ประเภทนี�มสีว่นแบง่ทางการตลาดสงู มกํีาไรและรายได้เติบโตสมํ�าเสมอ อีกทั�งยงัทนกับภาวะ
เศรษฐกิจในชว่งที�เงินเฟ�อและดอกเบี�ยเป�นขาขึ�นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทนุในหุน้ที�มคีวามได้เปรยีบในการแขง่ขนั และเติบโตอยา่งยั�งยนื คัดเลือกลงทนุหุน้คณุภาพ
ดี สามารถสรา้งมูลค่าได้เหนือกวา่ดัชนีหุน้โลก อีกทั�ง กองทนุกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที�ม ีbusiness cycle
ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวนสงู

M-EUBANK : หุน้กลุ่มธนาคารได้รบัประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�ปรบัตัวสงูขึ�น โดยหุน้กลุ่ม
ธนาคารยุโรปม ีValuation ค่อนขา้งถกู ม ีP/BV Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ ที�ม ีP/BV
Ratio 1.45 เท่า นอกจากนี�หุน้กลุ่มธนาคารยุโรปได้รบัการปรบัประมาณการกําไรมากกวา่หุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ

https://www.babypips.com/forexpedia/app
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Thematic ETF



ภาพที� 1 : U.S. inflation Hit Fresh 40-Year High
of 7.9% in February    จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน

ที�ยงัยดืเยื�อ สง่ผลใหร้าคาสนิค้าโภคภัณฑ์ทั�วโลกปรบัตัว
สงูขึ�น โดยเฉพาะนํ�ามนัดบิที�ราคายงัยนืเหนอื 100
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล ซึ�งอาจหนนุใหอั้ตราเงินเฟ�อมี
แนวโนม้อยูใ่นระดบัสงูยาวนานกวา่ที�ตลาดคาด ทั�งนี�ดชันี
ราคาผูบ้รโิภค (CPI) หรอือัตราเงินเฟ�อทั�วไปของสหรฐัฯ
ไดป้รบัตัวเพิ�มขึ�น 7.9%YoY ในเดอืน ก.พ. ซึ�งเป�นระดบั
สงูสดุในรอบ 40 ป� นับตั�งแต่ป� 2525 (ภาพที� 1)  ขณะที�
อัตราเงินเฟ�อของภมูภิาคยุโรปก็ปรบัตัวเพิ�มขึ�นเชน่
เดยีวกัน โดยเดอืน ก.พ. ปรบัตัวเพิ�มขึ�น 5.8%YoY โดยมี
สาเหตหุลักมาจากราคาพลังงานที�พุง่สงูขึ�น 31.7%YoY
(ภาพที� 2)  เรามองวา่อัตราเงินเฟ�อของยุโรปยงัมคีวาม
เสี�ยงที�จะปรบัตัวขึ�นไดอี้ก  หากสถานการณร์ะหวา่งรสัเซยี
กับยูเครนมคีวามรนุแรงขึ�นจนรสัเซยีประกาศหยุดสง่ก๊าซ
ธรรมชาติใหยุ้โรป ซึ�งสอดคล้องกับผลการประชุมธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ที�สง่สญัญาณลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
(APP) เรว็กวา่แผนเดมิ โดยจะลดวงเงินซื�อสนิทรพัยจ์น
สิ�นสดุมาตรการในชว่งไตรมาส 3 ของป�นี� และปรบัขึ�น
อัตราดอกเบี�ยหลังจากนั�น นอกจากนี� ECB ยงัปรบัลด
คาดการณ ์GDP ในป�นี� จาก 4.2% เหลือ 3.7% และปรบั
เพิ�มคาดการณอั์ตราเงินเฟ�อจาก 3.2% เป�น 5.1% ซึ�ง
สรา้งความกังวลวา่เศรษฐกิจจะมแีนวโนม้ชะลอตัว
ท่ามกลางเงินเฟ�อที�สงู (Stagflation)  โดยเหตกุารณ์
สาํคัญที�ต้องติดตามในสปัดาหนี์�คือ การประชุม FOMC
ในวนัที� 16 ม.ีค. ซึ�งนอกจากเฟดจะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย
ครั�งแรกที� 0.25% แล้ว ตลาดยงัคาดวา่เฟดจะเป�ดเผย
แผนการลดขนาดงบดลุ (QT) ในการประชุมครั�งนี�ดว้ย
  หุน้กลุ่มเทคโนโลยขีองจนีปรบัตัวลงต่อเนื�องจากขา่วที�
ก.ล.ต. สหรฐัฯ อาจเพกิถอนบรษัิทจนีที�จดทะเบยีนอยูใ่น
ตลาดหลักทรพัย ์5 ราย เนื�องจากไมส่ามารถปฏิบติัตาม
กฎเป�ดเผยขอ้มูลทางบญัชไีด ้นอกจากนี�ทางการจนียงัได้
สั�งล็อกดาวนเ์มอืงเซนิเจิ�นที�เป�นศูนยก์ลางทางเทคโนโลยี
ของจนี เนื�องจากพบผูติ้ดเชื�อโควดิเพิ�มขึ�น 3,400 รายใน
วนัที� 13 ม.ีค. ที�ผา่นมา ทําใหด้ชันี Hang Seng TECH
ปรบัตัวลงจากจุดสงูสดุในป� 2564 มาแล้วกวา่ -60%
(ภาพที� 3)  ในระยะสั�นเรามองวา่ราคาหุน้เทคโนโลยขีอง
จนีปรบัตัวลงจาก Sentiment เชงิลบ มากกวา่ป�จจยัพื�น
ฐานของบรษัิท

Source : Bloomberg as of 11 Mar 2022 
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ภาพที� 2 : Eurozone inflation accelerated more
than anticipated last month
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Source : Bloomberg as of 28 Feb 2022

ภาพที� 3 : China Tech Stocks Slide as U.S.
Delisting Fears Alarm Traders

Source : Bloomberg as of 10 Mar 2022

https://www.babypips.com/forexpedia/app


         หนึ�งในสญัญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ของประเทศสหรฐัฯ ที�นกัลงทนุต้องติดตาม
คือ สว่นต่างระหวา่งอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ป� กับ อายุ 2 ป� หรอืที�เรยีกวา่ 2-10
Spread โดยหากอัตราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ระยะยาว (อายุ 10 ป�) ตํ�ากวา่อัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรระยะสั�น (อายุ 2 ป�) หรอืเกิดเหตกุารณ ์Inverted Yield Curve จะมคีวามเป�นไปได้สงูที�
เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ซึ�งในอดตีที�ผา่นมาหลังจากที�เกิด Inverted Yield
Curve เศรษฐกิจสหรฐัฯ มกัจะใชเ้วลา 9-19 เดอืนก่อนที�จะเขา้สูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย ตัวอยา่งเชน่ ไตรมาส
1 ป� 2544 เศรษฐกิจสหรฐัฯ เขา้สูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย โดย 2-10 Spread ไดส้ง่สญัญาณติดลบมาตั�งแต่
เดอืน ก.พ. ป� 2543 แล้ว เป�นต้น 

          ป�จจุบนัตลาดเริ�มมคีวามกังวลวา่เศรษฐกิจสหรฐัฯ มแีนวโนม้ที�จะเขา้สูภ่าวะถดถอย สงัเกตได้จาก 2-10
Spreads ที�ปรบัตัวแคบลงมาอยูที่� 0.24% จากระดบัที�ประมาณ 0.8% เมื�อตอนต้นป� และสะท้อนได้จากดชันี
ความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค (Consumer Sentiment Index) ของมหาวทิยาลัยมชิแิกน ปรบัตัวลดลงมาอยูที่�
59.7 จุด ซึ�งเป�นระดบัตํ�าสดุในรอบ 10 ป� โดยมปี�จจยักดดนัมาจากประเด็นความเสี�ยงในเรื�องของเงินเฟ�อ
สหรฐัฯ ที�ยงัอยูใ่นระดบัสงู 7.9%YoY สงูสดุในรอบกวา่ 40 ป� และสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี  และ
ยูเครนที�ยงัยดืเยื�อ  สาํหรบันกัลงทนุที�รบัความผนัผวนไดตํ้�า  ในจงัหวะที�ตลาดรบีาวด ์เราแนะนาํทยอย   ลดนํ�า
หนกัหุน้ลงบางสว่น แต่ในระยะ 6-12 เดอืนขา้งหนา้ เรามองวา่หุน้จะเป�นสนิทรพัยที์�ใหผ้ลตอบแทนที�ดีกวา่
ตราสารหนี� หากเศรษฐกิจโลกไมไ่ดเ้ขา้สูภ่าวะถดถอย 
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A Inverted Yield Curve Flashes Recession Risk

Source: Bloomberg as of 11 Mar 2022
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หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.

Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารหนี�ใน
ประเทศ

ตราสารหนี�ต่าง
ประเทศ

2 2

2 2

MMM-
PLUS,

SMART

SMINCO, 
I-SMART

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร (ยลิด)์ ไทยเพิ�มขึ�นตามสหรฐั โดย UST
10 ป� กลับมาทดสอบระดบั 2% อีกครั�ง ตลาดกลับมากังวลเงินเฟ�อที�เรง่
ตัวจากภาวะสงครามโดยราคานํ�ามนัดบิพุง่สงูสดุในรอบ 13 ป� (WTI แตะ
ระดับ 130, Brent $140/barrel) สอดคล้องกับ การประกาศ CPI สหรฐั
เดอืน ก.พ. เท่ากับ 7.9% สงูสดุในรอบ 40 ป� และผลการประชุม ECB ที�
สง่สญัญาณเรง่การจบ QE ใหเ้รว็ขึ�นเพื�อเตรยีมขึ�นดอกเบี�ยนโยบายเชน่
กัน  นอกจากนี�เริ�มเหน็สญัญาณของนกัลงทนุต่างชาติขายสทุธใิน
พนัธบตัรตัวยาวกวา่ 1 ป�เป�นครั�งแรกในป� 2565 กวา่ 12,000 ลบ.
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม 
1. สถานการณค์วามตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน 
2. วฏัจกัรของดอกเบี�ยขาขึ�นตามการสง่สญัญาณของธนาคารกลาง
สหรฐั (FED) และการเคลื�อนไหวของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั
(UST) 
3. ภาวะเงินเฟ�อที�เรง่ตัวสงูขึ�นจากภาวะสงคราม กดดนัใหธ้นาคารกลาง
แต่ละประเทศต้องใชน้โยบายการเงินที�เขม้งวดเพื�อควบคมุเงินเฟ�อ 
4. อุปทานพนัธบตัร (Bond Supply) ที�มแีนวโนม้เพิ�มขึ�นตามความ
จาํเป�นของภาครฐั

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�น 26  bps
สปัดาหที์�แล้วสูร่ะดับ 1.99% โดยขึ�นทําระดบัสงูสดุที� 2.02% และตัวเลข
เงินเฟ�อสหรฐัฯเดือนก.พ. ขยายตัว 7.9% เทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ที�
แล้ว  โดยตัวเลขเงินเฟ�อที�ประกาศมากกวา่ที�นกัวเิคราะหค์าดาการณ์
7.8% หนนุเฟดขึ�นดอกเบี�ย ประกอบกับการประมูลพนัธบตัรรฐับาล
สปัดาหที์�ผา่นมา ทําให ้US bond yield ดีดตัวขึ�น
    สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯดาํเนินนโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�น เนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
ในด้านกลยุทธก์ารลงทนุเราใหค้วามสนใจตราสารหนี�ที�ม ีduration ระยะ
สั�น
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารทนุใน
ประเทศ

ตราสารทนุต่าง
ประเทศ

4 3

4 4

M-
MIDSMAL,
M-FOCUS,

M-S50,
M-MEGA,

M-BT

M-ATECH, 
M-EM,

MCHINA,
MRENEW,
MEURO,

MGF,
MCHEVO,
M-EDGE

    ดัชนตีราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลงโดยดชัน ีMSCI
World ปรบัตัวลง -1.95% (WoW) และดชันี MSCI Emerging ปรบั
ตัวลง -5.18% (WoW) ท่ามกลางแรงกดดนัจากสถานการณส์งคราม
ยูเครนตึงเครยีด การเจรจาสนัติภาพระหวา่งฝ�ายตัวแทนจากทั�งสอง
ประเทศยงัหาขอ้สรปุไมไ่ด ้กดดนัใหต้ลาดยงักังวลต่อสถานการณ์
สงครามจะสง่ใหเ้ศรษฐกิจเผชญิภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะอยา่งยิ�งประเทศ
กําลังพฒันาที�พึ�งพาการนาํเขา้นํ�ามนั
   แนวโน้มตราสารทนุต่างประเทศเผชญิความผนัผวนภายใต้สถานการณ์
ตึงเครยีดยูเครนและรสัเซยี เป�นอีกสปัดาหที์�คาดวา่ตลาดหุน้ทั�วโลกจะ
ผนัผวนและปรบัฐานต่อเนื�อง (correction) ระมดัระวงัการลงทนุระยะสั�น
ขณะที�ภาพรวมระยะกลางและระยะยาว สนิทรพัยป์ระเภทหุน้มคีวามนา่
สนใจเทียบกับตราสารหนี� และหุน้ยงัอาจปกป�องความเสี�ยงอัตราเงินเฟ�อ
ประกอบกับแนวโนม้ขึ�นดอกเบี�ยของเฟด คาด price in พอสมควร

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1658.01 หรอื -0.82% WoW โดยตลาด
ปรบัตัวลงจาก Geopolitical risks จากทางรสัเซยี ยูเครนรอ้นแรง และ
การเจรจาล่มรอบที� 4  รวมถึงรายงานเงินเฟ�อสหรฐัที�ปรบัขึ�นสงูสดุใน
รอบ 40 ป� ซึ�งรอการประชุม Fed ในวนัที� 15-16 ม.ีค. จะตัดสนินโยบาย
การเงินอยา่งไร  และนกัลงทนุกังวลการเกิดภาวะ Stagflation รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แนะลงทนุหุน้ในประเทศเป�นหลัก
    ติดตามป�จจยัในสปัดาหน์ี�ไดแ้ก่ 
1) พฒันาการของสงครามรสัเซยี-ยูเครน 
2) การเจรจานวิเคลียรอิ์หรา่น 
3) สถานการณก์ารระบาดของโควดิ-19 ในจนี (ล่าสดุตัวเลขผูติ้ดเชื�อในจนี
พุง่ขึ�นทําจุดสงูสดุในรอบ 2 ป� ทําใหม้กีารล๊อกดาวนใ์นหลายเมอืงใหญเ่พื�อ
ควบคมุการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
4) ท่าทีของกลุ่ม OPEC วา่จะตอบสนองคําขอของกลุ่ม G7 ในการเพิ�ม
supply ออกสูต่ลาดโลกมากขึ�นหรอืไม ่
5) การประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

อสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศ

อสงัหารมิทรพัย์
ต่างประเทศ

3 4

3 3

MPDIVMF

I-REIT,
MPII

    ดัชน ีSETPREIT (total return) ปรบัตัวลงจากอาทิตยที์�ผา่นมา
-1.35% (WoW) แรงกดดนัอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยดดีตัว
ขึ�นตามอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ขณะที�ตลาดขาดป�จจยั
หนุนและหลายกองทน REITs มกีารขึ�น XD ในชว่งที�ผา่นมา
    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบัตัวขึ�นสปัดาหที์�ผา่น
มาสูร่ะดบั 2.25% และ Dividend Yield (Sector Yield) ของ REITs ที�
ระดับ 5.11% และม ีSpread 2.86% (ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ย 3%)
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564
ป�จจุบนัจาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมย่งัอยูใ่นระดบัที�สงูแต่คาดวา่ควบคมุไดโ้ดย
การติดเชื�ออาการไมร่นุแรง จะสง่ผลใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว นอกจากนี�
ธนาคารกลางแหง่ประเทศไทยน่าจะคงดอกเบี�ยนโยบายเชน่เดยีวกับหลาย
ประเทศในเอเชยีที�ดาํเนนินโยบายการเงินผอ่นคลาย

    ดัชน ีREITs ของต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลดลง -0.58%
(WoW) โดยตลาดอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศถกูกดดนัจากถ้อยแถลง
การประชุมธนาคารกลางสาํคัญอยา่งเชน่ธนาคารกลางยุโรปสง่สญัญาณ
Hawkish มากกวา่ที�ตลาดคาดการณแ์ละอาจยุติวงเงินเขา้ซื�อสนิทรพัย์
เนื�องจากเงินเฟ�อที�เรง่ตัวขึ�น นอกจากนี�ภาวะสงครามที�ยดืเยอ้ กดดนัให้
ตลาดกังวลวา่เศรษฐกิจยุโรปจะเสี�ยงเผชญิภาวะชะลอตัวและหลายสาํนกั
วจิยัปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจและผลประกอบการบรษัิท
    แนวโนม้ REITs ต่างประเทศถกูกลบดว้ยทิศทางนโยบายการเงินที�
เขม้งวดของสหรฐัฯ  การปรบัขึ�นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
ทั�วโลก อัตราเงินเฟ�อและการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19  ยงัคงอยู่
ทั�วโลกเป�นป�จจยัเชงิลบกดดัน Yield Spread แคบลง  โดยดชัน ีREITs
ต่างประเทศมแีนวโน้มฟ�� นตัวอยา่งจาํกัด ขณะที�หลายประเทศในเอเชยี
อาจถกูกระทบเพยีงจาํกัดจากสถานการณใ์นยูเครน และ REITs เอเชยีมี
ป�จจยัดา้นราคาหนนุ
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

นํ�ามนั

ทองคํา

4 3

4 3

I-OIL

I-GOLD

    สปัดาหที์�แล้วราคานํ�ามนัดบิ WTI ปรบัตัวลดลง -5.49% (WoW)
ท่ามกลางราคานํ�ามนัดบิผนัผวนโดยเป�ดโดดขึ�นต้นสปัดาหแ์ต่มาป�ดตํ�าลง
ตลอดสปัดาหม์เีหตกุารณส์าํคัญได้แก่ ผูนํ้าสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัร
ออกคําสั�งแบนการนาํเขา้นํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติจากรสัเซยี ขณะที�หลาย
ชาติเตรยีมป�� มนํ�ามนั เชน่ เวเนซุเอลา สว่นแหล่งนํ�ามนั Sharara และ El
Feel ของลิเบยีกลับมาสง่ออกนํ�ามนัหลังหยุดผลิตชั�วคราว และขา่ว
รสัเซยีแทรกแซงการเจรจานวิเคลียรอิ์หรา่น
    แนวโนม้ราคานํ�ามนัผนัผวน ระยะสั�นราคาเคลื�อนไหวไรทิ้ศทาง และ  
 นกัลงทนุติดตามสถานการณ์ความตึงเครยีดระหวา่งยูเครนและรสัเซยี
สว่นเงินเฟ�อที�พุง่ขึ�นเป�นป�จจยัหนนุราคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงู ป�จจยัที�นา่
ติดตามความคาดหวงัสมาชกิสหภาพยุโรปไมใ่ชม้าตรการควํ�าบาตรทาง
ด้านพลังงานกับรสัเซยีขณะที� IEA เตรยีมปล่อยนํ�ามนัจากคลังสาํรองทาง
ยุทธศาสตร์

    สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําปรบัตัวขึ�น +0.90% (WoW) เนื�องจากแรง
เก็งกําไรทองคําโดยกองทนุ SPDR gold trust ที�เป�นกองทนุทองคํา
อันดับต้นของโลกซื�อทองคําเพิ�มขึ�นสปัดาหที์�ผา่นมาอีก 27.29 ตัน
อยา่งไรก็ดกีารปรบัขึ�นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลกดดนัการ
ปรบัขึ�นของราคาทองคําสปัดาหที์�ผา่นมาบนความคาดหวงัวา่การเจรจา
ยุติสงครามยูเครนนา่จะมคีวามคืบหนา้มากขึ�น
   แนวโน้มราคาทองคําถกูกดดนัก่อนเขา้สูก่ารประชุม FOMC ระหวา่งวนั
ที� 15-16 ม.ีค. โดยสถิติในอดตีบง่ชี�วา่ราคาทองคํามกัจะผนัผวนระหวา่ง
การเป�ดเผยผลการประชุม  โดยเราคาดการณร์าคาทองคํามโีอกาส
เคลื�อนไหวอ่อนตัวลงมาสูร่ะดบับรเิวณ US$1,900/0z - US$1,950
อยา่งไรก็ตามหากสถานการณตึ์งเครยีดระหวา่งยูเครนและรสัเซยีไมคื่บ
หน้าอาจเหน็แรงหนุนราคาทองคําฟ�� นตัว

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.
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          การวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานที�
กําหนดโดยสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ
         การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุต้องศึกษาขอ้มูลเพื�อทําความเขา้ใจลักษณะสนิค้า เงื�อนไข
ผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ 
         การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงิน และมคีวามเสี�ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุควร
ลงทนุในกองทนุรวมดังกล่าวเมื�อเหน็วา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุของตนและผูล้งทนุยอมรบัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทนุดังกล่าวได ้
        ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดังกล่าวเมื�อมคีวามเขา้ใจในความเสี�ยงของสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า และผูล้งทนุควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง
        ในกรณีที�ลกูค้าปฏิเสธการใหข้อ้มูลเป�นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ใหบ้รษัิท
จดัการกองทนุสว่นบุคคลสามารถแจง้ใหล้กูค้าทราบวา่การเสนอนโยบายการลงทนุใหล้กูค้านั�น
บรษัิทได้พจิารณาขอ้มูลเพยีงเท่าที�ลกูค้าใหบ้รษัิทเท่านั�น
        กองทนุป�องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุบาง
สว่นหรอืทั�งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรอืได้รบักําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
หรอืได้รบัเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทนุเริ�มแรกได้

          เอกสารนี�เป�นลิขสทิธิ�ของบรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจาํกัด (มหาชน) 
 (เอ็มเอฟซ)ี ซึ�งจดัทําขึ�นเพื�อใหผู้ส้นใจได้รบัทราบเกี�ยวกับสนิค้าและบรกิารของเอ็มเอฟซ ีและใช้
สาํหรบัการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านั�น
         เอ็มเอฟซ ีขอสงวนสทิธิ�ในการหา้มลอกเลียนขอ้มูลในเอกสารนี� หรอืหา้มแจกจา่ยเอกสารนี�
หรอืหา้มทําสาํเนาเอกสารนี� หรอืหา้มกระทําการอื�นใดที�ทําใหส้าระสาํคัญของเอกสารฉบบันี�เปลี�ยน
ไปจากเดิม โดยไมไ่ด้รบัอนุญาตเป�นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
         ขอ้มูลบางสว่นในเอกสารนี�ได้อ้างอิงจากแหล่งที�มาของขอ้มูลที�เชื�อถือได้ แต่มไิด้
หมายความวา่ เอ็มเอฟซไีด้รบัรองในความถกูต้องและครบถ้วนของขอ้มูลดังกล่าวเนื�องจาก
ขอ้มูลอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยูกั่บชว่งเวลาที�นําขอ้มูลมาใชใ้นการอ้างอิง
         ขอ้มูลและความเหน็ที�ปรากฏในเอกสารนี�เป�นเพยีงความเหน็เบื�องต้นเท่านั�น มใิชคํ่ามั�น
สญัญาหรอืการรบัประกันผลตอบแทนแต่อยา่งใด
         เอกสารนี�ไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั�งสิ�น การตัดสนิ
ใจใดๆ จากเอกสารฉบบันี�จะต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี�ยว
กับเอกสารฉบบันี�กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าที�โดยตรง

คําเตือน

ขอ้สงวนสทิธิ


