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The Federal Reserve prepares for
quantitative tightening

World Equity

เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ เตรียมพิจารณาปรับลดขนาดงบดุลเดือนละ 9.5
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบการประชุมเดือน พ.ค.
หากพิจารณามาตรการ QT ในอดีต ช่วงเดือน ต.ค.
2560 ถึง มี.ค. 2562 จะเห็นว่าดัชนี S&P500 สามารถ
ปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่มีความผันผวนระหว่างทางสูง โดย
ณ ช่วงเวลาที่ดำเนินมาตรการ QT นั้น ดัชนี S&P500 มี
maximum drawdown -11% (ก่อน trade war)
และ -20% (หลังเริ่มมี trade war)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ
48.1 จุด ขณะที่ภาคการบริการลดลงสู่ระดับ 42.0 จุด
โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาด
หวังว่าทางการจีนจะต้องดำเนินนโยบายการเงินและการ
คลังแบบผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ
เติบโตของเศรษฐกิจจีน (GDP) ที่ 5.5%
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 8 Apr 2022

Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด
เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพ
ดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle
ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้น
กลางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300
อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D.

MCHEVO : ลงทุนในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยน
ผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการบริโภค 2. กลุ่มเทคโนโลยี 3. กลุ่ม
อุตสาหกรรม 4. กลุ่มพลังงานสะอาด 5. กลุ่มยาและสุขภาพ

MRENEW : ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืนและพลังงานทดแทนทั่วโลก (Renewable Energy) ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้รับประโยชน์จากที่ยุโรปจะหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้น อีกทั้ง ปัจจุบันราคาปรับฐานลงมาอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจลงทุน
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เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 15-16 มีนาคม โดยเตรียม
พิจารณาปรับลดขนาดงบดุลเดือนละ 9.5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบการประชุมเดือน พ.ค. ซึ่งสูงกว่า
การลดขนาดงบดุลในปี 2560-2562 ที่สูงสุด 5 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน โดยคาดว่าจะสามารถลด
ขนาดงบดุลได้ถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 1
ปีข้างหน้า และจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี เพื่อให้ขนาดงบดุล
กลับมาที่ระดับเดิมก่อนเกิดโควิด (ภาพที่ 1) ทั้งนี้การ
ลดขนาดงบดุลเฟดจะไม่ลงทุนใหม่ (Reinvest) ใน
พันธบัตรรัฐบาล 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
และสินทรัพย์ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน (MBS) 3.5
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เพื่อจัดการกับปัญหา
เงินเฟ้อในขณะที่ตลาดแรงงานฟื้ นตัวต่อเนื่อง นอกจาก
นี้คณะกรรมการเฟดยังมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัว
แข็งแกร่งแต่มีแนวโน้มชะลอลง โดยปรับลดคาดการณ์
GDP ในปีนี้ลงจาก 4.0% เป็น 2.8% สาเหตุมาจากผล
กระทบของสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนที่ทำให้
อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น
เปิดสถิติผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในเดือน
เม.ย. ตั้งแต่ปี 2549-2564 พบว่า ดัชนี S&P500 ให้ผล
ตอบแทนเป็นบวกทั้งหมด 15 ปี จาก 16 ปีย้อนหลังที่
ผ่านมา โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 3.1% (ภาพที่ 2)
อย่างไรก็ตามตลาดยังมีความกังวลต่อการเปิดเผย
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มี.ค. ในวันที่ 12
เม.ย. นี้ และรอติดตามงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565
ของบริษัทจดทะเบียน ที่จะทยอยประกาศผลประกอบ
การในเดือน เม.ย.-พ.ค.
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน
เดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 48.1 จุด ขณะที่ภาคการ
บริการลดลงสู่ระดับ 42.0 จุด เข้าสู่เกณฑ์หดตัวต่ำกว่า
ระดับ 50 จุดและเป็นการหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่
เดือน ก.พ. 2563 โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการล็อก
ดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันทำให้นักลงทุนคาดหวังว่า
ทางการจีนจะต้องดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง
แบบผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ
เติบโตของเศรษฐกิจจีน (GDP) ที่ 5.5% (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : Markets Shudder as Federal Reserve
QT Starts to Take Shape

Source : Bloomberg as of 8 April 2022

ภาพที่ 2 : Stocks Have Gained in April 15 of The
Past 16 Years

Source : LPL Research, FactSet as of 30 March 2022

ภาพที่ 3 : China Services, Manufacturing PMIs

Source : Bloomberg as of 31 March 2022
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Chart of the week
Quantitative Tightening and Rate Hikes

Source: Federal Reserve, CME FedWatch as of April 2022

ในการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด เฟดได้มีการส่งสัญญาณเริ่มดำเนินการลดขนาดงบดุล (QT) โดยจะเริ่มลด
ขนาดงบดุลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อรับมือกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวพุ่งสูงอยู่ในเวลานี้ ทั้งนี้ หาก
พิจารณาถึงมาตรการลดขนาดงบดุลในครั้งที่ผ่านมาที่เฟดดำเนินมาตรการ QT ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2560 (QT1)
ซึ่งเฟดได้ดำเนินมาตรการ QT1 โดยลดการถือครองพันธบัตรลง เริ่มจากระดับ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เดือน (6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ใน
MBS) จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มการลดขนาดงบดุลขึ้นจนถึงจำนวนการลดการถือครองระดับ 50 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อเดือนในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561
โดยหากพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นจากมาตรการ QT ในช่วงเวลาเกือบ 2 ปี ของการดำเนิน
มาตรการ QT1 ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นได้จากระดับประมาณ 2,500 จุด ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 สู่ระดับ
ประมาณ 2,800 จุด ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของการดำเนินมาตร
QT1 ดัชนี S&P500 ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ แต่เผชิญกับความผันผวนระหว่างทางสูงและมีข่าวร้ายเข้ามากดดัน
เช่น เหตุการณ์ trade war ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2561 เป็นต้น โดย ณ ช่วงของมาตรการ QT1
นั้น ดัชนี S&P500 มี maximum drawdown -11% (ก่อน trade war) และ -20% (หลังเริ่มมี trade war)
สังเกตได้ว่า ตลาดหุ้น ดัชนี S&P 500 ยังคงสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่เฟดดำเนินการลด
สภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจ แต่ตลาดหุ้นจะเผชิญกับความผันผวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ในช่วงเวลาที่
เฟดทำการลดขนาดงบดุลและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นักลงทุนควรเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดสูง มีความสามารถในการแข่งขัน รายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนด
ราคาในการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเหมาะสมกับภาวะตลาดใน
ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง

กองทุนแนะนำ : MGF, M-EDGE
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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารหนี้ใน
ประเทศ

ตราสารหนี้ต่าง
ประเทศ

2

2

2

2

MFC Analysis

กองทุน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มตาม UST ที่เร่งขึ้นในตัวยาว
โดย UST 10 ปี แตะระดับสูงสุด 2.66% เพิ่มขึ้นกว่า 20bps หลังจาก
invert กับ UST 2 ปี ช่วงต้นสัปดาห์ โดยในรายงานการประชุม FOMC
เดือน มี.ค. คณะกรรมการ FED สนับสนุนการลดขนาดงบดุล (QT) สูงสุด
ถึง 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อเดือน พร้อมกันนี้ยังมีการพิจารณาการ
ขึ้นดอกเบี้ย 50 bps ในการประชุมในอนาคตด้วย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
เดือน มี.ค.ของไทยที่ 5.73% ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยลบทำให้
นักลงทุนในประเทศชะลอการซื้อพันธบัตร อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติ
ยังซื้อสุทธิพันธบัตรไทยกว่า 8,000 ลบ.
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow แต่จะปรับ
สูงขึ้น (Sideway up) ตาม
1. แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
2. แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว ของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย, ลด QE และลดขนาดงบดุล (QT)
3. อุปทานพันธบัตร (LB Supply) ที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการ
เข้าลงทุน

MMMPLUS,
SMART

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 32 bps ใน
สัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 2.7% และตลอดปีปรับขึ้นมามาก 118 bps โดย
สัปดาห์ที่แล้วตลาดวิตกกังวลว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เดือนพ.ค. และจะลดขนาดงบดุลทำให้อัตรา
SMINCO,
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
I-SMART
รัฐบาลเป็นขาขึ้น จากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมาก
ขึ้นเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
นักลงทุนติดตามการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ในสัปดาห์นี้

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารทุนใน
ประเทศ

ตราสารทุนต่าง
ประเทศ

4

4

3

4

MFC Analysis

กองทุน

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,686.00 จุด หรือ -0.9% WoW โดยตลาด
ได้ตอบรับเรื่อง Fed minutes และ ประเด็นที่คณะกรรมการ Fed ส่ง
สัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัว (Hawkish) ทั้งการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
M50bps และปรับลดขนาดงบดุล 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ในการ
MIDSMAL,
ประชุมรอบ พ.ค. นี้
M-FOCUS,
ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Bank และ NonM-S50,
bank โดยเฉพาะในส่วนของความสามารถในการทำกำไร การตั้งสำรอง
คุณภาพสินทรัพย์ และแนวโน้มอุตสาหกรรมหลังมาตรการพักชำระหนี้จะ M-MEGA,
M-BT
สิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย. 2565
ติดตามการระบาดของโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ว่าจะเร่งตัวมากเพียง
ใด โดยล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ระดับประมาณ 40,000-50,000 รายต่อ
วัน (ATK+PCR)

ตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง ดัชนี MSCI World
-1.47% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging ปรับตัวลง –1.56%
(WoW) ตลาดหุ้นปรับตัวลงตอบรับรายงานการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือนมี.ค. ที่มีสัญญาณนโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้น M-ATECH,
(hawkish) ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยรายงานการประชุม
M-EM,
ประจำเดือนมี.ค. โดยระบุว่า ECB มีความระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่จะ MCHINA,
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
MRENEW,
ทิศทางตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์นี้เผชิญความผันผวนต่อปัจจัย
MEURO,
เสี่ยงอย่างเช่น การเจรจาที่ยังไม่ยุติระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมทั้งมี
MGF,
การตอบโต้รัสเซียของชาติตะวันตกและชาติมหาอำนาจ แนวโน้มลดลง
MCHEVO,
สำหรับสภาพคล่องในระบบ และเป็นสัปดาห์ที่คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะ
M-EDGE
ปรับฐานแต่คาดว่าไม่รุนแรงเท่ากับช่วงต้นปีเนื่องจากคาดว่าราคาหุ้นได้
price in ปัจจัยเสี่ยงไปพอสมควร

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
3-6
Asset Class
6-12
เดือน
เดือน

อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

กองทุน

4

ดัชนี SETPREIT (total return) ปรับตัวลงจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
-0.52% (WoW) ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ประกอบกับธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณ hawkish มากขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทย 10 ปี ดีดตัวขึ้น 6 bps สัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ระดับ 2.38% และ
ดีดตัวมามากนับตั้งแต่ต้นปี
การปรับขึ้นของบอนด์ยิลด์กดดัน Dividend Yield (Sector Yield)
ของ REITs ที่อยู่ระดับ 5.07% และทำให้มี Spread 2.69% (อยู่ต่ำกว่าค่า
เฉลี่ย 3%)
MPDIVMF
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยใกล้จุดต่ำสุดเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2564
ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังอยู่ในระดับที่สูงแต่คาดว่าควบคุมได้โดย
การติดเชื้ออาการไม่รุนแรง จะส่งผลให้รัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว ประเด็นที่น่า
ติดตาม การคงนโยบายการเงินของ BOT เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ การ
ล็อกดาวน์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนอาจจำกัดการฟื้ นตัวของยอดท่องเที่ยว
ในประเทศและทำให้เศรษฐกิจไทยใช้เวลาที่มากขึ้นในการฟื้ นตัวกลับสู่ระดับ
ก่อนการระบาดไวรัส

3

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง -1.49% (WoW)
ท่ามกลางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานประชุมเฟดเดือน
มี.ค. เร่งขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นและเตรียมลดขนาดงบดุลในการประชุมเฟด
ครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พ.ค. อย่างไรก็ดี REITs ยุโรปปรับ
ตัวขึ้นสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับธนาคารกลางยุโรปอาจไม่รีบร้อนขึ้น
ดอกเบี้ยเนื่องจากความเสี่ยงสงครามยูเครนและรัสเซีย และ REITs
ฮ่องกงขยับตัวขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการทยอยเปิดเศรษฐกิจ
แนวโน้ม REITs ต่างประเทศถูกกลบด้วย ทิศทางนโยบายการเงินเข้ม
งวดของสหรัฐฯ การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่ว
โลก อัตราเงินเฟ้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ทั่วโลก
เป็นปัจจัยเชิงลบกดดัน Yield Spread แคบลง แม้ดัชนี REITs ต่าง
ประเทศมีแนวโน้มฟื้ นตัวแต่คาดว่ากรอบการฟื้ นตัวจำกัด ขณะที่หลาย
ประเทศในเอเชียอาจถูกกระทบเพียงจำกัดจากสถานการณ์สงครามใน
ยูเครน และ REITs เอเชียมีปัจจัยด้านราคาหนุน

MPII

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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3-6
Asset Class
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เดือน
เดือน

น้ำมัน

ทองคำ

4

4

3

3

หมายเหตุ :

MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัว -1.02% (WoW) ท่ามกลาง
IEA ประกาศหลายชาติสมาชิกจะทยอยระบายน้ำมันจากคลังสำรองทาง
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม นอกจากนี้ EIA และ API เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบ
คงคลังประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นสวนทางจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ทรุดตัวลงเพียงเล็กน้อยที่บริเวณ
US$90 - 95/bbl เนื่องด้วยการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนกดดัน
ตัวเลขความต้องการใช้น้ำมัน รวมทั้งการระบายน้ำมันจากคลังสำรอง
อย่างไรก็ดีเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงไป
ระยะหนึ่ง

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.14% (WoW) เนื่องจาก
นักลงทุนเข้าหาสินทรัพย์ทองคำท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างยูเครนและ
รัสเซีย ประกอบกับเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดี SPDR gold trust
สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำสุทธิ 1.24 ตัน สู่ระดับ 1090.49 ตัน ณ วันที่ 8
เม.ย. ทั้งนี้กองทุนขายทองคำเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบต้นปีที่ถือครอง
ทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 114 ตันซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของกองทุน
SPDR ที่เน้นลงทุนทองคำ
แนวโน้มราคาทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ US$1,950 1,965/0z ทั้งนี้สินทรัพย์ทองคำอาจเป็นทางเลือกในช่วงที่ตลาดหุ้น
ผันผวนและนักลงทุนยังให้น้ำหนักต่อความคืบหน้าการเจรจาระหว่าง
ยูเครนและรัสเซียทำให้มีความผันผวนต่อราคาทองคำในระยะสั้น อย่างไร
ก็ดีนักลงทุนอาจใช้ทองคำในการปกป้องความเสี่ยงเงินเฟ้อ (Inflation
hedging) และปกป้องความเสี่ยงจากค่าเงิน (currency hedging)

กองทุน

I-OIL

I-GOLD

หมายเหตุ :
1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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Fund View and Weight

หมายเหตุ : 1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ ต้อง
ทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงตัวอย่าง
เบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คำเตือน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัท
จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น
บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบาง
ส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้
สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้
หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยน
ไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่น
สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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