
เฟดเป�ดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ
สหรฐัฯ เตรยีมพจิารณาปรบัลดขนาดงบดลุเดือนละ 9.5
หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในรอบการประชุมเดือน พ.ค. 
หากพจิารณามาตรการ QT ในอดีต ชว่งเดือน ต.ค.
2560 ถึง ม.ีค. 2562 จะเห็นวา่ดัชนี S&P500 สามารถ
ปรบัตัวขึ�นต่อได้ แต่มคีวามผนัผวนระหวา่งทางสงู โดย
ณ ชว่งเวลาที�ดําเนนิมาตรการ QT นั�น ดัชนี S&P500 มี
maximum drawdown -11% (ก่อน trade war)
และ -20% (หลังเริ�มม ีtrade war)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจนีเดือน ม.ีค. ลดลงสูร่ะดับ
48.1 จุด ขณะที�ภาคการบรกิารลดลงสูร่ะดับ 42.0 จุด
โดยมสีาเหตมุาจากมาตรการล็อกดาวนเ์พื�อควบคมุการ
แพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุคาด
หวงัวา่ทางการจนีจะต้องดําเนนินโยบายการเงินและการ
คลังแบบผอ่นคลายมากขึ�น เพื�อสนบัสนนุเป�าหมายการ
เติบโตของเศรษฐกิจจนี (GDP) ที� 5.5% 

                                                                (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 8 Apr 2022

Highlighted Funds

MCHEVO : ลงทนุในหุน้จนี All Shares ใน China Evolution Theme บรษัิทที�ได้รบัประโยชน์จากการเปลี�ยน
ผา่นสูเ่ศรษฐกิจยุคใหมข่องจนี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการบรโิภค  2. กลุ่มเทคโนโลย ี 3. กลุ่ม
อุตสาหกรรม 4. กลุ่มพลังงานสะอาด  5. กลุ่มยาและสขุภาพ

MCHINA : ลงทนุในหุน้จนี A-shares ซึ�งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจนีในระยะยาว จากกลุ่มชนชั�น
กลางที�เติบโตอยา่งรวดเรว็ ป�จจุบนั Valuation อยูใ่นระดับที�ค่อนขา้งถกู โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300
อยูตํ่�ากวา่ค่าเฉลี�ยยอ้นหลัง 5 ป� ที� -0.5 S.D.

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

MRENEW : ลงทนุในหุน้ที�เกี�ยวขอ้งกับพลังงานยั�งยนืและพลังงานทดแทนทั�วโลก (Renewable Energy) ซึ�ง
เป�นธุรกิจที�สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ป�จจุบนัได้รบัประโยชน์จากที�ยุโรปจะหนัไปใชพ้ลังงาน
ทางเลือกและเพิ�มการใชพ้ลังงานสะอาดใหเ้รว็ขึ�น อีกทั�ง ป�จจุบนัราคาปรบัฐานลงมาอยูใ่นระดับราคาที�น่าสนใจลงทนุ
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Source: Bloomberg as of 8 Apr 2022

Source: Bloomberg as of 8 Apr 2022

Thematic ETF



ภาพที� 1 : Markets Shudder as Federal Reserve
QT Starts to Take Shape     เฟดเป�ดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ

สหรฐัฯ (FOMC) ในวนัที� 15-16 มนีาคม โดยเตรยีม
พจิารณาปรบัลดขนาดงบดลุเดอืนละ 9.5 หมื�นล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ในรอบการประชุมเดอืน พ.ค. ซึ�งสงูกวา่
การลดขนาดงบดลุในป� 2560-2562 ที�สงูสดุ 5 หมื�น
ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน โดยคาดวา่จะสามารถลด
ขนาดงบดลุไดถึ้ง 1.1 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในอีก 1
ป�ขา้งหนา้ และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ป� เพื�อใหข้นาดงบดลุ
กลับมาที�ระดบัเดมิก่อนเกิดโควดิ  (ภาพที� 1)  ทั�งนี�การ
ลดขนาดงบดลุเฟดจะไมล่งทนุใหม ่(Reinvest) ใน
พนัธบตัรรฐับาล 6 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน
และสนิทรพัยที์�มสีนิเชื�อที�อยูอ่าศัยคํ�าประกัน (MBS) 3.5
หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน เพื�อจดัการกับป�ญหา
เงินเฟ�อในขณะที�ตลาดแรงงานฟ�� นตัวต่อเนื�อง นอกจาก
นี�คณะกรรมการเฟดยงัมองเศรษฐกิจสหรฐัฯ ฟ�� นตัว
แขง็แกรง่แต่มแีนวโนม้ชะลอลง โดยปรบัลดคาดการณ์
GDP ในป�นี�ลงจาก 4.0% เป�น 2.8% สาเหตมุาจากผล
กระทบของสงครามระหวา่งรสัเซยี และยูเครนที�ทําให้
อัตราเงินเฟ�อพุง่สงูขึ�น
    เป�ดสถิติผลตอบแทนของดชันี S&P500 ในเดอืน
เม.ย. ตั�งแต่ป� 2549-2564 พบวา่ ดชัน ีS&P500 ใหผ้ล
ตอบแทนเป�นบวกทั�งหมด 15 ป� จาก 16 ป�ยอ้นหลังที�
ผา่นมา โดยใหผ้ลตอบแทนเฉลี�ยที� 3.1%  (ภาพที� 2)
อยา่งไรก็ตามตลาดยงัมคีวามกังวลต่อการเป�ดเผย
ตัวเลขอัตราเงินเฟ�อสหรฐัฯ เดอืน ม.ีค. ในวนัที� 12
เม.ย. นี� และรอติดตามงบการเงินไตรมาส 1 ป� 2565
ของบรษัิทจดทะเบยีน ที�จะทยอยประกาศผลประกอบ
การในเดอืน เม.ย.-พ.ค.

    ดชันผีูจ้ดัการฝ�ายจดัซื�อ (PMI) ภาคการผลิตของจนี
เดอืน ม.ีค. ลดลงสูร่ะดบั 48.1 จุด ขณะที�ภาคการ
บรกิารลดลงสูร่ะดบั 42.0 จุด เขา้สูเ่กณฑ์หดตัวตํ�ากวา่
ระดบั 50 จุดและเป�นการหดตัวลงรนุแรงที�สดุนบัตั�งแต่
เดอืน ก.พ. 2563 โดยมสีาเหตมุาจากมาตรการล็อก
ดาวนเ์พื�อควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ อยา่งไร
ก็ตาม สถานการณป์�จจุบนัทําใหนั้กลงทนุคาดหวงัวา่
ทางการจนีจะต้องดาํเนินนโยบายการเงินและการคลัง
แบบผอ่นคลายมากขึ�น เพื�อสนบัสนนุเป�าหมายการ
เติบโตของเศรษฐกิจจนี (GDP) ที� 5.5% (ภาพที� 3)

Source : Bloomberg as of 31 March 2022 
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Source : LPL Research, FactSet as of 30 March 2022

ภาพที� 3 : China Services, Manufacturing PMIs 

Source : Bloomberg as of 8 April 2022



        ในการประชุม FOMC ครั�งล่าสดุ เฟดได้มกีารสง่สญัญาณเริ�มดําเนินการลดขนาดงบดลุ (QT) โดยจะเริ�มลด
ขนาดงบดลุตั�งแต่เดือนพฤษภาคม เพื�อรบัมอืกับป�ญหาอัตราเงินเฟ�อที�ปรบัตัวพุง่สงูอยูใ่นเวลานี� ทั�งนี� หาก
พจิารณาถึงมาตรการลดขนาดงบดลุในครั�งที�ผา่นมาที�เฟดดําเนินมาตรการ QT ในชว่งปลายป�พ.ศ. 2560 (QT1)
ซึ�งเฟดได้ดําเนินมาตรการ QT1 โดยลดการถือครองพนัธบตัรลง เริ�มจากระดับ 10 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อ
เดือน (6 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดือน ในพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ และ 4 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดือน ใน
MBS) จากนั�นค่อย ๆ เพิ�มการลดขนาดงบดลุขึ�นจนถึงจาํนวนการลดการถือครองระดับ 50 พนัล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อเดือนในชว่งปลายป�พ.ศ. 2561

        โดยหากพจิารณาผลกระทบที�เกิดขึ�นต่อตลาดหุน้จากมาตรการ QT ในชว่งเวลาเกือบ 2 ป� ของการดําเนิน
มาตรการ QT1 ดัชนี S&P500 ปรบัตัวขึ�นได้จากระดับประมาณ 2,500 จุด ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 สูร่ะดับ
ประมาณ 2,800 จุด ในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งเหน็ได้วา่จากจุดเริ�มต้นไปยงัจุดสิ�นสดุของการดําเนินมาตร
QT1 ดัชนี S&P500 ยงัสามารถปรบัตัวขึ�นได้ แต่เผชญิกับความผนัผวนระหวา่งทางสงูและมขีา่วรา้ยเขา้มากดดัน
เชน่ เหตกุารณ์ trade war ที�เกิดขึ�นในชว่งครึ�งป�หลังของป�พ.ศ. 2561 เป�นต้น โดย ณ ชว่งของมาตรการ QT1
นั�น ดัชนี S&P500 ม ีmaximum drawdown -11% (ก่อน trade war) และ -20% (หลังเริ�มม ีtrade war)

        สงัเกตได้วา่ ตลาดหุน้ ดัชนี S&P 500 ยงัคงสามารถปรบัตัวขึ�นต่อได้ ถึงแมจ้ะอยูใ่นชว่งที�เฟดดําเนินการลด
สภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจ แต่ตลาดหุน้จะเผชญิกับความผนัผวนที�ค่อนขา้งมาก ดังนั�น ในชว่งเวลาที�
เฟดทําการลดขนาดงบดลุและปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบาย นักลงทนุควรเลือกลงทนุในหุน้คณุภาพดี ที�มสีว่น
แบง่ทางการตลาดสงู มคีวามสามารถในการแขง่ขนั รายได้และกําไรเติบโตสมํ�าเสมอ รวมถึงมอํีานาจในการกําหนด
ราคาในการสง่ผา่นต้นทนุที�สงูขึ�น ซึ�งจะชว่ยลดความผนัผวนของพอรต์การลงทนุและเหมาะสมกับภาวะตลาดใน
ป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวนสงู
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Quantitative Tightening and Rate Hikes

Source: Federal Reserve, CME FedWatch as of April 2022

กองทนุแนะนาํ :  MGF, M-EDGE
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หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)

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

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยปรบัเพิ�มตาม UST ที�เรง่ขึ�นในตัวยาว
โดย UST 10 ป� แตะระดบัสงูสดุ 2.66% เพิ�มขึ�นกวา่ 20bps หลังจาก
invert กับ UST 2 ป� ชว่งต้นสปัดาห ์โดยในรายงานการประชุม FOMC
เดอืน ม.ีค. คณะกรรมการ FED สนบัสนนุการลดขนาดงบดลุ (QT) สงูสดุ
ถึง 95,000 ล้านเหรยีญสหรฐั ต่อเดอืน พรอ้มกันนี�ยงัมกีารพจิารณาการ
ขึ�นดอกเบี�ย 50 bps ในการประชุมในอนาคตดว้ย ขณะที�อัตราเงินเฟ�อ
เดอืน ม.ีค.ของไทยที� 5.73% ยงัพุง่สงูขึ�นต่อเนื�อง เป�นอีกป�จจยัลบทําให้
นกัลงทนุในประเทศชะลอการซื�อพนัธบตัร อยา่งไรก็ตามนักลงทนุต่างชาติ
ยงัซื�อสทุธพินัธบตัรไทยกวา่ 8,000 ลบ.
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow แต่จะปรบั
สงูขึ�น (Sideway up) ตาม
1. แรงกดดนัจากเงินเฟ�อที�เรง่ตัวจากวกิฤติสงครามรสัเซยี-ยูเครน 
2. แรงกดดนัจากการดาํเนนินโยบายการเงินที�ตึงตัว ของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ ทั�งการเรง่ขึ�นดอกเบี�ย, ลด QE และลดขนาดงบดลุ (QT)  
3. อุปทานพนัธบตัร (LB Supply) ที�เพิ�มขึ�น ทําใหนั้กลงทนุระมดัระวงัการ
เขา้ลงทนุ

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�น 32  bps ใน
สปัดาหที์�แล้วสูร่ะดับ 2.7% และตลอดป�ปรบัขึ�นมามาก 118 bps โดย
สปัดาหที์�แล้วตลาดวติกกังวลวา่เฟดจะเรง่ขึ�นดอกเบี�ยในการประชุม
ธนาคารกลางสหรฐัฯ(เฟด) เดอืนพ.ค. และจะลดขนาดงบดลุทําใหอั้ตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ปรบัตัวสงูขึ�นสปัดาหที์�ผา่นมา 
   สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ดาํเนนินโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�นเนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
   นกัลงทนุติดตามการประมูลพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ในสปัดาหน์ี�
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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

    ตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง ดชัน ีMSCI World
-1.47% (WoW) และดชัน ีMSCI Emerging ปรบัตัวลง –1.56%
(WoW) ตลาดหุน้ปรบัตัวลงตอบรบัรายงานการประชุมธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (เฟด) ประจาํเดอืนม.ีค. ที�มสีญัญาณนโยบายที�แขง็กรา้วมากขึ�น
(hawkish) ขณะที�ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป�ดเผยรายงานการประชุม
ประจาํเดือนม.ีค. โดยระบุวา่ ECB มคีวามระมดัระวงัเรื�องการตัดสนิใจที�จะ
ปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย
    ทิศทางตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหน์ี�เผชญิความผนัผวนต่อป�จจยั
เสี�ยงอยา่งเชน่ การเจรจาที�ยงัไมยุ่ติระหวา่งยูเครนและรสัเซยี รวมทั�งมี
การตอบโต้รสัเซยีของชาติตะวนัตกและชาติมหาอํานาจ แนวโนม้ลดลง
สาํหรบัสภาพคล่องในระบบ และเป�นสปัดาหที์�คาดวา่ตลาดหุน้ทั�วโลกจะ
ปรบัฐานแต่คาดวา่ไมรุ่นแรงเท่ากับชว่งต้นป�เนื�องจากคาดวา่ราคาหุน้ได้
price in ป�จจยัเสี�ยงไปพอสมควร

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,686.00 จุด หรอื -0.9% WoW โดยตลาด
ไดต้อบรบัเรื�อง Fed minutes และ ประเดน็ที�คณะกรรมการ Fed สง่
สญัญาณใชน้โยบายการเงินตึงตัว (Hawkish) ทั�งการขึ�นอัตราดอกเบี�ย
50bps และปรบัลดขนาดงบดลุ 9.5 หมื�นล้านดอลลาร/์เดอืน ในการ
ประชุมรอบ พ.ค. นี�
    ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Bank และ Non-
bank โดยเฉพาะในสว่นของความสามารถในการทํากําไร การตั�งสาํรอง
คณุภาพสนิทรพัย ์และแนวโนม้อุตสาหกรรมหลังมาตรการพกัชาํระหนี�จะ
สิ�นสดุลงในเดือน ม.ิย. 2565
    ติดตามการระบาดของโควดิ-19 ในชว่งสงกรานต์วา่จะเรง่ตัวมากเพยีง
ใด โดยล่าสดุตัวเลขผูติ้ดเชื�ออยูที่�ระดบัประมาณ 40,000-50,000 รายต่อ
วนั (ATK+PCR)

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
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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

MPII

    ดัชน ีSETPREIT (total return) ปรบัตัวลงจากอาทิตยที์�ผา่นมา
-0.52% (WoW) ตลาดขาดป�จจยับวกใหม่ๆ  ประกอบกับธนาคารกลาง
สหรฐัฯ สง่สญัญาณ hawkish มากขึ�น ทําใหอั้ตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลไทย 10 ป� ดดีตัวขึ�น 6 bps สปัดาหที์�ผา่นมาสูร่ะดบั 2.38% และ
ดีดตัวมามากนบัตั�งแต่ต้นป�
    การปรบัขึ�นของบอนดย์ลิดก์ดดนั Dividend Yield (Sector Yield)
ของ REITs ที�อยูร่ะดับ 5.07% และทําใหม้ ีSpread 2.69% (อยูตํ่�ากวา่ค่า
เฉลี�ย 3%)
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564
ป�จจุบนัจาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมย่งัอยูใ่นระดบัที�สงูแต่คาดวา่ควบคมุไดโ้ดย
การติดเชื�ออาการไมร่นุแรง จะสง่ผลใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว ประเดน็ที�นา่
ติดตาม การคงนโยบายการเงินของ BOT เพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจและ การ
ล็อกดาวนที์�เขม้งวดของรฐับาลจนีอาจจาํกัดการฟ�� นตัวของยอดท่องเที�ยว
ในประเทศและทําใหเ้ศรษฐกิจไทยใชเ้วลาที�มากขึ�นในการฟ�� นตัวกลับสูร่ะดบั
ก่อนการระบาดไวรสั

    ดัชน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง -1.49% (WoW)
ท่ามกลางธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) เป�ดเผยรายงานประชุมเฟดเดอืน
ม.ีค. เรง่ขึ�นดอกเบี�ยระยะสั�นและเตรยีมลดขนาดงบดลุในการประชุมเฟด
ครั�งถัดไปที�จะมขีึ�นระหวา่งวนัที� 4-5 พ.ค. อยา่งไรก็ด ีREITs ยุโรปปรบั
ตัวขึ�นสปัดาหที์�แล้วประกอบกับธนาคารกลางยุโรปอาจไมร่บีรอ้นขึ�น
ดอกเบี�ยเนื�องจากความเสี�ยงสงครามยูเครนและรสัเซยี และ REITs
ฮ่องกงขยบัตัวขึ�นสปัดาหที์�ผา่นมาเนื�องจากการทยอยเป�ดเศรษฐกิจ
    แนวโนม้ REITs ต่างประเทศถกูกลบดว้ย ทิศทางนโยบายการเงินเขม้
งวดของสหรฐัฯ การปรบัขึ�นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�ว
โลก อัตราเงินเฟ�อและการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัคงอยูทั่�วโลก
เป�นป�จจยัเชงิลบกดดัน Yield Spread แคบลง แมด้ชัน ีREITs ต่าง
ประเทศมแีนวโน้มฟ�� นตัวแต่คาดวา่กรอบการฟ�� นตัวจาํกัด ขณะที�หลาย
ประเทศในเอเชยีอาจถกูกระทบเพยีงจาํกัดจากสถานการณส์งครามใน
ยูเครน และ REITs เอเชยีมปี�จจยัดา้นราคาหนนุ

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
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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 ปรบัตัว -1.02% (WoW) ท่ามกลาง
IEA ประกาศหลายชาติสมาชกิจะทยอยระบายนํ�ามนัจากคลังสาํรองทาง
ยุทธศาสตรเ์พิ�มเติม นอกจากนี� EIA และ  API เป�ดเผยปรมิาณนํ�ามนัดบิ
คงคลังประจาํสปัดาหเ์พิ�มขึ�นสวนทางจากที�นกัวเิคราะหค์าดการณ์
    แนวโนม้ราคานํ�ามนัดิบ WTI ทรดุตัวลงเพยีงเล็กนอ้ยที�บรเิวณ
US$90 - 95/bbl เนื�องดว้ยการล็อกดาวนที์�เขม้งวดของรฐับาลจนีกดดนั
ตัวเลขความต้องการใชนํ้�ามนั  รวมทั�งการระบายนํ�ามนัจากคลังสาํรอง
อยา่งไรก็ดเีงินเฟ�อที�พุง่ขึ�นเป�นป�จจยัหนนุราคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงูไป
ระยะหนึ�ง

     สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําปรบัตัวเพิ�มขึ�น +1.14% (WoW) เนื�องจาก
นกัลงทนุเขา้หาสนิทรพัยท์องคําท่ามกลางสถานการณร์ะหวา่งยูเครนและ
รสัเซยี ประกอบกับเงินเฟ�อปรบัตัวขึ�น อยา่งไรก็ด ีSPDR gold trust
สปัดาหที์�แล้วขายทองคําสทุธ ิ1.24 ตัน สูร่ะดบั 1090.49 ตัน ณ วนัที� 8
เม.ย. ทั�งนี�กองทนุขายทองคําเพยีงเล็กนอ้ยเมื�อเทียบต้นป�ที�ถือครอง
ทองคําเพิ�มขึ�นมากกวา่ 114 ตันซึ�งสะท้อนความเชื�อมั�นของกองทนุ
SPDR ที�เน้นลงทนุทองคํา
    แนวโนม้ราคาทองคําทดสอบแนวต้านสาํคัญที�บรเิวณ US$1,950 -
1,965/0z  ทั�งนี�สนิทรพัยท์องคําอาจเป�นทางเลือกในชว่งที�ตลาดหุน้
ผนัผวนและนกัลงทนุยงัใหน้ํ�าหนกัต่อความคืบหนา้การเจรจาระหวา่ง
ยูเครนและรสัเซยีทําใหม้คีวามผนัผวนต่อราคาทองคําในระยะสั�น  อยา่งไร
ก็ดนีกัลงทนุอาจใชท้องคําในการปกป�องความเสี�ยงเงินเฟ�อ (Inflation
hedging) และปกป�องความเสี�ยงจากค่าเงิน (currency hedging)

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
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หมายเหต ุ: Underweight/Bearish View (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนาํชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนาํคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนาํลงทนุ)

คําเตือน : นํ�าหนักการลงทนุที�แนะนํา เป�นเพยีงรปูแบบการลงทนุเพื�อใหท่้านพจิารณาเท่านั�น ในการลงทนุตามนํ�าหนกัการลงทนุที�แนะนาํ ต้อง
ทําความเขา้ใจลักษณะของกองทนุ เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ และ นํ�าหนักการลงทนุที�แนะนาํ เป�นเพยีงตัวอยา่ง
เบื�องต้น ผูล้งทนุควรพจิารณาป�จจยัอื�นประกอบก่อนการตัดสนิใจลงทนุ

1
2
3
4
5
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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�ไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั�งสิ�น การตัดสนิ
ใจใดๆ จากเอกสารฉบบันี�จะต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากมขีอ้สงสยัใด ๆ เกี�ยว
กับเอกสารฉบบันี�กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าที�โดยตรง

คําเตือน

ขอ้สงวนสทิธิ


