
ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) ของสหรฐัฯ เดือน ม.ีค. เพิ�ม
ขึ�น 8.5%YoY โดยมปี�จจยัหลักมาจากราคาพลังงานที�
เพิ�มขึ�น 32%YoY และราคาอาหารที�เพิ�มขึ�น 8.8%YoY
เบื�องต้น ตลาดได้คาดการณ์ไวแ้ล้ววา่อัตราเงินเฟ�อ
เดือน ม.ีค. จะอยูใ่นระดับสงู เราแนะนําให้ติดตามตัวเลข
เงินเฟ�อในเดือน เม.ย. วา่จะมแีนวโน้มลดลงและทําให้
อัตราเงินเฟ�อผ่านจุดสงูสดุไปแล้วหรอืไม่
ECB ยนืยนัแผนการที�จะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
APP ในไตรมาสที� 3 แต่ไมไ่ด้กําหนดเวลาที�ชดัเจน และจะ
เริ�มปรบัขึ�นดอกเบี�ยหลังจากที�ยุติการเขา้ซื�อสนิทรพัย์
ประเด็นความเสี�ยงที�ผู้จดัการกองทนุทั�วโลกมคีวาม
กังวลมากที�สดุในเดือน เม.ย. คือ ความเสี�ยงที�เศรษฐกิจ
โลกจะเขา้สูภ่าวะถดถอย ซึ�งคิดเป�นสดัสว่นถึง 26% เพิ�ม
ขึ�นจากประมาณ 20% ในเดือน ม.ีค.
จนีรายงาน GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 4.8%YoY
มากกวา่ที�นักวเิคราะห์คาด แต่ยงัตํ�ากวา่เป�าหมายการ
เติบโตของรฐับาลจนีที�ระดับ 5.5%

                                                                (อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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US inflation nears the peak World Equity
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Source: Bloomberg as of 15 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 15 Apr 2022

Source: Bloomberg as of 15 Apr 2022

Thematic ETF



ภาพที� 1 : Consumer prices in U.S. post largest
annual advances since 1981

     ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐัฯ เดอืนมนีาคม
ประกาศออกมาเพิ�มขึ�น 8.5%YoY สงูกวา่คาดการณ์
ของตลาดที�คาดวา่จะเพิ�มขึ�น 8.4%YoY โดยมปี�จจยั
หลักมาจากราคาพลังงานที�เพิ�มขึ�น 32%YoY และราคา
อาหารที�เพิ�มขึ�น 8.8%YoY แต่หากไมร่วมสว่นของ
อาหารและพลังงาน ดชันี CPI จะเพิ�มขึ�น 6.5%YoY ตํ�า
กวา่ที�ตลาดคาดการณไ์วเ้ล็กนอ้ยที� 6.6%YoY (ภาพที� 1)
สง่ผลใหอั้ตราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ป� ปรบัตัว
ขึ�นสงูสดุในรอบ 3 ป� ที�ระดบั 2.85%  เรามองวา่
สถานการณเ์งินเฟ�อในเดอืน ม.ีค. ตลาดไดค้าดการณไ์ว้
แล้ววา่จะรายงานออกมาอยูใ่นระดบัสงู อยา่งไรก็ตาม
เราแนะนาํใหติ้ดตามตัวเลขเงินเฟ�อในเดอืน เม.ย. วา่จะมี
แนวโนม้ลดลงและทําใหอั้ตราเงินเฟ�อผา่นจุดสงูสดุใน
เดอืน ม.ีค. ไปแล้วหรอืไม่

     ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มมีติคงอัตราดอกเบี�ยรี
ไฟแนนซที์�ระดบั 0% และคงอัตราดอกเบี�ยเงินฝากที�
ธนาคารพาณชิยฝ์ากไวกั้บ ECB ที�ระดบั -0.50% ขณะที�
คงอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ที�ระดบั 0.25% ท่ามกลางความ
วติกเกี�ยวกับอัตราเงินเฟ�อ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากสงครามระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน โดย ECB ยนืยนั
แผนการที�จะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ APP (Asset
Purchase Programmes) ในไตรมาสที� 3 แต่ไมไ่ด้
กําหนดเวลาที�ชดัเจน และจะเริ�มปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย
หลังจากที�ยุติการเขา้ซื�อสนิทรพัยแ์ล้ว  (ภาพที� 2) 

    จนีรายงาน GDP ไตรมาส 1 ป� 2565 ขยายตัว
4.8%YoY มากกวา่ที�นกัวเิคราะหค์าดการณไ์วที้�ระดบั
4.4%YoY อยา่งไรก็ตาม ตัวเลข GDP ในไตรมาส 1 ที�
ประกาศออกมายงัตํ�ากวา่เป�าหมายการเติบโตของ
รฐับาลจนีที�ระดบั 5.5% เนื�องจากผลกระทบของการใช้
มาตรการล็อกดาวนเ์พื�อควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสั
โควดิ  สอดคล้องกับการที�ธนาคารกลางจนี (PBOC)
ประกาศลดสดัสว่นการกันสาํรองของธนาคารพาณชิย์
(RRR) โดยมเีป�าหมายเพื�อชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
ตัดสนิใจปรบัลด RRR ในอัตรา 0.25% สาํหรบัสถาบนั
การเงินทกุแหง่ และจะมผีลบงัคับใชตั้�งแต่วนัที� 25
เม.ย. 2565  (ภาพที� 3) Source : Tradingeconomics as of 18 April 2022 
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Source : Bloomberg as of 31 March 2022

ภาพที� 3 : China's economy grew by 4.8%YoY in
the first quarter of 2022

Source : Bloomberg as of 12 April 2022

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html


        จากผลสาํรวจผูจ้ดัการกองทนุทั�วโลกของ Bank of America ในเดือนเมษายน พบวา่ ผูจ้ดัการกองทนุทั�ว
โลกสว่นใหญ่มคีวามกังวลต่อประเด็นความเสี�ยงในเรื�องของความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน ลดลงอยา่งมนีัย
สาํคัญ จากที�เคยอยูส่งูถึงประมาณ 45% ในเดือนมนีาคม ลดลงสูร่ะดับ 16% ในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ตาม ผล
กระทบจากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน และมาตราการควํ�าบาตรรสัเซยีคงอยู ่สง่ผลต่อต้นทนุพลังงานและ
อาหารปรบัตัวสงูขึ�นทําใหเ้งินเฟ�อทั�วโลกปรบัตัวสงูขึ�นตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสหรฐัฯ ที�เงินเฟ�อในเดือนมนีาคมปรบั
ตัวเพิ�มขึ�น 8.5% YoY สงูสดุในรอบ 40 ป� เชน่เดียวกับยูโรโซนที�อัตราเงินเฟ�อพุง่ขึ�นถึง 7.5% YoY ในเดือนมนีาคม
ซึ�งจากผลสาํรวจของผูจ้ดัการกองทนุทั�วโลกในเดือนเมษายน พบวา่มคีวามกังวลเพิ�มสงูขึ�นต่อประเด็นความเสี�ยง
ด้านเงินเฟ�อสูร่ะดับ 21% ในเดือนเมษายน จากเดือนก่อน

        ผลสบืเนื�องจากเงินเฟ�อที�อยูใ่นระดับสงู สง่ผลใหธ้นาคารกลางในหลายประเทศเริ�มดําเนินนโยบายการเงินที�
เขม้งวดมากขึ�น (Hawkish) อยา่งธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ที�จาํเป�นต้องปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบายเรว็ขึ�น
และต่อเนื�อง รวมถึงดําเนินมาตรการลดขนาดงบดลุ (QT) เพื�อควบคมุป�ญหาเงินเฟ�อ ทําใหน้ักลงทนุกังวลต่อ
ประเด็นความเสี�ยงของธนาคารกลางที� Hawkish มากขึ�น โดยปรบัตัวขึ�นจากระดับประมาณ 8% ในเดือนมนีาคม สู่
ระดับ 25% ในเดือนเมษายน และนําไปสูป่ระเด็นความเสี�ยงที�ผูจ้ดัการกองทนุทั�วโลกมคีวามกังวลมากที�สดุในเดือน
เมษายน คือ ความเสี�ยงที�เศรษฐกิจโลกจะเขา้สูภ่าวะถดถอย ซึ�งคิดเป�นสดัสว่นถึง 26% โดยเพิ�มขึ�นจากประมาณ
20% ในเดือนมนีาคม เนื�องจากเศรษฐกิจโลกในป�จจุบนัเผชญิกับแรงกดดันจากเงินเฟ�อที�สงู เฟดดําเนินนโยบาย
การเงินที�เขม้งวดมากขึ�น สง่ผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจลดลงได้รวมทั�งผลประกอบการณ์ของบรษัิท

        ดังนั�น ในชว่งเวลานี�นักลงทนุควรมคีวามระมดัระวงัในการลงทนุมากขึ�น โดยเลือกลงทนุในสนิทรพัยที์�มคีวาม
ผนัผวนค่อนขา้งตํ�าและกระจายการลงทนุในหลายสนิทรพัยเ์ผื�อลดความผนัผวนของพอรต์การลงทนุ ทั�งนี� หากนัก
ลงทนุมคีวามต้องการลงทนุในหุน้ ควรเลือกลงทนุในหุน้คณุภาพดีที�กําไรและรายได้เติบโตต่อเนื�อง มสีว่นแบง่การ
ตลาดที�สงู มงีบดลุแขง็แกรง่ และมอํีานาจในการผลักภาระต้นทนุที�สงูขึ�นไปยงัผูบ้รโิภคได้
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Recession Fears Now Consensus as War Fears Subside

Source: BofA Global Fund Manager Survey as of April 2022

กองทนุแนะนาํ :  MGF, M-EDGE



Weekly Investment Strategy
18 เมษายน 2565

5

Other Recommended Funds



Weekly Investment Strategy
18 เมษายน 2565

Asset Class View

6

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�เพิ�มขึ�นท่ามกลาง
การเทขายต่อเนื�องของนกัลงทนุหลังการสง่สญัญาณ Hawkish จาก
กรรมการ FED กดดนัการเรง่ขึ�นดอกเบี�ยและการเตรยีมลดขนาดงบดลุ
เพื�อควบคมุเงินเฟ�อ โดย UST 10 ป� แตะระดบัสงูสดุที� 2.83% ขณะที�นกั
ลงทนุต่างชาติขายสทุธพินัธบตัรไทยกวา่ 3,500 ลบ. และเป�นพนัธบตัร
ระยะยาวกวา่ 1 ป�เกือบทั�งหมด  แมว้า่สภาพคล่องในระบบจะอยูร่ะดบัสงูแต่
นกัลงทนุในประเทศยงัชะลอการลงทนุจากป�จจยัลบต่างๆ และที�สาํคัญคือ
ตารางการประมูลทั�งพนัธบตัรและหุน้กู้เอกชนที�หนาแน่นในชว่ง เม.ษ.-
พ.ค.นี�
    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. อุปทานพนัธบตัรและหุน้กู้ภาคเอกชนที�เรง่ออก ในชว่ง เม.ษ. – พ.ค.
ทําใหน้กัลงทนุระมดัระวงัการเขา้ลงทนุ

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�น 13  bps
สปัดาหที์�แล้วสูร่ะดับ 2.83% ขานรบักระทรวงแรงงานสหรฐัเป�ดเผยวา่
ดัชนรีาคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ�งเป�นมาตรวดัเงินเฟ�อจากการใชจ้า่ยของผูผ้ลิต
พุง่ทําสถิติสงูสดุเท่าที�เริ�มจดัทําดชันนีี�มา และเป�ดเผยตัวเลขดชันรีาคาผู้
บรโิภค (CPI) ซึ�งเป�นมาตรวดัเงินเฟ�อจากการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคเดอืน
ม.ีค. ทําระดบัสงูสดุนบัตั�งแต่เดอืนธ.ค. 2524 
    สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ดาํเนนินโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�นเนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
ทั�งนี�ในชว่งที�ดอกเบี�ยเป�นขาขึ�น เราเลือกใชก้ลยุทธ ์Low duration เพื�อ
จาํกัดความเสี�ยงของพอรท์
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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 -1.74% (WoW) และดชันี MSCI Emerging ปรบั
ตัวลง -1.33% (WoW) ท่ามกลางแรงกดดนัจากบอนดย์ลิดเ์รง่ตัวขึ�น
และตลาดคาดวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะเรง่ขึ�นดอกเบี�ยและลดขนาด
งบดลุในการประชุม FOMC ครั�งถัดไป ระหวา่งวนัที� 4-5 พ.ค. ทั�งนี�
สถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชยใ์นสหรฐัฯ ทยอยประกาศผลดาํเนนิ
งานไตรมาส 1 โดยสว่นใหญ่ดกีวา่ที�คาดการณ์
    สปัดาหน์ี�นกัลงทนุจบัตาผลดาํเนนิงานบรษัิทจดทะเบยีนไตรมาส 1 ที�
เริ�มต้นทยอยประกาศ รวมทั�งสถานการณคื์บหนา้ความตึงเครยีดระหวา่ง
รสัเซยีและยูเครน ภาพรวมตลาดตราสารทนุต่างประเทศพอมปี�จจยั
สนบัสนนุจาก Earnings บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหุน้สหรฐัฯแขง็แกรง่
กวา่ที�คาดการณ์

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,674.34 จุด หรอื -0.69% WoW โดย
ตลาดไดต้อบรบัความกังวลการใชน้โยบายการเงินตึงตัวของสหรฐัฯ
(Hawkish) หลังรายงานตัวเลขเงินเฟ�อยงัทรงตัวสงูในรอบ 40 ป�, ความ
กังวล Geopolitics risk, การระบาดของ COVID-19 รอบใหมใ่นจนี รวม
ถึงการที�นักลงทนุ Wait & see ก่อนวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์และการ
ประชุม FED เดอืนพ.ค.
    ติดตามผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 ของกลุ่มธนาคารที�จะทยอย
ประกาศในสปัดาหน์ี� โดยต้องจบัตาการตั�งสาํรองของกลุ่ม แมตั้วเลข
NPL ณ สิ�นป� 2564 จะอยูที่� 2.98% ของสนิเชื�อรวมซึ�งใกล้เคียงระดบั
ก่อนเกิดโควดิ-19 แต่ตัวเลขหนี�คงค้าง 1-3 เดอืนยงัทรงตัวในระดบัสงูที�
4 แสนล้านบาทหรอืคิดเป�น 6.39% ของสนิเชื�อรวมซึ�งสงูขึ�นจากระดบั
ก่อนเกิดโควดิ-19 ที� 2.79% ของสนิเชื�อรวม

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) ปรบัตัวขึ�นจากอาทิตยที์�ผา่นมา
+0.26% (WoW) สปัดาหที์�ผา่นมาการซื�อขายเป�นไปอยา่งเบาบาง
เนื�องจากเขา้สูช่ว่งเทศกาลวนัหยุดยาว และป�จจยักดดนัอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบัเพิ�มขึ�นป�ดที�ระดบั 2.48%
(+10bps จากสปัดาหก่์อน)  สาํหรบั Dividend Yield (Sector Yield)
ของ REITs ณ ป�จจุบนัอยูที่�ระดบั 5.05% และบอนดย์ลิดที์�เพิ�มขึ�นกดดนั
Yield Spread ลดลงมาที� 2.57% (ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ย Yield Spread ที�
3%)
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564 ระดบั
ราคา และ Valuation ยงันา่สนใจ ป�จจุบนัจาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมย่งัอยูใ่น
ระดับที�สงูแต่คาดวา่ควบคมุไดโ้ดยการติดเชื�ออาการไมรุ่นแรง จะสง่ผลให้
รฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนนุต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว ทั�งนี�นกัลงทนุติดตามตัวเลขยอดผูติ้ดเชื�อโควดิ-19
หลังเทศกาลสงกรานต์และมาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจและภาคท่อง
เที�ยวของภาครฐั

    ดัชน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง -0.55% (WoW)
โดยอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวขึ�นสปัดาหที์�ผา่นมา
เนื�องจากนักลงทนุคาดการณ์การเรง่ขึ�นดอกเบี�ยของธนาคารกลาง
สหรฐัฯ และลดขนาดงบดลุ (balance sheet) อยา่งไรก็ดอัีตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ปรบัตัวขึ�นมามากนบัตั�งแต่ต้นป�นี�และ
ดัชน ีREITs ต่างประเทศจงึปรบัลงไมม่ากนกัในสปัดาหที์�ผา่นมา
    ด้วยอัตราเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงู สง่ผลใหธ้นาคารกลางหลายแหง่เริ�ม
ใชน้โยบายการเงินที�เขม้งวดมากขึ�น สง่ผลใหอั้ตราผลตอบแทนเหนอื
พนัธบตัรรฐับาลของอสงัหารมิทรพัยด์นูอ้ยลง (ํYield Spread) อยา่งไร
ก็ดกีลุ่มอสงัหารมิทรพัยถื์อวา่เป�น Inflation hedged ใหผ้ลตอบแทนดี
กวา่ในชว่งที�อัตราเงินเฟ�อสงู ประกอบกับการฟ�� นตัวของเศรษฐกิจ ทําให้
สามารถเพิ�มค่าเชา่ไดดี้ขึ�นด้วย

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 ทะยานขึ�น +8.84% (WoW) โดย
นายโมฮัมหมดั บารคิ์นโด เลขาธกิารโอเปกเตือนในการประชุมระหวา่ง
ตัวแทนสหภาพยุโรป (EU) และโอเปกวา่ จะไมส่ามารถชดเชยปรมิาณ
นํ�ามนัที�หายไปถึง 7 ล้านบารเ์รลต่อวนัไดใ้นกรณทีี�มกีารควํ�าบาตรนํ�ามนั
ของรสัเซยี และทางดา้น EIA เป�ดเผยสต็อกนํ�ามนัดบิเพิ�มขึ�นมากกวา่นกั
วเิคราะหค์าดเล็กนอ้ยในสปัดาหล่์าสดุ
    แนวโนม้ราคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงูไประยะหนึ�งท่ามกลางนกัลงทนุยงั
กังวลต่ออุปทานนํ�ามนัตึงตัวเนื�องจากสถานการณตึ์งเครยีดระหวา่ง
รสัเซยีกับยูเครน และ EU พจิารณายกเลิกนําเขา้นํ�ามนัดบิและก๊าซ
ธรรมชาติจากรสัเซยีสง่ผลใหร้าคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงู

     สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําปรบัตัวขึ�น +1.58% (WoW) ท่ามกลางนกั
ลงทนุคาดวา่สถานการณ์การเมอืงรสัเซยีและยูเครนยงัไมส่ิ�นสดุในระยะ
อันใกล้นี� สาํหรบัสปัดาหที์�แล้วกองทนุ SPDR gold trust ซื�อทองคํา
สทุธ ิ9 ตัน สูร่ะดบั 1,099.49  ตัน โดยเป�นตัวเลขล่าสดุ ณวนัที� 14
เม.ย.  ทั�งนี� SPDR gold trust ซื�อทองคํายอดสทุธมิาตั�งแต่ต้นป� 2565
รวมสทุธ ิ124 ตัน
    แนวโนม้ราคาทองคํามปี�จจยัหนนุเนื�องด้วยสถานการณก์ารเมอืงเรง่
ป�จจยัเสี�ยง Geopolitical ตึงตัวขึ�น โดยเราคาดการณร์าคาทองคํามี
โอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณเหนอื US$1,925/0z -US$1,950/oz และมี
โอกาสที�จะทดสอบบรเิวณ US$2,000/oz ซึ�งนักลงทนุใชท้องคําเป�น
สนิทรพัยเ์พื�อการ 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



Weekly Investment Strategy
18 เมษายน 2565

Asset Class Returns

11



Weekly Investment Strategy
18 เมษายน 2565

12

          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


