
ตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปรบัตัวลงในสปัดาห์ที�ผา่นมานาํโดย
ดัชนี Nasdaq 100 โดยตั�งแต่ต้นเดือน เม.ย. ที�ผา่นมา
ดัชนีปรบัตัวลงมาแล้วประมาณ -10% ทําสถิติปรบัตัวลด
ลงระหวา่งเดือนสงูสดุนบัตั�งแต่ป� 2551
การปรบัตัวลงเกิดขึ�นหลังจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม  
พาวเวล ที�สนบัสนนุการขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.50% ในการ
ประชุมครั�งถัดไป สง่ผลให้ภาพรวมการลงทนุกลับเขา้สู่
ภาวะป�ดรบัความเสี�ยง (Risk-Off) อีกครั�ง
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ปรบัประมาณการ
เศรษฐกิจโลกในป� 2565 ลดลงเหลือ 3.6% ซึ�งเป�นการ
ลดลงจากการคาดการณใ์นเดือน ม.ค. ที� 4.4%
บรษัิทจดทะเบยีนในดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบ
การออกมาแล้ว 98 บรษัิท จาก 500 บรษัิท ซึ�งกวา่ 78%
ของบรษัิทจดทะเบยีนที�รายงานผลประกอบการออกมามี
กําไรดีกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาด โดยมยีอดขายและกําไรรวม
มากกวา่ที�ตลาดคาดราว 1.1% และ 7.2% ตามลําดับ

                                                                (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 22 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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Thematic ETF



ภาพที� 1 : Nasdaq 100 is on pace for worst
month since 2008

    ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตัวลงในสปัดาหที์�ผา่นมานาํโดย
ดชัน ีNasdaq 100 โดยตั�งแต่ต้นเดอืน เม.ย. ที�ผา่นมา
ดชัน ีNasdaq 100 ปรบัตัวลงมาแล้วประมาณ -10%
ทําสถิติปรบัตัวลดลงระหวา่งเดอืนสงูสดุนบัตั�งแต่ป�
2551 (ภาพที� 1) ซึ�งการปรบัตัวลงเกิดขึ�นจากความ
กังวลต่อการขึ�นอัตราดอกเบี�ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ
ที�มขีึ�นอยา่งต่อเนื�องภายหลังถ้อยแถลงของนายเจอโรม
พาวเวล ประธานเฟดที�สนับสนนุการปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยที�ระดบั 0.5% ในการประชุมครั�งถัดไป นอกจาก
นี�ตลาดหุน้เอเชยียงัไดร้บัป�จจยัลบจากตลาดหุน้จนีที�
ปรบัตัวลงจากแรงกดดนัของนโยบายการควบคมุการ
แพรร่ะบาดที�เขม้งวดอยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหภ้าพรวม
การลงทนุในตลาดหุน้ทั�วโลกเขา้สูภ่าวะป�ดรบัความเสี�ยง
(Risk-Off) อีกครั�ง 

   กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ปรบัประมาณ
การเศรษฐกิจโลกในป� 2565 ลดลงเหลือ 3.6% ซึ�ง
เป�นการลดลงจากการคาดการณใ์นเดอืน ม.ค. ที� 4.4%
โดยป�จจยัที�ทําให ้IMF ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจโลก
เป�นผลมาจากสงครามระหวา่งรสัเซยีและยูเครน ขณะที�
อีกหนึ�งป�จจยัมาจากการใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นหลาย
เมอืงของรฐับาลจนีซึ�งสง่ผลกระทบกับอุปทานและความ
ต้องการของสนิค้าทั�วโลก  (ภาพที� 2)

   ตลาดหุน้เวยีดนาม (VN-Index) ปรบัตัวลงทําจุดตํ�า
สดุในรอบเกือบ 6 เดอืน ซึ�งเป�นการปรบัตัวลดลงจากจุด
สงูสดุมาแล้วประมาณ -10% (ภาพที� 3) ซึ�งการปรบัตัว
ลงเกิดจากแรงกดดนัที�ทางรฐับาลเรง่ปราบปรามการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั โดยมเีป�าหมายใหมที่�การกวาดล้าง
ตลาดการเงินของประเทศ ทั�งการใชข้อ้มูลภายในและ
การทําราคาหุน้ นอกจากนี�ประเทศเวยีดนามยงัเป�น
ประเทศที�เนน้การสง่ออก จงึอาจไดร้บัผลกระทบหาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในป�นี�  ในดา้นป�จจยัพื�นฐานเรา
คาดวา่ตลาดหุน้เวยีดนามม ีEarning Growth ป� 2565
ที� 26% ซึ�งสงูที�สดุในเอเชยีและมค่ีา Forward P/E ที�
12 เท่า ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยยอ้นหลังในรอบ 5 ป�  เราคาดวา่
ตลาดนา่จะเริ�มมแีรงรบีาวดแ์ละเคลื�อนไหวออกขา้ง
(Sideway) เพื�อรอป�จจยับวก อยา่งไรก็ตามตลาดยงัคง
มคีวามผนัผวนในระยะสั�น จงึแนะนําทยอยสะสมเพื�อการ
ลงทนุในระยะยาว 

Source : Bloomberg as of 22 April 2022 
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ภาพที� 2 : The IMF sees growth in 2022 and 2023
lower than it did in January
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Source : IMF, Bloomberg as of 20 April 2022

ภาพที� 3 : Brokerage Boss Detained as Vietnam
Stock Slump Deepens

Source : Bloomberg as of 23 April 2022



        ป�จจุบนั ตลาดหุน้เผชญิกับป�จจยักดดันหลายประการ อาทิ สงครามระหวา่งรสัเซยี-ยูเครนที�ยงัคงยดืเยื�อ,
เงินเฟ�อที�พุง่สงูขึ�น และการดําเนินนโยบายการเงินที�มคีวามเขม้งวดมากขึ�น เป�นต้น สง่ผลใหต้ลาดหุน้สหรฐัฯ ดัชนี
S&P500 ปรบัตัวลดลงในเดือนเม.ย. ราว -5.71% (ณ 22 เม.ย. 65) อยา่งไรก็ตาม ป�จจยัที�ขบัเคลื�อนตลาดหุน้
อยา่งแท้จรงิคือผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีน โดยขอ้มูล ณ วนัที� 22 เม.ย. 2565 มบีรษัิทจดทะเบยีนใน
ดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบการออกมาแล้วกวา่ 98 บรษัิท จาก 500 บรษัิท ซึ�งกวา่ 78% ของบรษัิทจด
ทะเบยีนที�รายงานผลประกอบการออกมามกํีาไรดีกวา่ที�นักวเิคราะหค์าดการณ์ไว ้(Positive Earnings Surprise)
ซึ�งหากคิดเป�นจาํนวนเงินของกําไรที�สงูกวา่ที�นักวเิคราะหค์าดการณ์ไว ้คิดเป�นราว 7.2% แสดงถึงการเติบโตของ
กําไรของบรษัิทจดทะเบยีนในสหรฐัฯ ที�ยงัคงแขง็แกรง่อยู่

        ทั�งนี� ต้องติดตามการรายงานผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบยีนที�เหลืออยู ่โดยหากผลประกอบการของ
บรษัิทจดทะเบยีนสว่นใหญ่ออกมาดีกวา่ที�คาด อาจจะชว่ยใหต้ลาดหุน้โดยรวมเริ�มทรงตัวได้ นอกจากนั�น ตลาดให้
ความสนใจในการติดตามการรายงานผลประกอบการของบรรดาบรษัิทจดทะเบยีนที�เป�นบรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญ่
อาทิ Alphabet (Google), Amazon, Appel, Microsoft และ Meta (Facebook) เป�นต้น โดยหากผลประกอบ
การออกมาดีกวา่คาดอาจจะชว่ยพยุงตลาดหุน้สหรฐัฯ และเป�นป�จจยัยนืยนัแนวโน้มกําไรที�มั �นคงของบรษัิทจด
ทะเบยีนในสหรฐัฯ รวมถึงอาจจะชว่ยให ้Sentiment ต่อหุน้เติบโต (Growth Stock) ดีขึ�นได้ ท่ามกลางป�จจยั
กดดันที�กําลังเผชญิอยู ่อยา่งไรก็ตาม ในชว่งเวลานี�ตลาดหุน้ยงัคงเผชญิกับความผนัผวนและมปี�จจยักดดันค่อน
ขา้งมาก นักลงทนุควรลงทนุด้วยความระมดัระวงั หากลงทนุในหุน้ควรเลือกลงทนุในหุน้คณุภาพดี ที�กําไรและรายได้
เติบโตต่อเนื�อง มสีว่นแบง่การตลาดที�สงู มงีบดลุแขง็แกรง่ และมอํีานาจในการผลักภาระต้นทนุที�สงูขึ�นไปยงัผู้
บรโิภคได้ ซึ�งหุน้ประเภทดังกล่าวจะทําใหพ้อรต์การลงทนุมคีวามผนัผวนไมม่ากนัก
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78% of S&P 500 Companies Reported a Positive EPS Surprise

Source: Bloomberg as of 22 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�มตามมุมมองการเรง่ขึ�น
ดอกเบี�ยแบบ Front loading ของทั�ง FED, ECB และ BOE สง่ผลให้
UST 2 ป� แตะระดบัสงูสดุที� 2.72% และ 10 ป� เกือบแตะ 3% (2.96%) นกั
ลงทนุสว่นใหญเ่ลือกรอลงทนุจากตลาดแรก และพกัเงินในพนัธบตัรระยะ
สั�นเท่านั�น ขณะที� market maker เชน่ ธนาคาร ก็ไมถื่อครองพนัธบตัรใน
พอรต์ทําให ้bid-offer ตลาดรองยิ�งกวา้งมาก  ในขณะที�    นกัลงทนุ
สถาบนัยงั underweight และ under duration ต่อเนื�อง ทําใหส้ภาพ
คล่องในการซื�อขายแยล่ง สะท้อนจากผลประมูล LB249A ไมด่ ีนอ้ยกวา่
Size ที�ต้องการ 
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow แต่จะ
ทยอยปรบัสงูขึ�น จากป�จจยัลบ ต่างๆ อาทิเชน่  
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 7 bps สปัดาหที์�
แล้วสูร่ะดบั 2.90% ขานรบัถ้อยคําประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ เตรยีม
พจิารณา QT มากขึ�นในการประชุม FOMC ครั�งที�จะถึงนี� ขณะเดยีวกัน
นบัตั�งแต่ต้นป�บอนดย์ลิดป์รบัตัวขึ�นมามากขานรบัแรงนกัลงทนุคาดวา่
ธนาคารกลางสหรฐัฯจะขึ�นดอกเบี�ยระยะสั�นเพื�อสกัดแรงกดดนัเงินเฟ�อ
ต่อเศรษฐกิจ 
    สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯดาํเนินนโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�นเนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
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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

    ดัชนตีราสารทนุต่างประเทศปรบัตัวลงสปัดาหที์�ผา่นมา โดยดชันี
MSCI World ปรบัตัวลง- 2.61% (WoW) และดชัน ีMSCI Emerging
-3.35% (WoW) เนื�องจากประธานธนาคารกลางสหรฐัฯกล่าวในการ
ประชุมเศรษฐกิจกับ IMF และ World Bank สปัดาหที์�ผา่นมาพรอ้มจะ
พจิารณาขึ�นดอกเบี�ย 50% ในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐัฯ (FOMC meeting) ในเดอืนพ.ค. และจะมกีารพจิารณาลด
ขนาดงบดลุของธนาคารกลางสหรฐัฯเชน่กัน ขณะเดยีวกันธนาคารกลาง
ญปุี�นยงัมท่ีาทีพรอ้มจะสนบัสนนุนโยบายการเงินผอ่นคลายแบบพเิศษ
อยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหค่้าเงินเยนอ่อนค่าเทียบสกลุดอลลารส์หรฐัฯสดุใน
รอบ 20 ป� 
    ดัชนตีราสารทนุต่างประเทศสปัดาหน์ี�เผชญิความผนัผวนระยะสั�น โดย
นกัลงทนุจบัตาผลดาํเนนิงานบรษัิทจดทะเบยีนไตรมาส 1 ที�เริ�มต้นทยอย
ประกาศ อยา่งเชน่ในหุน้กลุ่มเทคโนโลยขีองสหรฐัฯ รวมทั�งติดตาม
สถานการณ์คืบหนา้ความตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีและยูเครน

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,690.59 จุด หรอื  0.97% WoW โดย
ตลาดไดต้อบรบัขา่วบวกหลัง ศบค.มมีติยกเลิกเขา้ไทยรูปแบบ Test &
Go เหลือตรวจ ATK เริ�ม 1 พ.ค. สาํหรบัผูที้�ได้รบัวคัซนีครบแล้ว ขณะ
เดยีวกันกระทรวงพาณิชยร์ายงานตัวเลขสง่ออกเดอืน ม.ีค. เติบโต
19.5% YoY ดกีวา่คาดที� 3.6% YoY ทําใหน้กัลงทนุมคีวามเชื�อมั�นวา่การ
ท่องเที�ยว และสง่ออกที�ขยายตัวในป�นี�จะเป�นป�จจยัหนนุการเติบโตของ
GDP ไทยป�นี� 
    ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั โดยเบื�องต้นจะทํา
โครงการเราเที�ยวดว้ยกันต่อหลังหมดอายุในเดอืน พ.ค.นี� ขณะที�โครงการ
คนละครึ�งกําลังศึกษาความเป�นไปได ้
    ติดตามการกลับเขา้มาเทรดของหุน้ SCBX และผลกระทบต่อการ
เคลื�อนไหวของดัชนใีนวนัที� 27 เม.ย. ทั�งนี�ในวนัที� SCBX เขา้ซื�อขายวนั
แรก 27 เม.ย. 2565 จะไมถ่กูคํานวณในทกุดัชนีและไมม่ ีCeiling/Floor

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

    ดชัน ีSETPREIT (total return) ปรบัตัวลงเล็กนอ้ยจากอาทิตยที์�ผา่นมา
-0.03% (WoW) ขณะที�อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบั
ขึ�นมามากที�ระดับ 2.84% (+28bps จากสปัดาหก่์อน) เป�นแรงกดดัน
Dividend Yield (Sector Yield) ของ REITs ที� 5.06% และบอนดย์ลิดที์�
เพิ�มขึ�นกดดนั Spread ลดลงมาที� 2.22% (ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยที� 3%) อยา่งไรก็
ดีตลอดสปัดาหที์�ผา่นมามกีารขยบัตัวดีขึ�นของ REITs ในกลุ่มที�ได้ประโยชน์
จากการเป�ดเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มโรงแรม เนื�องจากการผอ่นคลายมาตรการ
ของศบค. หรอืศูนยบ์รหิารสถานการณโ์ควดิ-19 มมีติเหน็ชอบปรบัมาตรการ
ป�องกันโรคสาํหรบัการเดนิทางเขา้ราชอาณาจกัร ยกเลิก Test & Go เหลือ
แค่ตรวจ ATK มผีล 1 พ.ค
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564 ป�จจุบนั
จาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมย่งัอยูใ่นระดบัที�สงูแต่คาดวา่ควบคมุได้โดยการติดเชื�อ
อาการไมร่นุแรง จะสง่ผลใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการควบคมุซึ�งจะ
เป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว นอกจากนี�ธนาคารแหง่
ประเทศไทยนา่จะคงดอกเบี�ยนโยบายเชน่เดยีวกับหลายประเทศในเอเชยีที�
ดําเนนินโยบายการเงินผอ่นคลาย นกัลงทนุติดตามมาตรการสนบัสนุน
เศรษฐกิจและภาคท่องเที�ยวของภาครฐั

    ดชัน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวขึ�นเล็กน้อย +0.06%
(WoW) โดยอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวขึ�นสปัดาหที์�
ผา่นมา อยา่งไรก็ดอัีตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯปรบัตัวขึ�นมา
มากแล้วนบัตั�งแต่ต้นป� 2565 และดชันี REITs ต่างประเทศมแีรงหนนุจาก
กลุ่มที�ได้ประโยชนจ์ากการทยอยเป�ดเศรษฐกิจทั�วโลก (re-opening) 
   ศูนยค์วบคมุและป�องกันโรคสหรฐั (CDC) ประกาศยกเลิกคําเตือนหา้มเดิน
ทางมายงั 90 ประเทศ เป�นขา่วบวกหนนุ REITs กลุ่มที�ไดป้ระโยชน์จากการ
เป�ดประเทศและท่องเที�ยว อาทิเชน่ REIT กลุ่มโรงแรมปรบัตัวขึ�นสปัดาหที์�
ผา่นมา
   แนวโนม้ REITs ต่างประเทศถกูกลบดว้ยทิศทางนโยบายการเงินเขม้งวด
ของสหรฐัฯ การปรบัขึ�นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลก
อัตราเงินเฟ�อและการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัคงอยูทั่�วโลกเป�น
ป�จจยัเชงิลบกดดนั Yield Spread แคบลง โดยดชัน ีREITs ต่างประเทศมี
แนวโนม้ฟ�� นตัวยงัจาํกัด ขณะที�หลายประเทศในเอเชยีอาจถกูกระทบเพยีง
จาํกัดจากสถานการณใ์นยูเครน ทําให ้REITs เอเชยีอาจน่าสนใจในแง่ผล
ตอบแทนป�นผล

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�ามนั WTI ปรบัตัวลง -4.56% (WoW) เนื�องจาก
ความวติกกังวลเศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอตัว โดยหลายธนาคารและ
สถาบนัการเงินปรบัลดคาดการณเ์ติบโตเศรษฐกิจจนีหลังจากที�ทางการ
จนีเป�ดเผยตัวเลข GDP จนีไตรมาสแรกเติบโต 4.8% ตํ�ากวา่เป�าหมาย
เศรษฐกิจของทางการจนี อยา่งไรก็ดีสปัดาหที์�ผา่นมา EIA และ API เป�ด
เผยสต็อกนํ�ามนัดิบสหรฐัฯลดลงเนื�องจากความต้องการนํ�ามนัในประเทศ
อยูร่ะดับสงู
   แนวโน้มราคานํ�ามนัทรงตัวระดับสงูไประยะหนึ�งท่ามกลางนกัลงทนุยงั
กังวลต่ออุปทานนํ�ามนัตึงตัวเนื�องจากสถานการณตึ์งเครยีดระหวา่ง
รสัเซยีกับยูเครน การควํ�าบาตรรสัเซยีของชาติมหาอํานาจและตะวนัตก สง่
ผลใหร้าคานํ�ามนัทรงตัวระดบัสงู ป�จจยัที�นา่ติดตามไดแ้ก่ การเจรจา
นวิเคลียรอิ์หรา่นรอบใหมที่�เริ�มมาตั�งแต่ปลายป�ที�แล้วและยดืเยื�อยงัไม่
บรรลผุลการเจรจา รวมทั�งแนวโนม้การใชน้ํ�ามนัในจนีที�อาจถกูกดดนัจาก
ยอดผูติ้ดเชื�อโควดิ-19 ในจนีที�ระดับสงู

     สปัดาหที์�แล้วราคาทองสปอตปรบัตัวลง -2.36% (WoW) หลังจากที�
ต้นสปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอตปรบัตัวขึ�นใกล้แตะระดบั
US$2,000/oz อยา่งไรก็ตามมแีรงขายออกมาก่อนทําใหร้าคาทองคํา
ทรดุตัวลงเนื�องจากตลาดขานรบัวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) มโีอกาส
สงูขึ�นที�จะขึ�นดอกเบี�ยเรว็ขึ�น ทั�งนี�การแสดงความเหน็ของนายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ ในการประชุม IMFและ
Worldbank สง่ผลให ้FedWatch Tool ของ CME Group บง่ชี�วา่
นกัลงทนุใหน้ํ�าหนักมากถึง 97.6% ที� เฟดจะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.5%
ในการประชุมเดอืนพ.ค. อยา่งไรก็ดสีปัดาหที์�ผา่นมากองทนุ SPDR gold
trust ซื�อทองคําเพิ�มขึ�นสทุธ ิ4.64 ตัน
   แนวโนม้ราคาทองคํามปี�จจยัหนนุเนื�องดว้ยสถานการณก์ารเมอืงรสัเซยี
ยูเครน จนี ไต้หวนั เรง่ป�จจยัเสี�ยง Geopolitical ตึงตัว รวมทั�งความเสี�ยง
ของค่าเงินโดยเราคาดการณร์าคาทองคํามโีอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณ
US$1,900/0z  เนื�องจากยงัถกูกดดนัจากแนวโนม้ธนาคารกลางสหรฐัฯ
ดําเนนินโยบายการเงินตึงตัวและระยะสั�นราคาทองคํามโีอกาสปรบัตัวลง
ระหวา่งการรอผลการประชุม FOMC เดือนพ.ค. (3-4 พ.ค.)

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


