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Markets Switching back to risk-off

World Equity

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานำโดย
ดัชนี Nasdaq 100 โดยตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา
ดัชนีปรับตัวลงมาแล้วประมาณ -10% ทำสถิติปรับตัวลด
ลงระหว่างเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551
การปรับตัวลงเกิดขึ้นหลังจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม
พาวเวล ที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการ
ประชุมครั้งถัดไป ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนกลับเข้าสู่
ภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off) อีกครั้ง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณการ
เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลดลงเหลือ 3.6% ซึ่งเป็นการ
ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือน ม.ค. ที่ 4.4%
บริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบ
การออกมาแล้ว 98 บริษัท จาก 500 บริษัท ซึ่งกว่า 78%
ของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการออกมามี
กำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยมียอดขายและกำไรรวม
มากกว่าที่ตลาดคาดราว 1.1% และ 7.2% ตามลำดับ
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 22 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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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานำโดย
ดัชนี Nasdaq 100 โดยตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา
ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลงมาแล้วประมาณ -10%
ทำสถิติปรับตัวลดลงระหว่างเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี
2551 (ภาพที่ 1) ซึ่งการปรับตัวลงเกิดขึ้นจากความ
กังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังถ้อยแถลงของนายเจอโรม
พาวเวล ประธานเฟดที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ในการประชุมครั้งถัดไป นอกจาก
นี้ตลาดหุ้นเอเชียยังได้รับปัจจัยลบจากตลาดหุ้นจีนที่
ปรับตัวลงจากแรงกดดันของนโยบายการควบคุมการ
แพร่ระบาดที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวม
การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ภาวะปิดรับความเสี่ยง
(Risk-Off) อีกครั้ง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณ
การเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลดลงเหลือ 3.6% ซึ่ง
เป็นการลดลงจากการคาดการณ์ในเดือน ม.ค. ที่ 4.4%
โดยปัจจัยที่ทำให้ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
เป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่
อีกหนึ่งปัจจัยมาจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลาย
เมืองของรัฐบาลจีนซึ่งส่งผลกระทบกับอุปทานและความ
ต้องการของสินค้าทั่วโลก (ภาพที่ 2)
ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN-Index) ปรับตัวลงทำจุดต่ำ
สุดในรอบเกือบ 6 เดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงจากจุด
สูงสุดมาแล้วประมาณ -10% (ภาพที่ 3) ซึ่งการปรับตัว
ลงเกิดจากแรงกดดันที่ทางรัฐบาลเร่งปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเป้าหมายใหม่ที่การกวาดล้าง
ตลาดการเงินของประเทศ ทั้งการใช้ข้อมูลภายในและ
การทำราคาหุ้น นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังเป็น
ประเทศที่เน้นการส่งออก จึงอาจได้รับผลกระทบหาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้ ในด้านปัจจัยพื้นฐานเรา
คาดว่าตลาดหุ้นเวียดนามมี Earning Growth ปี 2565
ที่ 26% ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียและมีค่า Forward P/E ที่
12 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 5 ปี เราคาดว่า
ตลาดน่าจะเริ่มมีแรงรีบาวด์และเคลื่อนไหวออกข้าง
(Sideway) เพื่อรอปัจจัยบวก อย่างไรก็ตามตลาดยังคง
มีความผันผวนในระยะสั้น จึงแนะนำทยอยสะสมเพื่อการ
ลงทุนในระยะยาว

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

Source : Bloomberg as of 23 April 2022

ภาพที่ 2 : The IMF sees growth in 2022 and 2023
lower than it did in January

Source : IMF, Bloomberg as of 20 April 2022

ภาพที่ 3 : Brokerage Boss Detained as Vietnam
Stock Slump Deepens

Source : Bloomberg as of 22 April 2022
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Chart of the week
78% of S&P 500 Companies Reported a Positive EPS Surprise

Source: Bloomberg as of 22 April 2022

ปัจจุบัน ตลาดหุ้นเผชิญกับปัจจัยกดดันหลายประการ อาทิ สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ,
เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และการดำเนินนโยบายการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี
S&P500 ปรับตัวลดลงในเดือนเม.ย. ราว -5.71% (ณ 22 เม.ย. 65) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้น
อย่างแท้จริงคือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565 มีบริษัทจดทะเบียนใน
ดัชนี S&P500 รายงานผลประกอบการออกมาแล้วกว่า 98 บริษัท จาก 500 บริษัท ซึ่งกว่า 78% ของบริษัทจด
ทะเบียนที่รายงานผลประกอบการออกมามีกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ (Positive Earnings Surprise)
ซึ่งหากคิดเป็นจำนวนเงินของกำไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ คิดเป็นราว 7.2% แสดงถึงการเติบโตของ
กำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่
ทั้งนี้ ต้องติดตามการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เหลืออยู่ โดยหากผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่คาด อาจจะช่วยให้ตลาดหุ้นโดยรวมเริ่มทรงตัวได้ นอกจากนั้น ตลาดให้
ความสนใจในการติดตามการรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
อาทิ Alphabet (Google), Amazon, Appel, Microsoft และ Meta (Facebook) เป็นต้น โดยหากผลประกอบ
การออกมาดีกว่าคาดอาจจะช่วยพยุงตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเป็นปัจจัยยืนยันแนวโน้มกำไรที่มั่นคงของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐฯ รวมถึงอาจจะช่วยให้ Sentiment ต่อหุ้นเติบโต (Growth Stock) ดีขึ้นได้ ท่ามกลางปัจจัย
กดดันที่กำลังเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นยังคงเผชิญกับความผันผวนและมีปัจจัยกดดันค่อน
ข้างมาก นักลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง หากลงทุนในหุ้นควรเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่กำไรและรายได้
เติบโตต่อเนื่อง มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูง มีงบดุลแข็งแกร่ง และมีอำนาจในการผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้
บริโภคได้ ซึ่งหุ้นประเภทดังกล่าวจะทำให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนไม่มากนัก

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

ตราสารหนี้ใน
ประเทศ

ตราสารหนี้ต่าง
ประเทศ

2

2

2

2

MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มตามมุมมองการเร่งขึ้น
ดอกเบี้ยแบบ Front loading ของทั้ง FED, ECB และ BOE ส่งผลให้
UST 2 ปี แตะระดับสูงสุดที่ 2.72% และ 10 ปี เกือบแตะ 3% (2.96%) นัก
ลงทุนส่วนใหญ่เลือกรอลงทุนจากตลาดแรก และพักเงินในพันธบัตรระยะ
สั้นเท่านั้น ขณะที่ market maker เช่น ธนาคาร ก็ไม่ถือครองพันธบัตรใน
พอร์ตทำให้ bid-offer ตลาดรองยิ่งกว้างมาก ในขณะที่ นักลงทุน
สถาบันยัง underweight และ under duration ต่อเนื่อง ทำให้สภาพ
คล่องในการซื้อขายแย่ลง สะท้อนจากผลประมูล LB249A ไม่ดี น้อยกว่า
Size ที่ต้องการ
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow แต่จะ
ทยอยปรับสูงขึ้น จากปัจจัยลบ ต่างๆ อาทิเช่น
1. แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
2. แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว ของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย, ลด QE และลดขนาดงบดุล (QT)
3. อุปทานพันธบัตรและหุ้นกู้ภาคเอกชนที่เร่งออก ในช่วง เม.ษ. – พ.ค.
ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการเข้าลงทุน

กองทุน

MMMPLUS,
SMART

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 7 bps สัปดาห์ที่
แล้วสู่ระดับ 2.90% ขานรับถ้อยคำประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียม
พิจารณา QT มากขึ้นในการประชุม FOMC ครั้งที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกัน
นับตั้งแต่ต้นปีบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นมามากขานรับแรงนักลงทุนคาดว่า
SMINCO,
ธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อสกัดแรงกดดันเงินเฟ้อ
ต่อเศรษฐกิจ
I-SMART
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเป็นขาขึ้น จากธนาคารกลางสหรัฐฯดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมาก
ขึ้นเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

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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มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารทุนใน
ประเทศ

ตราสารทุนต่าง
ประเทศ

4

4

3

4

MFC Analysis

กองทุน

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,690.59 จุด หรือ 0.97% WoW โดย
ตลาดได้ตอบรับข่าวบวกหลัง ศบค.มีมติยกเลิกเข้าไทยรูปแบบ Test &
Go เหลือตรวจ ATK เริ่ม 1 พ.ค. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ขณะ
Mเดียวกันกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. เติบโต
19.5% YoY ดีกว่าคาดที่ 3.6% YoY ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าการ MIDSMAL,
M-FOCUS,
ท่องเที่ยว และส่งออกที่ขยายตัวในปีนี้จะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของ
M-S50,
GDP ไทยปีนี้
ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเบื้องต้นจะทำ
M-MEGA,
โครงการเราเที่ยวด้วยกันต่อหลังหมดอายุในเดือน พ.ค.นี้ ขณะที่โครงการ
M-BT
คนละครึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้
ติดตามการกลับเข้ามาเทรดของหุ้น SCBX และผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของดัชนีในวันที่ 27 เม.ย. ทั้งนี้ในวันที่ SCBX เข้าซื้อขายวัน
แรก 27 เม.ย. 2565 จะไม่ถูกคำนวณในทุกดัชนีและไม่มี Ceiling/Floor

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศปรับตัวลงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี
MSCI World ปรับตัวลง- 2.61% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging
-3.35% (WoW) เนื่องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯกล่าวในการ
ประชุมเศรษฐกิจกับ IMF และ World Bank สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมจะ
M-ATECH,
พิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 50% ในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
M-EM,
กลางสหรัฐฯ (FOMC meeting) ในเดือนพ.ค. และจะมีการพิจารณาลด
MCHINA,
ขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯเช่นกัน ขณะเดียวกันธนาคารกลาง MRENEW,
ญีปุ่นยังมีท่าทีพร้อมจะสนับสนุนนโยบายการเงินผ่อนคลายแบบพิเศษ
MEURO,
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐฯสุดใน
MGF,
รอบ 20 ปี
MCHEVO,
ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์นี้เผชิญความผันผวนระยะสั้น โดย
M-EDGE
นักลงทุนจับตาผลดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 ที่เริ่มต้นทยอย
ประกาศ อย่างเช่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์คืบหน้าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน

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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อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

กองทุน

4

ดัชนี SETPREIT (total return) ปรับตัวลงเล็กน้อยจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
-0.03% (WoW) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับ
ขึ้นมามากที่ระดับ 2.84% (+28bps จากสัปดาห์ก่อน) เป็นแรงกดดัน
Dividend Yield (Sector Yield) ของ REITs ที่ 5.06% และบอนด์ยิลด์ที่
เพิ่มขึ้นกดดัน Spread ลดลงมาที่ 2.22% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3%) อย่างไรก็
ดีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขยับตัวดีขึ้นของ REITs ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์
จากการเปิดเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มโรงแรม เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ
ของศบค. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติเห็นชอบปรับมาตรการ
ป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิก Test & Go เหลือ
แค่ตรวจ ATK มีผล 1 พ.ค
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยใกล้จุดต่ำสุดเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2564 ปัจจุบัน
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังอยู่ในระดับที่สูงแต่คาดว่าควบคุมได้โดยการติดเชื้อ
อาการไม่รุนแรง จะส่งผลให้รัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมซึ่งจะ
เป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว นอกจากนี้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียที่
ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย นักลงทุนติดตามมาตรการสนับสนุน
เศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยวของภาครัฐ

MPDIVMF

3

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นเล็กน้อย +0.06%
(WoW) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่
ผ่านมา อย่างไรก็ดีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวขึ้นมา
มากแล้วนับตั้งแต่ต้นปี 2565 และดัชนี REITs ต่างประเทศมีแรงหนุนจาก
กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการทยอยเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก (re-opening)
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ประกาศยกเลิกคำเตือนห้ามเดิน
ทางมายัง 90 ประเทศ เป็นข่าวบวกหนุน REITs กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการ
เปิดประเทศและท่องเที่ยว อาทิเช่น REIT กลุ่มโรงแรมปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่
ผ่านมา
แนวโน้ม REITs ต่างประเทศถูกกลบด้วยทิศทางนโยบายการเงินเข้มงวด
ของสหรัฐฯ การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก
อัตราเงินเฟ้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ทั่วโลกเป็น
ปัจจัยเชิงลบกดดัน Yield Spread แคบลง โดยดัชนี REITs ต่างประเทศมี
แนวโน้มฟื้ นตัวยังจำกัด ขณะที่หลายประเทศในเอเชียอาจถูกกระทบเพียง
จำกัดจากสถานการณ์ในยูเครน ทำให้ REITs เอเชียอาจน่าสนใจในแง่ผล
ตอบแทนปันผล

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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น้ำมัน

ทองคำ

4

4

3

3

หมายเหตุ :

MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง -4.56% (WoW) เนื่องจาก
ความวิตกกังวลเศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอตัว โดยหลายธนาคารและ
สถาบันการเงินปรับลดคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ทางการ
จีนเปิดเผยตัวเลข GDP จีนไตรมาสแรกเติบโต 4.8% ต่ำกว่าเป้าหมาย
เศรษฐกิจของทางการจีน อย่างไรก็ดีสัปดาห์ที่ผ่านมา EIA และ API เปิด
เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงเนื่องจากความต้องการน้ำมันในประเทศ
อยู่ระดับสูง
แนวโน้มราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงไประยะหนึ่งท่ามกลางนักลงทุนยัง
กังวลต่ออุปทานน้ำมันตึงตัวเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน การคว่ำบาตรรัสเซียของชาติมหาอำนาจและตะวันตก ส่ง
ผลให้ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง ปัจจัยที่น่าติดตามได้แก่ การเจรจา
นิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและยืดเยื้อยังไม่
บรรลุผลการเจรจา รวมทั้งแนวโน้มการใช้น้ำมันในจีนที่อาจถูกกดดันจาก
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนที่ระดับสูง
สัปดาห์ที่แล้วราคาทองสปอตปรับตัวลง -2.36% (WoW) หลังจากที่
ต้นสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นใกล้แตะระดับ
US$2,000/oz อย่างไรก็ตามมีแรงขายออกมาก่อนทำให้ราคาทองคำ
ทรุดตัวลงเนื่องจากตลาดขานรับว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาส
สูงขึ้นที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ทั้งนี้การแสดงความเห็นของนายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม IMFและ
Worldbank ส่งผลให้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า
นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 97.6% ที่ เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5%
ในการประชุมเดือนพ.ค. อย่างไรก็ดีสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน SPDR gold
trust ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นสุทธิ 4.64 ตัน
แนวโน้มราคาทองคำมีปัจจัยหนุนเนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองรัสเซีย
ยูเครน จีน ไต้หวัน เร่งปัจจัยเสี่ยง Geopolitical ตึงตัว รวมทั้งความเสี่ยง
ของค่าเงินโดยเราคาดการณ์ราคาทองคำมีโอกาสเคลื่อนไหวบริเวณ
US$1,900/0z เนื่องจากยังถูกกดดันจากแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวและระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลง
ระหว่างการรอผลการประชุม FOMC เดือนพ.ค. (3-4 พ.ค.)

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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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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