
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ มมีติปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยที�
0.50% สูร่ะดับ 0.75% – 1.00% 
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ประกาศดึงสภาพคล่องออกจาก
ระบบ (Quantitative Tightening) โดยตั�งแต่วนัที� 1
ม.ิย. 2565 ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะลดขนาดงบดลุใน
วงเงิน 4.75 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดือน 
อัตราค่าจา้งรายชั�วโมงโดยเฉลี�ยของแรงงานที�ใชบ้ง่ชี�
ภาวะเงินเฟ�อ เพิ�มขึ�นเพยีง 0.3%MoM ในเดือน เม.ย.
และตํ�ากวา่เดือนก่อนหน้าที� 0.5%MoM สอดคล้องกับ
การคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus ที�มองวา่
อัตราเงินเฟ�อของสหรฐัฯ มโีอกาสทําจุดสงูสดุในไตรมาส
ที� 2 และจะเริ�มปรบัตัวลดลงในชว่งครึ�งป�หลัง 
อยา่งไรก็ตาม เราแนะนําให้ติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ�อ
(CPI) เดือน เม.ย. ในวนัพุธที� 11 พ.ค. นี� วา่จะชะลอตัวลง
ตามที�ตลาดคาดหรอืไม่

                                                                (อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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US stocks fall as investors await
inflation data

World Equity
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Source: Bloomberg as of 6 May 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

M-BT : กองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ที�คัดสรรหุน้ไทยที�มศัีกยภาพในการเติบโตสงู ผา่นการวเิคราะหป์�จจยัพื�นฐาน
และป�จจยัทางเทคนิคโดยทีมผูจ้ดัการกองทนุที�มากด้วยประสบการณ์และมกีลยุทธก์ารบรหิารพอรต์ที�ยดืหยุน่ตาม
สภาวะตลาด ที�มคีวามผนัผวน

https://www.ft.com/content/c62e0f24-2fd3-4715-a43a-5c56ea36b560
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Source: Bloomberg as of 6 May 2022

Source: Bloomberg as of 6 May 2022

Thematic ETF



ภาพที� 1 : Fed raises rates by 50 basis points
to fight inflation

    คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) 
 ของธนาคารกลางสหรฐัฯ มมีติปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยที�
0.50% สูร่ะดบั 0.75% – 1.00% เพื�อควบคมุอัตรา
เงินเฟ�อที�อยูใ่นระดบัสงู (ภาพที� 1)  ขณะเดยีวกันคณะ
กรรมการมคีวามเหน็วา่ เฟดอาจจะปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยอีก 0.50% ในการประชุม 2 ครั�งถัดไปเดอืน
ม.ิย. และเดอืน ก.ค.  ซึ�งป�จจุบนัเฟดยงัไมไ่ดพ้จิารณาถึง
เรื�องการปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยรนุแรงที�ระดบั 0.75% 

   นอกจากนี�ธนาคารกลางสหรฐัฯ ยงัประกาศดงึสภาพ
คล่องออกจากระบบ (Quantitative Tightening) ที�
วงเงินไมเ่กิน 9.5 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน
โดยตั�งแต่วนัที� 1 ม.ิย. 2565 ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะ
ลดขนาดงบดลุในวงเงิน 4.75 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ
ต่อเดอืน ซึ�งจะปล่อยใหพ้นัธบตัรรฐับาลวงเงิน 3 หมื�น
ล้านดอลลารส์หรฐัฯ และตราสารหนี� MBS วงเงิน 1.75
หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ ครบอายุในแต่ละเดอืนโดยไมม่ี
การซื�อเพิ�มเติม และหลังจากนั�น 3 เดอืน ธนาคารกลาง
สหรฐัฯ จะเพิ�มการลดขนาดงบดลุเป�น 9.5 หมื�นล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อเดอืน แบง่เป�นพนัธบตัรรฐับาล
วงเงิน 6 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ และตราสารหนี� MBS
วงเงิน 3.5 หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัฯ โดยคาดวา่จะ
สามารถลดขนาดงบดลุไดถึ้ง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ในอีก 1 ป�ขา้งหนา้ และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ป�
เพื�อใหข้นาดงบดลุ (Fed Balance Sheet) กลับมาที�
ระดบัเดมิก่อนเกิดวกิฤตโควดิ  (ภาพที� 2)

   สหรฐัฯ รายงานตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร
เพิ�มขึ�น 428,000 ตําแหน่งในเดอืน เม.ย. สงูกวา่ที�นกั
วเิคราะหค์าดที�ระดบั 380,000 ตําแหนง่  (ภาพที� 3)
นอกจากนี�หากพจิารณาตัวเลขอัตราค่าจา้งรายชั�วโมง
โดยเฉลี�ยของแรงงานที�ใชบ้ง่ชี�ภาวะเงินเฟ�อ กลับพบวา่
เพิ�มขึ�นเพยีง 0.3%MoM ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะหค์าด และ
ตํ�ากวา่เดอืนก่อนหน้าที�ระดบั 0.5%MoM สอดคล้องกับ
การคาดการณข์อง Bloomberg Consensus ที�มอง
วา่อัตราเงินเฟ�อของสหรฐัฯ มโีอกาสทําจุดสงูสดุใน
ไตรมาสที� 2 และจะเริ�มปรบัตัวลดลงในชว่งครึ�งป�หลัง
อยา่งไรก็ตาม เราแนะนําใหติ้ดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ�อ
CPI ในวนัพุธที� 11 พ.ค. นี� วา่จะชะลอตัวลงตามที�ตลาด
คาดหรอืไม่

Source : Bloomberg as of 6 May 2022 
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ภาพที� 2 : Quantitative Tightening (QT 2) 
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Source : Bloomberg as of 5 May 2022

ภาพที� 3 : Payroll growth accelerated by 428,000
in April, more than expected

Source : Bloomberg as of 5 May 2022

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2022/05/04/fed-rate-hike-inflation-may/


        ในป�นี�นับเป�นป�ที�สนิทรพัยเ์สี�ยงทั�วโลกปรบัตัวลดลงค่อนขา้งมาก โดยตลาดหุน้โลก ดชัน ีMSCI ACWI ปรบั
ตัวลดลง -14.73% (ขอ้มูล ณ 6 พ.ค. 65) ในสว่นของตลาดตราสารหนี�โลก ดชัน ีBloomberg Global
Aggregate Bond ปรบัตัวลดลง -12.42% (ขอ้มูล ณ 6 พ.ค. 65) ซึ�งนบัเป�นป�ที�เกิดขึ�นไมบ่อ่ยที�ตลาดหุน้และ
ตลาดตราสารหนี�จะพรอ้มใจกันปรบัตัวลดลง เนื�องจากในป�จจุบนั สนิทรพัยเ์สี�ยงเผชญิกับป�จจยักดดนัหลาย
ประการ อยา่งตลาดหุน้เผชญิป�จจยักดดนัจาก ราคาพลังงานและเงินเฟ�อที�อยูใ่นระดบัสงู การดาํเนนินโยบายการ
เงินที�เขม้งวดของเฟดทั�งการปรบัเพิ�มอัตราดอกเบี�ยนโยบายและการลดสภาพคล่อง (QT) และสงครามระหวา่ง
รสัเซยี-ยูเครน ที�ยดืเยื�อ รวมถึงอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรที�แท้จรงิ (Real Yield) ซึ�งเป�นสว่นต่างระหวา่งอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ป� กับอัตราเงินเฟ�อคาดการณข์องสหรฐัฯ กลับตัวอยูใ่นโซนบวกใน
รอบกวา่ 2 ป� ในสว่นของตลาดตราสารหนี�ทั�วโลกถกูแรงเทขายในทกุกลุ่ม จากแนวโนม้การปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย
นโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศทั�วโลก 

        ป�จจุบนัสนิทรพัยเ์สี�ยงทั�วโลกยงัคงเผชญิกับความผนัผวนและมปี�จจยักดดนัค่อนขา้งมาก รวมถึงมคีวามไม่
แน่นอนอยู ่นักลงทนุควรลงทนุดว้ยความระมดัระวงั โดยเน้นลงทนุในหุน้คณุภาพด ีที�กําไรและรายไดเ้ติบโตต่อ
เนื�อง มสีว่นแบง่การตลาดสงู มงีบดลุแขง็แกรง่ และมอํีานาจในการผลักภาระต้นทนุไปยงัผูบ้รโิภคได ้ 
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Risky Assets Are Down Significantly and Simultaneously

Source: Bloomberg as of 6 May 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

    แมว้า่ผลการประชุม FOMC จะขึ�นดอกเบี�ย 50bps ตามคาดแต่อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรกลับมาเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็ตาม UST10ป� ที�ถกู
ขายผา่นระดบั 3% (High 3.13%) และทั�งจากการ Pay IRS อยา่งต่อ
เนื�องจากนกัลงทนุต่างชาติ ทําใหพ้นัธบตัรไทยถกูเทขายตามขึ�นมาดว้ย
ขณะที� Sentiment การซื�อขายทั�งตลาดแรกและรองของตราสารหนี�ไทย
ยงัเปราะบาง นกัลงทนุชะลอการเขา้ซื�อพนัธบตัรก่อนธุรกรรม Bond
Switching และการประมูล ESG35DA ในสปัดาหห์น้า ขณะที�นกัลงทนุ
ต่างชาติขายสทุธพินัธบตัรกวา่ 6,900 ลบ. ตั�งแต่เริ�มสปัดาหแ์รกของ
เดอืนพ.ค.
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow แต่จะปรบั
สงูขึ�น (Sideway up) ตามป�จจยัลบไดแ้ก่ 
1. แรงกดดนัจากเงินเฟ�อที�เรง่ตัวจากวกิฤติสงครามรสัเซยี-ยูเครน  
2. แรงกดดนัการดาํเนนินโยบายการเงินที�ตึงตัวของธนาคารกลางหลัก
ต่างๆ อาทิเชน่ FED, ECB, BOE เป�นต้น ทั�งการเรง่ขึ�นดอกเบี�ย
(Frontloading) , ลด QE และลดขนาดงบดลุ (QT)  
3. อุปทานพนัธบตัรไทย (LB Supply)ที�เพิ�มขึ�นในตารางการประมูลรวมถึง
การทํา Bond Switching ทําใหน้กัลงทนุระมดัระวงัการเขา้ซื�อ

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�น 19  bps
สปัดาหที์�แล้วสูร่ะดับ 3.13% ทะล ุ3% เป�นครั�งแรกในรอบ 40 เดอืน
ท่ามกลางตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางจะเรง่การขึ�นดอกเบี�ยระยะสั�น
นอกจากนี�แล้วนบัตั�งแต่ต้นป� 2565 อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัฯ 10 ป�ปรบัขึ�นมามาก 1.58% ซึ�งป�จจยัเงินเฟ�อเรง่ตัวขึ�นเป�นแรง
กดดนัใหเ้ฟดทํา QT
    สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�นแมจ้ะปรบัขึ�นมามากแล้วก็ตาม ทั�งนี�ธนาคารกลาง
สหรฐัฯ ดําเนนินโยบายที�เขม้งวดมากขึ�นเนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยู่
ระดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว ้ทําใหต้ลาดตราสารหนี�ต่าง
ประเทศมคีวามนา่สนใจนอ้ยเทียบกับสนิทรพัยอื์�น อยา่งไรก็ตามในชว่งที�
ดอกเบี�ยเป�นขาขึ�น เราเลือกใชก้ลยุทธ ์Low duration และสนใจบอนด์
ระยะสั�นเพื�อจาํกัดความเสี�ยงของพอรท์
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารทนุใน
ประเทศ

ตราสารทนุต่าง
ประเทศ

3 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�แล้วปรบัตัวลง ดชัน ีMSCI
World -1.20% (WoW) และดชันี MSCI Emerging -4.15% (WoW)
เนื�องจากตลาดคาดการณธ์นาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะขึ�นดอกเบี�ยระยะ
สั�นเรว็ขึ�นถึงแมว้า่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวถ้อยคําระหวา่ง
การเป�ดเผยผลการประชุมวา่จะยงัไมม่กีารพจิารณาขึ�นดอกเบี�ย 0.75%
ในการประชุมครั�งหนา้ก็ตาม
    ตลาดตราสารทนุต่างประเทศระยะสั�นเผชญิแรงกดดนัจากความกังวล
ธนาคารกลางสหรฐัฯ เรง่ขึ�นดอกเบี�ยเรว็ขึ�นเนื�องจากเงินเฟ�ออยูร่ะดบัสงู
นอกจากนี�การลดขนาดงบดลุเฟด (Balance Sheet) สง่ผลใหส้ภาพ
คล่องลดลง อยา่งไรก็ตามเราคาดวา่ตลาด price in การทํา QT ของเฟด
ไประดบัหนึ�ง ตัวเลขเศรษฐกิจที�นา่ติดตามไดแ้ก่ ตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯ
เดอืนเม.ย. โดยตลาดคาดเพิ�มขึ�น 8.1% YoY

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,629.58 จุด หรอื -2.27% WoW จาก
ความกังวลเรื�องดอกเบี�ยที�จะปรบัตัวสงูขึ�น และป�ญหาเงินเฟ�อ แมเ้ฟดได้
ปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย 50bps. เป�น 0.75%-1.00% ตามคาดไปแล้ว แต่
ตลาดยงักังวลวา่นโยบายการเงินยงัไมเ่ขม้งวดพอจะกดตัวเลขเงินเฟ�อให้
ลงไปที�เป�าหมายของเฟดได้ ทําใหต้ลาดหุน้ทั�วโลกผนัผวนเป�นอยา่งมาก 
 โดยตลาดหุน้ไทยปรบัตัวลงในทิศทางเดยีวกับตลาดต่างประเทศ 
    ติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2565 ของบรษัิทจด
ทะเบยีนไทย ที�จะทยอยประกาศออกมาในสปัดาหน์ี� รวมถึง ติดตามการ
เก็บภาษีจากการขายหุน้ โดยกระทรวงการคลังมแีนวทางจะจดัเก็บใน
อัตรา 0.1% ซึ�งเดิมจะเริ�มจดัเก็บในไตรมาสสดุท้ายของป�งบประมาณ
2565 (ก.ค.-ก.ย. 2565) ระหวา่งนี�นายอาคม เติมพทิยาไพสฐิ รมว.คลัง
สั�งการใหพ้จิารณาสถานการณ ์ผลกระทบจากสงครามรสัเซยี-ยูเครนต่อ
การลงทนุในตลาดหุน้ เพื�อประกอบการตัดสนิใจดาํเนนิการ

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) ปรบัตัวลงจากอาทิตยที์�ผา่นมา -1.75%
(WoW) ขณะที�มาตรการพยุงกําลังซื�อของภาครฐัเริ�มทยอยหมดลง สง่ผลให้
ความเชื�อมั�นด้านคําสั�งซื�อ การผลิต และผลประกอบการปรบัลดลงและแรง
กดดนัอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� พุง่ขึ�น (สปัดาหที์�แล้ว
+24 bps จากสปัดาหก่์อน) โดยบอนด์ยลิด์อยูร่ะดบัสงูเป�นแรงกดดนั
Dividend Yield (Sector Yield) ของ REITs ที�ป�จจุบนัอยูร่ะดับ 5.16%
และบอนดย์ลิดที์�เพิ�มขึ�นกดดนั Yield Spread ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยที� 3% 
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564 ป�จจุบนั
จาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมเ่ริ�มชะลอตัว และรฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนนุต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว อยา่งไรก็ตาม
ยงัมปี�จจยักดดนัจากภาพตลาดสนิทรพัยเ์สี�ยงทั�วโลกที�ไมด่ีนกั จากป�ญหา
เงินเฟ�อประกอบกับภาคการท่องเที�ยวของไทยฟ�� นตัวค่อนขา้งชา้ จาก
สถานการณโ์ควดิ-19 ในจนี ทั�งนี�ธนาคารแหง่ประเทศไทยน่าจะคงดอกเบี�ย
นโยบายไประยะหนึ�งเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ

    ดชัน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง -4.67% (WoW) แรง
กดดนัอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตัวขึ�น และตลาดขานรบั
ธนาคารกลางสหรฐัฯ พจิารณาขึ�นดอกเบี�ยระยะสั�น 0.50% และเตรยีมที�จะ
ลดขนาดงบดลุ (Balance Sheet) ในเดือนม.ิย. ทั�งนี� Yield Spread ของ
REITs สหรฐัฯ ที�ค่อนขา้งตํ�าและตํ�ามากเป�นป�จจยักดดนั REITs ต่างประเทศ
    แนวโนม้ REITs ต่างประเทศถกูกลบด้วย ทิศทางนโยบายการเงินเขม้งวด
ของสหรฐัฯ การปรบัขึ�นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลก
อัตราเงินเฟ�อและการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัคงอยูทั่�วโลกเป�น
ป�จจยัเชงิลบกดดนั Yield Spread แคบลง และดชันี REITs ต่างประเทศมี
แนวโนม้ฟ�� นตัวแต่คาดวา่กรอบการฟ�� นตัวยงัจาํกัดเนื�องจากแรงกดดนัของ
การขึ�นดอกเบี�ยของเฟดที�ตลาดคาดวา่จะเรว็ขึ�นขณะที�หลายประเทศในเอเชยี
อาจถกูกระทบเพยีงจาํกัดจากสถานการณส์งครามในยูเครน และ REITs
เอเชยีอาจนา่สนใจในแง่ผลตอบแทนป�นผล แต่ความนา่สนใจลดนอ้ยลง
เนื�องจากหลายธนาคารกลางในเอเชยีมแีนวโนม้ดาํเนนินโยบายการเงิน
ตึงตัว

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 ปรบัตัวขึ�น +4.85% (WoW) เนื�องจาก
ตลาดกังวลอุปทานตึงตัว ยุโรปเตรยีมแบนนาํเขา้นํ�ามนัจากรสัเซยี โดย
สปัดาหที์�ผา่นมาประธานคณะกรรมาธกิารยุโรปเสนอการระงับการนาํเขา้
นํ�ามนัดิบและนํ�ามนัสาํเรจ็รปูจากรสัเซยี นอกจากนี�แล้วการประชุมโอเปก
และประเทศพนัธมติรทางกลุ่มมมีติคงนโยบายการเพิ�มกําลังการผลิตตาม
แผนเดิมที�ระดบั 0.43 ล้านบารเ์รลต่อวนัในเดอืนม.ิย. 
    แนวโนม้ราคานํ�ามนัดิบทรงตัวระดับสงู ราคานํ�ามนัดบิ WTI ใกล้ระดบั
US$120-125/oz ป�จจยัที�มอิีทธพิลต่อราคานํ�ามนัไดแ้ก่ กลุ่ม G-7
เตรยีมแบนการนาํเขา้นํ�ามนัดบิของรสัเซยี ซาอุดอิาระเบยีปรบัลดราคา
นํ�ามนั OSP สาํหรบัผูซ้ื�อในเอเชยีเป�นครั�งแรกในรอบ 4 เดอืนเนื�องจาก
การล็อกดาวนใ์นประเทศจนีเพื�อยบัยั�งการระบาดของไวรสัโควดิ-19 จะสง่
ผลกระทบต่อการบรโิภคนํ�ามนัดิบในประเทศ

    สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอต ปรบัตัวลง -0.69% (WoW) ขณะที�
ดอลลารส์หรฐัฯแขง็ค่าขึ�น 2 สปัดาหที์�ผา่นมากดดนัใหก้องทนุ SPDR
Gold Trust ขายทองคําสทุธ ิ12 ตัน ในสปัดาหที์�ผา่นมาและเป�นการขาย
สทุธริะหวา่งที�จะมกีารประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรฐัฯ ที�ตลาด
คาดการณเ์ฟดเตรยีมจะขึ�นดอกเบี�ย
    แนวโนม้ราคาทองคํามปี�จจยัหนุนความเสี�ยง Geopolitical ตึงตัว รวม
ทั�งมคีวามเสี�ยงของค่าเงินจากแรงกดดนัสงครามและภัยจากเศรษฐกิจ โดย
เราคาดการณร์าคาทองคํามโีอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณ US$1,900/0z 
 เนื�องจากระยะกลางราคาทองคําถกูกดดนัจากแนวโนม้ธนาคารกลางสหรฐัฯ
ดําเนนินโยบายการเงินตึงตัว

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


