
ตลาดหุ้นสหรฐัฯ ปรบัตัวลดลงจากแรงกดดันของอัตรา
เงินเฟ�อในเดือน เม.ย. ที�ยงัอยูใ่นระดับสงู 8.3%YoY
และมากกวา่ที�ตลาดคาดที�ระดับ 8.1%YoY
ป�จจุบนัตลาดหุ้นสหรฐัฯ ดัชนี S&P500 ปรบัฐานจากจุด
สงูสดุมาแล้ว -19% ขณะที�ดัชนี Nasdaq ปรบัตัวลงจาก
จุดสงูสดุมาแล้ว -30% เรามองวา่ตลาดได้ priced in
ป�จจยัลบมาในระดับหนึ�ง ขณะที� Valuation อยูใ่นระดับ
ที�น่าสนใจ อยา่งไรก็ตาม ในระยะสั�นตลาดยงัมคีวาม
ผันผวนสงู แนะนําให้ทยอยลงทนุด้วยความระมดัระวงั
สศช. เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที� 1/2565 ขยายตัว
2.2%YoY มากกวา่ที�ตลาดคาดที� 1.7%YoY 
ตัวเลขการเปลี�ยนแปลงสนิเชื�อใหมต่่อ GDP (Credit
Impulse) ของจนีอยูใ่นระดับตํ�า ใกล้จุดกลับตัวหลาย
ครั�งในอดีตและเริ�มฟ�� นตัวขึ�น สอดคล้องกับนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจนีที�ออกมาอยา่งต่อเนื�อง

                                                                (อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 13 May 2022

Highlighted Funds

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

M-EDGE : โอกาสลงทนุในหุน้ที�มคีวามได้เปรยีบในการแขง่ขนั และเติบโตอยา่งยั�งยนื คัดเลือกลงทนุหุน้คณุภาพดี
สามารถสรา้งมูลค่าได้เหนือกวา่ดัชนีหุน้โลก อีกทั�ง กองทนุกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที�ม ีbusiness cycle ต่างกัน และ
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวนสงู (ระยะสั�นตลาดมคีวามผันผวน
แนะนําทยอยลงทนุด้วยความระมดัระวงั)

M-BT : กองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ที�คัดสรรหุน้ไทยที�มศัีกยภาพในการเติบโตสงู ผา่นการวเิคราะหป์�จจยัพื�นฐานและ
ป�จจยัทางเทคนิคโดยทีมผูจ้ดัการกองทนุที�มากด้วยประสบการณ์และมกีลยุทธก์ารบรหิารพอรต์ที�ยดืหยุน่ตามสภาวะ
ตลาด ที�มคีวามผนัผวน (ระยะสั�นตลาดมคีวามผันผวน แนะนําทยอยลงทนุด้วยความระมดัระวงั)

M-VI : กองทนุรวมผสม เน้นลงทนุในตราสารทนุทั�วโลก (2 ใน 3) และสว่นที�เหลือมกีารลงทนุในทองคํา หรอืตราสารหนี�
กลยุทธเ์น้นลงทนุเมื�อมรีาคาหุน้ตํ�ากวา่มูลค่าที�แท้จรงิ (Intrinsic Value) ล่าสดุ ผูจ้ดัการกองทนุมกีารลงทนุหุน้กลุ่ม
value เป�นหลักและกลุ่มทองคํา 15% เพื�อชว่ยป�องกันความผนัผวนของตลาดหุน้ (ระยะสั�นตลาดมคีวามผันผวน
แนะนําทยอยลงทนุด้วยความระมดัระวงั)

MMM-PLUS  : กองทนุรวมตราสารหนี�ระยะสั�น ที�ม ีDuration ไมเ่กิน 1 ป� จงึได้รบัความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลง
ของราคาสนิทรพัยตํ์�า  และมนีโยบายการลงทนุที�เป�ดกวา้งสามารถลงทนุในตราสารหนี�ได้หลากหลายประเภท (ควร
ลงทนุ 3 เดือนขึ�นไป)
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ภาพที� 1 : US inflation slows in April after
seven months of gains     ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตัวลดลงจากแรงกดดนัของ

อัตราเงินเฟ�อในเดอืน เม.ย. ที�ยงัอยูใ่นระดบัสงู
8.3%YoY ถึงแมว้า่จะลดลงจากเดอืนก่อนหนา้ที�ระดบั
8.5%YoY แต่ในภาพรวมยงัมากกวา่ตลาดคาดที�ระดบั
8.1%YoY  (ภาพที� 1)  โดยในเดอืน เม.ย. เราเริ�มเหน็
สญัญาณชะลอตัวในหมวดพลังงานจากที�เคยพุง่สงูถึง
18.1%MoM ในเดอืน ม.ีค. ปรบัตัวลดลง -5.4%MoM
ในเดอืน เม.ย. แต่หากไมน่บัราคาพลังงาน เงินเฟ�อใน
หมวดอื�น ๆ ยงัคงเพิ�มขึ�นต่อเนื�องไมว่า่จะเป�น ภาคการ
เดนิทางขนสง่ การรกัษาพยาบาล ราคาอาหาร ที�อยู่
อาศัย และรถยนต์มอืหนึ�ง ทําใหต้ลาดกังวลวา่เงินเฟ�อ
จะเริ�มแทรกซมึเขา้ไปในภาคบรกิารของสหรฐัฯ มากขึ�น
นอกจากนี�ตลาดยงัเผชญิกับป�จจยัลบเพิ�มเติมจากการที�
นาย เจอโรม พาวเวล ไดก้ล่าวต่อวุฒสิภาในการเขา้รบั
ตําแหนง่ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ สมยัที�สองวา่ การ
ควบคมุเงินเฟ�ออาจกระทบต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ แต่ยงั
คงใหค้วามสาํคัญเป�นอันดบัแรก และไมส่ามารถใหคํ้ามั�น
วา่จะทําใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัวลงอยา่งค่อยเป�นค่อยไป 
   

    ป�จจุบนัตลาดหุน้สหรฐัฯ ดชัน ีS&P500 ปรบัฐานจาก
จุดสงูสดุมาแล้ว -19% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปรบัตัวลง
จากจุดสงูสดุมาแล้ว -30% ซึ�งเป�นการปรบัตัวลงที�มาก
กวา่ตอนเกิดวกิฤตโควดิในป� 2563  (ภาพที� 2)  เรามอง
วา่ตลาดหุน้สหรฐัฯ ได ้priced in ป�จจยัลบมาในระดบั
หนึ�งแล้ว ประกอบกับ Valuation อยูใ่นระดบัที�นา่สนใจ
โดยอัตราสว่น Forward P/E ของทั�งดชัน ีS&P500
และ Nasdaq ปรบัตัวลงทําจุดตํ�าสดุที�บรเิวณค่าเฉลี�ย
ยอ้นหลัง 10 ป� ซึ�งถือวา่เป�นระดบัที�นา่สนใจสาํหรบัการ
ลงทนุในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม ระยะสั�นตลาดยงัมคีวาม
ผนัผวนสงู แนะนาํใหท้ยอยลงทนุดว้ยความระมดัระวงั
    สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.)
เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที� 1/2565 ขยายตัว
2.2%YoY มากกวา่ที�ตลาดคาดที� 1.7%YoY โดยได้
ป�จจยับวกจากการเป�ดเมอืงและฐานที�ตํ�าของนกัท่อง
เที�ยวประมาณ 5 แสนรายในไตรมาสนี� เทียบกับ 2 หมื�น
รายในไตรมาสที� 1/2564 สอดคล้องกับหมวดที�พกัแรม
และบรกิารดา้นอาหารที�พุง่ขึ�นถึง 34.1%YoY อยา่งไร
ตาม หากพจิารณาทั�งป� 2565 สศช. ไดป้รบัลดคาด
การณ ์GDP ของไทยลงเหลือ 2.5-3.5%YoY (ภาพที� 3)

Source : nesdc.go.th as of 17 May 2022 
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Source : Bloomberg as of 12 May 2022

ภาพที� 3 : แนวโนม้เศรษฐกิจไทยป� 2565

Source : Bloomberg as of 11 May 2022



          นับตั�งแต่ต้นป� ตลาดหุน้จนี ดัชนี CSI 300 ปรบัตัวลดลงกวา่ -19.9% (ขอ้มูล ณ วนัที� 16 พ.ค. 65) หลัง
เศรษฐกิจจนีเผชญิป�จจยักดดันจากมาตรการป�ดเมอืงที�เขม้งวดและยาวนาน โดยจนีดําเนินนโยบาย Zero-COVID
เพื�อควบคมุจาํนวนผูติ้ดเชื�อในประเทศที�เพิ�มสงูขึ�น โดยล่าสดุ จนีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนเม.ย. 
ป� 2565 พบวา่ ตัวเลขเศรษฐกิจจนีสง่สญัญาณชะลอตัวและออกมาตํ�ากวา่ที�นักวเิคราะหค์าดการณ์ไว ้เชน่ ยอดค้า
ปลีกลดลง -11.1% YoY ตํ�ากวา่ที�คาดการณ์ไวที้� 6.1% และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง -2.9% YoY ตํ�ากวา่ที�
นักวเิคราะหค์าดวา่จะเพิ�มขึ�น 0.4% อีกทั�ง ผลกระทบจากเศรษฐกิจที�ชะลอตัวลงได้สง่ผลไปถึงภาคการจา้งงานของ
จนีด้วย โดยอัตราการวา่งงานของจนีเพิ�มขึ�นไปถึงระดับ 6.1% ซึ�งนับเป�นระดับที�สงูที�สดุในรอบ 21 เดือน สง่ผลให้
ตลาดมคีวามกังวลเกี�ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจนีวา่จะไมส่ามารถบรรลเุป�าหมายของรฐับาลจนีที� 5.5% ได ้

          อยา่งไรก็ตาม รฐับาลจนียงัคงเน้นยํ�าวา่จะรกัษาการเติบโตของเศรษฐกิจใหไ้ด้ตามเป�าหมายที�ระดับ 5.5%
โดยพรอ้มใชม้าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายที�วางไว ้จงึคาดวา่รฐับาลจนีอาจใชม้าตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที�เพิ�มขึ�นต่อเนื�องหลังจากนี� เพื�อขบัเคลื�อนการเติบโตทางเศรษฐกิจจนีที�รฐับาลจนีตั�งเป�าไว ้นอกจากนั�น
ป�จจุบนั ตัวเลขการเปลี�ยนแปลงสนิเชื�อใหมต่่อ GDP (Credit Impulse) ของจนีอยูใ่นระดับตํ�า ใกล้จุดกลับตัว
หลายครั�งในอดีต จงึอาจมคีวามเป�นไปได้วา่ทางการจนีอาจเริ�มกระตุ้นยอดสนิเชื�อใหมใ่หเ้รง่ตัวขึ�นในระยะถัดไปเพื�อ
ขบัเคลื�อนการเติบโตตามทิศทางของรฐับาล

          ดังนั�น ในชว่งเวลานี�อาจเป�นจงัหวะเขา้ทยอยลงทนุสะสมในตลาดหุน้จนีสาํหรบันักลงทนุระยะยาวได้
เนื�องจากรฐับาลจนีอาจมกีารใชม้าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ�งจะเป�น Sentiment เชงิบวกต่อตลาดหุน้จนีได้
ประกอบกับในป�จจุบนั ตลาดหุน้จนี ดัชนี CSI 300 ม ีValuation อยูใ่นระดับตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยยอ้นหลัง 10 ป� ทั�งนี�
ตลาดหุน้จนียงัคงมคีวามเสี�ยงอยู ่จากกําไรของบรษัิทจดทะเบยีนที�อาจโดนปรบัประมาณการลงจากผลกระทบของ
มาตรการล็อคดาวน์ รวมถึงป�ญหาหนี�สนิของบรษัิทภาคอสงัหารมิทรพัยใ์นจนี
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China Bloomberg Credit Impulse Index

Source: MacroMicro.me as of 10 May 2022

กองทนุแนะนาํ :  MCHINA , MCHEVO

https://en.macromicro.me/charts/35559/china-credit-impulse-index
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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

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยเพิ�มขึ�น แมว้า่ผล Bond Switching จะ
ไดป้รมิาณนอ้ยกวา่ที� สบน.ประกาศไว ้โดยนกัลงทนุหลักที�เป�น market
makers และ AMs เขา้รว่มนอ้ยทําใหส้ภาพคล่องในตลาดตราสารหนี�ไทย
ยงัเบาบางต่อไป ขณะที�นกัลงทนุต่างชาติยงัเป�นฝ�� ง pay fixed rate IRS
ทําใหรุ้น่ 1-5 ป� ปรบัเพิ�มขึ�น 17-19 bps โดยรวมSentiment ของตลาด
พนัธบตัรยงัแยต่่อเนื�องและทําใหน้กัลงทนุในประเทศบางกลุ่มขาย
พนัธบตัร LB รุน่ 2023-2025 ออกมา แมว้า่ป�จจยัภายนอกในสปัดาหที์�
ผา่นมาที� UST 10 ป� ลดตํ�ากวา่ 3% แตะระดบัตํ�าสดุที� 2.82% หลังเงินเฟ�อ
สหรฐัเดอืน เม.ย. ชะลอตัวเหลือ 8.3% yoy จาก 8.5%.ในเดอืนก่อนหน้า
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow ไดแ้ก่ 
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�นขณะที�ความต้องการ
ลงทนุจากนกัลงทนุชะลอตัว

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวลง 21  bps
สปัดาหที์�แล้วสูร่ะดับ 2.92% เนื�องจากแรงกดดนัเงินเฟ�อคลายตัว
ชั�วคราว โดยตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯเพิ�มขึ�นชะลอตัวลงถึงแมว้า่จะมากกวา่
ที�คาดไวก็้ตาม และนายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ
เตรยีมขึ�นดอกเบี�ยอยา่งนอ้ย 0.50% ในการประชุม FOMC เดอืนม.ิย.
    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯอายุ 10 ป� ปรบัลดลง ทําให้
อาทิตยน์ี�เหน็กลุ่มพนัธบตัรรฐับาลใหผ้ลตอบแทนเป�นบวก อยา่งไรก็ดี
เราเชื�อวา่พนัธบตัรรฐับาลยงัมแีนวโนม้เป�นขาขึ�น การรกัษาอายุตราสาร
ตํ�ากวา่ดัชนอ้ีางอิง ยงัคงเป�นกลยุทธห์ลัก
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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,

MVIET

    ดัชนตีราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วโดยรวมปรบัตัวลง ดชันี
MSCI World -2.20% (WoW) และดชันี MSCI Emerging -2.62%
ตลาดหุน้เคลื�อนไหวผนัผวน และนกัลงทนุใหน้ํ�าหนกัตัวเลขเงินเฟ�อ
สหรฐัฯที�ประกาศโดยที�ดัชนีราคาผูบ้รโิภคสหรฐัฯเดอืนเม.ย. เพิ�มขึ�น
8.3% เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ที�แล้วและลดลงจาก 8.5% ใน
เดอืนม.ีค. ป�เดียวกัน 
    ตลาดตราสารทนุต่างประเทศที�การปรบัขึ�นของดชันมีองวา่เป�นไป
อยา่งจาํกัดและเป�นโอกาสในการปรบัพอรท์ลงทนุอีกครั�งหากดชันมีกีาร
ฟ�� นตัว นกัลงทนุติดตามการขึ�นดอกเบี�ยและการลดขนาดงบดลุธนาคาร
กลางสหรฐั (Balance Sheet) ที�สง่ผลใหส้ภาพคล่องลดลง ก่อนหนา้นี�
ปรมิาณเงิน M2 ทั�วโลกเริ�มลดลงมาตั�งแต่ต้นเดอืนเม.ย. ที�ผา่นมาและ
เป�นเหตผุลกดดนัตลาดหุน้ชว่งที�ผา่นมา

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ดที� 1,584.38 จุด หรอื  -2.27% WoW จาก
ความกังวลวา่การเรง่ปรบัขึ�นดอกเบี�ยของ Fed เพื�อสกัดเงินเฟ�อจะไม่
สามารถเลี�ยงการทําใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได ้ทั�งนี�สหรฐัฯรายงาน
ตัวเลขเงินเฟ�อเดือน เม.ย. สงูกวา่คาดการณ์ แมร้าคานํ�ามนัที�ชะลอตัวลง
จะทําใหเ้งินเฟ�อเดอืน เม.ย. เพิ�มในอัตราที�ชะลอตัวลงเหลือ +0.3% MoM
จากเดือน ม.ีค.ที� +1.2% MoM แต่ตัวเลขเงินเฟ�อพื�นฐาน (หกัราคา
อาหารและพลังงานออก) ยงัเรง่ตัวขึ�นต่ออีก +0.6% MoM เทียบเดอืน
ม.ีค.ที� +0.3% MoM 
    สภาพฒันฯ์ประกาศตัวเลข GDP งวด 1Q22 ของไทย ออกมา
2.2%YoY ดกีวา่ตลาดคาด 1.7%YoY และ +1.1%QoQ ดกีวา่ตลาดคาด  
0.9%QoQ เป�น sentiment บวก support ตลาด 
อยา่งไรก็ตามการลงทนุในหุน้ยงัคงต้องเป�นไปอยา่งระมดัระวงัเนื�องจาก
ป�จจยัต่างประเทศทั�งเรื�องนโยบายการเงินของ Fed และ ความขดัแยง้
รสัเซยี-ยูเครน ยงัคงมคีวามไมแ่นน่อน

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 ปรบัตัวลงเล็กน้อยจากอาทิตยที์�ผา่นมา -0.36%(WoW)
กลุ่มโครงสรา้งพื�นฐานขยบัตัวดขีึ�นระหวา่งประกาศผลดําเนินงานอยูใ่นเกณฑ์
ดี และแรงกดดนัผอ่นคลายหลังอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป�
ปรบัตัวลงสปัดาหที์�แล้ว 10 bps นอกจากนี� Dividend Yield ของ REITs ที�
ป�จจุบนัทรงตัวอยูร่ะดับ 5.16% และบอนดย์ลิดที์�ลดลงหนนุให ้Yield
Spread เพิ�มขึ�นแต่ยงัตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยที� 3% สปัดาหที์�ผา่นมาหลายบรษัิท
กําลังประกาศงบ รวมทั�งกองรที สาํหรบัสปัดาหที์�แล้วทางการมปีระกาศมา
ตการ REIT buy back เพิ�มสภาพคล่องต่อธุรกิจ
    ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใกล้จุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564 ป�จจุบนั
จาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมเ่ริ�มชะลอตัว และรฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนนุต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว อยา่งไรก็ตาม
ภาคการท่องเที�ยวของไทยฟ�� นตัวค่อนขา้งชา้ อันเป�นผลจากป�ญหาเงินเฟ�อ
ประกอบกับสถานการณโ์ควดิ-19 ในจนีซึ�งยงัคงมผีูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�น เป�นแรง
ผลักดันใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยนา่จะคงดอกเบี�ยนโยบายไประยะหนึ�งเพื�อ
กระตุ้นเศรษฐกิจกลับสูร่ะดบัก่อนการระบาด

    ดชัน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง -2.32%(WoW) แรง
กดดนัสภาพคล่องลดลง และตลาดขานรบัธนาคารกลางสหรฐัฯ พจิารณาขึ�น
ดอกเบี�ยระยะสั�น 0.50% และเตรยีมที�จะลดขนาดงบดลุ (Balance Sheet)
ในเดอืนม.ิย. ทั�งนี� Yield Spread ของ REITs สหรฐัฯ ที�ค่อนขา้งตํ�าและตํ�า
มากเป�นป�จจยักดดันความน่าสนใจลงทนุใน REITs ต่างประเทศ
    สปัดาหที์�ผา่นมา REITs กลุ่มโรงแรมต่างประเทศปรบัตัวขึ�นขณะที� REITs
กลุ่มสาํนกังานใหเ้ชา่ปรบัตัวลง
    REITs ยงัถกูกดดนัด้วยทิศทางนโยบายการเงินที�เขม้งวด ทําให ้ Yield
Spread แคบลง ทําใหค้วามนา่สนใจนอ้ยลง ขณะที�ฝ�� งเอเซยีรทีส ์นา่สนใจใน
แง่ผลตอบแทนป�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 ปรบัตัวขึ�น +0.66%(WoW) เนื�องจาก
ป�จจยัหนุนเงินเฟ�อสหรฐัฯ ในระยะสั�นและรสัเซยีปรบัลดการสง่ออกก๊าซ
ธรรมชาติไปยุโรปโดยการขนสง่ก๊าซจากรสัเซยีไปยงัยุโรปผา่นยูเครนมี
ปรมิาณลดลงเนื�องจากการป�ดเสน้ทางขนสง่นํ�ามนัของยูเครน นกั
วเิคราะหค์าดวา่สถานการณดั์งกล่าวทําใหต้ลาดนํ�ามนัโลกเผชญิภาวะ
ตึงตัวมากขึ�น  
    แนวโนม้ราคานํ�ามนัดิบทรงตัวระดับสงู และราคานํ�ามนั WTI แกวง่ตัว
เมื�อใกล้ระดับระดบั US$120-125/bbl ระยะสั�นราคานํ�ามนัถกูกดดนั
เนื�องด้วยความวติกกังวลเศรษฐกิจจนีถดถอยจากการ ล็อกดาวน ์ที�เขม้
งวดในชว่งที�ผา่นมาอยา่งไรก็ตามทางการเซี�ยงไฮ้ผอ่นคลายมาตรการ
บรรเทาป�จจยักดดันเศรษฐกิจลง นอกจากนี�ป�จจยัที�มผีลต่อราคานํ�ามนั
อาทิ ป�ญหาอุปทานํ�ามนัตึงตัวที�ซึ�งกลุ่ม G-7 และคณะกรรมาธกิารยุโรป
เตรยีมแบนการนาํเขา้นํ�ามนัดบิของรสัเซยี

    สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอตปรบัตัวลง -3.82%(WoW) สภาพ
คล่องลดลงและดอลลารส์หรฐัฯแขง็ค่าขึ�น 3 สปัดาหที์�ผา่นมากดดนัให้
กองทนุ SPDR Gold Trust ขายทองคําสทุธ ิ26 ตันในสปัดาหที์�ผา่นมา
และเป�นการขายสทุธภิายหลังจากมกีารประชุม FOMC ของธนาคาร
กลางสหรฐัฯที�ตลาดคาดการณเ์ฟดเตรยีมจะขึ�นดอกเบี�ยต่อเนื�อง
    แนวโนม้ราคาทองคํามปี�จจยัหนุนความเสี�ยง Geopolitical ตึงตัว รวม
ทั�งมคีวามเสี�ยงของค่าเงินจากแรงกดดนัสงครามและภัยจากเศรษฐกิจ โดย
เราคาดการณร์าคาทองคํามโีอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณตํ�ากวา่ 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


