
สรุปรายงานการประชุมเฟด (FOMC Minutes) คณะ
กรรมการเฟดสว่นใหญ่เห็นตรงกันวา่จะขึ�นอัตราดอกเบี�ย
0.50% ในรอบการประชุมเดือน ม.ิย. และ ก.ค.
ป�จจุบนัตลาดประเมนิวา่เฟดจาํเป�นต้องขึ�นอัตราดอกเบี�ย
ต่อเพื�อสกัดเงินเฟ�อ แต่ไมไ่ด้สง่สญัญาณเรง่ขึ�นดอกเบี�ย
ไปมากกวา่นี� เพราะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรฐัฯ
ในชว่งหลังเริ�มมแีนวโน้มชะลอลงและตํ�ากวา่คาด 
ตลาดมองอัตราเงินเฟ�อสหรฐัฯ มแีนวโน้มผ่านจุดสงูสดุ
ไปแล้ว สง่ผลให้ตลาดหุ้นสหรฐัฯ มโีอกาสฟ�� นตัวได้ใน
ระยะสั�น หลังจากที�ปรบัตัวลดลงติดต่อกันถึง 7 สปัดาห์
หุ้นกลุ่มเฮลท์แครถื์อเป�นหนึ�งทางเลือกสาํหรบันักลงทนุ
เนื�องจากสถิติในอดีตบง่ชี�วา่ หุ้นกลุ่มเฮลท์แครส์ามารถ
ให้ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 ในชว่งเศรษฐกิจมี
ความเสี�ยงที�จะเขา้สูภ่าวะถดถอย หรอืชว่งปลายวฏัจกัร
เศรษฐกิจ (Late Cycle)

                                                                (อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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S&P 500 rally to end 7-week losing
streak
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Source: Bloomberg as of 27 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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Source: Bloomberg as of 27 May 2022

Source: Bloomberg as of 27 May 2022
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ภาพที� 3 : ECB's Christine Lagarde signals July
and September rate hikes

   สรปุรายงานการประชุมเฟด (FOMC Minutes) คณะ
กรรมการเฟดไมไ่ดส้ง่สญัญาณขึ�นอัตราดอกเบี�ยเรว็และ
แรงเหมอืนในชว่งก่อนหน้า โดยสว่นใหญเ่หน็ตรงกันวา่
จะขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.50% ในรอบการประชุมเดอืน
ม.ิย. และ ก.ค. ซึ�งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของ นาย
เจอโรม พาวเวล และ Fed fund futures ที�คาดการณ์
วา่เฟดจะขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.50% ในการประชุม 2 รอบ
ถัดไป ดว้ยความนา่จะเป�นสงูถึง 90% และคาดวา่อัตรา
ดอกเบี�ยนโยบายของเฟดจะอยูที่�ระดบั 2.50%-2.75%
ภายในสิ�นป�นี�  (ภาพที� 1)

   ป�จจุบนัตลาดประเมนิวา่เฟดจาํเป�นต้องขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยต่อเพื�อสกัดเงินเฟ�อ แต่ไมไ่ดส้ง่สญัญาณเรง่
ขึ�นอัตราดอกเบี�ยไปมากกวา่นี� เพราะรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในชว่งหลังเริ�มมแีนวโนม้ชะลอลง
และตํ�ากวา่คาด สงัเกตไดจ้ากดชัน ีUS Economic
Surprise Index ที�ปรบัตัวลดลงจากระดบัสงูสดุในรอบ
1 ป�ที� +70 จุด ในกลางเดอืน เม.ย. ลงมาสูร่ะดบัตํ�าสดุใน
รอบ 8 เดอืนที�ระดบั -41 จุด รวมไปถึงยอดขายบา้นใหม่
ในเดอืน เม.ย. ที�ปรบัตัวลดลง -16.6% เมื�อเทียบกับ
เดอืนก่อนหนา้ สง่ผลใหก้ารคาดการณ์อัตราเงินเฟ�อใน
ระยะยาว 10-Year Breakeven Inflation Rate ปรบั
ตัวลดลงจากระดบั 3.0% ในเดอืน เม.ย. สูร่ะดบั 2.6%
ในเดอืน พ.ค. (ภาพที� 2) บง่ชี�วา่ตลาดมองอัตราเงินเฟ�อ
ของสหรฐัฯ มแีนวโนม้ผา่นจุดสงูสดุไปแล้ว ซึ�งในภาพ
รวมเรามมุีมมองวา่ตลาดหุน้สหรฐัฯ มโีอกาสฟ�� นตัวไดใ้น
ระยะสั�น หลังจากที�ปรบัตัวลดลงติดต่อกันถึง 7 สปัดาห์
จนทําใหอั้ตราสว่น Forward P/E ของดชัน ีS&P500
และ Nasdaq 100 ปรบัตัวลงมาตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยยอ้น
หลังในรอบ 10 ป�
   ประธานธนาคารกลางยุโรป นางครสิทีน  ลาการด์ ได้
สง่สญัญาณถึงความพรอ้มในการขึ�นอัตราดอกเบี�ย และ
ยกเลิกโปรแกรม APP (Asset Purchase Program)
ในเดอืน ก.ค. โดยตลาดคาดวา่อีซบีจีะปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ย Deposit facility rate ครั�งแรกในเดอืน ก.ค.
ที� 0.25% (ป�จจุบนัอยูที่� -0.50%) และจะปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยอีกครั�งละ 0.25% ในการประชุมเดอืน ก.ย. และ
ธ.ค. ซึ�งจะทําใหอั้ตราดอกเบี�ยกลับมาเป�นบวกภายในสิ�น
ป�นี�  (ภาพที� 3)

Source : Bloomberg as of 26 May 2022 
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ภาพที� 1 : Markets Expect 50 Basis-Point Fed
Rate Hike in June and July
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Source : CME FedWatch Tool as of 27 May 2022

ภาพที� 2 : Longer-term forecasts have turned
sharply downwards this month

Source : Bloomberg as of 20 May 2022

https://www.politico.eu/article/ecbs-christine-lagarde-signals-july-and-september-rate-hikes/
https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE


          ป�จจุบนั นักลงทนุมคีวามกังวลเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เศรษฐกิจจะเขา้สูภ่าวะถดถอย (Recession) จากป�จจยั
เชงิลบต่าง ๆ เชน่ สงครามระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน ซึ�งสง่ผลกระทบต่ออุปทานสนิค้าเกษตรและนํ�ามนั ที�เป�นป�จจยั
ผลักดันใหเ้งินเฟ�ออยูใ่นระดับสงู และการใชน้โยบายการเงินที�เขม้งวดของเฟด เป�นต้น ซึ�งความเสี�ยงดังกล่าวทําให้
ตลาดหุน้สหรฐัฯ ทั�งดัชนี S&P 500, ดัชนี NASDAQ และดัชนี Dow Jones ปรบัตัวลดลงต่อเนื�องกัน 7 สปัดาห ์
 โดย Goldman Sachs คาดวา่ในป� พ.ศ. 2566-2567 มแีนวโน้มที�เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะเขา้สูภ่าวะถดถอยด้วย
ความน่าจะเป�น 35%  ขณะที�ผลสาํรวจความเหน็นักเศรษฐศาสตรใ์นสหรฐัฯ ล่าสดุของ Bloomberg ยงัพบวา่ มี
โอกาสถึง 30% ที�เศรษฐกิจสหรฐัฯ จะเขา้สูภ่าวะถดถอย
          จากกราฟ เป�นสดัสว่นราคาระหวา่งดัชนี S&P 500 กลุ่มเฮลท์แคร ์(Healthcare Sector) กับดัชนี S&P
500 ซึ�งหากดจูากสถิติในอดีตในชว่งที�เศรษฐกิจของสหรฐัฯ เขา้สูภ่าวะถดถอย (แถบสแีดง) อยา่งเชน่ ในป� พ.ศ.
2533, ป� พ.ศ. 2544, ป� พ.ศ. 2550 และป� พ.ศ. 2563 จะพบวา่ สดัสว่นราคาระหวา่งดัชนี S&P 500 กลุ่มเฮลท์
แคร ์กับ ดัชนี S&P 500 ปรบัตัวเพิ�มขึ�น ซึ�งหมายความวา่ หุน้กลุ่มเฮลท์แครส์ามารถใหผ้ลตอบแทนชนะดัชนี S&P
500 ในชว่งปลายวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Late Cycle) และชว่งที�เศรษฐกิจเขา้สูภ่าวะถดถอย เนื�องจาก หุน้กลุ่มเฮลท์
แครถื์อเป�นหุน้ที�มลัีกษณะเป�นหุน้ปลอดภัย (Defensive Stock) ซึ�งเป�นกลุ่มที�ผลประกอบการค่อนขา้งเสถียร และ
ไมไ่ด้แปรผนัตามวฏัจกัรเศรษฐกิจมากนัก  อีกทั�ง หุน้กลุ่มเฮลท์แคร ์ยงัเป�นหุน้กลุ่มที�ทนทานต่อภาวะเงินเฟ�อที�อยู่
ในระดับสงู เนื�องจาก เป�นหุน้กลุ่มที�มอํีานาจในการกําหนดราคา สามารถสง่ต่อต้นทนุที�สงูขึ�นไปยงัผูบ้รโิภคได้
           ดังนั�น หุน้กลุ่มเฮลท์แครถื์อเป�นหนึ�งในทางเลือกสาํหรบันักลงทนุ ในชว่งเศรษฐกิจมคีวามเสี�ยงที�จะเขา้สู่
ภาวะถดถอย หรอืชว่งปลายวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Late Cycle) ซึ�งจะชว่ยใหพ้อรต์การลงทนุมคีวามผนัผวนที�ไมม่าก
และอาจชว่ยลดผลขาดทนุของพอรต์โดยรวมได้ นอกจากนี�สถิติในอดีตยงับง่ชี�วา่ หุน้กลุ่มเฮลท์แครม์กีารปรบัตัว
ลงจากจุดสงูสดุ (Drawdown) ที�น้อยกวา่ดัชนี S&P 500 ในชว่งที�เศรษฐกิจเขา้สูภ่าวะถดถอย
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Relative Price of S&P Healthcare Sector and S&P 500 

Source: Bloomberg as of 27 May 2022

กองทนุแนะนาํ :  MHEALTH (IPO วนัที� 6 – 15 มถินุายน 2565)

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

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยลดลงตาม UST หลังยอดขายบา้นใหม่
สหรฐั เดือนเม.ย.หดตัว ทําใหต้ลาดกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการเรง่
ขึ�นดอกเบี�ยมากเกินไป นักลงทนุกลุ่มธนาคารและต่างชาติเริ�มกลับมาฝ�� ง rec
IRS และซื�อพนัธบตัรตาม ขณะที�นกัลงทนุที�แท้จรงิกลับมาสะสมพนัธบตัร
กลุ่ม 2-3ป� ที�ระดับ 1.6-2% สะท้อนมุมมองการขึ�นดอกเบี�ยของ BOT ในอีก
2 ป�ขา้งหนา้ ไปเรยีบรอ้ย ขณะที�พนัธบตัรอายุยาวยงัดมูคีวามเสยีงต่อ
เงินเฟ�อของไทยที�อาจเพิ�มขึ�นในชว่ง พ.ค.เป�นต้นไปหลังจากราคานํ�ามนัดเีซล
ปรบัขึ�น ต้นพ.ค. และ ตารางประมูล LB ที�กลับมาหนาแน่นในม.ิย.และ
ไตรมาสสดุท้ายอีกกวา่ 300,000 ล้านบาท
    คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow และตัวเลข
เศรษฐกิจ โดยป�จจยัที�ต้องพจิารณาได้แก่ 
1. การเคลื�อนไหวของ IRS ที�สง่ผลตรงราคาตราสารหนี� 
2. เงินเฟ�อ 
3. การดาํเนนินโยบายการเงินที�ตึงตัวของธนาคารกลางทั�วโลก ทั�งการเรง่ขึ�น
ดอกเบี�ย (Frontloading), ลดขนาดงบดลุ (QT)
4. อุปทานพนัธบตัรไทย (LB Supply) ที�อยูใ่นระดบัสงูขณะที�ความต้องการ
ลงทนุจากนกัลงทนุกลุ่มต่างๆ ยงัไมก่ลับมาเต็มที�

    เสน้ความชนัพนัธบตัรปรบัตัวลงสปัดาหที์�แล้ว อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวลงเป�นสปัดาหที์�สามติดต่อกัน โดย
สปัดาหที์�ผา่นมา อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวลง 5
bps  ขานรบักระทรวงพาณิชยส์หรฐัเป�ดเผยดชัน ีPCE ทั�วไปปรบัตัวขึ�น
6.3% ในเดือนเม.ย. เมื�อเทียบรายป� โดยชะลอตัวลงหลังจากพุง่แตะ
ระดบั 6.6% ในเดอืนม.ีค. ซึ�งเป�นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ป� และการชะลอ
ตัวของดัชนี PCE ทั�วไปในเดือนเม.ย. ถือเป�นครั�งแรกนบัตั�งแต่เดอืน
พ.ย.2563
    สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�นตามทิศทางของดอกเบี�ย Fed fund rate  อยา่งไร
ก็ตามในระยะสั�นอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะชะลอการปรบัขึ�น
เนื�องจากการการคาดการณ์เงินเฟ�อปรบัตัวลง
    เราเชื�อวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ยงัมมุีมมองดาํเนนินโยบายที�
เขม้งวด เพื�อกดใหเ้งินเฟ�อตํ�าลงอีกและเพื�อใหม้มีาตรการกระตุ้นในชว่ง
เวลาที�เกิดวกิฤติ
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง
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มุมมอง
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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

    ดชันีตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวขึ�นโดยดชัน ีMSCI
World ปรบัตัวขึ�น 5.52% (WoW) และดชัน ีMSCI Emerging ปรบัตัว
ขึ�น +0.76% ซึ�งตลาดหุน้สหรฐัฯ ฟ�� นตัวขึ�น ขานรบัอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯระยะยาวปรบัตัวลงเนื�องจากตลาดผอ่นคลายจาก
แรงกดดันเงินเฟ�อระยะยาวคาดวา่ถึงระดบัสงูสดุและกําลังอ่อนตัว
    ตลาดตราสารทนุต่างประเทศเผชญิความวติกกังวลเศรษฐกิจสหรฐัฯ
จะถดถอยและแรงกดดนัจากการดาํเนินนโยบายการเงินที�เขม้งวดขึ�นของ
ธนาคารกลางสาํคัญๆ ทั�วโลก รวมทั�งธนาคารกลางสหรฐัฯที�เตรยีมลด
ขนาดงบดลุ (Balance Sheet) เริ�มต้นเดือนม.ิย. นี� ทั�งนี�การปรบัขึ�นของ
ดชันีตลาดหุน้ในชว่งนี� เรามองถึงการปรบัพอรท์การลงทนุใหเ้หมาะสม
โดยเราชอบหุน้กลุ่ม Defensive เนื�องจากมคีวามปลอดภัยจาก
เศรษฐกิจและเลือกหุน้มกีารจา่ยผลตอบแทนเงินป�นผลสมํ�าเสมอ

    สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,638.7 จุด หรอื  +0.97% WoW บนคาด
การณว์า่เงินเฟ�ออาจผา่นจุดสงูสดุไปแล้วในเดือน ม.ีค. โดยดชัน ีCore
PCE ของสหรฐัฯ โตชะลอตัวเหลือ 4.9% YoY จากระดบั 5.2% YoY ใน
เดือนก่อนหนา้ นอกจากนี�การที�อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร 10 ป�ของ
สหรฐัฯ ปรบัตัวลงมาแล้วกวา่ 46 bps. จากจุดสงูสดุของป�ที� 3.2% ทําให้
อาจมนีกัลงทนุสว่นหนึ�งขายทํากําไรพนัธบตัรรฐับาลและโยกเงินกลับไป
ลงทนุในหุน้ที�ก่อนหนา้นี�ปรบัตัวลงมามาก
    ติดตามการคลายล็อกดาวนข์องจนีหลังตัวเลขการระบาดของโควดิ-19
เริ�มลดลง รวมถึงการที�จนีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ ่จะ
เป�นบวกกับกลุ่ม Global play 
    ติดตามสภาพฒัน์ นัดประชุมกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติในสปัดาห์
หน้า เพื�อหารอืมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ�งป�หลัง ทั�งโครงการคนละ
ครึ�ง และเราเที�ยวด้วยกัน ทั�งนี� ททท.  คาดเริ�มใชส้ทิธ ิ“เราเที�ยวดว้ยกัน
เฟส 4”

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
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อสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศ

อสงัหารมิทรพัย์
ต่างประเทศ

3 4

3 3

MPDIVMF

MPII

    ดชัน ีSETPREIT (total return) ปรบัตัวขึ�นเล็กนอ้ยจากอาทิตยที์�ผา่นมา
+0.09% (WoW) รมว.คลังเลื�อนเก็บภาษีขายหุน้ ประกอบกับอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบัตัวลง (สปัดาหที์�แล้ว -21 bps จาก
สปัดาหก่์อน) เนื�องจากนกัลงทนุต่างชาติซื�อพนัธบตัรรวมสปัดาหที์�แล้ว 1.2
หมื�นล้านบาท โดยบอนดย์ลิดอ์ยูร่ะดบัตํ�าลงเป�นแรงหนุนต่อ Dividend
Yield (Sector Yield) ของ REITs ที�ป�จจุบนัอยูร่ะดบั 5.27% และ Yield
Spread ปรบัเพิ�มขึ�นมาที� 2.2% แต่ยงัตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยที� 3%
    รทีไทยยงั laggard รฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการควบคมุ และเตรยีม
พจิารณาประกาศเป�นโรคประจาํถิ�น ซึ�งจะเป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว อยา่งไรก็ตามภาคการท่องเที�ยวของไทยฟ�� นตัวค่อนขา้ง
ชา้ อันเป�นผลจากป�ญหาเงินเฟ�อ ประกอบกับสถานการณโ์ควดิ-19 ในจนีซึ�ง
ยงัคงมผีูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�น เป�นแรงผลักดันใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยน่าจะคง
ดอกเบี�ยนโยบายไประยะหนึ�งเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจกลับสูร่ะดับก่อนการระบาด

    ดัชน ีGlobal REITs สปัดาหที์�แล้วปรบัตัวขึ�น +4.18% (WoW) ป�จจยั
หนนุการปรบัขึ�นของตลาดหุน้สหรฐัฯ การทยอยเป�ดเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ และอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตัวลงชว่ยหนุนสเปรด
ผลตอบแทน REITs (Yield Spread) เพิ�มขึ�น
    Yield Spread ของ REITs สหรฐัฯ ที�ค่อนขา้งตํ�าและตํ�ามากเป�นป�จจยั
กดดนั REITs ต่างประเทศ นอกจากนี� Global REITs แมป้รบัตัวขึ�นแต่คาด
วา่ภาพรวมถกูกดดนัจากประเดน็ธนาคารกลางสาํคัญๆ ทั�วโลกดาํเนิน
นโยบายการเงินเขม้งวดมากขึ�น ซึ�งเป�นป�จจยักดดนัต่อผลตอบแทนจาก
เงินป�นผล ทําให ้REITs เอเชยีมแีนวโน้มน่าสนใจกวา่ ได้ประโยชนจ์ากการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจนีผา่นการกระตุ้นภาคการคลังและภาคการเงิน
นอกจากนี�แล้วรฐับาลญี�ปุ�นเตรยีมพจิารณาเพิ�มเติมแผนงบประมาณพเิศษ
เพื�อชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสงครามยูเครนและรสัเซยี

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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ทองคํา
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I-OIL

I-GOLD

    สปัดาหที์�แล้วราคานํ�ามนั WTI ปรบัตัวขึ�น +1.63% (WoW) ขานรบัตัว
เลขสต็อกนํ�ามนัดิบลดลง โดย EIA เป�ดเผยสต็อกนํ�ามนัดบิสหรฐัฯ ปรบัตัว
ลดลง 1 ล้านบารเ์รลในสปัดาหก่์อนหน้านี� และสอดคล้องกับ API เป�ดเผย
สต็อกนํ�ามนัดบิสหรฐัฯลดลง 2.445 ล้านบารเ์รลเนื�องจากความต้องการใช้
นํ�ามนัในสหรฐัฯเพิ�มขึ�นในชว่งฤดกูารเดนิทางท่องเที�ยวที�เริ�มในวนั
Memorial Day ไปถึงวนัแรงงานในเดอืนก.ย.
    แนวโน้มราคานํ�ามนัดิบทรงตัวระดบัสงู ราคานํ�ามนัดบิ WTI มโีอกาสแกวง่
ตัวเมื�อ ใกล้ระดับ US$120-125/bbl  ป�จจยัที�มอิีทธพิลต่อราคานํ�ามนัไดแ้ก่
การประชุมสดุยอดคณะกรรมาธกิารยุโรประหวา่งวนัที� 30-31 พ.ค. ในการ
แบนนาํเขา้นํ�ามนัรสัเซยี ที�อาจจะหาขอ้ยุติไมไ่ดจ้ากที�มหีลายประเทศกระทบ
ค่อนขา้งมากรวมทั�งอุปสงค์นํ�ามนัผอ่นคลายจากการปลดล็อกมาตรการ
ควบคมุโควดิ-19 ในจนีและมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมอืงเซี�ยงไฮ้

    สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอต ปรบัตัวขึ�น +0.39% (WoW) ทาง
ดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ซื�อทองคําอีก 6 ตันในสปัดาหที์�ผา่นมา
โดยซื�อลดลงจากสปัดาหก่์อนเล็กนอ้ย การปรบัตัวขึ�นของราคาทองคํา
ค่อนขา้งจาํกัดเนื�องจากตลาดหนัเขา้หาสนิทรพัยเ์สี�ยงหลังจากที�แรง
กดดันเงินเฟ�อคลายตัวชั�วคราว นอกจากนี�แล้วการเป�ดเผยรายงานการ
ประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯประจาํวนัที� 3-4 พ.ค. เมื�อ 25 พ.ค. โดยระบุ
กรรมการเฟดมคีวามพรอ้มที�จะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยอีก 0.50% ทั�งใน
การประชุมเดอืนม.ิย.และเดอืนก.ค.
    แนวโนม้ราคาทองคํามปี�จจยัหนุนความเสี�ยง Geopolitical ตึงตัว
รวมทั�งมคีวามเสี�ยงของค่าเงินจากแรงกดดันสงครามและภัยจาก
เศรษฐกิจ 
    ภาพรวมระยะกลาง ราคาทองคําถกูกดดันจากแนวโนม้ธนาคารกลาง
สหรฐัฯ ดาํเนนินโยบายการเงินตึงตัว (Monetary tightening) โดยเรา
คาดการณร์าคาทองคํามโีอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณ US$1,900/0z

หมายเหต ุ:
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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 (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนาํคงนํ�าหนกัการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนาํลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)

คําเตือน : นํ�าหนักการลงทนุที�แนะนาํ เป�นเพยีงรปูแบบการลงทนุเพื�อใหท่้านพจิารณาเท่านั�น ในการลงทนุตามนํ�าหนกัการลงทนุที�แนะนาํ ต้อง
ทําความเขา้ใจลักษณะของกองทนุ เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ และ นํ�าหนักการลงทนุที�แนะนาํ เป�นเพยีงตัวอยา่ง
เบื�องต้น ผูล้งทนุควรพจิารณาป�จจยัอื�นประกอบก่อนการตัดสนิใจลงทนุ
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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


