
World Bank ปรบัลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกป�
2565 เหลือ 2.9% จากผลของสงครามระหวา่งยูเครนกับ
รสัเซยี ขณะที�อัตราเงินเฟ�อของสหรฐัฯ เดือน พ.ค. แตะ
ระดับสงูสดุในรอบ 40 ป� ทําให้เศรษฐกิจโลกเผชญิกับการ
ขึ�นอัตราดอกเบี�ยเพื�อสกัดเงินเฟ�อ พรอ้มกับการเติบโตที�
ลดลงในเวลาเดียวกัน เราจงึปรบัลดนํ�าหนักหุ้นโลก และ
หุ้นสหรฐัฯ เป�น Neutral (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
เราปรบัลดนํ�าหนักการลงทนุหุ้นยุโรปเป�น Slightly
Underweight (แนะนําชะลอการลงทนุ) จากแนวโน้ม
การขึ�นอัตราดอกเบี�ยของอีซบี ีซึ�งจะกระทบต่อประเทศที�มี
หนี�สาธารณะสงู อาทิเชน่ กรซี สเปน ขณะที�ความขดัแยง้
ระหวา่งรสัเซยีและยูเครนยงัไมค่ลี�คลาย 
เราปรบัลดนํ�าหนักการลงทนุหุ้นไทยเป�น Neutral
(แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ) จากอัตราเงินเฟ�อที�เรง่ตัว
ขึ�น ทําให้ตลาดคาดวา่ กนง. มแีนวโน้มที�จะขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยในการประชุมเดือน ส.ค. 

                                                                 (อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 10 June 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)



Weekly Investment Strategy
13 มถินุายน 2565

Weekly Financial Asset Performance
Market Movement

2

Source: Bloomberg as of 10 June 2022

Source: Bloomberg as of 10 June 2022
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ภาพที� 3 : กระทรวงพาณชิย ์รายงานอัตราเงินเฟ�อ
ทั�วไป เดือน พ.ค. อยูที่� 7.1%YoY 

   สปัดาหที์�ผา่นมา ธนาคารโลก (World Bank) ไดป้รบั
ลดคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจโลกป� 2565
เหลือ 2.9% ลดลงจากการคาดการณก่์อนหนา้ในเดอืน
ม.ค. ที� 4.1% (ภาพที� 1) ซึ�งเป�นผลมาจากสงคราม
ระหวา่งยูเครนกับรสัเซยี ที�ทําใหร้าคาพลังงานและอาหาร
ปรบัตัวสงูขึ�น นอกจากนี�ธนาคารโลกยงักล่าววา่
เศรษฐกิจโลกกําลังเผชญิกับการขึ�นอัตราดอกเบี�ยเพื�อ
สกัดเงินเฟ�อ พรอ้มกับการเติบโตที�ลดลงในเวลา
เดยีวกัน ทําใหภ้าวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ
กลายเป�นเรื�องยากที�จะหลีกเลี�ยง โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศกําลังพฒันาที�มหีนี�สาธารณะอยูใ่นระดบัสงู
   ผลการประชุมอีซบี ีธนาคารกลางยุโรปมมีติคงอัตรา
ดอกเบี�ยนโยบาย Deposit facility rate ที�ระดบั
-0.50% แต่ไดส้ง่สญัญาณปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยใน
เดอืน ก.ค. พรอ้มกับยุติโครงการซื�อพนัธบตัร APP
(Asset Purchase Program) นอกจากนี� อีซบี ียงั
ปรบัคาดการณเ์งินเฟ�อทั�งป� 2565 ขึ�นเป�น 6.8% 
และปรบัลดประมาณการ GDP ป� 2565 เป�น 2.8%
(ภาพที� 2) เรามองวา่ต้นทนุการเงินที�เพิ�มขึ�นอาจกระทบ
ต่อประเทศที�มหีนี�สาธารณะสงู อาทิเชน่ กรซี สเปน ขณะ
ที�ความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยีและยูเครนยงัคงอยู ่ทําให้
เราปรบัลดนํ�าหนกัการลงทนุหุน้ยุโรปเป�น Slightly
Underweight (แนะนําชะลอการลงทนุ)

   กนง. มมีติ 4 ต่อ 3 เสยีง คงอัตราดอกเบี�ยนโยบายที�
ระดบั 0.5% ท่ามกลางตัวเลขอัตราเงินเฟ�อทั�วไปเดอืน
พ.ค. ที�รายงานออกมา 7.1% และปรบัคาดการณ์
เงินเฟ�อทั�งป� 2565 ขึ�นเป�น 6.2% (ภาพที� 3) ขณะที�มุม
มองดา้นเศรษฐกิจไดป้รบัประมาณการ GDP ป� 2565
เพิ�มขึ�นเป�น 3.3% โดยประเมนิวา่เศรษฐกิจไทยจะขยาย
ตัวไดต่้อเนื�องจากการบรโิภคที�ฟ�� นตัวในหมวดบรกิารและ
การกลับมาของนกัท่องเที�ยวต่างชาติที�เพิ�มขึ�น อยา่งไร
ก็ตาม การดาํเนนินโยบายการเงินที�ผอ่นคลายในระดบั
ป�จจุบนัอาจมคีวามจาํเป�นลดลง ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ�อที�เรง่ตัวขึ�น ทําใหต้ลาดคาดวา่ กนง. มแีนวโนม้ที�
จะขึ�นอัตราดอกเบี�ยในการประชุมเดอืน ส.ค. ซึ�งจาก
ประเดน็ความเสี�ยงของการขึ�นอัตราดอกเบี�ย ทําใหเ้รา
ปรบัลดนํ�าหนกัการลงทนุหุน้ไทยเป�น Neutral (แนะนาํ
คงนํ�าหนกัการลงทนุ)

Source : ECB, Bloomberg as of 9 Jun 2022 
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Source : World Bank, Bloomberg as of 8 Jun 2022

ภาพที� 2 : ECB sees slower growth and faster
inflation than it did in march

Source : สาํนักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.)



          เมื�อวนัศุกรที์�ผา่นมา (วนัที� 10 ม.ิย. 2565) สหรฐัฯ รายงานตัวเลขดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน พ.ค.
2565 ปรบัตัวพุง่ขึ�น +8.6% YoY โดยเป�นการพลิกกลับมาเรง่สงูขึ�นและแตะระดับสงูสดุในรอบ 40 ป� หลังจาก
ชะลอตัวลงในเดือนก่อนหน้าที� 8.3% YoY และสงูกวา่ที�ตลาดคาดการณ์ไวที้� +8.3% YoY รวมถึงเป�นการเหนือ
ความคาดหมายของตลาดที�มองวา่เงินเฟ�อสหรฐัฯ ได้ผา่นจุดสงูสดุมาแล้ว โดยหากวดัเป�นอัตราการเปลี�ยนแปลง
รายเดือนของดัชนี CPI เพิ�มขึ�น +1.0% MoM สงูกวา่ที�ตลาดคาดการณ์ไวที้� 0.7% MoM ขณะที�ด้านดัชนีราคาผู้
บรโิภคพื�นฐาน (Core CPI) พุง่ขึ�น +6.0% YoY สงูกวา่ที�คาดการณ์ไวที้� +5.9% YoY โดยป�จจยัผลักดันเงินเฟ�อ
ของสหรฐัฯ เดือน พ.ค. 2565 ยงัคงมาจากราคาพลังงานที�พุง่สงูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง จากผลกระทบของความขดั
แยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน ขณะที�ราคาสนิค้าอื�นๆ ก็ปรบัตัวเพิ�มสงูขึ�นเป�นวงกวา้ง อยา่งเชน่ ราคาอาหารและค่าเชา่
บา้น ท่ามกลางป�ญหาหว่งโซอุ่ปทานและการสง่ผา่นต้นทนุที�เพิ�มขึ�น

          เงินเฟ�อของสหรฐัฯ ที�ประกาศออกมาสูงกว่าที�ตลาดคาดส่งผลใหต้ลาดหุน้สหรฐัฯ ในวันศุกรที์�ผ่านมาปรบั
ตัวลดลงประมาณ -2.7% ถึง -3.5% เนื�องจากตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจจะต้องเรง่
ปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยเพื�อควบคุมกับภาวะเงินเฟ�อ โดยป�จจุบัน FedWatch Tool จาก CME Group แสดงให้
เหน็ว่านักลงทุนคาดว่าเฟดมีโอกาสปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบาย 0.50% ในเดือน มิ.ย. และ 0.75% ในเดือน
ก.ค. เพิ�มขึ�นจากเดิมที�คาดการณ์ว่าเฟดจะปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบาย 0.50% ทั�งในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. โดย
ประเด็นดังกล่าวเป�นป�จจัยกดดันต่อตลาดหุน้ใหป้รบัตัวลง ทําใหเ้ราปรบัลดนํ�าหนักการลงทุนในตลาดหุน้โลกและ
ตลาดหุน้สหรฐัฯ เป�น Neutral (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทุน) จากเดิม Slightly Overweight (แนะนําลงทุน)
เนื�องจากเรามองว่าเงินเฟ�อมีโอกาสที�จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื�องและมีโอกาสที�เฟดจะต้องเรง่ปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ยนโยบาย ซึ�งจะเป�นป�จจัยกดดันต่อตลาดหุน้

          ดังนั�น การลงทุนในชว่งเวลานี�นักลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังเนื�องจากมีความเสี�ยงและความไม่
แน่นอนหลายประการ โดยใหน้ักลงทุนติดตามการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ที�
จะมีขึ�นในวันที� 14-15 มิ.ย. 2565 ซึ�งมองว่าการชุมดังกล่าวจะเป�นตัวกําหนดทิศทางของสินทรพัย์เสี�ยง 
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U.S. Inflation Unexpectedly Climbs to a Fresh 40-Year High

Source: Bureau of Labor Statistics, Bloomberg as of 31 May 2022
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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

    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยลดลง สวนกับ UST และผลการประชุม
กนง.ที�แมจ้ะคงดอกเบี�ยนโยบายด้วยเสยีงที�ไมเ่ป�นเอกฉันท์ แต่มสีมาชกิ 3
จาก 7 ท่านโหวตใหข้ึ�นดอกเบี�ยซึ�งสรา้งความประหลาดใจ เนื�องจากที�ผา่นมา
ธปท.จะเนน้เรื�องสนบัสนนุการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจเป�นหลัก ทําใหพ้นัธบตัรโดน
ขายและ IRS ถกู pay fixed ขึ�นมา อยา่งไรก็ตามในชว่งท้ายตลาดวนัพุธ อัตรา
ดอกเบี�ยเริ�มกลับมาลดลง โดยนกัลงทนุมองวา่ ในชว่งที�ผา่นมาการเรง่ขึ�นของ
พนัธบตัรไทยไดส้ะท้อนการชึ�นดอกเบี�ยไปเพยีงพอระดบัหนึ�งและมโีอกาสนอ้ย
ที� กนง.จะเรง่ขึ�นดอกเบี�ยอยา่งรนุแรงจากประชุม กนง.อีก 3 ครั�งในป�นี� ทําให้
เริ�มเหน็นกัลงทนุกลุ่มธนาคารเขา้มาสะสมซื�อพนัธบตัรรุน่ไมเ่กิน 5 ป�  โดยจะ
เหน็จากผลการประมูล LB276A (35,000 ลบ.) ออกมาดเีกินคาดและมี
demand มากกวา่ 3เท่า
   คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม Fund Flow และตัวเลข
เศรษฐกิจ โดยป�จจยัที�ต้องพจิารณาไดแ้ก่ 1.การเคลื�อนไหวของ IRS ที�สง่ผล
โดยตรงต่อราคาตราสารหนี�  2.การประกาศตัวเลขเงินเฟ�อ 3. การเรง่ดาํเนิน
นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางทั�วโลก ทั�งการเรง่ขึ�นดอกเบี�ย
(Frontloading)  4.การประกาศอุปทานพนัธบตัรไทย (LB Supply ) ใน
ไตรมาสสดุท้ายของป�งบ 2565 ที�จะอยูใ่นระดบั 300,000 ลบ. ต่อไตรมาส
ขณะที�ความต้องการลงทนุจากนกัลงทนุกลุ่มต่างๆ ยงัไมก่ลับมาเต็มที�

   เสน้อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯชนัขึ�น ท่ามกลางการเป�ดเผย
ตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯเดอืนพ.ค. มากกวา่ที�ตลาดคาดการณแ์ละอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรในกลุ่มประเทศยุโรปปรบัตัวขึ�นขานรบัธนาคารกลาง
ยุโรปมโีทนเสยีง Hawkish ที�จะใชน้โยบายการเงินที�แขง็กรา้วเพื�อสกัด
การเรง่ตัวขึ�นของเงินเฟ�อ
   สปัดาหที์�แล้วอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�น
+22bps สูร่ะดบั 3.16%
   สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�นตามทิศทางของดอกเบี�ย Fed fund rate  เราเชื�อวา่
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ยงัมมุีมมองดาํเนนินโยบายที�เขม้งวด เพื�อ
กดใหเ้งินเฟ�อตํ�าลงอีก
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

ตราสารทนุใน
ประเทศ

ตราสารทนุต่าง
ประเทศ

3 3

3 4

M-
MIDSMAL,
M-FOCUS,

M-S50,
M-MEGA,

M-BT

M-ATECH, 
M-EM,

MCHINA,
MRENEW,
MEURO,

MGF,
MCHEVO,
M-EDGE,

MVIET

    ดชันีตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง ดชัน ีMSCI
World ปรบัตัวลง -4.49% (WoW) และดชัน ีMSCI Emerging ปรบั
ตัวลง -0.58% เนื�องจากแรงกดดนัดา้นเงินเฟ�อและการเรง่ขึ�นดอกเบี�ย
ของธนาคารกลางสหรฐัฯ จะเป�นป�จจยัที�สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฯ เขา้สู่
ภาวะถดถอย  ทั�งนี�สดุสปัดาหที์�แล้ว กระทรวงแรงงานสหรฐัฯ เป�ดเผย
ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน พ.ค. ปรบัตัวขึ�น 8.6% ทําจุดสงูสดุใหมใ่นรอบ
40 ป�
   ตลาดตราสารทนุต่างประเทศเผชญิความวติกกังวลเศรษฐกิจสหรฐัฯจะ
ถดถอยและแรงกดดันจาการดาํเนนินโยบายการเงินที�เขม้งวดขึ�นของ
ธนาคารกลางสาํคัญๆทั�วโลก รวมทั�งธนาคารกลางสหรฐัฯที�เตรยีมลด
ขนาดงบดลุ (Balance Sheet) เริ�มต้นเดือนม.ิย. นี� ทั�งนี�สปัดาหน์ี�ตลาด
หุน้ทั�วโลกมแีนวโนม้ปรบัฐาน ตลาดจบัตาผลการประชุมธนาคารกลาง
สหรฐัฯ ที�จะเริ�มต้นการประชุมระหวา่งวนัที� 14-15 ม.ิย. ภายหลังจากที�
เงินเฟ�อสหรฐัฯเดอืนพ.ค. เพิ�มขึ�นมากกวา่การคาดการณข์องตลาด

   สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ด 1,632.62 หรอื  -0.91% WoW  ป�จจยั
กดดนัมาจากนักลงทนุรอ การรายงานตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัชว่งคืนวนัศุกร ์ 
จงึลดพอรต์เพื�อลดความเสี�ยงเพื�อรอด ู แต่เงินเฟ�อสหรฐัออกมากลับมา
เรง่ตัวขึ�นในเดือน พ.ค. เป�น +8.6% YoY สงูสดุในรอบ 40 ป� และสงูกวา่
ที�ตลาดคาดที� +8.3% YoY 
   ติดตามการแทรกแซงของรฐัเพื�อชะลอตัวราคาพลังงานที�เรง่ตัวสงูขึ�น
เชน่ การเก็บภาษี Wind fall tax กลุ่มพลังงาน การลดค่าการกลั�น
ติดตามตัวเลขอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร 10 ป�ของสหรฐัฯ ล่าสดุ
+11bps. เป�น 3.16% เมื�อคืนวนัศุกรที์�ผา่นมาจะเป�นป�จจยัหนนุการเก็ง
กําไรในหุน้ประกันชวีติ

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

     ดัชน ีSETPREIT (total return) ปรบัตัวลงจากอาทิตยที์�ผา่นมา -0.75%
(WoW) บนความวติกกังวลธนาคารแหง่ประเทศไทยจะขึ�นดอกเบี�ยนโยบาย
ภายในป�นี�เนื�องจากเงินเฟ�อไทยเดอืนพ.ค. ที�ประกาศ 7.1% มากกวา่การคาด
การณข์อง Consensus อยา่งไรก็ตามสปัดาหที์�ผา่นมาค่าเงินบาทอ่อนค่า
เทียบดอลลารส์หรฐัฯ เนื�องจากสว่นต่างดอกเบี�ยไทยกับสหรฐัฯขณะที�สปัดาห์
ที�ผา่นมายลิดพ์นัธบตัรทรงตัวเป�นแรงหนนุต่อ Dividend Yield (Sector
Yield) ของ REITs ที�ป�จจุบนัอยูร่ะดบั 5.33% 
   ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยอยูบ่รเิวณจุดตํ�าสดุเมื�อกมุภาพนัธ ์ป� 2564
ป�จจุบนัจาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมเ่ริ�มชะลอตัว และรฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรน
มาตรการควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว
นอกจากนี�ภาคการท่องเที�ยวของไทยฟ�� นตัวอยา่งชา้ๆ ขณะที�ตลาดจบัตาการ
ประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ในชว่งที�เหลือของป�ที�มโีอกาสขึ�นดอกเบี�ย
R/P 1 วนัเพื�อสกัดการเพิ�มขึ�นของเงินเฟ�อในประเทศ

   ดัชน ีREITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลง –5.41% (WoW)
ขานรบันางครสิเตียน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) สง่
สญัญาณเตรยีมจะขึ�นดอกเบี�ยในการประชุม ECB เดอืนก.ค. และ ก.ย. และ
หากเงินเฟ�อคาดการณใ์นยูโรโซนยงัอยูร่ะดับสงู ECB ก็จะเตรยีมขึ�น
ดอกเบี�ยมากขึ�นเพื�อกดเงินเฟ�อใหตํ้�าลง ทางดา้นตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯ
มากกวา่ที�คาดการณข์องตลาด ทําใหด้ัชน ีREITs ต่างประเทศปรบัฐาน
เนื�องจากความวติกกังวลวา่เศรษฐกิจถดถอย
   Yield Spread ของ REITs สหรฐัฯ ที�ค่อนขา้งตํ�า อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรที�เพิ�มขึ�น เป�นป�จจยักดดนั REITs ต่างประเทศ นอกจากนี�ดัชนี
REITs แมป้รบัตัวขึ�นแต่คาดวา่ภาพรวมถกูกดดนัจากประเด็นธนาคารกลาง
สาํคัญๆทั�วโลกดําเนนินโยบายการเงินเขม้งวดมากขึ�น ซึ�งเป�นป�จจยักดดัน
ต่อผลตอบแทนจากการลงทนุใน REITs ทั�งนี�เรายงัชอบ REITs เอเชยีที�ได้
ประโยชนจ์ากการดาํเนนิกระตุ้นเศรษฐกิจของจนีและญี�ปุ�น

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 +1.51% (WoW) ท่ามกลาง
รฐับาลจนีประกาศล็อกดาวนเ์ขตหมนิหงัในเซี�ยงไฮ้เพื�อควบคมุการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19
   Energy Administration (EIA) เป�ดเผยปรมิาณนํ�ามนัดบิคงคลัง
สหรฐัฯปรบัตัวเพิ�มขึ�น 2 ล้านบารเ์รลในสปัดาหที์�แล้ว ขณะที�นกัวเิคราะหค์าด
วา่ลดลง 1.9 ล้านบารเ์รล อยา่งไรก็ตาม EIA เป�ดเผย สต็อกนํ�ามนัดบิที�เมอืง
คชูงิ รฐัโอกลาโฮมา ซึ�งเป�นจุดสง่มอบสญัญานํ�ามนัดบิล่วงหนา้ของสหรฐั
ลดลง 1.6 ล้านบารเ์รล
   แนวโนม้ราคานํ�ามนัดบิทรงตัวระดบัสงูในระยะกลางถึงยาว ขณะที�สปัดาหน์ี�
ราคานํ�ามนัดิบ WTI ยอ่ตัวลงเนื�องจากแรงกดดันจากการล็อกดาวนบ์าง
เมอืงในจนี การเตรยีมขึ�นดอกเบี�ยของธนาคารกลางสหรฐัฯเพื�อสูกั้บเงินเฟ�อ
ซึ�งป�จจยัดงักล่าวล้วนแต่เป�นป�จจยัที�กดดนัราคานํ�ามนั สาํหรบัสปัดาหน์ี�
ป�จจยัที�นา่ติดตาม ไดแ้ก่ 1) การเขา้สูช่ว่ง summer ในสหรฐัฯที�อาจกระตุ้น
อุปสงค์แล้วสง่ผลใหร้าคาสนิค้ายงัอยูร่ะดบัสงู 2) การประชุมเจรจานวิเคลียร์
อิหรา่นที�ยดืเยื�อ แต่หากตกลงรว่มกันไดจ้ะสง่ผลใหก้ารผลิตนํ�ามนัของ
อิหรา่นชดเชยนํ�ามนัที�หายไปจากการผลิตของรสัเซยี

    สปัดาหที์�แล้วราคาทองคํา สปอตปรบัตัวขึ�น +1.10% (WoW)
ท่ามกลางนกัลงทนุหลีกเลี�ยงสนิทรพัยเ์สี�ยงเชน่ หุน้ ขณะที�อัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�พุง่เป�นป�จจยักดดนัการปรบัตัวขึ�นของราคา
ทองคํา
   สปัดาหที์�แล้วกองทนุ SPDR Gold Trust  กลับมาซื�อทองคํายอดสทุธิ
2.8 ตันในสปัดาหที์�ผา่นมา ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯเดอืนพ.ค.
เพิ�มขึ�นมากกวา่การคาดการณข์องตลาด
   สปัดาหน์ี�ราคาทองคําถกูกดดนัและมโีอกาสผนัผวนเนื�องจากเป�น
สปัดาหที์�จะมกีารประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึ�งใน
สถิติที�ผา่นมา บง่ชี�วา่ราคาทองคํามกัจะผนัผวนระหวา่งที�มกีารเป�ดเผย
ผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ
   แนวโนม้ราคาทองคําระยะสั�นมโีอกาสเคลื�อนไหว sideway บนกรอบ
บรเิวณ 1,800-1,900 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ์

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 (แนะนําชะลอการลงทนุ)
Neutral View (แนะนําคงนํ�าหนักการลงทนุ)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)
Overweight/Bullish View (แนะนําลงทนุ)

คําเตือน : นํ�าหนกัการลงทนุที�แนะนาํ 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


