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U.S. Inflation Unexpectedly Climbs
to a Fresh 40-Year High

World Equity

World Bank ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี
2565 เหลือ 2.9% จากผลของสงครามระหว่างยูเครนกับ
รัสเซีย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. แตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เศรษฐกิจโลกเผชิญกับการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ พร้อมกับการเติบโตที่
ลดลงในเวลาเดียวกัน เราจึงปรับลดน้ำหนักหุ้นโลก และ
หุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นยุโรปเป็น Slightly
Underweight (แนะนำชะลอการลงทุน) จากแนวโน้ม
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอีซีบี ซึ่งจะกระทบต่อประเทศที่มี
หนี้สาธารณะสูง อาทิเช่น กรีซ สเปน ขณะที่ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่คลี่คลาย
เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยเป็น Neutral
(แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน) จากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว
ขึ้น ทำให้ตลาดคาดว่า กนง. มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ส.ค.
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 10 June 2022

Highlighted Funds
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี
สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และ
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-VI : กองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (2 ใน 3) และส่วนที่เหลือมีการลงทุนในทองคำ หรือตราสารหนี้
กลยุทธ์เน้นลงทุนเมื่อมีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ล่าสุด ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนหุ้นกลุ่ม
value เป็นหลักและกลุ่มทองคำ 15% เพื่อช่วยป้องกันความผันผวนของตลาดหุ้น (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้น
กลางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300 อยู่
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D. (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควร
ลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
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สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารโลก (World Bank) ได้ปรับ
ลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2565
เหลือ 2.9% ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้าในเดือน
ม.ค. ที่ 4.1% (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นผลมาจากสงคราม
ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ที่ทำให้ราคาพลังงานและอาหาร
ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ธนาคารโลกยังกล่าวว่า
เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ พร้อมกับการเติบโตที่ลดลงในเวลา
เดียวกัน ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ
กลายเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง
ผลการประชุมอีซีบี ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย Deposit facility rate ที่ระดับ
-0.50% แต่ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
เดือน ก.ค. พร้อมกับยุติโครงการซื้อพันธบัตร APP
(Asset Purchase Program) นอกจากนี้ อีซีบี ยัง
ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2565 ขึ้นเป็น 6.8%
และปรับลดประมาณการ GDP ปี 2565 เป็น 2.8%
(ภาพที่ 2) เรามองว่าต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบ
ต่อประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูง อาทิเช่น กรีซ สเปน ขณะ
ที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่ ทำให้
เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นยุโรปเป็น Slightly
Underweight (แนะนำชะลอการลงทุน)
กนง. มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ระดับ 0.5% ท่ามกลางตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน
พ.ค. ที่รายงานออกมา 7.1% และปรับคาดการณ์
เงินเฟ้อทั้งปี 2565 ขึ้นเป็น 6.2% (ภาพที่ 3) ขณะที่มุม
มองด้านเศรษฐกิจได้ปรับประมาณการ GDP ปี 2565
เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยาย
ตัวได้ต่อเนื่องจากการบริโภคที่ฟื้ นตัวในหมวดบริการและ
การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับ
ปัจจุบันอาจมีความจำเป็นลดลง ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ทำให้ตลาดคาดว่า กนง. มีแนวโน้มที่
จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ส.ค. ซึ่งจาก
ประเด็นความเสี่ยงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เรา
ปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยเป็น Neutral (แนะนำ
คงน้ำหนักการลงทุน)

ภาพที่ 1 : World Bank cuts global economic
expansion forecast for 2022 and 2023

Source : World Bank, Bloomberg as of 8 Jun 2022

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

Source : ECB, Bloomberg as of 9 Jun 2022

ภาพที่ 3 : กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป เดือน พ.ค. อยู่ที่ 7.1%YoY

Source : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

3

Weekly Investment Strategy
13 มิถุนายน 2565
Chart of the week
U.S. Inflation Unexpectedly Climbs to a Fresh 40-Year High

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

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (วันที่ 10 มิ.ย. 2565) สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค.
2565 ปรับตัวพุ่งขึ้น +8.6% YoY โดยเป็นการพลิกกลับมาเร่งสูงขึ้นและแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี หลังจาก
ชะลอตัวลงในเดือนก่อนหน้าที่ 8.3% YoY และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +8.3% YoY รวมถึงเป็นการเหนือ
ความคาดหมายของตลาดที่มองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว โดยหากวัดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง
รายเดือนของดัชนี CPI เพิ่มขึ้น +1.0% MoM สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.7% MoM ขณะที่ด้านดัชนีราคาผู้
บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) พุ่งขึ้น +6.0% YoY สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +5.9% YoY โดยปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2565 ยังคงมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของความขัด
แย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆ ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นวงกว้าง อย่างเช่น ราคาอาหารและค่าเช่า
บ้าน ท่ามกลางปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับ
ตัวลดลงประมาณ -2.7% ถึง -3.5% เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะต้องเร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมกับภาวะเงินเฟ้อ โดยปัจจุบัน FedWatch Tool จาก CME Group แสดงให้
เห็นว่านักลงทุนคาดว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ในเดือน มิ.ย. และ 0.75% ในเดือน
ก.ค. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ทั้งในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. โดย
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นให้ปรับตัวลง ทำให้เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน) จากเดิม Slightly Overweight (แนะนำลงทุน)
เนื่องจากเรามองว่าเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและมีโอกาสที่เฟดจะต้องเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้น
ดังนั้น การลงทุนในช่วงเวลานี้นักลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนหลายประการ โดยให้นักลงทุนติดตามการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ที่
จะมีขึ้นในวันที่ 14-15 มิ.ย. 2565 ซึ่งมองว่าการชุมดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยง

4

Weekly Investment Strategy
13 มิถุนายน 2565
Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
3-6
Asset Class
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารหนี้ใน
ประเทศ

ตราสารหนี้ต่าง
ประเทศ

2

2

2

2

MFC Analysis
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลง สวนกับ UST และผลการประชุม
กนง.ที่แม้จะคงดอกเบี้ยนโยบายด้วยเสียงที่ไม่เป็นเอกฉันท์ แต่มีสมาชิก 3
จาก 7 ท่านโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งสร้างความประหลาดใจ เนื่องจากที่ผ่านมา
ธปท.จะเน้นเรื่องสนับสนุนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำให้พันธบัตรโดน
ขายและ IRS ถูก pay fixed ขึ้นมา อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายตลาดวันพุธ อัตรา
ดอกเบี้ยเริ่มกลับมาลดลง โดยนักลงทุนมองว่า ในช่วงที่ผ่านมาการเร่งขึ้นของ
พันธบัตรไทยได้สะท้อนการชึ้นดอกเบี้ยไปเพียงพอระดับหนึ่งและมีโอกาสน้อย
ที่ กนง.จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงจากประชุม กนง.อีก 3 ครั้งในปีนี้ ทำให้
เริ่มเห็นนักลงทุนกลุ่มธนาคารเข้ามาสะสมซื้อพันธบัตรรุ่นไม่เกิน 5 ปี โดยจะ
เห็นจากผลการประมูล LB276A (35,000 ลบ.) ออกมาดีเกินคาดและมี
demand มากกว่า 3เท่า
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow และตัวเลข
เศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่ 1.การเคลื่อนไหวของ IRS ที่ส่งผล
โดยตรงต่อราคาตราสารหนี้ 2.การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ 3. การเร่งดำเนิน
นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย
(Frontloading) 4.การประกาศอุปทานพันธบัตรไทย (LB Supply ) ใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีงบ 2565 ที่จะอยู่ในระดับ 300,000 ลบ. ต่อไตรมาส
ขณะที่ความต้องการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ยังไม่กลับมาเต็มที่

กองทุน

MMMPLUS,
SMART

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯชันขึ้น ท่ามกลางการเปิดเผย
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนพ.ค. มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์และอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรในกลุ่มประเทศยุโรปปรับตัวขึ้นขานรับธนาคารกลาง
ยุโรปมีโทนเสียง Hawkish ที่จะใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวเพื่อสกัด
การเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อ
SMINCO,
สัปดาห์ที่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้น
I-SMART
+22bps สู่ระดับ 3.16%
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเป็นขาขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ย Fed fund rate เราเชื่อว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบายที่เข้มงวด เพื่อ
กดให้เงินเฟ้อต่ำลงอีก

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

3

3

3

4

MFC Analysis

กองทุน

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,632.62 หรือ -0.91% WoW ปัจจัย
กดดันมาจากนักลงทุนรอ การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐช่วงคืนวันศุกร์
จึงลดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อรอดู แต่เงินเฟ้อสหรัฐออกมากลับมา
Mเร่งตัวขึ้นในเดือน พ.ค. เป็น +8.6% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี และสูงกว่า MIDSMAL,
ที่ตลาดคาดที่ +8.3% YoY
M-FOCUS,
ติดตามการแทรกแซงของรัฐเพื่อชะลอตัวราคาพลังงานที่เร่งตัวสูงขึ้น
M-S50,
เช่น การเก็บภาษี Wind fall tax กลุ่มพลังงาน การลดค่าการกลั่น
M-MEGA,
ติดตามตัวเลขอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ล่าสุด
M-BT
+11bps. เป็น 3.16% เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเป็นปัจจัยหนุนการเก็ง
กำไรในหุ้นประกันชีวิต

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง ดัชนี MSCI
World ปรับตัวลง -4.49% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging ปรับ
ตัวลง -0.58% เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการเร่งขึ้นดอกเบี้ย
M-ATECH,
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่
M-EM,
ภาวะถดถอย ทั้งนี้สุดสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผย
MCHINA,
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 8.6% ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ
MRENEW,
40 ปี
ตลาดตราสารทุนต่างประเทศเผชิญความวิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ MEURO,
ถดถอยและแรงกดดันจาการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ
MGF,
ธนาคารกลางสำคัญๆทั่วโลก รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯที่เตรียมลด
MCHEVO,
ขนาดงบดุล (Balance Sheet) เริ่มต้นเดือนมิ.ย. นี้ ทั้งนี้สัปดาห์นี้ตลาด
M-EDGE,
หุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มปรับฐาน ตลาดจับตาผลการประชุมธนาคารกลาง
MVIET
สหรัฐฯ ที่จะเริ่มต้นการประชุมระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. ภายหลังจากที่
เงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของตลาด

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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เดือน

อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

กองทุน

4

ดัชนี SETPREIT (total return) ปรับตัวลงจากอาทิตย์ที่ผ่านมา -0.75%
(WoW) บนความวิตกกังวลธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ภายในปีนี้เนื่องจากเงินเฟ้อไทยเดือนพ.ค. ที่ประกาศ 7.1% มากกว่าการคาด
การณ์ของ Consensus อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่า
เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐฯขณะที่สัปดาห์
ที่ผ่านมายิลด์พันธบัตรทรงตัวเป็นแรงหนุนต่อ Dividend Yield (Sector
Yield) ของ REITs ที่ปัจจุบันอยู่ระดับ 5.33%
MPDIVMF
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่บริเวณจุดต่ำสุดเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2564
ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มชะลอตัว และรัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรน
มาตรการควบคุมซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว
นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ตลาดจับตาการ
ประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ในช่วงที่เหลือของปีที่มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย
R/P 1 วันเพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในประเทศ

3

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง –5.41% (WoW)
ขานรับนางคริสเตียน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่ง
สัญญาณเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม ECB เดือนก.ค. และ ก.ย. และ
หากเงินเฟ้อคาดการณ์ในยูโรโซนยังอยู่ระดับสูง ECB ก็จะเตรียมขึ้น
ดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อกดเงินเฟ้อให้ต่ำลง ทางด้านตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
มากกว่าที่คาดการณ์ของตลาด ทำให้ดัชนี REITs ต่างประเทศปรับฐาน
เนื่องจากความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจถดถอย
Yield Spread ของ REITs สหรัฐฯ ที่ค่อนข้างต่ำ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยกดดัน REITs ต่างประเทศ นอกจากนี้ดัชนี
REITs แม้ปรับตัวขึ้นแต่คาดว่าภาพรวมถูกกดดันจากประเด็นธนาคารกลาง
สำคัญๆทั่วโลกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs ทั้งนี้เรายังชอบ REITs เอเชียที่ได้
ประโยชน์จากการดำเนินกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่น

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
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4
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MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น +1.51% (WoW) ท่ามกลาง
รัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์เขตหมินหังในเซี่ยงไฮ้เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
Energy Administration (EIA) เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง
สหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาด
ว่าลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม EIA เปิดเผย สต็อกน้ำมันดิบที่เมือง
คูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ
ลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงในระยะกลางถึงยาว ขณะที่สัปดาห์นี้
ราคาน้ำมันดิบ WTI ย่อตัวลงเนื่องจากแรงกดดันจากการล็อกดาวน์บาง
เมืองในจีน การเตรียมขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมัน สำหรับสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่น่าติดตาม ได้แก่ 1) การเข้าสู่ช่วง summer ในสหรัฐฯที่อาจกระตุ้น
อุปสงค์แล้วส่งผลให้ราคาสินค้ายังอยู่ระดับสูง 2) การประชุมเจรจานิวเคลียร์
อิหร่านที่ยืดเยื้อ แต่หากตกลงร่วมกันได้จะส่งผลให้การผลิตน้ำมันของ
อิหร่านชดเชยน้ำมันที่หายไปจากการผลิตของรัสเซีย

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำ สปอตปรับตัวขึ้น +1.10% (WoW)
ท่ามกลางนักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเช่น หุ้น ขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งเป็นปัจจัยกดดันการปรับตัวขึ้นของราคา
ทองคำ
สัปดาห์ที่แล้วกองทุน SPDR Gold Trust กลับมาซื้อทองคำยอดสุทธิ
2.8 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนพ.ค.
เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของตลาด
สัปดาห์นี้ราคาทองคำถูกกดดันและมีโอกาสผันผวนเนื่องจากเป็น
สัปดาห์ที่จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งใน
สถิติที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าราคาทองคำมักจะผันผวนระหว่างที่มีการเปิดเผย
ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีโอกาสเคลื่อนไหว sideway บนกรอบ
บริเวณ 1,800-1,900 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

กองทุน

I-OIL

I-GOLD

หมายเหตุ :
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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