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Market Overview : สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 
1657.62 จุด หรือ 0.0% WoW โดยตลาดยังคงยืนเหนือ 
1,650 จุดได้ ต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มธนาคาร ประกัน หนุน
ตลาด สอดคล้องกับ Bond yields ที่เป็นขาข้ึนตามท่าที
ของ FED 

ส่วนหุ้นกลุ่มที่ underperform คือหุ้นกลุ่ม electronics 
ที่ปรับตัวลงตามหุ้น Growth ในต่างประเทศที่เกิด 
Sector Rotation 

MFC Analysis : ติดตามสถานการณ์การระบาด
ของสายพันธุ์ Omicron ทั้งในไทยและทั่วโลก 
ติดตามการประกาศงบของกลุ่มธนาคารที่จะเร่ิมมีการท า 
preview โดยนักวิเคราะห์ และงบปีจะทยอยออกมาใน
เดือนม.ค.นี้ ล่าสุด AEONTS รายงานก าไร 3QFY22 ที่ 
815 ลบ. (+20% QoQ แต่ -19% YoY) และต่ ากว่าคาด 
12% จากการตั้งส ารองสูงกว่าคาด 

กองทุนแนะน า : M-MIDSMALL

ตราสารทุนในประเทศ

น้ าหนักการลงทุน
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Market Overview : อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เพ่ิมข้ึนตาม UST จาก Hawkish Dec Fed minute ท า
ให้ตลาดกังวลว่า Fed (ที่กังวลเงินเฟ้อ) อาจ Taper 
QE ให้จบเร็วข้ึน และเร่ิมข้ึนดอกเบี้ยเร็วข้ึนอีก โดย
UST10ปีทะยานจากราคาปิดส้ินปี64 ที่1.51%เป็น
1.76% และการ unwind THBFIX IRS (pay IRS ขาย 
Bond) ของนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางการซื้อขายที่
เบาบางจึงเป็นสาเหตุหลักที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เพ่ิมข้ึนอย่างเร็ว โดยนักลงทุนกลุ่มธนาคารกลับลดการ
ถือครองพันธบัตรลงตาม และขายบอนด์เน้นในกลุ่ม 
10yr ข้ึนมาด้วย

MFC Analysis : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผัน
ผวนจาก 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
สายพันธุ์ใหม“่โอไมคอน” 2. การเข้าสู่วัฏจักรของดอกเบี้ย
ขาขึ้นตามการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
3. อุปทานพันธบัตร(LB Supply)ที่ผันผวนและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามความจ าเป็นของภาครัฐโดยการลงทุนในหุน้กู้
ภาคเอกชนยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน เ นื่ องจา กให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตร

กองทุนแนะน า : MMPLUS

ตราสารหนี้ในประเทศ

น้ าหนักการลงทุน

฿

UW  SUW  NT  SOW  OW 

ตราสารทุนต่างประเทศ

น้ าหนักการลงทุน
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Market Overview : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 
10 ปี ปรับเพ่ิมข้ึน 1.76% หลังจากที่ สม าชิกธนาคาร
กลางสหรัฐฯสนับสนุนการข้ึนดอกเบี้ยและการลดขนาด
งบดุลเพ่ือจัดการกับเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูง ขณะที่ตั ว เลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯเพ่ิม ข้ึน เ พียง 1 .99
แสนต าแหน่ง ซึ่งต ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่  4 .5 แสน
ต าแหน่ง และพบสายพันธุ์ใหม่ เดลต้าครอน ในไซปรัส 

MFC Analysis :ตลาดอาจจะปิดรับความ เ ส่ียงระยะส้ัน
จากความกังวลต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เดลต้าครอน และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลง หลังจากที่ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวข้ึนต่อเนื่องตั้งแต่ต้น
ปี  ส าห รับ ระ ยะ กล าง แล ะร ะย ะย าว เ ช่ื อว่ าอั ต ร า
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเป็นขาข้ึน  จากการด าเนิน
นโยบายที่เข้มงวดมากข้ึน

กองทุนแนะน า : SMINCO

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

น้ าหนักการลงทุน
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1UW = Underweight   SUW = Slightly Underweight   NT = Neutral   SOW = Slightly Overweight   OW = Overweight   

Market Overview :ตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์
ท่ีแล้วปรับตัวลงจากรายงานประ ชุม  FOMC เดื อน ธันวา ค ม 
เปิดสัญญาณนโยบายท่ีแข็งกร้าว ข้ึน  ท้ั ง นี้ ดั ช นี  MSCI World 
ปรับตัวลง -1.68% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging ปรับตั ว
ลง -0.48%(WoW) ท่ามกลางแรงขา ยหุ้น ในก ลุ่ม เทค โนโลยี
กดดันดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง อย่างไรก็ตามดัชนีตราสารทุน
ต่างประเทศมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินปรับตัวข้ึนสัปดาห์ท่ีผ่า นม า  ท้ั ง นี้
จากรายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจ าวัน ท่ี  14 -15 
ธ.ค. โดยกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเมื่ อพิจา รณ า จา ก
แนวโน้มเศรษฐกิจ ภาวะตลาดแรงงานและเงิ น เฟ้อ ก็ ถื อเป็น
เรื่องเหมาะสมท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับข้ึนอัตราดอก เบี้ ย
ระยะ ส้ัน  (Federal Funds Rate) ใน เวลา ท่ีร วด เร็ ว ข้ึนหรื อ
รวดเร็วกว่าท่ีกรรมกา ร ค า ด ก า รณ์ ไว้ ก่ อนหน้ า นี้  ขณ ะ ท่ี
กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯบางส่วนมอง ว่ า  เป็น เรื่ อง ท่ี
เหมาะสมท่ีจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุ ลบัญชี  (Balance Sheet) 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯในทันทีหลังจากท่ีมีการ เริ่ ม ปรับ ข้ึน
อัตราดอกเบี้ย

MFC Analysis :แนวโน้มตราสารทุนต่า ง ปร ะ เทศ มี
มุมมองเชิงบวกในระยะยาว อย่างไรก็ตามในชว่ง 1-3 เดือนนี้ตลาด
อาจถูกกดดันจากแนวโน้มการข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
และความเส่ียงการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ท่ีไม่แน่นอน ส่วนปัจจัยเรื่องการประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 
ท่ีจะเริ่มต้นทยอยประกาศในสัปดาห์นี้อาจดงึดเูซนตเิมนทต์ลาดบา้ง 
ขณะท่ีในช่วงครึ่งปีหลัง ตลาดตราสารทุนตา่งประเทศนา่จะเริ่มผอ่น
คลายจากการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งเรายัง
มองว่าตลาดหุ้นตราสารทุนต่างประเทศ มีความน่าสนใจเนื่องจาก 
upside ตลาดและแนวโน้มการท าก าไรของบริษัทจดทะ เบี ยนที่
แข็งแกร่ง ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีติดตามสัปดาห์นี้ ติดตาม ตัวเลขดัชนี
ราคาผู้บริโภคและดชันรีาคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ตัวเลขคาดการณเ์งิน
เฟ้อ ม.มิชิแกน ท่ีคาดว่าเป็นตัวเลขท่ีมีน้ าหนักก าหนดนโยบายใน
การประชุม FOMC ระหว่างวันท่ี 24-25 มกรา ค ม  นอก จา กนี้
ติดตามถ้อยค าของนายเจอโรม พาวเวลประธานธนา ค า ร ก ลา ง
สหรัฐฯ ท่ีอาจมีการส่งสัญญาณนโยบายเพ่ิมเติม
กองทุนแนะน า : MINCAI, M-DIVA
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Market Overview :ดัช นี  SETPREIT (total return) 
ปรับลงแรง -2.64% YTD  - 2 .64% ปัจจัยเ ชิงลบ 
ตัว เ ลขผู้ ติด เ ช้ือ สา ยพัน ธ์ ให ม่ ใ นปร ะเ ทศ แล ะ
ต่างประเทศ เพ่ิมสูงข้ึนมาก รัฐบาลไทยประกาศใช้
มาตรการควบคุมในบางกิจการ และมาต รการท างานที่
บ้าน รวมทั้งรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วโ ลกปรับ ข้ึน  การ
ปรับข้ึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัต รรัฐ าลทั่ ว โ ลก
ส่งผลพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปรับ ข้ึนอยู่ที่  2 .04%
และ Dividend Yield (SectorYield) อยู่ที่ 5.02%

MFC Analysis : ตลาดอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะ 
side way ในกรอบ ตัว เลขผู้ติดเ ช้ือจะเ พ่ิม สูงข้ึน ใน
ประเทศต่อเนื่อง   และมาตรการการควบคุมเข้มงวดข้ึน 
แต่ยังไม่ ใช้ lockdown ซึ่งกระทบการฟ้ืนตัว เศรษฐ กิจ
ไตรมาส 1/2022  อัตราผลตอบแทนพันธบัต รรัฐบาล
ไทยปรับข้ึนแต่จ ากัด จากนโยบายการเ งินไทยผ่อน
คลาย และ ปัจจัยราคามี  downside risk และ Yield 
spread ยังกว้าง เน้นลงทุนระยะยาว

กองทุนแนะน า : MPROPDIV

อสังหาริมทรัพย์ฯ
ในประเทศ

น้ าหนักการลงทุน
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อสังหาริมทรัพย์ฯ
ต่างประเทศ

น้ าหนักการลงทุน
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น้ ามัน

น้ าหนักการลงทุน

OIL

UW  SUW  NT  SOW  OW 

ทองค า

น้ าหนักการลงทุน

GOLD
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2UW = Underweight   SUW = Slightly Underweight   NT = Neutral   SOW = Slightly Overweight   OW = Overweight   

Market Overview :REITs ต่างประเท ศ
สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง โดยดัชนี  REITs ต่างประเทศ
ปรับตัวลง -2.64% (WoW) ท่ามกลางธนาคารกลาง
สหรัฐฯมีโทนเสียง Hawkish มากข้ึน โดยธนาคารกลาง
สหรัฐฯมีโอกาสด าเนินนโยบายแข็งกร้าวมากข้ึน 

MFC Analysis :REITs ต่างประเทศถูกกดดัน
จากแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯเต รียมจะด าเนิน
นโยบายการเ งินตึงตัว เ ร็ว ข้ึน  ขณะที่ปัจจัยหนุ น
อย่างเช่น การพัฒนายาต้านไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โ อ
ไมครอน และการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่
มีแนวโน้มจะออกมาแข็งแกร่ง

กองทุนแนะน า : MPII, I-REIT

Market Overview:สัปดา ห์ที่ แล้ ว ราค าน้ ามั น
ป รับตัว ข้ึน โดยราคาน้ ามัน ดิบ  WTI ปรับตัว ข้ึน 
+4.91% (WoW) ท่ามกลาง EIA เปิดเผยปริมาณ
น้ ามันดิบคงคลังลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล ใน สัปดาห์
ล่าสุด ขณะที่กลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิต รมีมติ
เพ่ิมการผลิตน้ ามัน 4 แสนบาร์เรลต่อวัน ใน เ ดือนใน
เดือนก.พ. ตามที่ต ลาดคาดากรณ์ ล่ว งหน้า แม้ว่ า
สหรัฐฯและชาติพันธมิตรต่างกดดันให้โอเปกและกลุ่ม
พันธมิตรเพ่ิมก าลังการผลิตมากกว่านี้

MFC Analysis :แนวโน้มราคาน้ ามันมี โ อกาส
ทรงตัวหลังจากที่ราคาน้ ามันปรับตัว ข้ึนมาติดต่อกัน  
อย่างไรก็ตามภาพรวมราคาน้ ามัน ยังมี โ อกาสอยู่ใน
ทิศทางขาข้ึน  ราคาน้ ามัน ดิบมี โ อกาสเคลื่ อนไหว
บริเวณ US$80/bbl ท่ามกลางความคาดหวังความ
ต้องการใช้น้ ามันฟ้ืนตัว  นอกจากนี้น โ ยบาย Zero-
Covid ควบคุมผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศจีน  อาจ
กดดันความต้องการใช้น ามันในประเทศจีน นอกจากนี้
ตลาดผ่อนคลายจากที่การผลิต น้ ามัน ในลิ เบียเ ร่ิม
กลับมาด าเนินการตามปกติ นักลงทุนติดต ามตัว เลข
ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ สะท้อนต้นทุนการผลิต และ
อาจมีนัยต่อราคาน้ ามันในระยะข้างหน้า

กองทุนแนะน า : I-OIL 

Market Overview :สัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองค า
ป รับตัว ลง โ ด ยราค าทองค าสปอ ตปรับตั วลง -
1.78%(WoW) ทางด้าน กองทุน  SPDR gold trust ซื้ อ
ทองค าสุทธิ  1 .42  ตัน ใน สัปดาห์ที่ผ่ านม า ขณะที่
ดอลลาร์แข็งค่ากดดันการปรับตัว ข้ึนของราคาทองค า
สัปดาห์ที่ผ่านมา

MFC Analysis :แนวโน้มราคาทองค าถูกกดดัน
จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯมีโอกาสปรับข้ึนดอกเบี้ ย
เร็วกว่าที่คาดการณ์และความเส่ียงการลดขนาดงบดุล
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้นักลงทุนติดต ามถ้อยค า
ของนายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ
ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้เ ราคาดว่าระยะส้ันราคาทองค ายัง
เคลื่อนไหวบริเวณต่ ากว่า US$1,800/oz

กองทุนแนะน า : I-GOLD
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Index Last Return % 1W Return % 1M Return % YTD

SET 1,657.62 0.00% 3.00% 0.00%

SETPREIT 4,046.75 -2.64% -3.11% -2.64%

Thai Government Bond 10Y 2.04% +14 bps +8 bps +14 bps (1.90%)

US Treasury Bond 10Y 1.76% +25 bps +28 bps +25 bps

S&P 500 (US) 4677.03 -1.87% -0.21% -1.87%

STOXX50 (Europe) 4305.83 +0.17% +0.69% +0.17%

MSCI EM (Emerging Markets) 1226.10 -0.48% -0.77% -0.48%

J.P. Morgan Emerging Bond 618.72 -1.69% -1.79% -1.69%

iBoxx Liquid IG Corporate 342.32 -2.15% -2.55% -2.15%

iBoxx High Yield 328.74 -1.10% -0.42% -1.10%

Bloomberg Barclays US MBS 2,273.30 -1.13% -0.99% -1.13%

West Texas (Oil) 78.90 +4.91% +9.51% +4.91%

Gold Spot 1796.55 -1.78% +0.70% -1.78%

Dow Jones Global Select Real Estate 
Securities Index (DWGRS) 4258.08 -2.64% +0.69% -2.64%
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