
สหรฐัฯ รายงานอัตราเงินเฟ�อทั�วไป (CPI) ในเดือน ม.ค.
เพิ�มขึ�น 7.5% YoY เรง่ตัวขึ�นจาก 7.0% YoY ในเดือน
ก่อน และสงูกวา่ที�ตลาดคาดไวที้� 7.3% YoY
CME FedWatch Tool บง่ชี�ความนา่จะเป�นที� Fed จะ
ปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.50% ในการประชุมรอบเดือน
ม.ีค. เพิ�มขึ�นเป�น 57.9% และมองวา่เฟดอาจปรบัขึ�น
อัตราดอกเบี�ยได้สงูถึง 1.75-2.00% ในป�นี�
กรณีที�สถานการณ์อัตราเงินเฟ�อยงัไมค่ลี�คลาย และ
อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลกยงัคงเพิ�มสงู
ขึ�น จะสง่ผลให้ภาพของ Sector rotation ผลักดันหุ้น
กลุ่ม Value ให้มผีลตอบแทนที�ดีกวา่หุ้นกลุ่ม Growth 
เรามองวา่หุ้นในกลุ่มธนาคารจะได้รบัประโยชน์จากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�ปรบัตัวสงูขึ�น โดยเฉพาะ
หุ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปที�ม ีValuation ค่อนขา้งถกูมี
P/BV Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคาร
สหรฐัฯ ที�ม ีP/BV Ratio 1.45 เท่า 

                                                               (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)

Weekly Investment Strategy
14 กมุภาพนัธ ์2565

US consumer prices rise at fastest
rate since 1982

World Equity
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Source: Bloomberg as of 11 February 2022

Highlighted Funds

MEURO : หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที� 3 ป� 2564 ตลาดหุน้ยุโรปดัชนี STOXX600 ได้ถกูปรบัประมาณ
การกําไรเพิ�มขึ�นมากกวา่ตลาดหุน้สหรฐัฯดัชนี S&P500 นอกจากนี� ตลาดหุน้ยุโรปยงัมมูีลค่าที�ถกูกวา่ตลาดหุน้
สหรฐัฯ โดย Relative Forward P/E ของดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 ป�จจุบนัอยูที่�ระดับ -2S.D.

M-BT : กองทนุรวมผสมแบบยดืหยุน่ที�คัดสรรหุน้ไทยที�มศัีกยภาพในการเติบโตสงู ผา่นการวเิคราะหป์�จจยัพื�น
ฐานและป�จจยัทางเทคนิคโดยทีมผูจ้ดัการกองทนุที�มากด้วยประสบการณ์และมกีลยุทธก์ารบรหิารพอรต์ที�ยดืหยุน่
ตามสภาวะตลาด ที�มคีวามผนัผวน

MGF : ลงทนุในหุน้เติบโตคณุภาพดี (Quality Growth Stock) มโีอกาสสรา้งผลตอบแทนได้สงูกวา่ตลาด
เนื�องจากหุน้ประเภทนี�มสีว่นแบง่ทางการตลาดสงู มกํีาไรและรายได้เติบโตสมํ�าเสมอ อีกทั�งยงัทนกับภาวะ
เศรษฐกิจในชว่งที�เงินเฟ�อและดอกเบี�ยเป�นขาขึ�นได้ดี

M-EDGE : โอกาสลงทนุในหุน้ที�มคีวามได้เปรยีบในการแขง่ขนั และเติบโตอยา่งยั�งยนื คัดเลือกลงทนุหุน้คณุภาพ
ดี สามารถสรา้งมูลค่าได้เหนือกวา่ดัชนีหุน้โลก อีกทั�ง กองทนุกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที�ม ีbusiness cycle
ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวนสงู

https://www.set.or.th/set/education/glossary.do?contentId=176
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ภาพที� 1 : U.S. Inflation Charges Higher at Fastest
Pace Since 1982

    สหรฐัฯ รายงานอัตราเงินเฟ�อทั�วไป (CPI) ในเดือน
ม.ค. เพิ�มขึ�น 7.5% YoY เรง่ตัวขึ�นจาก 7.0% YoY
ในเดือนก่อน และสงูกวา่ที�ตลาดคาดไวที้� 7.3% YoY
นําโดยราคาพลังงาน รถยนต์มอืสอง เฟอรน์ิเจอร ์ที�
อยูอ่าศัย และราคาอาหาร (ภาพที� 1)  สง่ผลใหอั้ตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ เพิ�มขึ�นมาที�บรเิวณ
2.00% ทําระดับสงูสดุนับตั�งแต่ป� 2562  นอกจากนี�
การคาดการณ์ของตลาดจาก CME FedWatch
Tool ยงับง่ชี�ความน่าจะเป�นที� Fed จะปรบัขึ�นอัตรา
ดอกเบี�ย 0.50% ในการประชุมรอบเดือน ม.ีค. เพิ�ม
ขึ�นเป�น 57.9% (ภาพที� 2)  และมองวา่เฟดอาจปรบั
ขึ�นอัตราดอกเบี�ยได้สงูถึง 1.75-2.00% ในป�นี�
ซึ�งสอดคล้องกับความเหน็ของนาย James Bullard
ประธานเฟด สาขา St. Louis ที�มองวา่เฟดอาจปรบั
ขึ�นอัตราดอกเบี�ยได้ถึง 1.00% ภายในเดือน ม.ิย.
    ในกรณีที�สถานการณ์อัตราเงินเฟ�อยงัไมค่ลี�คลาย
และอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลกยงัคง
เพิ�มสงูขึ�น จะสง่ผลใหภ้าพของการปรบัเปลี�ยนนํ�า
หนักการลงทนุระหวา่งหมวดอุตสาหกรรม (Sector
Rotation) ผลักดันหุน้กลุ่ม Value ใหม้ผีลตอบแทน
ที�ดีกวา่หุน้กลุ่ม Growth ต่อไปอีกในระยะขา้งหน้า
เรามองวา่หุน้ในกลุ่มธนาคารจะได้รบัประโยชน์จาก
อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�ปรบัตัวสงูขึ�น
และคาดวา่รายได้จะฟ�� นตัวจาก Net interest
margin (NIM) ที�ปรบัตัวดีขึ�น โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่ม
ธนาคารยุโรปที�ม ีValuation ค่อนขา้งถกูม ีP/BV
Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุน้ในกลุ่มธนาคาร
สหรฐัฯ ที�ม ีP/BV Ratio 1.45 เท่า 
    นอกจากนี� หุน้ไทยคาดวา่ได้ประโยชน์จากหุน้ใน
กลุ่มพลังงาน ธนาคาร และหุน้ประเภท Value ที�เป�น
หุน้ขนาดใหญ่ในตลาดหุน้ไทย โดยตั�งแต่ต้นป� 2565
มเีมด็เงินจากนักลงทนุต่างประเทศไหลเขา้ลงทนุใน
ตลาดหุน้ไทยอยา่งต่อเนื�องเป�นจาํนวนเงิน
58,030.63 ล้านบาท (ภาพที� 3) สอดคล้องกับค่าเงิน
บาทที�แขง็ค่าจากจุดสงูสดุเมื�อเดือน ธ.ค. ป� 2564 ที�
ระดับ 34 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯมาอยูที่�บรเิวณ
32.5 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ในเดือนนี� Source : set.or.th as of 11 Feb 2022
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ภาพที� 2 : Target Rate Probabilities For 16 Mar
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Source : Bloomberg as of 11 Feb 2022

ภาพที� 3 : สรุปมูลค่าการซื�อขายตามกลุ่มนักลงทนุ ตั�งแต่ 1
ม.ค. - 11 ก.พ. 2565

Source : Cmegroup.com as of 14 Feb 2022

https://www.set.or.th/set/education/glossary.do?contentId=176


          นับตั�งแต่ต้นป� 2565 ตลาดหุน้ทั�วโลกปรบัตัวลดลงโดยเฉพาะหุน้เติบโตอยา่งหุน้กลุ่มเทคโนโลย ีเนื�องจาก
มปี�จจยักดดนัจากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ป� ที�ปรบัตัวเพิ�มขึ�นต่อเนื�อง (ณ วนัที� 11
ก.พ. 65 อยูที่�ระดบั 1.94%) จากที�ตลาดคาดวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะมกีารขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบาย
อยา่งนอ้ย 5 ครั�งในป�นี� ซึ�งสง่ผลใหเ้กิดกระแสการเคลื�อนยา้ยเงินทนุ (Sector Rotation) จากกลุ่มหุน้เติบโต
(Growth Stock) ซึ�งมมูีลค่าที�สงูมายงักลุ่มหุน้คณุค่า (Value Stock) เชน่ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
พาณชิย ์เป�นต้น ซึ�งหุน้กลุ่มนี�มกัมกีารเคลื�อนไหวสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ 
อายุ 10 ป� โดยเฉพาะหุน้กลุ่มธนาคารที�ไดร้บัประโยชนจ์ากดอกเบี�ยขาขึ�น
          จากภาพประกอบ ซึ�งเป�นภาพที�แสดงถึงสดัสว่นระหวา่งหุน้คณุค่าในยุโรป (MSCI Europe Value) กับ 
หุน้เติบโตในยุโรป (MSCI Europe Growth) และ อัตราผลตอบแทนที�แท้จรงิ (Real Yield) ซึ�งเป�นสว่นต่าง
ระหวา่งอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ป� กับ เงินเฟ�อคาดการณ ์(Breakeven Inflation)
พบวา่ หุน้คณุค่าในยุโรปจะมผีลการดาํเนนิงานที�โดดเดน่กวา่ (Outperform) หุน้เติบโตในยุโรป เมื�อ Real Yield
มกีารปรบัตัวเพิ�มขึ�น โดยป�จจุบนั Real Yield มแีนวโนม้ปรบัตัวเพิ�มขึ�นจากการปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบายของ
เฟดเพื�อควบคมุภาวะเงินเฟ�อ ซึ�งคาดวา่จะสง่บวกต่อหุน้คณุค่าของยุโรป โดยหุน้คณุค่าในยุโรป เชน่ กลุ่มธนาคาร
พาณชิย ์ม ีValuation ที�ค่อนขา้งถกูม ีP/BV Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุน้ในกลุ่มธนาคารสหรฐัฯ ที�ม ีP/BV
Ratio 1.45 เท่า อีกทั�งกําไรสทุธต่ิอหุน้ (EPS) ยงัถกูปรบัประมาณการเพิ�มขึ�นมากกวา่หุน้สหรฐัฯ

ธมีการลงทนุแนะนาํ :  หุน้กลุ่มธนาคารยุโรป
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European Value Stocks Outperform Growth Stocks When Real Yield Increases

Source: Bloomberg as of 11 Feb 2022
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หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.

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

     อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยซื�อขาย sideway ตาม Global
yields ขณะที�การประชุมกนง.เมื�อวนัพุธ คงดอกเบี�ยนโยบาย 0.5% มติ
เอกฉันท์ติดต่อกัน 14 ครั�ง โดยกนง.รบัรูถึ้งเงินเฟ�อที�เรง่ตัว แต่ยงัคง
ดอกเบี�ย เพื�อสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ�� นตัว ขณะที�ชว่งปลายสปัดาหห์ลัง
จากประกาศตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯ เดอืน ม.ค. +7.5%  Core +6% yoy
สงูกวา่ตลาดคาดและสงูสดุในรอบ 40 ป� สรา้งแรงกดดนัใหกั้บ FED ที�
ตลาดมองถึงความเป�นไปไดที้�ต้องเรง่ขึ�นดอกเบี�ยใหเ้รว็ขึ�นอีก ทําให ้UST
10 ป� เพิ�มขึ�นทะล ุ2% (สงูสดุ 2.05%)  นกัลงทนุต่างชาติยงัเป�นผูซ้ื�อ
หลักในตลาดโดยซื�อสทุธกิวา่ 47,000  ลบ.
     คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม 
1. สถานการณค์วามตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน 
2. การเขา้สูว่ฏัจกัรของดอกเบี�ยขาขึ�นตามการสง่สญัญาณของธนาคาร
กลางสหรฐั (FED) และการเคลื�อนไหวของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐัฯ (UST) 
3. อุปทานพนัธบตัร (LB Supply) ที�ผนัผวนและมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นตาม
ความจาํเป�นของภาครฐั โดยการลงทนุในหุน้กู้ภาคเอกชนยงัเป�นที�
ต้องการของนกัลงทนุ เนื�องจากใหผ้ลตอบแทนที�สงูกวา่พนัธบตัร

     อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัเพิ�มขึ�นมาที�ระดบั 2.0%
จากที�ตลาดคาดวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะปรบัขึ�นดอกเบี�ยมากกวา่คาด
หลังจากตัวเลขเงินเฟ�อสหรฐัฯ เดือนม.ค. เรง่ตัวขึ�นมาที� 7.5% มากกวา่
ตลาดคาดที� 7.3% ขณะที�ผูข้อสวสัดิการวา่งงานสหรฐัฯ ออกมาดกีวา่คาด
ที� 2.23 แสนตําแหนง่แสดงถึงแนวโนม้เศรษฐกิจที�ฟ�� นตัวดขีึ�น
     สาํหรบัระยะกลางและระยะยาว เชื�อวา่แนวโนม้อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ดาํเนนินโยบายที�เขม้
งวดมากขึ�น  เนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาด
การณ์ไว้
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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-ATECH, 
M-EM,

MCHINA,
MRENEW,
MEURO,

MGF,
MCHEVO,
M-EDGE

     ดชันีตราสารทนุต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวขึ�น ดชัน ีMSCI
World ปรบัตัวขึ�น +0.87% WoW สว่นดชัน ีMSCI Emerging ปรบัขึ�น
+1.59% WoW ขานรบัผลดาํเนินงานที�แขง็แกรง่  รวมทั�งสภาล่าง
สหรฐัฯ ผา่นรา่งกฎหมายงบประมาณชั�วคราว อยา่งไรก็ตาม ตลาดหุน้
สหรฐัฯ ผนัผวนเนื�องจากตลาดคาดวา่เฟดเตรยีมขึ�นดอกเบี�ยหลังจาก
เงินเฟ�อสหรฐัฯ เพิ�มขึ�นมากกวา่คาด
     แนวโน้มตราสารทนุต่างประเทศเผชญิความผนัผวนที�ตลาดอยู่
ระหวา่งการปรบัฐาน อยา่งไรก็ดกีารประกาศผลดาํเนนิงานของบรษัิทจด
ทะเบยีนไตรมาส 4 และการปรบัประมาณการกําไรของนกัวเิคราะห ์รวม
ทั�งมุมมองบรษัิทของฝ�ายบรหิารเชงิบวกยงัเป�นป�จจยัหนนุดชัน ีสปัดาหน์ี�
มกีารประกาศรายงานประชุม FOMC ยอ้นหลังเดอืนม.ค. และติดตาม
ความตึงเครยีดสถานการณ์ยูเครน 

     สปัดาหที์�ผา่นมา SET ป�ดที� 1,699.2 จุด หรอื +1.5% WoW  โดย
ตลาดปรบัตัวบวกต่อเนื�องจาก fund flow ของนกัลงทนุต่างชาติ นาํโดย
หุน้ธนาคารซึ�งถือเป�นหุน้ value และหุน้กลุ่มพลังงานจากราคานํ�ามนัดบิที�
ปรบัตัวสงูขึ�น
     จบัตา FOMC Minutes และ ความคืบหนา้ รสัเซยี-ยูเครน
     ติดตามเหตกุารณค์วามตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน หลัง Jake
Sullivan (US National Security Advisor) ออกมาเตือนวา่รสัเซยีมี
โอกาสบุกยูเครนได้ตลอดเวลา  สง่ผลใหร้าคานํ�ามนัดบิปรบัตัวขึ�น 3-5%
เมื�อคืนวนัศุกรที์� 11 ก.พ. ที�ผา่นมา อีกทั�งตลาดยงัต้องจบัตา FOMC
Minutes และผลประกอบการป� 2564 ของบรษัิทจดทะเบยีนไทย ซึ�งจะ
ทยอยออกมาในเดอืนก.พ. นี�
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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

I-REIT,
MPII

     ดชันี SETPREIT (total return) ปรบัตัวขึ�นจากสปัดาหที์�ผา่นมา
+3.14% WoW  ขานรบักนง. มมีติคงดอกเบี�ยนโยบาย R/P เพื�อหนนุ
เศรษฐกิจแมว้า่หลายประเทศใชน้โยบายดอกเบี�ยขาขึ�น สว่นป�จจยัเชงิลบ
ภายนอกกดดันตลาดนา่จะสะท้อนไปในราคาบา้งแล้ว ทั�งนโยบายการเงิน
สหรฐัเขม้งวด และการปรบัขึ�นอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั
สง่ผลต่ออัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบัขึ�นมากอยูที่�
2.20% จากต้นป� 1.89% ในขณะที�รฐัเริ�มกลับมาผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุ ทั�งนี� Dividend Yield (Sector Yield) ที� 5.20% และ Yield
Spread อยูที่� 3%
     ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยปรบัตัวลงใกล้จุดตํ�าสดุ เมื�อเดอืน
กมุภาพนัธ ์2564 ป�ที�แล้ว  สง่ผลใหป้�จจยัราคานา่สนใจ จาํนวนผูติ้ดเชื�อ
ใหมย่งัอยูใ่นระดับที�ควบคมุได้ สง่ผลใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการ
ควบคมุซึ�งจะเป�นป�จจยัหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟ�� นตัว และธนาคาร
กลางแหง่ประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบี�ยนโยบายในป�นี�

     ดชันี REITs ต่างประเทศสปัดาหที์�แล้วปรบัตัวลงจาํกัด ดชัน ีREITs
ต่างประเทศปรบัตัวลง -0.83% WoW ขานรบัหลายประเทศเตรยีมผอ่น
คลายมาตรการจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 อยา่งไรก็ตามตลาด
คาดวา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ เรง่ขึ�นดอกเบี�ยหลังเงินเฟ�อพุง่สงูขึ�นกดดนั
ดัชน ีREITs ต่างประเทศ  นอกจากนี�ธนาคารกลางญี�ปุ�นเป�ดเผยวา่ยงั
สนบัสนนุนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายต่อเนื�องจากเงินเฟ�อในประเทศ
อยูร่ะดับตํ�า
     แนวโน้ม REITs ต่างประเทศถกูกดดนัจากหลายธนาคารกลางสาํคัญ
ดําเนนินโยบายการเงินเขม้งวดขึ�นเนื�องจากเงินเฟ�อที�เรง่ตัวมากขึ�น โดย
การปรบัขึ�นดอกเบี�ยจะทําใหต้้นทนุการเงินปรบัขึ�นอีกระลอกและเป�น
ความเสี�ยงต่อ REITs ในระยะขา้งหน้า สว่น Yield Spread หลาย
ประเทศอยูร่ะดบัตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยสะท้อนราคายงัคงอยูร่ะดบัสงูเมื�อเทียบ
กับผลตอบแทน
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Asset Class กองทนุMFC Analysis
มุมมอง

3-6
เดือน

มุมมอง
6-12
เดือน

นํ�ามนั

ทองคํา

4 3

3 3

I-OIL

I-GOLD

     สปัดาหที์�แล้วราคานํ�ามนัดิบ WTI  ได้ปรบัตัวเพิ�มขึ�น +0.86%
WoW ท่ามกลางขา่วรสัเซยีเตรยีมจะบุกยูเครน เพิ�มกระแสความ
ตึงเครยีดทางการเมอืงรอ้นระอุ นอกจากนี� Energy Information
Administration รายงานปรมิาณนํ�ามนัดิบคงคลังสหรฐัฯลดลง
สวนทางจากที�นักวเิคราะหค์าดวา่จะเพิ�มขึ�น
     แนวโน้มราคานํ�ามนัดิบมโีอกาสดีดตัวขึ�นระยะสั�น ด้วยป�จจยั
การเมอืงที�ตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีและยูเครนที�กระตุ้นราคานํ�ามนั
โดยราคานํ�ามนัยงัคงมภีาวะ bullish แต่อยา่งไรก็ตามราคานํ�ามนั
ยงัอยูใ่นระดับสงูมาก รวมทั�งระยะถัดไปติดตามประเด็นการประชุม
เจรจานิวเคลียรอิ์หรา่นกับนานาชาติหากมคีวามคืบหน้าเชงิบวกจะ
ทําใหส้ถานการณ์ตึงตัวของอุปทานนํ�ามนัผอ่นคลาย

     สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอตปรบัตัวขึ�น +2.79% WoW 
 ท่ามกลางนกัลงทนุหนัเขา้หาทองคําที�เป�นสนิทรพัยป์กป�องความเสี�ยง
(hedging) จากป�จจยัดา้นการเมอืง เนื�องดว้ยสถานการณก์ารเมอืง
ระหวา่งประเทศรสัเซยีและยูเครนที�รอ้นแรง
     แนวโน้มราคาทองคํามโีอกาสยนืเหนือบรเิวณ US$1,800/oz-
1,850/oz  สว่นป�จจยัหนนุมาจากความเสี�ยง Geopolitical risk ที�
ตึงเครยีดมากขึ�น และนกัลงทนุยงัจบัตารายงานการประชุม FOMC
เดอืนม.ค. ที�จะประกาศในวนัที� 17 ก.พ. วา่ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะมโีทน
เสยีง Hawkish มากขึ�นหรอืลดลง
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ป�จจยัความเสี�ยงกองทนุ
          ความเสี�ยงจากการกระจายการลงทนุของกองทนุ (Concentration Risk) เนื�องจากสว่น
ใหญ่กองทนุมนีโยบายการลงทนุในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์การขนสง่ และ/หรอื อุตสาหกรรมที�สง่เสรมิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึอาจมี
ความเสี�ยงและความผนัผวนของราคาสงูกวา่ปกติ
         ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี�ยงที�เกิดจากความ
เปลี�ยนแปลงหรอืความผนัผวนของราคาตราสารที�กองทนุถืออยู ่โดยได้รบัผลกระทบจากป�จจยั
ทางเศรษฐกิจหรอืภาวะตลาด เชน่ อัตราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงิน เป�นต้น
       ความเสี�ยงจากธุรกิจที�ลงทนุ (Business Risk)  ความเสี�ยงจากการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบรษัิท ซึ�งจะมผีลต่อความสามารถในการทํากําไร
       ความเสี�ยงในการลงทนุในต่างประเทศ (Country Risk)  การลงทนุในประเทศต่างๆ ยงัคง
มคีวามเสี�ยงด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง และการชาํระเงินต้น
และดอกเบี�ยที�เกี�ยวกับประเทศที�กองทนุเขา้ไปลงทนุไว้
 

คําเตือน
         ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุมไิด้เป�นสิ�งยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานที�กําหนด
โดยสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ
         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



Weekly Investment Strategy
14 กมุภาพนัธ ์2565

12

          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
ใจใด ๆ จากเอกสารฉบบันี�จะต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากมขีอ้สงสยัใด ๆ เกี�ยว
กับเอกสารฉบบันี�กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าที�โดยตรง

ขอ้สงวนสทิธิ


