
รายงานการประชุม FOMC  ไมไ่ด้สง่สญัญาณ
Hawkish มากเท่าที�ตลาดคาด  โดยนกัลงทนุปรบัลด
ความนา่จะเป�นในการขึ�นอัตราดอกเบี�ยจากคาดวา่จะขึ�น
0.50% ลงเหลือ 0.25% สาํหรบัการประชุมในเดือน ม.ีค
ปรมิาณสนิเชื�อในระบบเศรษฐกิจของจนี (Credit
Impulse) ปรบัตัวเพิ�มจากจุดตํ�าสดุในเดือน ต.ค. 2564
เป�นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน สะท้อนภาพนโยบายการ
เงินจนีที�ผอ่นคลายต่อเนื�อง  
สถานการณค์วามตึงเครยีดระหวา่ง รสัเซยี-ยูเครน    
 เรามองผลกระทบต่อตลาดหุ้น แบง่เป�น 2 กรณี               
1.) กรณีที�มกีารเจรจาทางการทตู โดยหลีกเลี�ยง
สงครามและมาตรการควํ�าบาตร กรณีนี�เรามองวา่จะ
สรา้งความผนัผวนและกดดันตลาดหุ้นในระยะสั�น       
 2.) กรณีที�มมีาตรการควํ�าบาตร และมกีารใชกํ้าลังทหาร
ตอบโต้กัน มองตลาดหุ้นมแีนวโนม้ปรบัตัวลงจากระดับ
ป�จจุบนั โดยม ีDrawdown อยูร่ะหวา่ง -5% ถึง -10%

                                                               (อ่านต่อหนา้ 3 - 4)
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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

M-EUBANK : หุน้กลุ่มธนาคารได้รบัประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�ปรบัตัวสงูขึ�น โดยหุน้กลุ่ม
ธนาคารยุโรปม ีValuation ค่อนขา้งถกู ม ีP/BV Ratio 0.75 เท่า เมื�อเทียบกับหุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ ที�ม ีP/BV
Ratio 1.45 เท่า นอกจากนี�หุน้กลุ่มธนาคารยุโรปได้รบัการปรบัประมาณการกําไรมากกวา่หุน้กลุ่มธนาคารสหรฐัฯ

https://www.businesslive.co.za/bd/markets/2022-02-17-market-wrap-investors-keep-wary-eye-on-mounting-russia-ukraine-tension/


Weekly Investment Strategy
21 กมุภาพนัธ ์2565

Weekly Financial Asset Performance
Market Movement

2

Source: Bloomberg as of 18 February 2022

Source: Bloomberg as of 18 February 2022

Thematic ETF



ภาพที� 1 : Target Rate Probabilities For 16 Mar
2022 Fed Meeting     รายงานการประชุม FOMC เดอืน ม.ค. ไมไ่ดส้ง่

สญัญาณ Hawkish มากเท่าที�ตลาดคาด โดยเตรยีม
ที�จะขึ�นอัตราดอกเบี�ยในเดอืน ม.ีค. หลังความเสี�ยง
จากอัตราเงินเฟ�อกําลังขยายตัวสูเ่ศรษฐกิจในวง
กวา้ง  ทั�งนี�คณะกรรมการเฟดยงัไดห้ารอืเกี�ยวกับ
การเริ�มลดขนาดงบดลุ (QT) มูลค่ากวา่ 9 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ โดยต้องการใหล้ดขนาดงบดลุเรว็ขึ�น
กวา่รอบที�แล้ว (ป� 2560-2562) และจะพจิารณาราย
ละเอียดในการประชุมเดอืน ม.ีค.  ซึ�งหลังจากรายงาน
การประชุมเผยออกมา นักลงทนุไดป้รบัลดนํ�าหนกั
ความนา่จะเป�นในการขึ�นอัตราดอกเบี�ย 0.50% ของ
เฟดลงเหลือ 17.2% และกลับมามองวา่เฟดจะขึ�น
อัตราดอกเบี�ยเพยีง 0.25% ในเดอืน ม.ีค. (ภาพที� 1)

   ปรมิาณสนิเชื�อในระบบเศรษฐกิจของจนี (Credit
Impulse) ปรบัตัวเพิ�มจากจุดตํ�าสดุในเดอืน ต.ค.
2564 เป�นระยะเวลา 3 เดอืนติดต่อกัน สอดคล้องกับ
ยอดปล่อยกู้ล็อตใหมส่กลุเงินหยวนในเดอืน ม.ค.
2565 ที�ปรบัตัวเพิ�มขึ�น 3.98 ล้านล้านหยวน มากกวา่
เดอืน ธ.ค. ที� 1.13 ล้านล้านหยวน สะท้อนนโยบาย
การเงินผอ่นคลายของจนี ขณะที�ดชันรีาคาบา้น
(House Price Index) ยงัมแีนวโนม้ขยายตัวลดลง
จาก 2.6%YoY ในเดอืน ธ.ค. สูร่ะดบั 2.3%YoY ใน
เดอืน ม.ค.  (ภาพที� 2) ดว้ยเหตนุี� คาดวา่รฐับาลจนีจะ
ยงัคงนโนยบายการเงินผ่อินคลายต่อเนื�องเพื�อ
กระตุ้นเศรษฐกิจจนีและประคับประคองภาค
อสงัหารมิทรพัยที์�ยงัชะลอตัว ประกอบกับอัตรา
เงินเฟ�อ (CPI) ที�ยงัอยูใ่นระดบัควบคมุได ้จงึมมุีม
มองเชงิบวกต่อตลาดหุน้จนีในระยะขา้งหนา้ 
   สาํหรบัตลาดหุน้เกิดใหมใ่นป�นี� มแีนวโนม้ที�จะไดร้บั
ประโยชนจ์ากการปรบัเปลี�ยนนํ�าหนกัการลงทนุ
(Sector rotation) จากหุน้ Growth ไปสูหุ่น้ Value
มากขึ�น ดว้ยนํ�าหนกัของหุน้เทคโนโลยทีี�มนีอ้ยกวา่
ตลาดหุน้ในประเทศพฒันาแล้ว อีกทั�งยงัมสีดัสว่น
ของบรษัิทที�ทําธุรกิจแบบดั�งเดมิอยา่งเชน่ พลังงาน
และธนาคารค่อนขา้งมาก ขณะเดยีวกันราคาของดชันี
MSCI EM เมื�อเปรยีบเทียบกับดชัน ีS&P500 ยงัทํา
ระดบัตํ�าสดุในรอบเกือบ 20 ป�  (ภาพที� 3)

Source : Topdown Charts, Refinitiv Datastream as of Feb 2022 
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Source : en.macromicro.me as of 21 Feb 2022

ภาพที� 3 : Emerging Market Equities vs S&P500

Source : Cmegroup.com as of 21 Feb 2022

https://tradingeconomics.com/china/housing-index


          ป�จจุบนัยงัไมไ่ดข้อ้สรปุวา่ประเทศยูเครนจะยอมยกเลิกขอ้เรยีกรอ้งเพื�อเขา้รว่มเป�นสว่นหนึ�งของสมาชกินาโต้
และเขา้สูก่ระบวนการเจรจากับทางรสัเซยีหรอืไม ่อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 21 ก.พ. 65 ประธานาธบิดีมาครง ของ
ประเทศฝรั�งเศส ไดส้นทนาทางโทรศัพท์หารอืกับผูน้าํรสัเซยี ยูเครน และสหรฐัฯ ซึ�งเป�นการสนทนาเกี�ยวกับแนวทาง
การทตูที�พยายามจะคลี�คลายสถานการณที์�รนุแรง กรณรีสัเซยีเสรมิกําลังทหารบรเิวณชายแดนติดกับยูเครน
          สถานการณค์วามตึงเครยีดรสัเซยี-ยูเครน อาจสง่ผลกระทบต่ออุปทานพลังงานในยุโรปหากรสัเซยีทําการป�ด
ท่อสง่ก๊าซธรรมชาติผา่นทางยูเครน เนื�องจากกลุ่มประเทศยุโรปพึ�งพาก๊าซธรรมชาติจากรสัเซยีในสดัสว่นประมาณ
35% ของปรมิาณการใชก๊้าซในยุโรป และผลกระทบอีกดา้นหนึ�งจะทําใหร้าคาสนิค้าโภคภัณฑ์ปรบัตัวสงูขึ�น เนื�องจาก
รสัเซยีเป�นผูผ้ลิตนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญข่องโลก รวมถึงแพลเลเดียม แพลตินั�มและนกิเกิล ขณะที�ยูเครน
เป�นผูผ้ลิตรายสาํคัญในสว่นของขา้วโพดและขา้วสาลี ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อ Supply Chain ในหลายอุตสาหกรรม 

   เรามองผลกระทบต่อตลาดหุน้ แบง่ออกเป�น 2 กรณี
1.) กรณทีี�มกีารเจรจาทางการทตู โดยหลีกเลี�ยงสงคราม และมาตรการควํ�าบาตร เพื�อไมใ่หก้ระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
และการเงิน กรณนีี�เรามองวา่จะสรา้งความผนัผวนและกดดันตลาดหุน้ในระยะสั�น จงึมองเป�นจงัหวะลงทนุจากความ
เสี�ยงที�ลดลง 

2.) กรณทีี�มมีาตรการควํ�าบาตร เชน่ มาตรการจาํกัดการสง่ออกสนิค้า, ธนาคารสหรฐัฯ และยุโรประงับการปล่อยกู้แก่
ธุรกิจของประเทศรสัเซยี, ระงับเครอืขา่ยการชาํระเงินระหวา่งประเทศ (SWIFT) และมกีารใชกํ้าลังทหารตอบโต้กัน เรา
มองตลาดหุน้มแีนวโนม้จะปรบัตัวลงจากระดบัป�จจุบนัโดยม ีDrawdown อยูร่ะหวา่ง -5% ถึง -10%  ซึ�งจากสถิติที�
ผา่นมาตั�งแต่ป� 2484 เวลาที�เกิดเหตกุารณด์า้นภมูริฐัศาสตร ์(Geopolitical Event) ตลาดหุน้ดัชน ีS&P500 จะมี
Drawdown เฉลี�ยที� -4.6% และใชเ้วลาในการปรบัฐานรวมการฟ�� นตัวจากจุดตํ�าสดุมาที�ระดับเดิมราว 2 เดอืน จงึ
มองเป�นโอกาสในการลงทนุเชน่เดยีวกัน
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S&P 500 Index and Geopolitical Events

Source: LPL Research, CFRA as of Feb 2022

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
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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 โดยสถานการณ์
ความตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีกับยูเครนยงัเป�นเรื�องหลักที� Triggered
ใหต้ลาดอยากกลับมาถือสนิทรพัยป์ลอดภัยและทําให ้UST 10 ป�หลดุตํ�า
กวา่ 2% ในบางจงัหวะ อยา่งไรก็ตามดว้ยมุมมองของ FED Voters
หลายท่านต่อการ Front load ขึ�นดอกเบี�ยใหเ้รว็สอดคล้องผลการประชุม
(Fed Minute) เดือนมกราคม ที�มองวา่มคีวามกังวลต่อภาวะเงินเฟ�อเป�น
อันดับแรกตามคาด ทําใหต้ลาด Fed Fund Future priced in การขึ�น
ดอกเบี�ยเดือนมนีาคมนี� ประมาณ 1.5 ครั�ง และทั�งป� 2565 จาํนวน 6.6
ครั�ง
     คาดอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรจะผนัผวนตาม 
1. สถานการณค์วามตึงเครยีดระหวา่งรสัเซยีกับยูเครน 
2. การเขา้สูว่ฏัจกัรของดอกเบี�ยขาขึ�นตามการสง่สญัญาณของธนาคาร
กลางสหรฐั (FED) และการเคลื�อนไหวของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐั (UST) 
3. อุปทานพนัธบตัร (LB Supply) ที�ผนัผวนและมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นตาม
ความจาํเป�นของภาครฐัโดยการลงทนุในหุน้กู้ภาคเอกชนยงัเป�นที�ต้องการ
ของนกัลงทนุเนื�องจากใหผ้ลตอบแทนที�สงูกวา่พนัธบตัร

     อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ 10 ป� ปรบัตัวขึ�นมาที� 2.06%
แล้วลดลงมาที�ระดบั 1.93% โดยสปัดาหที์�ผา่นมาปรบัตัวลง 1 bps
เทียบกับสปัดาหก่์อนหนา้ ที�ตลาดจบัตาสถานการณว์กิฤติรสัเซยีและ
ยูเครน สว่นแนวโน้มเฟดเตรยีมขึ�นดอกเบี�ย ตลาดนา่จะรบัรูไ้ปพอสมควร
พรอ้มกับการเป�ดเผยรายงานการประชุมเฟดยอ้นหลังเดอืนมกราคม
ระบุถึงการขึ�นดอกเบี�ยแต่ไมไ่ดร้ะบุชว่งเวลาในการขึ�นดอกเบี�ยที�ชดัเจน
ซึ�งรายงานประชุมมโีทนเสยีง Hawkish ลดลงเล็กนอ้ย
     สาํหรบัระยะกลางและระยะยาวเชื�อวา่อัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลเป�นขาขึ�น จากธนาคารกลางสหรฐัฯ ดาํเนนินโยบายที�เขม้งวดมาก
ขึ�นเนื�องจากตัวเลขเงินเฟ�อที�อยูร่ะดับสงูและยาวนานกวา่ที�คาดการณไ์ว้
     ในเชงิกลยุทธก์ารลงทนุอายุตราสารหนี�สั �นยงัจะไดเ้ปรยีบ สาํหรบั
สปัดาหน์ี�ติดตามตัวเลขดชันรีาคาจากรายจา่ยเพื�อการบรโิภคสว่นบุคคล
ของสหรฐัฯ นกัวเิคราะหค์าดเพิ�มขึ�น 0.5% เทียบกับเดอืนที�แล้ว
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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

     ดชันีตราสารทนุต่างประเทศปรบัตัวลงสปัดาหที์�แล้ว โดยดชัน ีMSCI
World ปรบัตัวลง -1.83% (WoW) และดชันี MSCI Emerging
Market ปรบัตัวลง -0.70% (WoW) ขานรบัสถานการณค์วาม
ตึงเครยีดบรเิวณชายแดนยูเครนและรสัเซยี นอกจากนี�รายงาน FOMC
ยอ้นหลังเดือนมกราคม มโีทนเสยีง Hawkish นอ้ยกวา่คาด สาํหรบัการ
ประกาศงบการเงินใกล้จะครบถ้วน
     แนวโน้มตราสารทนุต่างประเทศผนัผวนระยะสั�น โดยตลาดหุน้สหรฐัฯ
ที�ปรบัตัวขึ�นมาค่อนขา้งมากนบัตั�งแต่การอัดฉีดมาตรการกระตุ้นชว่งที�มี
การระบาด ทําให ้valuation ค่อนขา้งตึงตัวเทียบกับตลาดหุน้ประเทศอื�น
อยา่งไรก็ตามนกัลงทนุที�รบัความเสี�ยงได ้อาจเขา้ลงทนุในกลุ่ม Value
และกลุ่ม Defensive นอกจากนี�การปรบัตัวลงของดชันอีาจมองเหน็ถึง
โอกาสในการสะสมหุน้รอบใหม ่ที�เนน้การลงทนุในเอเชยีชั�วคราว

     สปัดาหที์�ผา่นมา SET  ป�ดที� 1,713.2 จุด หรอื +0.8% WoW โดย
ตลาดปรบัตัวบวกต่อเนื�องจาก foreign fund flow (Equity / Bond)
โดยหุน้กลุ่มพลังงานนาํตลาดจากราคานํ�ามนัดบิที�สงู อยา่งไรก็ตามยงัคง
ต้องจบัตา Geopolitical risks จากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน
     ติดตามป�จจยัที�กําหนดทิศทางราคานํ�ามนัดบิ ไดแ้ก่ Geopolitical
risks ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน สาํหรบัป�จจยัดา้นสถานการณโ์ควดิ แม้
ตัวเลขผูติ้ดเชื�อจะเรง่ตัวขึ�นในระยะนี�แต่เหน็สญัญาณจบ เนื�องจากความ
รุนแรงของโรคที�นอ้ยลง ทําใหห้ลายประเทศเริ�มผอ่นคลายการเป�ดรบันกั
ท่องเที�ยวต่างชาติ โดยสาํหรบัประเทศไทยต้องติดตามแผนการประกาศให้
โควดิเป�นโรคประจาํถิ�น และแผนการผอ่นคลายนโยบายการตรวจโควดิ
สาํหรบันกัท่องเที�ยวต่างชาติเขา้ไทย

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.
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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�นจากอาทิตยที์�ผา่นมา
+2.43% (WoW) เนื�องจากรฐับาลไทยเป�ดเผยมาตการรกัษาระดบัการ
บรโิภคในประเทศกระตุ้นการใชจ้า่ยในประเทศ นอกจากนี�ตลาดหุน้ไทยปรบั
ตัวขึ�นเป�นแรงหนนุให ้REITs ไทยปรบัตัวขึ�นในทิศทางเดยีวกัน อยา่งไรก็
ดีอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ป� ปรบัขึ�นมากมาอยูที่�
2.17% ถึง 2.20% จากต้นป� 1.89% ทั�งนี� Dividend Yield (Sector
Yield) ที� 5.04% และ Yield Spread อยูที่� 2.87% ตํ�ากวา่เล็กนอ้ยเมื�อ
เปรยีบเทียบค่าเฉลี�ยที� 3%
     ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยปรบับวกในอาทิตยที์�ผา่นมา จากปรบัตัวลง
ใกล้จุดตํ�าสดุ เมื�อเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ดว้ยแนวโนม้ภาพเศรษฐกิจที�
ฟ�� นตัว แมว้า่จาํนวนผูติ้ดเชื�อใหมย่งัปรบัเพิ�มขึ�น แต่อัตราเสยีชวีติไมเ่พิ�ม
ขึ�นสง่ผลใหร้ฐับาลไทยเริ�มผอ่นปรนมาตรการควบคมุและธนาคารแหง่
ประเทศไทยนา่จะคงอัตราดอกเบี�ยนโยบายในป�นี�

     ดชันี REITs ต่างประเทศปรบัตัวลง -0.61% (WoW) ขานรบัแรง
กดดนัต้นทนุการเงินมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นจากระดบัตํ�า อยา่งไรก็ดอัีตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯระยะสั�นปรบัตัวขึ�นมามากนบัตั�งแต่ต้น
ป�สะท้อนเฟดเตรยีมขึ�นดอกเบี�ย  นอกจากนี�ธนาคารกลางออสเตรเลีย
เป�ดเผยเตรยีมปรบันโยบายการเงินเขม้งวดมากขึ�นหลังเงินเฟ�อปรบัตัว
ขึ�น
     ทิศทางนโยบายการเงินเขม้งวดของสหรฐัฯ การปรบัขึ�นของอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทั�วโลก  อัตราเงินเฟ�อ และการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19  ยงัคงอยูทั่�วโลกเป�นป�จจยัเชงิลบกดดนั Yield
Spread แคบลง แมดั้ชน ีREITs ต่างประเทศมแีนวโนม้ฟ�� นตัวแต่คาดวา่
กรอบการฟ�� นตัวยงัจาํกัด ขณะที�ประเทศในเอเชยีที�เริ�มเป�ดเศรษฐกิจมาก
ขึ�นเป�นอานสิงค์ต่อ REITs ในประเทศแถบเอเชยี
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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�ผา่นมาราคานํ�ามนัดบิ WTI ปรบัตัวลง -2.18% (WoW)
ท่ามกลางความไมแ่นน่อนสถานการณก์ารเมอืงรสัเซยีกับยูเครน และนกั
ลงทนุวติกกังวลปรมิาณนํ�ามนัดบิจากอิหรา่นจะกลับเขา้สูร่ะบบหากการ
เจรจาขอ้ตกลงนวิเคลียรอิ์หรา่นรอบใหมที่�เริ�มต้นขึ�นเมื�อเดอืน
พฤศจกิายนที�ผา่นมาจะบรรลขุอ้ตกลงรว่มกัน
     แนวโน้มราคานํ�ามนัเผชญิความผนัผวน ดว้ยแรงกดดนัอุปทานนํ�ามนั
อาจผอ่นคลายในระยะขา้งหนา้ หากประเทศอิหรา่นกลับมาสง่ออกนํ�ามนั
กลับเขา้สูร่ะบบ อยา่งไรก็ตาม ตลาดยงัติดตามสถานการณค์วาม
ตึงเครยีดระหวา่งยูเครนและรสัเซยีที�อาจสง่ผลต่อราคานํ�ามนัในระยะสั�น
นอกจากนี�เงินเฟ�อทั�วโลกที�พุง่ขึ�นเป�นป�จจยัหนนุราคานํ�ามนัทรงตัวระดบั
สงู

     สปัดาหที์�แล้วราคาทองคําสปอตปรบัตัวขึ�น +2.13% (WoW)
เนื�องจากนักลงทนุเขา้หาทองคําในฐานะสนิทรพัยที์�ปกป�องความเสี�ยง
เงินเฟ�อ นอกจากนี�อีกหนึ�งความเสี�ยงสาํคัญคือ ความเสี�ยงทางการเมอืง
ระหวา่งประเทศ ขณะที�SPDR gold trust ยงัคงซื�อทองคําเพิ�มขึ�น
สปัดาหที์�ผา่นมา เป�นป�จจยัหนนุราคาทองคําปรบัตัวขึ�นติดต่อกันตลอด
3 สปัดาห์
     แนวโน้มราคาทองคํามปี�จจยัหนนุเนื�องด้วยสถานการณก์ารเมอืงที�
กดดนัป�จจยัเสี�ยง Geopolitical ตึงตัวมากยิ�งขึ�น เราคาดการณร์าคา
ทองคํามโีอกาสเคลื�อนไหวบรเิวณ US$1,900/0z  อยา่งไรก็ตามอาจมี
แรงทํากําไรหลังจากราคาทองคําปรบัตัวขึ�นมาใกล้จุดสงูสดุเมื�อกลางป�ที�
แล้ว

หมายเหต ุ:
1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View.
Slightly Underweight/Bearish View.
Neutral View.
Slightly Overweight/Bullish View.
Overweight/Bullish View.
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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�ไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั�งสิ�น การตัดสนิ
ใจใดๆ จากเอกสารฉบบันี�จะต้องทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี�ยว
กับเอกสารฉบบันี�กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าที�โดยตรง

คําเตือน

ขอ้สงวนสทิธิ


