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Asset Allocation 

บลจ.วรรณ คงสดัส่วนการลงทุนในพอรต์ท่ีระดบัความเส่ียงปานกลาง โดยมองว่าตลาดการเงนิโลกไดร้บัรูส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอนไปแลว้ในช่วงเดอืน ธ.ค. ทีผ่่านมา และเริม่คลายกงัวลหลงัผลการศกึษาวจิยัพบว่า
อาการของผูต้ิดเชือ้โดยส่วนใหญ่ไม่รุนแรงจนถึงขัน้เสยีชวีติ กอปรกบัการฉีดวคัซนีเขม็กระตุ้นและการใชย้ารกัษาโควดิ-19 
ยงัใหป้ระสทิธผิลใกล้เคยีงกบัสายพนัธุ์อื่น ๆ อยู่ จงึคาดว่าโอมคิรอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกจิ
อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ส่วนหนึ่งสะทอ้นจากราคาน ้ามนัดบิและสนิคา้โภคภณัฑท์ีย่งัอยู่ในระดบัสงูตามการฟ้ืนตวัของอุปสงคโ์ลก 
ขณะที่ตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตัวขึ้นขานรบัต่อปัจจยัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอตัราเงนิเฟ้อเป็นแรงกดดนัให้
นโยบายการเงนิโลกก าลงักลบัเขา้สู่วฏัจกัรดอกเบีย้ขาขึน้อกีครัง้ โดยสอดคลอ้งกบัส่วนต่างอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 2 
และ 10 ปีของสหรฐัฯ ทีม่ทีศิทางปรบัตวัลง ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อก าไรบรษิทัจดทะเบยีนผ่านตน้ทุนการกู้ยมืทีเ่พิม่สงูขึน้ ส่วน
ตลาดหุน้ในประเทศยงัคงไดอ้านิสงค์จากทัง้นโยบายการเงนิและการคลงัทีค่อยสนับสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ แมว้่าการ
เปิดรบันักท่องเทีย่วต่างชาตแิบบไม่กกัตวัถูกระงบัเป็นการชัว่คราวถงึสิน้เดอืน ม.ค. เพื่อประเมนิสถานการณ์การแพร่ระบาด
และพจิารณาหาแนวทางเปิดประเทศรบัมอืสายพนัธุโ์อมคิรอนใหม่ แต่มองว่าผลกระทบต่อตลาดหุน้ไทยค่อนขา้งจ ากดัตราบใด
ทีภ่าครฐัไม่กลบัไปใชม้าตรการลอ็คดาวน์ภายในประเทศอกี ส าหรบัประเดน็ทีต่อ้งตดิตามในเดอืนนี้ ไดแ้ก่ การประชุมของกลุ่ม
โอเปกพลสั อตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ และมาตรการรบัมอืต่อสถานการณ์โควดิในประเทศ 

Equity 50.0% 55.0% OW
Local 15.0% 17.0% OW
Foreign 35.0% 38.0% OW

US 18.0% 18.0% N
Europe 7.0% 7.0% N
Japan 3.0% 5.0% OW
China 2.0% 1.0% UW
Others 5.0% 7.0% OW

Fixed Income 37.0% 33.0% UW
Inv grade 32.0% 28.0% UW
High yield 5.0% 5.0% N

Alternative 8.0% 7.0% UW
PF&REITs 5.0% 4.0% UW

Local 3.0% 4.0% OW
Foreign 2.0% 0.0% UW

Oil 1.0% 1.0% N
Gold 2.0% 2.0% N

Money Market 5.0% 5.0% N

ONE-UJE อตัราการฉดีวคัซนีภายในประเทศลา่สุดแซงหน้าประเทศ DM หลายประเทศ  ท าใหก้ารบรโิภคในประเทศกลบัมาช่วยหนุน ประกอบกบัเงนิเยนอ่อนค่า

ONE-VIETNAM แมเ้ป็นหุ้น Old Economy แต่ไดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกจิที่อยู่ช่วงตน้วฏัจกัร

ONE-APACESG ลงทุนในหุ้นเอเชยีแปซฟิิกที่มแีนวโน้มเตบิโตยัง่ยนื และเกาะไปกบักระแสเงนิทุนที่ไหลเขา้สู่ธมี ESG ต่อเนือ่ง

ONE-UGG เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นเตบิโตที่มคีวามสามารถในการแข่งขนัสูงทัว่โลกโดยไมอ่ิงกบัภาวะเศรษฐกจิ 

ONE-DISC กองทุนฯ ลงทุนหุ้นขนาดกลางเลก็ทัว่โลกที่มแีนวโน้มสรา้งความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว แต่ยงัตอ้งระมดัระวงั Bond Yield เดง้กดดนัราคาระยะสัน้

ONE-SETHD เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัในปี 2022 หลงัการฉดีวคัซนีคบืหน้าอย่างมาก แมเ้ผชญิไวรสัสายพนัธุใ์หม ่แต่โอกาสกลบัไป Lockdown เขม้ขน้มน้ีอย

ONE-FIXED กองทุนม ีDuration สัน้ มแีนวโน้มไดร้บัผลกระทบน้อยหากดอกเบี้ยกลบัตวัเป็นขาขึน้
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ตลาดหุ้นไทย (Thai Equity)

บลจ.วรรณ มองว่าดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในเดือนมกราคมมี
แนวโน้มปรบัตัวเคล่ือนไหวในกรอบ 1,630 - 1,700 จุด แม้ว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรสั Covid-19 สายพนัธุ์โอมคิรอน ยงัคงน่า
กงัวล แต่รฐับาลอาจจะไม่กลบัไป Lockdown เข้มข้นเหมอืนกลางปี 
2021 หรอืปี 2020 อกีครัง้ เนื่องจากขอ้มลูการศกึษาของต่างประเทศ
บ่งชี้ไปในทางเดียวกนัว่าผู้ที่ได้รบัวคัซีนครบโดสหากติดเชื้อฯ จะมี
ความเสีย่งน้อยกว่าผูท้ีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซนี โดยปัจจุบนัคนไทยไดร้บัการ
ฉีดวัคซีนครบโดสในหลากหลายยี่ห้อคิดเป็นสัดส่วนถึง 65% ของ
ประชากร ซึง่ยงัไมน่บัรวมถงึเขม็บสูเตอร์

อย่างไรกต็ามยงัตอ้งจบัตาปัจจยัในตลาดโลก อาท ิแนวโน้มเงินเฟ้อ
ซึ่งมีผลต่อการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางทัว่โลก 
ทศิทางราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก รวมถงึผลการศกึษาไวรสัสายพันธุ์
ใหมอ่ย่างครบถว้น 

ด้านงบการเงนิไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 จะทยอยประกาศเริ่ม
ดว้ยกลุ่มธนาคารพาณชิยใ์นปลายเดอืนนี้ ใหจ้บัตามมุมองของผูบ้รหิาร
ต่อแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยในปี 2022 ซึ่งจะมผีลต่อการ
ปรบัประมาณการณ์ก าไรของนกัวเิคราะห์

ทัง้นี้หากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไม่สร้างภาระแก่
ระบบสาธารณสุข จะท าใหหุ้น้ไทยทีม่ลีกัษณะ Old Economy มแีรงเกง็
ก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ในส่วนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทย
จึงแนะน าให้เข้าทยอยซ้ือสะสม โดยเน้นกองทุนท่ีได้รบัประโยชน์
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและ/หรือกองทุนท่ีมีการถือครองหุ้น
ของบจ. ท่ีมีการจ่ายปันผลสม ่าเสมอ ควบคู่กบัการกระจายการ
ลงทุนไปกองทุน FIF ทีแ่นะน าเชน่เดมิ เพือ่เพิม่โอกาสการลงทุนพรอ้ม
ลดความเสีย่งจากการกระจุกตวัในการลงทุนตลาดใดตลาดหนึ่ง

มุมมองการลงทุนประจ าเดือน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)

บลจ.วรรณ มีมมุมองว่าตลาดหุ้นต่างประเทศในเดือนมกราคม 
อาจจะเผชิญความผนัผวนจากการสับเปล่ียนกลุ่มการลงทุน
หลงัจากผลการศกึษาไวรสั Covid-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน เบือ้งต้นจาก
สถาบันวิจัยชัน้น าทัว่โลกบ่งชี้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ได้ร ับวัคซีนแล้วลดลง รัฐบาลต่างๆน า โดย
สหรฐัฯ จงึพจิารณาลดระยะเวลากกัตวัผูป่้วยลงเพื่อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกจิโดยเฉพาะในภาคบรกิาร แต่ยงัต้องตดิตามสถาการณ์อย่าง
ใกลช้ดิเนื่องจากผูท้ีย่งัปฏเิสธการรบัวคัซนีในประเทศแถบตะวนัตกยงั
มเียอะพอสมควร

ขณะท่ี Dot Plot หลังการประชุม FOMC ของธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (FED) ในเดือนท่ีผ่านมา บ่งช้ีว่าอาจจะการขึ้นดอกเบี้ย 3 
ครัง้ในปีน้ี ซึ่งเป็นสาเหตุให้หุ้นกลุ่มเติบโตสูงโดยเฉพาะบริษัทที ่
Bottom line ยงัไม่มกี าไรเผชญิแรงขายท าก าไรออกมาตลอดปี 2021 
แต่ต้องจบัตางบการเงนิไตรมาสสุดท้ายที่ก าลงัจะทยอยประกาศใน
ปลายเดอืนนี้ ซึ่งหากออกมาดอีาจจะท าให้หุ้นเหล่านี้มีแรงเก็งก าไร
กลบัเขา้มาอกีครัง้ 

ขณะท่ีปัจจยัภมิูรฐัศาสตรแ์ละการเมือง ยงัคงสรา้งความผนัผวน
ต่อตลาดเป็นระยะ (Market noise) น าโดยความตงึเครยีดระหว่างชาติ
พนัธมติร NATO น าโดยสหรฐัฯ และรสัเซยี ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พรมแดนยเูครน-รสัเซยี ขณะทีเ่ดอืนนี้ใหจ้บัตาการเลอืกประธานาธบิดี
คนใหม่ของอิตาลี ซึ่งคาดว่านาย มาริโอ ดรากี นายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบนัอาจจะกา้วขึน้เป็นปธน.แทน ซึง่อาจจะส่งผลต่อเสถยีรภาพทาง
การเมอืง โดยตลาดกงัวลว่าหากมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเรว็ขึน้จะส่งผลต่อ
ความล่าชา้ของ EU Recovery Fund

ดงันัน้ดว้ยความไมแ่น่นอนต่างๆ นกัลงทุนอาจจะมมีมุมองทีแ่ตกต่าง
กนัและท าการปรบัเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนซึ่งอาจจะส่งผลให้ตลาด   
ผนัผวนในชว่งตน้ปีนี้
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประจ าเดือน

ประเทศ / สินทรพัย์ ปัจจยัต่างๆ

ตราสารหน้ี 

ตราสารหน้ีทัว่โลก
• ตดิตามรายงานการประชมุ Fed รอบล่าสุด และขอ้มลูการจา้งงานเดอืน ธ.ค. 64 ของสหรฐัฯ เพือ่ประเมนิทศิทาง

นโยบายการเงนิในระยะถดัไป

สหรฐัอเมริกา

• ตดิตามผลกระทบต่อภาคบรกิารหลงัพนกังานทีต่ดิเชือ้ Covid-19 ต้องกกัตวัแม ้CDC มกีารผ่อนปรนระยะเวลา
กกัตวัจาก 10 เหลอืเพยีง 5 วนั 

• ประเดน็เงนิเฟ้อยงัคงมแีนวโน้มสรา้งความผนัผวนใหก้บัตลาดการเงนิ ควรจบัตาตวัเลขเงนิเฟ้อในเดือนนี้รวมถงึ
ถอ้ยแถลงของนาย เจอโรม พาวเวลล ์ทีอ่าจจะส่งสญัญาณปรบัเปลีย่นนโยบายการเงนิออกมาเพิม่เตมิ

ยโุรป และ 
สหราชอาณาจกัร

• จบัตาสถาการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ยุโรป และมาตรการจ ากดัการแพรร่ะบาดของรฐับาลต่างๆว่าจะมแีนวโน้ม
กลบัไป Lockdown แบบเขม้ขน้อกีหรอืไม ่

• ขณะทีเ่ดน็ขอ้ขดัแยง้พรมแดนยเูครน-รสัเซยียงัคงน่าจบัตา รวมถงึการเลอืกประธานาธบิดคีนใหม่ของอติาลี
• ขณะทีต่ลาดหุน้หลงัปรบัตวัขึน้มาตลอดทัง้ปี 2021 มลูค่าเริม่ไมถู่กมากอาจจะท าใหแ้รงเกง็ก าไรเริม่ชะลอลง

ญ่ีปุ่ น
• แมม้สีญัญาณการกลบัมาแพร่ระบาดของ Covid-19 อกีรอบแต่รฐับาลยงัไม่มที่าทกีลบัมาประกาศภาวะฉุกเฉิน 

แต่ยงัคงปิดการเดนิทางระหว่างประเทศเช่นเดมิ เพื่อรอผลการศกึษาไวรสัสายพนัธุ์ใหม่อย่างครบถ้วน ขณะที่
เงนิเยนทีอ่่อนค่ามแีนวโน้มชว่ยหนุนหุน้ญีปุ่่ นกลุ่มส่งออก

จีน และ ฮ่องกง
• จีนยงัคงเดินหน้านโยบายปิดประเทศเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะที่เดือนหน้าจีนจะเป็น

เจ้าภาพจดัมหกรรมกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาว ขณะที่ตลาดหุน้แมไ้ม่มปัีจจยักดดนัในประเด็นใหม่ๆ แต่กย็งัขาด
ปัจจยัผลกัดนัใหม่ๆ ทีช่ดัเจน

ไทย
• ตลาดหุน้ไทยที ่Laggard หุน้โลกมแีนวโน้มกลบัมา Outperform หลงัจากอตัราการฉีดวคัซนีเริม่ดีข ึน้ หากการ

แพร่ระบาดระลอกใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ไมส่รา้งภาระแก่ระบบสาธารณสุข หุน้มแีนวโน้ม Sideway up

ทองค า • ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ทีม่แีนวโน้มแขง็ค่าตามการส่งสญัญาณปรบัเปลีย่นนโยบายการเงนิของ FED กดดนัราคา

น ้ามนั
• ตดิตามการประชมุ OPEC+ ถงึการปรบัเปลีย่นก าลงัการผลติซึ่งอาจจะสรา้งความผนัผวนแก่ราคา ประกอบกบั  

สถาการณ์แพร่ระบาด Covid-19

กองทุนอสงัหาริมทรพัย ์/ REITs
ในประเทศ

• แมว้่าภาพรวมสถาการณ์ Covid-19 ดขีึน้ แต่แนวโน้มค่าเช่ายงัห่างไกลจากระดบัก่อนเกดิ Covid-19 โดยยงัคง
ตอ้งจบัตาแนวทางการกลบัมาเปิดประเทศในอนาคต
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Asset Allocation Performance Report

➢ SAA คือ พอร์ตการลงทุนแบบ Strategic

Asset Allocation 

➢ TAA คอื พอรต์การลงทุนแบบ Tactical Asset 

Allocation 

➢ กราฟทางซา้ยมอืและตารางดา้นล่าง แสดงให้

เหน็ถึงผลตอบแทนที่ได้รบัจากจดัสรรเงนิลงทุน 

(Asset Allocation) โดยแบ่งเป็น SAA และ TAA

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ SET Index,

Government Bond Index แล ะ เ งินฝ ากขอ ง

ธนาคารพาณิชยอ์ายุ 1 ปี
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Market Snapshot 

ผลตอบแทนตลาดเงิน ตลาดทนุทัว่โลกย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)


