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Asset Allocation 

บลจ.วรรณ คงสดัส่วนการลงทุนในพอรต์ท่ีระดบัความเส่ียงปานกลาง โดยมองว่าตลาดการเงินโลกเดือน ก.พ. ยงัมีโอกาส
เผชิญกบัความผนัผวน แต่ภาพตลาดระยะสัน้อาจฟ้ืนตวัขึ้นได้ในเชิงเทคนิค ภายหลงัดชันีสนิทรพัยเ์สีย่งปรบัฐานอย่างหนักเมื่อ
เดอืนทีผ่า่นมา จากการรบัรูน้โยบายการเงนิในอนาคตของเฟด ที่มแีนวโน้มเขม้งวดกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว ้โดยเฉพาะการเร่งปรบั
ขึน้อตัราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงนิเฟ้อที่แตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งจะเกดิขึน้ครัง้แรกในการประชุมเดอืน ม.ีค. รวมถงึการเผยแพร่
เอกสารหลกัการเกี่ยวกบัแผนปรบัลดขนาดงบดุลของเฟดเพื่อเป็นการส่งสญัญาณว่าปรมิาณสภาพคล่องในตลาดการเงนิจะเริ่ มลดลง
ภายในระยะเวลาไม่นานหลงัจากการปรบัขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว ล่าสุด แม้ว่านักวเิคราะห์ส่วนใหญ่ทบทวนมุมมองกา รปรบัอตัรา
ดอกเบี้ยของสหรฐัฯ เพิม่ขึ้นเป็นมากกว่า 100bps ในปีน้ี แต่มองว่าอตัราเงนิเฟ้อเป็นตวัแปรส าคญัต่อการปรบัเปลี่ยนนโยบายการเงนิ
ของเฟด ซึง่หากเงนิเฟ้อไม่เริม่ชะลอตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป กจ็ะเป็นปัจจยัลบต่อตลาดสนิทรพัยเ์สีย่ งอกีระลอกได ้โดยเฉพาะ
กลุ่มหุ้นเติบโตที่มมีูลค่าเกินปัจจยัพืน้ฐาน อย่างไรกด็ ีการลงทุนในตลาดที่เน้นกลุ่มหุน้คุณค่าและหุ้นวฎัจกัร จะยงัคงไดป้ระโยชน์จาก
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัสอดคลอ้งกบัทศิทางดอกเบี้ยขาขึน้ การผ่อนคลายขอ้จ ากดัที่เข้มงวดจากมาตรการป้องกนั
โควดิ-19 สายพนัธุ์โอมคิรอน รวมถงึราคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละราคาพลงังานที่อยู่ในระดบัสูงต่อไป โดยมปัีจจยัเสี่ยงเชิงภูมริฐัศาสตร์ที่
ต้องจบัตามองหลายประเดน็ ได้แก่ ความตึงเครยีดบนพรมแดนยูเครนและรสัเซีย การทดสอบขปีนาวุธบนคาบสมุทรเกาหลี สงคร าม
ตวัแทนในตะวนัออกกลาง รวมถงึอธปิไตยเหนือดนิแดนในทะเลจนีใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนเป็นระยะ ทั ้งน้ี ยงัคง
แนะน าใหก้ระจายสนิทรพัยล์งทุนเพื่อลดความผนัผวนของพอรต์

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 การบรโิภคในประเทศมแีนวโน้มกลบัมาช่วยหนุนเศรษฐกจิหากสถานการณ์การแพรร่ะบาดฯ สายพนัธุโ์อมคิรอนดขีึน้ ประกอบกบัเงนิเยนอ่อนค่าหนุนส่งออก

ONE-VIETNAM แมเ้ป็นหุ้น Old Economy แต่ไดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกจิที่อยู่ช่วงตน้วฏัจกัรและมลูค่ายงัไมแ่พงมากเทยีบกบัภมูภิาค

ONE-APACESG ลงทุนในหุ้นเอเชยีแปซฟิิกที่มแีนวโน้มเตบิโตยัง่ยนื และเกาะไปกบักระแสเงนิทุนที่ไหลเขา้สู่ธมี ESG ต่อเนือ่ง

ONE-UGG เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นเตบิโตที่มคีวามสามารถในการแข่งขนัสูงทัว่โลกโดยไมอ่ิงกบัภาวะเศรษฐกจิ 

ONE-DISC กองทุนฯ ลงทุนหุ้นขนาดกลางเลก็ทัว่โลกที่อยู่ในช่วงตน้ของธุรกจิแต่มแีนวโน้มสรา้งความสามารถแข่งขนั แต่ระยะสัน้ยงัคงระมดัระวงั Bond Yield เดง้

ONE-SETHD เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัในปี 2022 หลงัการฉดีวคัซนีคบืหน้าอย่างมาก แมเ้ผชญิไวรสัสายพนัธุใ์หม ่แต่โอกาสกลบัไป Lockdown เขม้ขน้มน้ีอย

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

บลจ.วรรณ มองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์มี
แนวโน้มผนัผวนในกรอบเดมิทีเ่คยมองไว ้1,630 - 1,700 จุด ปัจจยัใน
ตลาดโลกโดยเฉพาะแนวโน้มเงนิเฟ้อที่มผีลต่อการก าหนดนโยบาย
การเงนิของธนาคารกลางทัว่โลก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนยา้ยกระแส
เงนิทุน ประกอบกบัทิศทางราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกสบืเนื่ องจาก
ปัจจยัภมูริฐัศาสตรจ์ะเป็นตวัก าหนดบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุน้
ไทยในเดอืนนี้

ขณะที่การแพร่ระบาด Covid-19 ดูเหมือนว่าตลาดจะให้น ้ าหนัก
น้อยลง เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ได้ร ับวคัซีนครบ 2 
เขม็ไปแล้ว แมต้ดิเชื้อฯ แต่อาการไม่รุนแรง ท าให้รฐับาลยังไม่มกีาร
ออกมาตรการจ ากดัการแพร่ระบาดที่เขม้ขน้เหมอืนช่วงกลางปีทีแ่ล้ว 
ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ประชาชนทยอยกลับมาเดินทางใช้จ่าย
ภายในประเทศมากขึน้

ด้านงบการเงนิไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 กลุ่มธนาคารพาณิชย์
โดยภาพรวมออกมาค่อนขา้งด ีโดยมุมมองการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2022 ดขี ึน้ อย่างไรกต็ามต้องตดิตามผลประกอบการบริษทั
จดทะเบยีนในกลุ่ม Real sector ซึ่งจะมผีลต่อการปรบัประมาณการณ์
ก าไรของนกัวเิคราะหใ์นล าดบัถดัไป จากการทีหุ่น้ไทยที่มลีกัษณะ Old 
Economy ซึ่งการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจะ Laggard ประเทศทีพ่ฒันา
แลว้ทัง้หลายทีเ่ศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวัตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว ท าให้มองว่าอาจมี
กระแสเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงตลาด
หุ้นในภูมิภาค ดังนั ้นในส่วนกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยจึง
แนะน าให้เข้าทยอยซ้ือสะสม โดยเน้นกองทุนทีไ่ดร้บัประโยชน์จาก
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและกระแสเงนิทุนไหลเขา้ และ/หรอืกองทนุทีม่ ี
การถือครองหุ้นของบจ. ที่มกีารจ่ายปันผลสม ่าเสมอ ควบคู่กบัการ
กระจายการลงทุนไปกองทุน FIF ท่ีแนะน าเช่นเดิม เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการลงทุนพร้อมลดความเส่ียงจากการกระจุกตวัในการ
ลงทุนตลาดใดตลาดหน่ึง

มุมมองการลงทุนประจ าเดือน

ตลาดหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)

ในเดอืนมกราคม แมว้่าตลาดเผชญิความผนัผวนจากการสบัเปลี่ยน
กลุ่มการลงทุนตามทีบ่ลจ.วรรณ มอง แต่สาเหตุหลกัมาจากความกงัวล
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่าการแพร่ระบาด Covid-19 สายพนัธุ์
โอมคิรอน โดยอัตราเงนิเฟ้อในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มทรงตัวใน
ระดบัสงูยาวนานขึน้ ท าใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ส่งสญัญาณใน
การประชุมครัง้ล่าสุด (เดอืน ม.ค.) ว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นและ
รวมถงึการพูดคุยเกีย่วกบัการลดขนาดสนิทรพัย์ของธนาคารกลางใน
การประชุมเดอืนมนีาคมทีจ่ะถงึนี้ ท าใหก้ระแสเงนิทุนไหลออกจากหุน้
เติบโตสูงทัว่โลกไปยงัหุน้มลูค่าในตลาดหุน้ เช่น ยุโรป ASEAN มาก
ขึน้

ในเดือนกมุภาพนัธ์ คาดว่าจะเหน็ความผนัผวนสูงในตลาดหุ้น
อีกเดือน โดยนักลงทุนมีแนวโน้มพิจารณาลงทุนแบบคดัเลือกหุ้น
มากขึ้น (Stock selection) ตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 ทีก่ าลงัทยอยประกาศออกมา ทัง้หุ้นมูล
ค่าทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการขยายตวัของเศรษฐกจิโดยเฉพาะบริษทัที่
มคีวามสามารถในการขึน้ราคาสนิคา้ในภาวะเงนิเฟ้อเช่นนี้ โดยมองว่า
ญี่ปุ่ นเป็นอกีหนึ่งตลาดที่น่าสนใจที่คาดว่านักลงทุนจะกลบัเขา้ลงทุน 
รวมไปถึงหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี สื่อสาร สินค้า
ฟุ่มเฟือยที่แมว้่ายงัมคีวามกงัวลการปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย แต่ก าไร
สุทธ ิ(Bottom line) ยงัคงเตบิโตแขง็แกร่งและสถานะการเงนิแขง็แกร่ง 
(Net Cash) จะมแีรงกลับเข้าซื้อในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มี
ความสามารถในการป้องกนัเงนิเฟ้อ

ขณะทีปั่จจยัภูมริฐัศาสตร์และการเมอืง จะยงัคงสรา้งความผนัผวน
ต่อตลาดเป็นระยะ (Market noise) โดยความตึงเครียดระหว่างชาติ
พนัธมติร NATO และรสัเซยี มแีนวโน้มส่งผลบวกต่อหุน้กลุ่มน ้ามนัใน
ระยะสัน้อย่างไรก็ตาม NATO มคีวามเห็นที่แตกต่างกนัพอสมควร
โดยเฉพาะในเยอรมนีทีอ่าจจะไดร้บัผลกระทบหากรสัเซยีระงบัการส่ง
ก๊าซธรรมชาติซึ่งรฐับาลชุดใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยพรรคร่วมรฐับาล
หลกั 3 พรรค (Traffic light coalition) มที่าทต่ีอประเดน็ดงักล่าว
ค่อนขา้งแตกต่างกนั จากประเดน็ทัง้หมดทีก่ล่าวมาจะท าให้ตลาดหุ้น
ทัว่โลกยงัคงมแีนวโน้มผนัผวนจากนักลงทุนเริม่มมีุมมองการลงทุนที่
แตกต่างกนัและท าการปรบัเปลีย่นพอรต์การลงทุนในช่วงนี้
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประจ าเดือน

ประเทศ / สินทรพัย์ ปัจจยัต่างๆ

ตราสารหน้ี 

ตราสารหน้ีทัว่โลก
• อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรยงัคงมคีวามเสี่ยงทีจ่ะปรบัขึน้ต่อ (กดดนัราคาตราสารหนี้ในระยะสัน้) จากตลาดมี

มุมมองที่ค่อนข้างหลากหลายว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยกี่ครัง้ แต่โดยส่วนใหญ่มองว่าขึ้นมากกว่า 3 ครัง้ ซึ่ง
มากกว่า Dot Plot เดอืนธนัวาคม 

สหรฐัอเมริกา
• หุน้พลงังาน การเงนิ และหุน้มลูค่าอื่นๆ มแีนวโน้ม Outperform ตลาดต่อเนื่องในเดอืนนี้ จากความกงัวล FED
• ขณะทีหุ่น้เทคโนโลยขีนาดใหญ่ซึ่งก าไรสุทธ ิ(Bottom line) ยงัคงเตบิโตแขง็แกร่งและสถานะการเงินแขง็แกร่ง 

(Net Cash) อาจจะมแีรงกลบัเขา้ซื้อในฐานะสนิทรพัยป์ระเภทหนึ่งทีม่คีวามสามารถในการป้องกนัเงนิเฟ้อ

ยโุรป และ 
สหราชอาณาจกัร

• หุ้นยุโรปซึ่งมสีดัส่วนหุ้นมูลค่าสูงมแีนวโน้ม Outperform ตลาดโลก อย่างไรก็ตามต้องจบัตาการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิรวมถงึปัญหา Supply chain ว่ามพีฒันาการทีด่ขี ึน้จากปีก่อนหน้ามากน้อยเพยีงใด

• ขณะทีร่าคาก๊าซธรรมชาตใินยุโรปยงัคงน่าจบัตาในเดอืนนี้เนื่องจากหลายประเทศยงัคงอยู่ในช่ว งฤดูหนาวจดั
ส่งผลใหค้วามตอ้งการพุ่งสงู และความตงึเครยีด NATO-รสัเซยี อาจจะท าใหส้ถาการณ์ย ่าแย่ลง

ญ่ีปุ่ น
• ติดตามผลประกอบการบรษิัทจดทะเบยีนซึ่งนักวเิคราะห์คาดว่าจะเติบโตโดดเด่น ประกอบกบัหุ้นมีมูลค่าที่

ค่อนขา้งถูกเมือ่เทยีบกบั DM อาจจะท าใหม้กีระแสเงนิทุนไหลกลบัเขา้ลงทุนหลงัตลาดโลกปรบัฐาน
• เงนิเยนอาจจะอ่อนค่าต่อหาก FED เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้และลดขนาดงบดุล ขณะที ่BOJ ยงัไมเ่ร่งรบีในปีนี้

จีน และ ฮ่องกง
• คาดว่าบรรยากาศการลงทุนในหุ้นจีนหลงัหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนจะกลบัมาผนัผวนอีกครัง้ แม้ว่า PBoC

กลบัมาใชน้โยบายการเงนิผ่อนคลายซึง่จากสถติชิ่วยหนุนตลาดหุน้ แต่หุน้เทคโนโลยจีนีอาจจะเผชญิแรงกดดนั
เช่นเดยีวกบัหุน้เตบิโตสงูทัว่โลกทีเ่ผชญิแรงขายท าก าไรออกมาพรอ้มๆกนั

ไทย
• เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้นโดยรฐับาลยงัไม่มกีารออกมาตรการจ ากดัการแพร่ระบาด Covid-19 ที ่    

เขม็ขน้เหมอืนช่วงกลางปีทีแ่ลว้ ซึ่งส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิ ประชาชนทยอยกลบัมาเดนิทางใชจ้่ายภายในประเทศ
มากขึน้ อาจมกีระแสเงนิทุนไหลเขา้มาลงทุนในตลาดหุน้ไทยเช่นเดยีวกบัภมูภิาค

ทองค า
• ราคาทองค ามปัีจจยัทีต่อ้งพจิารณา 2 ประการ 1.แนวโน้มการแขง็ค่าของดอลลารส์หรฐัฯ 2.การถอืลงทุนในฐานะ

สนิทรพัยป์ลอดภยั หากปัจจยัแรกมนี ้าหนกัมากกว่าจะกดดนัราคาทองค าในระยะสัน้

น ้ามนั
• ราคาน ้ามนัดบิมแีนวโน้มปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง จากทัง้แรงเกง็ก าไรประเดน็ภูมริฐัศาสตร์และการฟ้ืนตวัของความ

ต้องการใชน้ ้ามนัหลงัสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 เริม่ดขี ึน้ในหลายประเทศ แต่ยงัคงต้องจับตาการเพิม่
ก าลงัการผลติของกลุ่ม OPEC+ อย่างใกลช้ดิ

กองทุนอสงัหาริมทรพัย ์/ REITs
ในประเทศ

• แมว้่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวั แต่ยงัคงไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหร้ายไดก้องทุนฯ / REITs กลบัไปสู่ระดบัก่อน
การแพร่ระบาด Covid-19 ท าใหอ้าจจะเหน็การ Laggard ของราคาต่อเนื่องในเดอืนนี้
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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 ม.ค. 2022)


