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Tapering Minutes 
รายงานประชุม FOMC 27-28 ก.ค. สะทอ้นท่าทีที่เปลี่ยนไปของเฟด จาก

เดิม behind the curve “ตามหลงัเงินเฟ้อ” หนักลบัมากระตือรือรน้มากขึน้

ในการพยายามควบคุมระดบัราคา แมไ้ม่ถึงกับ “น าหนา้เงินเฟ้อ” (ahead 

of the curve) แต่ดูเหมือนเฟดจะเริ่ม “ไล่จับเงินเฟ้อ” ซึ่งเราตัง้ช่ือเรียกเอง

ว่า catch the curve “มองไปขา้งหนา้ กรรมการส่วนใหญ่ระบุ เศรษฐกิจ

ค่อยๆขยายการฟ้ืนตวัเป็นวงกวา้งตามคาด จึงคิดว่าคงเหมาะสมที่จะเริ่ม

ลด QE ในปีนี”้ ถึงแมเ้ห็นตรงกนัว่า การจา้งงานยงัไม่ถึงระดบั substantial 

further progress ตามเง่ือนไขที่วางไวส้  าหรบัการพิจารณาขึน้ดอกเบีย้ 

เฟดแยก “QE Tapering” ออกจาก “การขึน้ดอกเบีย้” ย า้ว่าไม่เช่ือมโยงกนั 

สอดคลอ้งกับค ากล่าวของบรรดากรรมการเฟดที่คาดว่าจะไม่ขึน้ดอกเบีย้

จนกวา่จะลด QE ใหเ้สรจ็สิน้เสียก่อน 

QE Tapering ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า ดูเหมือนจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่ 

เพื่อคมุระดบัราคา แมโ้ควิดเดลตากระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่

ที่คาดไว ้ล่าสุด Goldman Sachs หั่นประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ของ

สหรฐัลงอีกครัง้เหลือ +5.5% จากเดิม +8.5% 

เฟดเปล่ียนท่าที เศรษฐกิจสหรัฐแผ่ว กระทบสมมุติฐานเดิมของเรา 

ขณะมาตรการกระตุน้ของจีนอาจไม่สนับสนุนภาคอสงัหาฯมากนักเพราะ

ตอ้งการควบคมุความเสี่ยง ประกอบกบัการลดผลิตเหล็กเสน้ซึ่งด าเนินมา

สกัพกัแลว้เพื่อปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้ม กดดนัแนวโนม้ดีมานดส์ินคา้โภคภณัฑ์

บางตวัเช่น สินแรเ่หลก็ ในระยะสัน้-ปานกลาง 

สมมุติฐานใหม่ “เฟดไล่จับเงินเฟ้อ” (เลิก behind the curve) น่าจะกด

เงินเฟ้อต ่าลงกว่าที่เคยคาดไว้ ความต้องการลงทุนโภคภัณฑ์ในฐานะ 

inflation hedge (เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงเงินเฟ้อ) จึงลดลงตามไปดว้ย 

เพิ่มความเสี่ยงขาลง (downside) อย่างมีนยัส าคญัต่อราคา commodities 

รวมถึง หุ้นกลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แมด้ีมานดร์ะยะยาวของโลหะหลาย

ชนิดจากปัจจัยหลักๆเช่น EV, Climate Change ยังคงแข็งแกร่ง ทว่า

พฤติกรรมของหุน้เหมืองในสปัดาหท์ี่ผ่านมาหลงับริษัทยกัษ์ใหญ่เผยก าไร

สูงประวัติการณแ์ละประกาศจ่ายปันผล ร่วงลงรุนแรงต่อเน่ือง แมร้ีบาวด์

ปลายสัปดาห์แต่ก็ underperform กลุ่มอื่นๆ ขณะเฟดหันมาคุมเงินเฟ้อ

จริงจัง น่าจะท าใหน้ักลงทุนโฟกสัปัจจยัระยะสัน้ “ราคาลง - ดีมานดแ์ผ่ว” 

มากกว่าปัจจยัระยะยาว ประกอบกบัราคาหุน้กลุม่นีป้รบัตวัขึน้มากในช่วงปี

ที่ผ่านมา downside risk เปิดกว้างเกินไปจน “ไม่คุ้มเส่ียง” 

เราจงึปรับพอรต์รับสมมุตฐิานใหม่ใหท้นัทว่งทเีพือ่ลดความเส่ียงโดย
ลดสัดส่วน KT-MINING แต่สถานะลงทุนอื่นๆส่วนใหญ่ไม่น่ากังวล 
เพราะเฟดสื่อสารชัดเจนยิ่งขึน้ เงินเฟ้อชะลอ ช่วยคลายแรงกดดันอันมา
จากเงินเฟ้อสงูและความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งเฟดกบัตลาด บรรยากาศเช่นนี ้
น่าจะเป็นปัจจยัหนนุการลงทนุสินทรพัยห์ลายกลุม่ในระยะถดัไป 
สภาพคล่องที่ได้จากการสับเปล่ียนออก KT-MINING ควรพักไว้ใน 
KTSTPLUS เพื่อแสวงหาการลงทุนใหม่ๆในช่วงเดือนขา้งหนา้เน่ืองจาก 
“โอกาสอาจเปิดกวา้งอีกครัง้” ดว้ยหลากหลายปัจจยัเสี่ยง อาทิ ผลกระทบ
ระยะถดัไปจากโควิดเดลตา กระแสเก็งก าไรก่อน/หลงัประธานเฟดปาฐกถา 
Jackson Hole (27 ส.ค.) เช็คช่วยเหลือชาวอเมริกนัจะหมดอาย ุตลอดจน 
fiscal fight การเจรจางบประมาณในสภาคองเกรสสหรฐัซึง่อาจยืดเยือ้ 

หุน้ขนาดเล็กกลุ่มเทคโนโลยชีีวภาพ (small-cap biotech) underperform 
เน่ืองจากนักลงทุนสนใจบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งมีบทบาทในการคิดคน้วัคซีน
ปอ้งกนัโควิด ตามรายงานเชิงวิเคราะหซ์ึง่เผยแพรบ่นเว็บไซต ์Bloomberg 
 

 
 

Nasdaq Biotech Index ถ่วงน า้หนกัดว้ย market cap (market-weighted) 
+8.7%YTD ได้อานิสงสจ์ากการพุ่งทะยานของ Moderna แตกต่างจาก 
SPDR S&P Biotech ETF ซึ่ ง เ กาะดัช นี  equal-weighted อย่ า ง  S&P 
Biotechnology Select Industry “ตวัแทนของหุน้ small cap” -13%YTD 
นักวิเคราะหบ์างรายคาด small-cap biotech อาจไล่กวดขึน้มาในไม่ช้า 
ด้วยหลายปัจจัยกระตุ้น (catalysts) อาทิ ผลทดสอบยา (clinical trials) 
ตลอดจนความชัดเจนเก่ียวกบันโยบายของสหรฐัในประเด็นส าคญัๆอย่าง 
การควบรวมกิจการ (M&A) เกณฑร์าคายา และการแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร FDA 
KT-HEALTHCARE กองทนุหลกั diversified among subsectors กระจาย
การลงทนุหลากหลายกลุม่ย่อยใน health care จงึมีคณุลกัษณะ defensive 
growth ตั้งใจวางสัดส่วนหุ้น biotech ประมาณ 1/3 ของพอร์ตถือว่า 
overweight กลุ่มย่อยดงักล่าวเทียบกบัดชันีชีว้ดั โดยผูจ้ดัการกองทุนชอบ 
mid-small biotech มากกว่าพวกตัวใหญ่ๆ เน่ืองจากความส าเร็จในการ
คิดคน้และผลกัดนัวิธีรกัษาใหม่ๆออกสู่ตลาด impact ผลประกอบการของ
บริษัทเล็กมากกว่าบริษัทใหญ่ซึ่งมีสิทธิบตัรยาตวัเดิมๆทยอยหมดอายเุป็น
จ านวนมาก ทั้งนี ้ กองทุนหลักของ KT-HEALTHCARE มีการใช้ VaR 
(Value at Risk) ควบคมุสดัส่วนลงทนุหุน้แตล่ะตวัไวเ้พื่อบรหิารความเสี่ยง 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ฟ้ืนได้แต่ระยะยาวไม่น่าสน โควดิระลอกใหม่ท าใหก้ารเปิดเศรษฐกจิล่าชา้กว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย”์ 
สัน้ลงเรือ่ยๆจน “ไม่คุม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมลด QE) 

โลก 

KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชญิความไม่แน่นอนสูงเหมาะกบัพอร์ตสไตล์ low volatility ดงัเช่นกองทุนหลกั 
KT-WEQ ซึ่งคดัเลอืกหุ้นบนพื้นฐาน QSP (Quality คุณภาพสูง / Stability เสถียรภาพสูง / Price ราคาหุ้นไม่แพงเกนิ) 
ขณะทัว่โลกทุ่มงบลดโลกรอ้นต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จงึมปัีจจยัเตบิโตระยะยาวแกรง่เขา้ขา่ย defensive growth 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% ก.ค.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลมโีอกาสแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

อ่อนตวัระยะสัน้แต่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาวยงัคงใช้เป็น “แกนพอรต์” คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั 

จีน  
ถอยครึ่งก้าวก่อนเดินหน้าต่อ ตลาดหุน้จนีใหญ่ที ่2 รองจากสหรฐัแต่อยู่ในดชันีโลกน้อยไป สดัส่วนควรเพิม่ขึน้อกีมาก 
รฐับาลจนีคุมเขม้บางธุรกิจ (เทคฯ, ตวิเตอร์) แต่ก็เพิม่การสนับสนุนหลายธุรกจิ เปิดโอกาส active managers กองทุน
หลกัทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เขา้ซือ้หุน้ศกัยภาพสงูทีไ่มโ่ดนกระทบโดยตรงแต่ราคารว่งลงรุนแรงเกนิเหตุได ้

อาเซียน 
อาเซียนไม่น่าพร้อมรบัมือโควิดกลายพนัธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวยีดนาม
น่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM แต่ยงัไม่แขง็แรงพอทีจ่ะเผชญิ 2 ความทา้ทายดงักล่าว 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  เฟดเปล่ียนท่าทีหนัมาคมุเงินเฟ้อจริงจงั “ยลีดแ์ทจ้รงิ” กลบัตวัขึน้ เป็นปัจจยักดดนัราคาโภคภณัฑโ์ดยเฉพาะทองค า 

โลหะ & 
เหมืองแร่ 

เฟดเปล่ียน (ท่าที) จึงต้องปรบั (ออก) เฟดหนัมาควบคุมเงนิเฟ้อจรงิจงั บัน่ทอนความต้องการสนิทรพัย ์inflation hedge 
เพิม่ความเสีย่งขาลงต่อราคาโภคภณัฑร์วมถงึหุน้กลุ่มโลหะและเหมอืงแร่ แมด้มีานด์ระยะยาวจากปัจจยัหลกัๆเช่น EV, 
Climate Change ยงัแข็งแกร่ง ทว่าตลาดคงโฟกัสปัจจยัระยะสัน้-กลาง (ราคาลง-ดีมานด์แผ่ว) ต่อไปอีกสกัพกัใหญ่ 
ประกอบกบัราคาหุน้กลุ่มนี้ปรบัตวัขึน้มากในช่วงปีทีผ่่านมา downside risk เปิดกวา้งเกนิไปจน “ไมคุ่ม้เสีย่ง” 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิดเศรษฐกิจ (เฉพาะตลาดทีใ่ชว้คัซนีโควดิประสทิธภิาพสงูและฉีดอย่างทัว่ถงึ) 
ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวและความสามารถปรบัขึน้คา่เช่าของอสงัหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่นเท่าไรนกั 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บรษิัทไม่สามารถ
ใหก้ารรบัประกนัความถกูตอ้งหรือสมบูรณข์องขอ้มลูดงักล่าว และไม่อาจรบัผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงขอ้เท็จจริง หรือ
ขอ้มลูที่ผ่านการวิเคราะห ์รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใชข้อ้มลูนีข้องผูห้นึ่งผูใ้ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ระกอบดว้ยความเห็นในปัจจบุนัของบรษิัท ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทมิไดใ้หค้  าปรกึษาดา้นบญัชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้งทุนควรปรกึษาเรื่องดงักล่าวกับที่ปรึกษา  และ/หรือ ผูใ้หค้  าปรกึษา 
ก่อนการตดัสินใจใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูในเอกสารนี ้ผูล้งทนุควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัตนเอง และ
ควรไดร้บัค าปรกึษาจากผูใ้หค้  าปรกึษาดา้นการลงทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

• บรษิัทมิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลใดเป็นผูใ้หข้อ้มลู หรอืเป็นตวัแทน รบัรอง แสดง หรอืรบัประกนัขอ้มลูใดๆ ที่มิไดป้รากฏอยู่ในหนงัสือ
ชีช้วนทัง้นี ้หากมีการกระท าดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้มลูที่กล่าวถึงนัน้ไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได ้

• ผลตอบแทนในอดีตมิไดแ้สดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายไดจ้ากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ได ้ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรบัประกนัได ้และผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเริ่มแรก แมก้ระทั่งในกรณีที่
ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินตน้ก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผูอ้อก  ตราสารไม่สามารถช าระหนีบ้างส่วนหรือ
ทัง้หมดตามสญัญาได ้ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้ 

• ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธก์ารลงทุนนีจ้ะมีประสิทธิผลภายใตภ้าวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรบัตวัลดลง 

• ผู้ลงทุนสามารถท าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัไดจ้ากผูแ้ทนขายที่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และเว็บไซต์
ของบรษิัท www.ktam.co.th   

• ค าแนะน าขา้งตน้ มิไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ ( Unit Linked Products ) 

• ©  สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
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