KTAM Weekly Strategy
Tapering Minutes
รายงานประชุม FOMC 27-28 ก.ค. สะท้อนท่าทีท่เี ปลี่ยนไปของเฟด จาก
เดิม behind the curve “ตามหลังเงินเฟ้อ” หันกลับมากระตือรือร้นมากขึน้
ในการพยายามควบคุมระดับราคา แม้ไม่ถึงกับ “นาหน้าเงินเฟ้อ” (ahead
of the curve) แต่ดูเหมือนเฟดจะเริ่ม “ไล่จับเงินเฟ้อ” ซึ่งเราตัง้ ชื่อเรียกเอง
ว่า catch the curve “มองไปข้างหน้า กรรมการส่วนใหญ่ ระบุ เศรษฐกิจ
ค่อยๆขยายการฟื ้ นตัวเป็ นวงกว้างตามคาด จึงคิดว่าคงเหมาะสมที่จะเริ่ม
ลด QE ในปี นี”้ ถึงแม้เห็นตรงกันว่า การจ้างงานยังไม่ถึงระดับ substantial
further progress ตามเงื่อนไขที่วางไว้สาหรับการพิจารณาขึน้ ดอกเบีย้
เฟดแยก “QE Tapering” ออกจาก “การขึน้ ดอกเบีย้ ” ยา้ ว่าไม่เชื่อมโยงกัน
สอดคล้องกับคากล่าวของบรรดากรรมการเฟดที่คาดว่าจะไม่ขึน้ ดอกเบีย้
จนกว่าจะลด QE ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
QE Tapering ปลายปี นี้- ต้น ปี หน้ า ดู เ หมื อ นจะเกิ ด ขึ้น ค่ อ นข้ า งแน่
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เราจึงปรับพอร์ตรับสมมุตฐิ านใหม่ให้ทนั ท่วงทีเพือ่ ลดความเสี่ยงโดย
ลดสั ด ส่ ว น KT-MINING แต่ ส ถานะลงทุ น อื่ น ๆส่ ว นใหญ่ ไ ม่ น่ า กั ง วล
เพราะเฟดสื่อสารชัดเจนยิ่งขึน้ เงินเฟ้อชะลอ ช่วยคลายแรงกดดันอันมา
จากเงินเฟ้อสูงและความไม่เข้าใจกันระหว่างเฟดกับตลาด บรรยากาศเช่นนี ้
น่าจะเป็ นปั จจัยหนุนการลงทุนสินทรัพย์หลายกลุม่ ในระยะถัดไป
สภาพคล่ องที่ได้จากการสั บเปลี่ยนออก KT-MINING ควรพักไว้ใน
KTSTPLUS เพื่อแสวงหาการลงทุนใหม่ๆในช่วงเดือนข้างหน้าเนื่องจาก
“โอกาสอาจเปิ ดกว้างอีกครัง้ ” ด้วยหลากหลายปั จจัยเสี่ยง อาทิ ผลกระทบ
ระยะถัดไปจากโควิดเดลตา กระแสเก็งกาไรก่อน/หลังประธานเฟดปาฐกถา
Jackson Hole (27 ส.ค.) เช็คช่วยเหลือชาวอเมริกนั จะหมดอายุ ตลอดจน
fiscal fight การเจรจางบประมาณในสภาคองเกรสสหรัฐซึง่ อาจยืดเยือ้
หุน้ ขนาดเล็กกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (small-cap biotech) underperform
เนื่องจากนักลงทุนสนใจบริษัทยักษ์ใหญ่ซ่ึงมีบทบาทในการคิดค้นวัคซีน
ป้องกันโควิด ตามรายงานเชิงวิเคราะห์ซง่ึ เผยแพร่บนเว็บไซต์ Bloomberg

เพื่อคุมระดับราคา แม้โควิดเดลตากระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า
ที่คาดไว้ ล่าสุด Goldman Sachs หั่นประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ของ
สหรัฐลงอีกครัง้ เหลือ +5.5% จากเดิม +8.5%
เฟดเปลี่ยนท่าที เศรษฐกิจสหรัฐแผ่ว กระทบสมมุติฐานเดิมของเรา
ขณะมาตรการกระตุน้ ของจีนอาจไม่สนับสนุน ภาคอสังหาฯมากนักเพราะ
ต้องการควบคุมความเสี่ยง ประกอบกับการลดผลิตเหล็กเส้นซึ่งดาเนินมา
สักพักแล้วเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กดดันแนวโน้มดีมานด์สินค้าโภคภัณฑ์
บางตัวเช่น สินแร่เหล็ก ในระยะสัน้ -ปานกลาง
สมมุติฐานใหม่ “เฟดไล่จับเงินเฟ้ อ” (เลิก behind the curve) น่าจะกด
เงิ น เฟ้ อ ต่ า ลงกว่ า ที่ เ คยคาดไว้ ความต้อ งการลงทุน โภคภัณ ฑ์ใ นฐานะ
inflation hedge (เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ) จึงลดลงตามไปด้วย
เพิ่มความเสี่ยงขาลง (downside) อย่างมีนยั สาคัญต่อราคา commodities
รวมถึง หุ้นกลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดีมานด์ระยะยาวของโลหะหลาย
ชนิ ด จากปั จ จั ย หลั ก ๆเช่ น EV, Climate Change ยั ง คงแข็ ง แกร่ ง ทว่ า
พฤติกรรมของหุน้ เหมืองในสัปดาห์ท่ีผ่านมาหลังบริษัทยักษ์ใหญ่เผยกาไร
สูงประวัติการณ์และประกาศจ่ายปั นผล ร่วงลงรุ นแรงต่อเนื่อง แม้รีบาวด์
ปลายสัป ดาห์แต่ก็ underperform กลุ่ม อื่ น ๆ ขณะเฟดหัน มาคุม เงินเฟ้อ
จริงจัง น่าจะทาให้นักลงทุนโฟกัสปั จจัยระยะสัน้ “ราคาลง - ดีมานด์แผ่ว”
มากกว่าปั จจัยระยะยาว ประกอบกับราคาหุน้ กลุม่ นีป้ รับตัวขึน้ มากในช่วงปี
ที่ผ่านมา downside risk เปิ ดกว้างเกินไปจน “ไม่คุ้มเสี่ยง”
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

Nasdaq Biotech Index ถ่วงนา้ หนักด้วย market cap (market-weighted)
+8.7%YTD ได้อ านิ ส งส์จ ากการพุ่ง ทะยานของ Moderna แตกต่างจาก
SPDR S&P Biotech ETF ซึ่ ง เกาะดั ช นี equal-weighted อย่ า ง S&P
Biotechnology Select Industry “ตัวแทนของหุน้ small cap” -13%YTD
นักวิเคราะห์บางรายคาด small-cap biotech อาจไล่กวดขึน้ มาในไม่ช้า
ด้ว ยหลายปั จ จัยกระตุ้น (catalysts) อาทิ ผลทดสอบยา (clinical trials)
ตลอดจนความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในประเด็นสาคัญๆอย่าง
การควบรวมกิจการ (M&A) เกณฑ์ราคายา และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร FDA
KT-HEALTHCARE กองทุนหลัก diversified among subsectors กระจาย
การลงทุนหลากหลายกลุม่ ย่อยใน health care จึงมีคณ
ุ ลักษณะ defensive
growth ตั้ ง ใจวางสั ด ส่ ว นหุ้น biotech ประมาณ 1/3 ของพอร์ต ถื อ ว่ า
overweight กลุ่มย่อยดังกล่าวเทียบกับดัชนีชีว้ ดั โดยผูจ้ ดั การกองทุนชอบ
mid-small biotech มากกว่าพวกตัวใหญ่ ๆ เนื่ องจากความสาเร็จในการ
คิดค้นและผลักดันวิธีรกั ษาใหม่ๆออกสู่ตลาด impact ผลประกอบการของ
บริษัทเล็กมากกว่าบริษัทใหญ่ซ่งึ มีสิทธิบตั รยาตัวเดิมๆทยอยหมดอายุเป็ น
จ านวนมาก ทั้ ง นี ้ กองทุ น หลั ก ของ KT-HEALTHCARE มี ก ารใช้ VaR
(Value at Risk) ควบคุมสัดส่วนลงทุนหุน้ แต่ละตัวไว้เพื่อบริหารความเสี่ยง
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
ฟื้ นได้แต่ระยะยาวไม่น่าสน โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์”
ไทย
 สัน้ ลงเรือ่ ยๆจน “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมลด QE)
KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชิญความไม่แน่ นอนสูง เหมาะกับพอร์ตสไตล์ low volatility ดังเช่นกองทุนหลัก
โลก
KT-WEQ ซึ่งคัดเลือกหุ้นบนพื้นฐาน QSP (Quality คุณภาพสูง / Stability เสถียรภาพสูง / Price ราคาหุ้นไม่แพงเกิน)

ขณะทัวโลกทุ
่
่มงบลดโลกร้อนต่อเนื่องยาวนาน KT-CLIMATE จึงมีปัจจัยเติบโตระยะยาวแกร่งเข้าข่าย defensive growth
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% ก.ค.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่
(มุมมองบวก)  small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ตราสารทุน
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ถอยครึ่งก้าวก่อนเดิ นหน้ าต่อ ตลาดหุน้ จีนใหญ่ท่ี 2 รองจากสหรัฐแต่อยู่ในดัชนีโลกน้อยไป สัดส่วนควรเพิม่ ขึน้ อีกมาก
จีน
 รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, ติวเตอร์) แต่ก็เพิม่ การสนับสนุ นหลายธุรกิจ เปิ ดโอกาส active managers กองทุน
หลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ศักยภาพสูงทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาร่วงลงรุนแรงเกินเหตุได้
อาเซี ยนไม่น่าพร้อมรับมือโควิ ดกลายพันธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวียดนาม
อาเซียน

น่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM แต่ยงั ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะเผชิญ 2 ความท้าทายดังกล่าว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
ทองคา
 เฟดเปลี่ยนท่าทีหนั มาคุมเงินเฟ้ อจริงจัง “ยีลด์แท้จริง” กลับตัวขึน้ เป็ นปัจจัยกดดันราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคา
เฟดเปลี่ยน (ท่าที) จึงต้องปรับ (ออก) เฟดหันมาควบคุมเงินเฟ้ อจริงจัง บันทอนความต้
่
องการสินทรัพย์ inflation hedge
สิ นทรัพย์
เพิม่ ความเสีย่ งขาลงต่อราคาโภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดมี านด์ระยะยาวจากปั จจัยหลักๆเช่น EV,
โลหะ &
ทางเลือก

เหมืองแร่
Climate Change ยัง แข็ง แกร่ง ทว่า ตลาดคงโฟกัสปั จจัยระยะสัน้ -กลาง (ราคาลง-ดีมานด์แผ่ว ) ต่อ ไปอีกสักพักใหญ่
ประกอบกับราคาหุน้ กลุ่มนี้ปรับตัวขึน้ มากในช่วงปี ทผ่ี ่านมา downside risk เปิ ดกว้างเกินไปจน “ไม่คมุ้ เสีย่ ง”
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีด อย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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