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หุ้นกู้ของบริษัทจัดการสินทรัพย ์“หัวหรง” ราคาพุ่งขึน้วันศุกร ์(16 เม.ย.) 
รบัข่าวหน่วยงานก ากับดูแลภาคธนาคารและประกันของจีนออกมายืนยนั 
รัฐวิสาหกิจใหญ่ผู้บริหารหนีเ้สียยังคงด าเนินงานตามปกติและมีสภาพ
คล่องเพียงพอ ช่วยคลายความวิตกของนกัลงทนุในตลาดเครดิตย่านเอเชีย
ช่วง 2 สปัดาหล์่าสดุอนัเน่ืองมาจาก หวัหรงยงัไม่ส่งรายงานประจ าปีหลงั
พน้ก าหนด 31 มี.ค. นอกจากนี ้ช่วงเย็นวันศุกรบ์ริษัทฯประกาศว่าจะเร่ง
ขายสินทรพัยเ์สี่ยงที่เหลือออกไปและยงัคงโฟกัสธุรกิจหลกัคือการบริหาร
หนีเ้สีย ขณะก าลงัจดัท ารายงานประจ าปีและจะเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม 
การปล่อยให้หัวหรงล้มละลายหรือแฮรค์ัทหนี้จนนักลงทุนต่างชาติ
เสียหายหนัก “ไม่ใช่ทางเลือก” ของรัฐบาลจีน เพราะไดไ้ม่คุม้เสียเมื่อ
เทียบกับการเขา้ไป “อุม้” (หรือวิธีใกลเ้คียง) โดยไม่ว่าจีนจะบริหารจัดการ
เรื่องนีด้ว้ยวิธีใด ต้องไม่พังตลาดเครดิตและตลาดหุ้น เพราะถา้ตลาดพงัก็
เท่ากบัตดัช่องทางระดมทนุ “ลงโทษเศรษฐกิจทัง้ระบบ” แลว้จะท าเพื่อ? 
ความกังวลเรื่องหัวหรงถือเป็น “ข่าวดี” ต่อตลาดหุ้นจีน เพราะน่าจะ
ช่วยให ้PBOC ชะลอแนวทางเขม้งวดนโยบายการเงิน นอกจากนี ้หากมี
มาตรการใดๆที่ใชส้นับสนุนตลาดเครดิต ก็จะส่งผลขา้งเคียงเสริมสภาพ
คล่องแก่ตลาดหุน้ใหก้ลบัสูข่าขึน้ ย า้ซือ้สะสม KT-Ashares, KT-CHINA 
 

 

แอบทวิสต ์
เว็บไซต ์ZeroHedge ตั้งข้อสังเกต 8 เม.ย. ยีลดพ์นัธบตัรสหรฐั 20 ปี รว่ง
ลงหลังเทรดเดอรเ์ห็นโพยแถลงการณข์องรองประธานเฟดนิวยอรก์ Lori 
Logan ระบุว่าจะเรง่ซือ้พนัธบตัรอายดุงักล่าวเพื่อรองรบัซพัพลายที่เพิ่มขึน้ 
บ่งชี ้เ ง่ือนไขการตัดสินใจ (reaction function) ของเฟดอย่างชัดเจนคือ 
รฐับาลไบเดนอยากกูเ้พิ่มเท่าไหร ่เฟดก็จะป๊ัมเงินเติมใหแ้บบไม่อัน้ 
ผลประมูลพันธบตัรสหรัฐ 3 ปี 10 ปี และ 30 ปี ยอดรวม $120,000 ล้าน 
กลายเป็นปัจจัยกดยีลดล์ง ตลาดตอบรบัสญัญาณกระทิงของเฟด เห็นได้
จากความตอ้งการซือ้หนาแน่นโดยเฉพาะรุ่น 30 ปี ส่งผลให ้4 วันท าการ 
อังคาร-ศุกร ์ยีลด ์2 ปี -2bps, 5 ปี -5bps, 10 ปี -10bps (bull-flattening 
curve ยีลดย์าวลงแรงกวา่ยีลดส์ัน้) สวนขอ้มลูเศรษฐกิจซึง่แข็งแกรง่มาก 
เราตั้งช่ือปฏิบัติการนี้เองว่า “แอบทวิสต”์ (Stealth Operation Twist) 
เพราะเฟดเรง่ซือ้พนัธบตัรอายยุาวคลา้ย operation twist ในอดีต และน่าจะ
เกิดผลขา้งเคียงคลา้ยกันคือ ยกระดับราคาสินทรัพยแ์ทบทั้งกระดาน 
ขณะเงินดอลลารม์ีโอกาสอ่อนค่าต่อไป นอกจากนี ้เศรษฐกิจฟ้ืนหนนุเงินเฟ้อ
แต่ยีลดถ์กูตรงึไวส้่งผลให ้“ยีลดแ์ทจ้ริง” (real yields) ปรบัตวัลง (หรือหยดุขึน้) 
กระตุ้นความต้องการ “หุ้นเติบโตสูง” (growth stocks) น าโดยกลุ่ม
เทคโนโลยี หลักฐานล่าสุดเห็นไดจ้ากดัชนี Nasdaq +6.08% ในเดือนนี ้
เหนือกวา่ S&P 500 (+5.35%) และ Dow Jones (+3.70%) 
“Head Fake หลอกจนหัวป่ัน”  (KTAM Focus 4 เม.ย.) เคยถ่ายทอด
มมุมองของ PIMCO พรอ้มเตือน “ณ จุดหนึ่งยลีดพ์นัธบตัรจะหยดุปรบัตวัขึน้ 
พร้อมกับการสิ้นสุดของ rotation” แปลว่า หลังจากรับรูเ้งินเฟ้อเร่งขึน้
ตามวฏัจกัรระยะสัน้เรียบรอ้ยแลว้ ตลาดก็น่าจะปรบัตวัเขา้หาแนวโนม้เงิน
เฟ้อต ่าระยะยาว (long-term disinflation) ส่งผลให ้“จ่าฝูงระยะยาว” คือ
หุน้เทคฯและพลพรรค growth stocks กลบัขึน้น า 
ผู้ลงทุนคงรู้จัก “กองทุนหุ้นเติบโตสูง” หลากหลายสไตลด์ียิ่งขึน้แล้ว 
หลงัการปรบัฐานรุนแรงรอบที่ผ่านมา เราย า้ใหใ้ส่ คุณภาพ (quality) และ 
การบริหารความเส่ียง (risk management) เขา้ไปเป็นปัจจัยพิจารณา
เลือก “ยานพาหนะลงทนุ” เพื่อใชง้านและอยู่กนัยาวๆ 
เ ร า ม่ัน ใจใน  Quality และ  Risk Management ของ  5 กองทุนหุ้น
ต่างประเทศซึ่งมีปัจจัยขบัเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ( long-term growth 
drivers) โดดเดน่ประกอบดว้ย 

“สองสิงห ์Megatrends” KT-CLIMATE และ KT-WTAI 
“หุน้เอเชียสไตล ์Growth & Quality” KT-ASIAG 
“พญามังกรคู่” KT-CHINA และ KT-Ashares 
พรอ้มขบัเคลื่อนพอรต์ลงทนุรบั “บริบทใหม่” ของตลาดการเงินโลกในช่วง
ตน้ไตรมาส 2 อนัเน่ืองมาจากเฟด #แอบทวิสต ์
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  
ระยะสัน้-กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต ่ำตำมดอกเบีย้นโยบำย มไีวเ้พือ่ใหส้ภำพคล่องแก่พอรต์เป็นหลกั 
ระยะยาว (10Y) ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่ำจะคลำยควำมตงึตวัตำมสหรฐั 

ต่างประเทศ  

ตราสารปลอดภยัหรือเกรดสูง: ยลีด์พนัธบตัรโลกน่ำจะคลำยควำมตึงตวัตำมสหรฐั กองทุนที่เน้นตรำสำรเกรดสูง 
ดเูรชัน่ยำว เช่น KT-BOND อำจมไีวเ้พือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง risk off และเงนิฝืด (deflation) 
ตราสารท่ีเน้นเครดิตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยงัเป็นตวัเลอืกที่ดสี ำหรบัตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
spread แคบลงเรือ่ยๆขณะมุมมองเศรษฐกจิดขีึน้ คงขบัเคลื่อนเงนิจ ำนวนไม่น้อยใหไ้ปแสวงหำยลีดท์ีส่งูขึน้ในตลำดอื่น 

ตราสารทุน 

ไทย  มีโอกาสขึ้นจริงจงัหลงัฝุ่ นจาง โควดิระบำดใหม่ดเีลยก์ำรฟ้ืนตวัแต่มกักดหุน้ยอ่แคร่ะยะสัน้ เพรำะพอมมีำตรกำรคุมเขม้
แลว้กต็อ้งตำมดว้ยผอ่นคลำย แถมอำจมแีพคเกจกระตุน้เพิม่ โดยขำขึน้รอบใหมอ่ำจขบัเคลื่อนโดย fund flows ต่ำงชำต ิ

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับำลทัว่โลกทุ่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกรอ้น Climate Change อยำ่งต่อเนื่องไปอกี
หลำยปีหรอืหลำยสบิปีขำ้งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยตำม “ขอ้ตกลงปำรสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดักำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ำกดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศำเซลเซยีส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จงึมำแรงแซงทุกธมีลงทุนเขำ้ขำ่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดงักล่ำว 

สหรฐัฯ 
(มุมมองบวก)  

เฟด “แอบทวิสต”์ เบรกยลีดพ์นัธบตัรเป็นปัจจยัหนุนหุน้เตบิโตสงู...เขำ้ทำง KT-US (กองทุนหลกัสไตล ์large-cap growth) 
รวมถงึกองทุนหุน้ megatrend (สว่นใหญ่สหรฐั) KT-WTAI ซึง่เน้นธุรกจิทีไ่ดป้ระโยชน์จำก AI โดยไมจ่ ำกดั sector 

ยุโรป  
ตลาดขาขึน้แต่ถ้ายูโรแขง็ค่าต่อไปกอ็าจถ่วงหุ้นยุโรป ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นรอบ
ใหม่ซึ่งอำจเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเช่น อิตำลี เป็นปัจจยัหนุนระยะสัน้ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขยีว” (Green Deal) มุ่ง
แกปั้ญหำ Climate Change เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนกำรเตบิโตระยะยำว 

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจำกยลีดพ์นัธบตัรอำยุยำวและควำมคำดหวงัเงนิเฟ้ออำจผ่ำนพน้เฟส
ของกำรพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอำจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภำพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged 
ช่วยลดควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขำ้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยำว Emerging Markets มศีกัยภำพในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงู 
รำคำหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลำดพฒันำแลว้ ขณะเงนิ EM หลำยสกุลแขง็คำ่ขึน้จำกระดบัทีย่งัคงต ่ำมำก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลำงเตบิโตขบัเคลื่อนกำรบรโิภค 
ขอ้ตกลงกำรคำ้เสรสีนับสนุนกำรส่งออก โอกำสเปิดกวำ้งส ำหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิก้อนใหญ่และถอืระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลกัมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสงู” 
และ “โอกำสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม ่ำเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “กำรบรโิภค” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่ำนกระบวนกำรปฏริปูและปรบัตวัท่ำมกลำงวกิฤตหลำยครัง้ อำท ิเศรษฐกจิชะลอตวัแรง (hard landing) สงครำมกำรคำ้ 
และ โควดิ ขณะระดบัหนี้ margin balance ต ่ำกวำ่จุดสงูสุดเดมิมำก แปลวำ่ ตลาดกระทิงหุ้นจีนขาขึน้ยงัว่ิงได้อีกไกล!!! 

อาเซียน 

ความส าเรจ็ของวคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืนตวัแรง เพรำะเป็นภูมภิำคทีโ่ดดเด่นดำ้นกำรท่องเทีย่ว นอกจำกนี้ รฐับำล
ลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยงัคงสนับสนุนกำรเตบิโตในระยะยำว 
หุน้เวยีดนำมน่ำสนใจ เพรำะศกัยภำพกำรเตบิโตสงู แถมมโีอกำสอพัเกรดเป็น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT 

อินเดีย  
โอกาสและความเส่ียงค่อนข้างสมดลุ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening ปฏริปู 
บรโิภคโตสงู digitalization โอกำสลงทุนหุน้อนิเดยี ณ รำคำปัจจุบนัคอ่นขำ้งสมดุลกบัควำมเสีย่ง 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
แนวโน้มดีมานดน์ ้ามนัโลกอ่อนแอไม่น่ารบัราคาท่ีสูงกว่าปัจจบุนัได้มากเท่าไรนัก เรำจงึไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีต่อ้งพึง่พำกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำน ้ำมนั เพรำะน่ำจะเผชญิควำมเสีย่งขำลง (downside risks) มำกกวำ่ขำขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวำ่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ำกดยลีดฯ์ลงมำกจำกระดบัปัจจุบนัหำกเศรษฐกจิสหรฐัคอ่ยๆฟ้ืนตวัหลงัฉีดวคัซนี 

อสงัหาริมทรพัย ์  
ถ้ายีลด์พนัธบตัรเร่ิมน่ิง REITs กน่็าจะเร่ิมว่ิง!!! วคัซีนโควดิหนุนควำมต้องกำรเช่ำและแนวโน้มกำรจ่ำยปันผล ทว่ำยลีด์
พนัธบตัรอำยุยำวดดีขึน้อำจถ่วงรำคำสนิทรพัยท์ีเ่น้นรำยไดป้ระจ ำ (income) ใหย้อ่ลงไดใ้นระยะสัน้ ถอืเป็นโอกำสซือ้สะสม 

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป  = Overweight  = Underweight  = Neutral



  

 

 
    3 

KTAM Weekly Strategy  
  

19 เมษายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 

Mutual Fund Policy 
 

 



  

 

 
    4 

KTAM Weekly Strategy  
  

19 เมษายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 

Mutual Fund Risks 

 



  

 

 
    5 

KTAM Weekly Strategy  
  

19 เมษายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 
ขอ้ความจ ากดัความรบัผิด (Disclaimer)  

• “ผูล้งทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ” 

• เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอ้มลูที่ปรากฏในเอกสารนีน้  ามา
จากแหล่งขอ้มลูที่บรษิัทเห็นว่ามีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดโ้ดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
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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