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เตรียมพร้อมก่อนพฤษภาฯ
“Sell in May and Go Away” ภาษิ ตการเงินโบราณอันเป็ นที่รูจ้ ักกันอย่าง
แพร่หลายยาวนานตัง้ อยู่บนความเชื่อว่า สภาพอากาศอบอุ่นขึน้ (ในสหรัฐ
และยุโรป) มักทาให้สภาพคล่องลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์บางส่วนไปพัก
ร้อ น liquidity risk สูง ขึ น้ กดดัน โอกาสแสวงหาก าไรจากตลาดหุ้น ช่ ว ง
summery พ.ค.-ต.ค. ให้ดอ้ ยกว่าอีก 6 เดือนที่เหลือ (wintery พ.ย.-เม.ย.)
นักลงทุนที่เชื่ออย่างนีจ้ ึงเทขายลดสัดส่วนหุน้ ในเดือน พ.ค. (ปลายฤดูใบไม้ผลิ)
แล้วค่อยกลับเข้าซือ้ ในเดือน พ.ย. (กลางฤดูใบไม้รว่ ง) เว็บไซต์ Investopedia
เผยสถิติจากบางแหล่งข้อมูลพบว่า ผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones ช่วง
summery แย่กว่า wintery โดยเฉลี่ยระหว่างปี 1950-2013 แต่หลังจากนัน้
เป็ นต้นมาภาษิ ตโบราณดังกล่าวดูเหมือน “ไม่เวิรค์ ” เพราะมีหลายปี ท่ีหุน้
ทะยานขึน้ พ.ค.-ต.ค. ถ้าใครเชื่อ Sell in May ปี นนั้ ก็ “ขายหมู” ชวดกาไร
“ข่าวร้าย” มักสร้างโอกาสซือ้ ดีๆในตลาดหุน้ ขาขึน้

24 มี.ค. หุ้นจีนเทรดในสหรัฐ (ADRs) ร่วงยกแผง หลังคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) เริ่มใช้กฎเกณฑ์
ใหม่ซ่งึ รู ก้ นั ทั่วไปว่าน่าจะพุ่งเป้าขับหุน้ จีนให้พน้ สหรัฐ ตลาดฮ่องกงรับข่าว
ในวันถัดมา จากนัน้ ดัชนี MSCI China ก็พน้ จุดต่าสุดแล้วเริ่มกลับตัวขึน้

29 มี . ค. Archegos เฮดจ์ฟั น ด์ซ่ึ ง กู้เ งิ น ลงทุ น เกิ น ตั ว (overleveraged)
ขาดทุนมหาศาลและโดนบังคับขาย (forced liquidation) เป็ นข่าวฮือฮาส่ง
ท้ายไตรมาสแรก แต่แล้วเรื่องที่ดูรา้ ยก็ กลายเป็ นฉากโหมโรงของตลาดหุน้
ขาขึน้ เดือน เม.ย. ซึง่ นาโดยกลุม่ เทคโนโลยี Nasdaq +7.3% จากวันนัน้
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

“หัวหรงหลังสงกรานต์” สัปดาห์ท่ีผ่านมาหุน้ จีน A-shares รีบาวด์รบั ข่าว
หน่วยงานกากับดูแลธนาคารและประกันยืนยันว่า “บริษัทจัดการสินทรัพย์
หัวหรง” รัฐวิสาหกิจใหญ่ผบู้ ริหารหนีเ้ สีย ยังคงดาเนินงานตามปกติและมี
สภาพคล่องเพียงพอ ช่วยคลายความวิตกในตลาดเครดิตย่านเอเชียซึ่งถึง
จุดพีคช่วงที่เราหยุดสงกรานต์ อันมีสาเหตุมาจากหัวหรงยังไม่ส่งรายงาน
ประจาปี เบือ้ งต้น (preliminary results) หลังพ้นกาหนดสิน้ เดือนที่แล้ว...
ล่าสุดบริษัทฯประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะยังไม่เผยแพร่รายงานของผูส้ อบ
บัญชี (audited results) สาหรับงบกาไรขาดทุนปี 2020 ภายในสิน้ เม.ย.
ซึ่งเป็ นเส้นตายของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพราะ auditors ต้องการเวลา
ตรวจสอบบางธุรกรรมเพิ่มเติม ทาให้นักลงทุนกังวลกระตุน้ แรงเทขายทา
ก าไรหุ้น a-shares ในตลาดเซี่ ย งไฮ้แ ละเซิ น เจิ ้น (26 เม.ย.) เรายัง ยึ ด
สมมุติฐ านเดิม คือ การปล่อ ยหัว หรงล้ม ละลาย/แฮร์คัท หนี จ้ นนัก ลงทุน
ต่างชาติเสียหายหนัก “ไม่ใช่ทางเลือก” ของรัฐบาลจีน เพราะได้ไม่คมุ้ เสีย
เมื่อเทียบกับการ “อุม้ ” (หรือวิธีใกล้เคียง) โดยไม่วา่ จีนจะบริหารจัดการด้วย
วิ ธี ใ ด ต้อ งไม่ พัง ตลาดเครดิ ต /ตลาดหุ้น นอกจากนี ้ PBOC น่ า จะชะลอ
แนวทางเข้มงวดนโยบายการเงิน และหากออกมาตรการสนับสนุนตลาด
เครดิต ก็จะส่งผลข้างเคียงช่วยเสริมสภาพคล่องแก่ตลาดหุน้ ด้วย
ครั้งก่อนเราตั้งข้อสังเกต เฟดส่งสัญญาณ “ปรับเล็ก” (minor change)
นโยบายคล้าย operation twist ช่วยยกระดับราคาสินทรัพย์แทบทัง้ กระดาน
ตลาดหุน้ โลกระยะนีจ้ ึงน่าจะ “ขึน้ ง่ายกว่าลง” เลือกใช้สตู ร “ซือ้ สวนข่าวร้าย”
สาหรับ positions ที่ชอบอยู่แล้วได้แก่ 5 กองทุนหุน้ ต่างประเทศซึ่งมีปัจจัย
ขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่นประกอบด้วย KT-CLIMATE, KT-WTAI, KTASIAG, KT-CHINA, KT-Ashares นอกจากนีก้ ็คงจะมีโอกาสลงทุนใหม่ๆ
ผุดขึน้ ได้อีกซึง่ อาจมาในรูปของ “ข่าวร้าย” เตรียมใจไว้ให้พร้อม!
สัปดาห์นีเ้ ห็นโอกาสทยอยสะสม 2 กองทุนทีแ่ ตกต่างกัน
KT-HEALTHCARE การลงทุนสไตล์ defensive growth น่าจะทนทานหาก
สถานการณ์โควิดระบาดหนักยิ่งขึน้
KT-INDIA น่าสนใจสาหรับชาวสวน (contrarians) เพื่อรับโอกาสจากราคา
ย่อลงด้วยความกังวลระยะสั้น ในตลาดหุน้ อินเดียซึ่งอุดมไปด้วยปั จ จัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม

ปัจจัย
ระยะสัน้ -กลาง (<5Y) ผลตอบแทนต่ำตำมดอกเบีย้ นโยบำย มีไว้เพือ่ ให้สภำพคล่องแก่พอร์ตเป็ นหลัก
ไทย
 ระยะยาว (10Y) ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่ำจะคลำยควำมตึงตัวตำมสหรัฐ
ตราสารปลอดภัยหรือเกรดสูง: ยีลด์พนั ธบัตรโลกน่ ำจะคลำยควำมตึง ตัว ตำมสหรัฐ กองทุนที่เน้ นตรำสำรเกรดสูง
ตราสารหนี้
ดูเรชันยำว
่
เช่น KT-BOND อำจมีไว้เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง risk off และเงินฝืด (deflation)
ต่างประเทศ 
ตราสารที่ เน้ นเครดิ ตหรือยีลด์สูง: KT-GCINCOME ยังเป็ นตัวเลือกที่ดสี ำหรับตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
spread แคบลงเรือ่ ยๆขณะมุมมองเศรษฐกิจดีขน้ึ คงขับเคลื่อนเงินจำนวนไม่น้อยให้ไปแสวงหำยีลด์ทส่ี งู ขึน้ ในตลำดอื่น
มีโอกาสขึ้นจริงจังหลังฝุ่ นจาง โควิดระบำดใหม่ดเี ลย์กำรฟื้ นตัวแต่มกั กดหุน้ ย่อแค่ระยะสัน้ เพรำะพอมีมำตรกำรคุมเข้ม
ไทย
 แล้วก็ตอ้ งตำมด้วยผ่อนคลำย แถมอำจมีแพคเกจกระตุน้ เพิม่ โดยขำขึน้ รอบใหม่อำจขับเคลื่อนโดย fund flows ต่ำงชำติ
Climate: The New Defensive รัฐบำลทัวโลกทุ
่
่มงบมหำศำลลงทุนโครงกำรลดโลกร้อน Climate Change อย่ำงต่อเนื่องไปอีก
หลำยปี หรือหลำยสิบปี ขำ้ งหน้ำ จนกว่ำจะบรรลุเป้ ำหมำยตำม “ข้อตกลงปำรีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดกำรปล่อยก๊ำซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คำร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจำกัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส ภำยในช่วงกลำง
ศตวรรษ Climate Change จึงมำแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้ำข่ำยหุน้ defensive บนแนวโน้มควำม “แน่นอน” ดังกล่ำว
เฟด “แอบทวิ สต์” เบรกยีลด์พนั ธบัตรเป็ นปั จจัยหนุนหุน้ เติบโตสูง...เข้ำทำง KT-US (กองทุนหลักสไตล์ large-cap growth)
สหรัฐฯ

(มุมมองบวก)
รวมถึงกองทุนหุน้ megatrends (ส่วนใหญ่สหรัฐ) KT-WTAI และ KT-HEALTHCARE ซึง่ รำคำน่ำสนใจเทียบกับโอกำสโต
ตลาดขาขึน้ แต่ถ้ายูโรแข็งค่าต่อไปก็อาจถ่วงหุ้นยุโรป ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นรอบ
ยุโรป
 ใหม่ซ่ึงอำจเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆเช่น อิตำลี เป็ นปั จจัยหนุ นระยะสัน้ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่ง
แก้ปัญหำ Climate Change เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนกำรเติบโตระยะยำว
หุ้นญี่ปุ่นมีประโยชน์ น้อยลงในเชิ งกลยุทธ์ เนื่องจำกยีลด์พนั ธบัตรอำยุยำวและควำมคำดหวังเงินเฟ้ ออำจผ่ำนพ้นเฟส
ญี่ปนุ่
 ของกำรพุง่ ขึน้ แบบวันเวย์ไปแล้ว ผูล้ งทุนจึงอำจลดสัดส่วนหุน้ ญีป่ ่ ุน เพือ่ เสริมสภำพคล่องให้แก่พอร์ตหรือเปลีย่ นตัวเล่น
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจำก KT-AASIA master fund คลำส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
ตราสารทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยำว Emerging Markets มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
รำคำหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลำดพัฒนำแล้ว ขณะเงิน EM หลำยสกุลแข็งค่ำขึน้ จำกระดับทีย่ งั คงต่ำมำก
เอเชียนาการฟื้ นตัว ยกระดับสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอร์ตหุ้นโลก คนชัน้ กลำงเติบโตขับเคลื่อนกำรบริโภค
ข้อตกลงกำรค้ำเสรีสนับสนุ นกำรส่งออก โอกำสเปิ ดกว้ำงสำหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสำมำรถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
เอเชีย

(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่และถือระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลักมุ่งแสวงหำหุน้ “คุณภำพสูง”
และ “โอกำสเติบโตสูง” เป็ นหลัก อีกทัง้ มีประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนโดดเด่นยำวนำนและสม่ำเสมอ
หุ้นจีน “จาเป็ นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุน “กำรบริโภค” ซึง่ เป็ นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จีน
 จีนผ่ำนกระบวนกำรปฏิรปู และปรับตัวท่ำมกลำงวิกฤตหลำยครัง้ อำทิ เศรษฐกิจชะลอตัวแรง (hard landing) สงครำมกำรค้ำ
และ โควิด ขณะระดับหนี้ margin balance ต่ำกว่ำจุดสูงสุดเดิมมำก แปลว่ำ ตลาดกระทิ งหุ้นจีนขาขึน้ ยังวิ่ งได้อีกไกล!!!
ความสาเร็จของวัคซีนโควิ ดหนุนอาเซียนฟื้ นตัวแรง เพรำะเป็ นภูมภิ ำคทีโ่ ดดเด่นด้ำนกำรท่องเทีย่ ว นอกจำกนี้ รัฐบำล
อาเซียน 
ลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ประชำกรหลำยประเทศอยู่ในภำวะ Demographic Dividend ยังคงสนับสนุนกำรเติบโตในระยะยำว
หุน้ เวียดนำมน่ำสนใจ เพรำะศักยภำพกำรเติบโตสูง แถมมีโอกำสอัพเกรดเป็ น EM ทยอยสะสม KT-CLMVT
หุ้นย่อลงเพราะโควิ ดน่ าทยอยสะสม อินเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรำยได้ของรัฐ ทัง้ ส่วนทีก่ ำลังเพิม่ ขึน้ ผ่ำนกำรจัดเก็บ
ภำษี (GST) ตลอดจนแหล่งที่มเี ยอะแต่ยงั รอให้นำมำใช้คอื กำรขำยทรัพย์สนิ และ privatization ช่วยลดควำมเสีย่ งจำก
อิ นเดีย
(มุมมองบวก)  ภำวะขำดดุลงบประมำณหำกรัฐบำลต้องใช้จ่ำยเพิม่ เติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเงินเฟ้ อเพรำะต้นทุนพุ่งคงแค่ชวครำว
ั่
ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตัว financial deepening ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization
แนวโน้ มดีมานด์น้ามันโลกอ่อนแอไม่น่ารับราคาที่สูงกว่าปัจจุบนั ได้มากเท่าไรนัก เรำจึงไม่ค่อยสนใจกำรลงทุนใน
น้ามัน
 สินทรัพย์ทต่ี อ้ งพึง่ พำกำรปรับตัวขึน้ ของรำคำน้ำมัน เพรำะน่ำจะเผชิญควำมเสีย่ งขำลง (downside risks) มำกกว่ำขำขึน้
สิ นทรัพย์
เฟดผ่านจุดพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ยา้ แนวโน้ ม “ทองขาลง” เฟดคงพยำยำมคุมยีลด์แท้จริง (TIPS 10Y)
ทองคา
 สูงกว่ำ -1% ไปสักระยะ และไม่น่ำกดยีลด์ฯลงมำกจำกระดับปัจจุบนั หำกเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้ นตัวหลังฉีดวัคซีน
ทางเลือก
อานาจกาหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจากัดในภาพรวม ยีลด์พนั ธบัตรเริม่ ทรงตัวช่วยหนุ นรำคำฟื้ นและคงยืน
อสังหาริ มทรัพย์ 
ต่อไปได้ในตลำดทีส่ ถำนกำรณ์โควิดคลีค่ ลำย ทว่ำศักยภำพกำรเติบโตระยะยำวของอสังหำฯภำพรวมอำจจะไม่คอ่ ยโดดเด่น
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 บริ ษัทไม่สามารถ
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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