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“หัวหรงหลังสงกรานต”์ สปัดาหท์ี่ผ่านมาหุน้จีน A-shares รีบาวดร์บัข่าว
หน่วยงานก ากบัดแูลธนาคารและประกนัยืนยนัว่า “บริษัทจดัการสินทรพัย์
หวัหรง” รฐัวิสาหกิจใหญ่ผูบ้ริหารหนีเ้สีย ยงัคงด าเนินงานตามปกติและมี
สภาพคล่องเพียงพอ ช่วยคลายความวิตกในตลาดเครดิตย่านเอเชียซึ่งถึง
จุดพีคช่วงที่เราหยุดสงกรานต ์อันมีสาเหตุมาจากหัวหรงยงัไม่ส่งรายงาน
ประจ าปีเบือ้งตน้ (preliminary results) หลังพน้ก าหนดสิน้เดือนที่แลว้... 
ล่าสดุบริษัทฯประกาศเมื่อวนัอาทิตยว์่าจะยงัไม่เผยแพร่รายงานของผูส้อบ
บัญชี (audited results) ส าหรบังบก าไรขาดทุนปี 2020 ภายในสิน้ เม.ย. 
ซึ่งเป็นเสน้ตายของตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกงเพราะ auditors ตอ้งการเวลา
ตรวจสอบบางธุรกรรมเพิ่มเติม ท าใหน้ักลงทุนกังวลกระตุน้แรงเทขายท า
ก าไรหุ้น a-shares ในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ ้น (26 เม.ย.) เรายังยึด
สมมุติฐานเดิมคือ การปล่อยหัวหรงล้มละลาย/แฮรค์ัทหนีจ้นนักลงทุน
ต่างชาติเสียหายหนกั “ไม่ใช่ทางเลือก” ของรฐับาลจีน เพราะไดไ้ม่คุม้เสีย
เมื่อเทียบกบัการ “อุม้” (หรอืวิธีใกลเ้คียง) โดยไม่วา่จีนจะบรหิารจดัการดว้ย
วิธีใด ต้องไม่พังตลาดเครดิต/ตลาดหุ้น นอกจากนี ้PBOC น่าจะชะลอ
แนวทางเขม้งวดนโยบายการเงิน และหากออกมาตรการสนับสนุนตลาด
เครดิต ก็จะสง่ผลขา้งเคียงช่วยเสรมิสภาพคลอ่งแก่ตลาดหุน้ดว้ย 
ครั้งก่อนเราตั้งข้อสังเกต เฟดส่งสัญญาณ “ปรับเล็ก” (minor change) 
นโยบายคลา้ย operation twist ช่วยยกระดบัราคาสินทรพัยแ์ทบทัง้กระดาน 
ตลาดหุน้โลกระยะนีจ้ึงน่าจะ “ขึน้ง่ายกว่าลง” เลือกใชส้ตูร “ซือ้สวนข่าวรา้ย” 
ส าหรบั positions ที่ชอบอยู่แลว้ไดแ้ก่ 5 กองทนุหุน้ต่างประเทศซึ่งมีปัจจัย
ขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่นประกอบดว้ย KT-CLIMATE, KT-WTAI, KT-

ASIAG, KT-CHINA, KT-Ashares นอกจากนีก้็คงจะมีโอกาสลงทุนใหม่ๆ
ผดุขึน้ไดอ้ีกซึง่อาจมาในรูปของ “ข่าวรา้ย” เตรียมใจไวใ้หพ้รอ้ม! 
สัปดาหนี์เ้หน็โอกาสทยอยสะสม 2 กองทุนทีแ่ตกต่างกัน 
KT-HEALTHCARE การลงทนุสไตล ์defensive growth น่าจะทนทานหาก
สถานการณโ์ควิดระบาดหนกัยิ่งขึน้ 
KT-INDIA น่าสนใจส าหรบัชาวสวน (contrarians) เพื่อรบัโอกาสจากราคา
ย่อลงดว้ยความกังวลระยะสั้น ในตลาดหุน้อินเดียซึ่งอุดมไปดว้ยปัจจัย
ขบัเคลื่อนการเติบโตระยะยาว 

เตรียมพร้อมก่อนพฤษภาฯ 
“Sell in May and Go Away” ภาษิตการเงินโบราณอนัเป็นที่รูจ้ักกันอย่าง
แพรห่ลายยาวนานตัง้อยู่บนความเช่ือว่า สภาพอากาศอบอุ่นขึน้ (ในสหรฐั
และยุโรป) มักท าใหส้ภาพคล่องลดลงเน่ืองจากเทรดเดอรบ์างส่วนไปพกั
ร้อน liquidity risk สูงขึน้กดดันโอกาสแสวงหาก าไรจากตลาดหุ้นช่วง 
summery พ.ค.-ต.ค. ใหด้อ้ยกว่าอีก 6 เดือนที่เหลือ (wintery พ.ย.-เม.ย.) 
นกัลงทนุที่เช่ืออย่างนีจ้ึงเทขายลดสดัส่วนหุน้ในเดือน พ.ค. (ปลายฤดใูบไมผ้ลิ) 
แลว้ค่อยกลบัเขา้ซือ้ในเดือน พ.ย. (กลางฤดใูบไมร้ว่ง) เว็บไซต ์Investopedia 
เผยสถิติจากบางแหล่งขอ้มลูพบว่า ผลตอบแทนของดชันี Dow Jones ช่วง 
summery แย่กว่า wintery โดยเฉลี่ยระหว่างปี 1950-2013 แต่หลงัจากนัน้
เป็นตน้มาภาษิตโบราณดงักล่าวดูเหมือน “ไม่เวิรค์” เพราะมีหลายปีที่หุน้
ทะยานขึน้ พ.ค.-ต.ค. ถา้ใครเช่ือ Sell in May ปีนัน้ก็ “ขายหม”ู ชวดก าไร 
“ข่าวร้าย” มักสร้างโอกาสซือ้ดีๆ ในตลาดหุน้ขาขึน้ 
 

 
 

24 มี.ค. หุ้นจีนเทรดในสหรัฐ (ADRs) ร่วงยกแผง หลงัคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์องสหรฐั (SEC) เริ่มใชก้ฎเกณฑ์
ใหม่ซึ่งรูก้นัทั่วไปว่าน่าจะพุ่งเป้าขบัหุน้จีนใหพ้น้สหรฐั ตลาดฮ่องกงรบัข่าว
ในวนัถดัมา จากนัน้ดชันี MSCI China ก็พน้จดุต ่าสดุแลว้เริ่มกลบัตวัขึน้ 
 

 
 

29 มี.ค. Archegos เฮดจ์ฟันด์ซึ่งกู้เงินลงทุนเกินตัว (overleveraged) 
ขาดทนุมหาศาลและโดนบงัคบัขาย (forced liquidation) เป็นข่าวฮือฮาส่ง
ทา้ยไตรมาสแรก แต่แลว้เรื่องที่ดูรา้ยก็กลายเป็นฉากโหมโรงของตลาดหุน้
ขาขึน้เดือน เม.ย. ซึง่น าโดยกลุม่เทคโนโลยี Nasdaq +7.3% จากวนันัน้ 
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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 megatrends (สว่นใหญ่สหรฐั) KT-WTAI และ KT-HEALTHCARE ซึง่รำคำน่ำสนใจเทยีบกบัโอกำสโต 

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 
(มุมมองบวก)  

หุ้นย่อลงเพราะโควิดน่าทยอยสะสม อนิเดยีม ี“พลงัแฝง” ในแหล่งรำยไดข้องรฐั ทัง้ส่วนทีก่ ำลงัเพิม่ขึน้ผ่ำนกำรจดัเกบ็
ภำษี (GST) ตลอดจนแหล่งที่มเียอะแต่ยงัรอใหน้ ำมำใช้คอื กำรขำยทรพัย์สนิและ privatization ช่วยลดควำมเสีย่งจำก
ภำวะขำดดุลงบประมำณหำกรฐับำลต้องใช้จ่ำยเพิม่เตมิเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ ขณะเงนิเฟ้อเพรำะต้นทุนพุ่งคงแค่ชัว่ครำว 
ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยำวโดดเด่น: แรงงำนขยำยตวั financial deepening ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization 

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 ์ 
อ านาจก าหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจ ากดัในภาพรวม ยลีด์พนัธบตัรเริม่ทรงตวัช่วยหนุนรำคำฟ้ืนและคงยนื
ต่อไปไดใ้นตลำดทีส่ถำนกำรณ์โควดิคลีค่ลำย ทวำ่ศกัยภำพกำรเตบิโตระยะยำวของอสงัหำฯภำพรวมอำจจะไมค่อ่ยโดดเด่น 

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 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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