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Nothingburger
Jackson Hole สัมมนาใหญ่ประจาปี (online) ผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์
นักลงทุนตอบรับแง่บวก ยีลด์แท้จริงดิ่งลงแรงกว่ายีลด์พนั ธบัตร หนุนความ
คาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐทะยานขึน้ รับคากล่าวปาฐกถาของ Jerome Powell
ซึ่งโดนสื่อบางรายวิจารณ์ว่า Nothingburger แทบไม่มีสาระสาคัญแค่ออก
แนว dovish ผ่อนคลายเช่นเคย ยา้ เงินเฟ้อสูง ชั่วคราว พร้อมเปรยว่าจะเริ่ม
tapering ภายในปี นี เ้ ลยก็ ไ ด้ถ้า ตัว เลขดี แต่ ยัง ไม่ เ ผยรายละเอี ย ดอะไร
นักวิเคราะห์บางส่วนจึงขยับคาดการณ์ว่า เฟดน่าจะประกาศลด QE ใน
เดือน พ.ย. เลื่อนออกไปจากเดิม ก.ย. เพื่อสังเกตผลกระทบของโควิดเดลตา
เราไม่ยดึ ติดกับคาพูดของ Powell เนื่องจากประวัติท่ผี ่านมาประธานเฟด
ผูน้ ีไ้ ม่ค่อย proactive สามารถกลับวิวได้ 180 องศาถ้า “เห็น” ปั จจัยเปลี่ยน
ดังนั้น ข้อมูลแรงงานสหรัฐ วันศุกร์ (3 ก.ย.) จึงทวีความสาคัญต่อทิศทาง
ตลาดในระยะถัดไป เราคาดหวังว่า ความผันผวนอาจมาเยือนอีกครัง้ ใน
สัปดาห์นี ้ จึงควรใช้ความสุขมุ ไม่รบี ร้อนเข้าไปรับความเสี่ยงสูงๆ แต่ยงั สงวน
สภาพคล่องไว้หลังสินทรัพย์เสี่ยงตีปีกดีใจลา้ หน้าไปนิด
กวาดตาดูมุมมองของผู้ร่วมตลาด ทีมกลยุทธ์หนุ้ เอเชีย JPMorgan คาด
ว่าดัชนี MSCI AC Asia ex Japan อาจกลับขึน้ ไปเยือนจุดสูงสุดเดิมในช่วง
ที่ เ หลื อ ของปี หรื อ +17% จากระดั บ ปั จ จุ บั น ด้ว ยหลากหลายปั จ จั ย
สนับสนุน ซึ่งมีความเป็ นไปได้สูง อาทิ โควิดเดลตาระบาดน้อยลง จีนลด
ความแรงของการปรับปรุ งกฎระเบียบใหม่ๆ แนวโน้ม เศรษฐกิ จ ปี หน้ามี
โอกาสสดใสขึน้ จาก การบริโภค ลงทุน (capex) ขณะสินค้าคงคลังยังอยู่ใน
ระดับต่ า จี นผ่อนคลาย สหรัฐกระตุน้ รวมถึงความชัดเจนด้า นนโยบาย
การเงินของเฟด มองตลาดหุน้ จีน upside มากสุด (แต่ไม่จาเป็ นต้องมาเร็ว)
เพราะนักลงทุนกังวลมากไป รองลงมาคือ หุน้ อาเซียน (ถ้าสถานการณ์โควิด
ดีขนึ ้ จริง) ตามด้วยไต้หวัน/เกาหลี น่าจะเหนือกว่าฮ่องกงกับอินเดีย
Goldman Sachs คาดการณ์ “หุ้นญี่ปุ่น” มีโอกาส “มา” ช่วงไตรมาส 4
หลังดัชนีหุน้ สหรัฐและยุโรปเดินหน้าทา new highs แต่ TOPIX ยังล้าหลัง
ขาใหญ่วอลล์สตรีทนาเสนอรายงาน (20 ส.ค.) เชื่อ “จุดเปลี่ยน” กาลังมา
โดยคาดว่า หุน้ ญี่ ปุ่นน่าจะปรับตัวขึน้ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.) ถึงสิน้ ปี
เนื่องจากสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายหลังเร่งฉีดวัคซีนหนุนเศรษฐกิจฟื ้ น
ปั จจัยการเมืองจะชัดเจนยิ่งขึน้ เมื่อเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งปลายปี ขณะหุน้
ญี่ ปุ่ นราคาไม่ แพง ต่า งชาติถื อ ครองน้อย โกลด์แ มนชอบหุน้ ขนาดใหญ่
(large cap) ธีมเปิ ดเมือง (going out) เคลื่อนไหวตามตลาด (high beta)
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
พุ่งทะยานรับถ้อยแถลง dovish nothingburger ของ Powell ที่งานสัมมนา
Jackson Hole เป็ นปั จจัยหนุนหุน้ เอเชีย (รวมถึงจีน) เริ่มฟื ้ นตัวจากระดับต่า
ผูล้ งทุนจานวนมากมีสินทรัพย์ดงั กล่าวเยอะแล้วก็สามารถถือลงทุนต่อไปได้
ตั ว หลัก ๆอาทิ KT-ASIAG, KT-CHINA, KT-Ashares ส่ ว นกองทุ น ที่ เ น้น
อาเซียนเช่น KT-ASEAN, KT-CLMVT รวมถึงหุน้ ไทยก็น่าจะปรับตัวขึน้ ได้ดี
(และอาจโดดเด่น) บนความหวัง เร่งฉี ดวัคซีนโควิด-เปิ ดเมือง ท่ามกลาง
บรรยากาศที่เฟดดูผ่อนคลายมากๆดังเช่นปั จจุบนั
ประธานเฟดแสดงท่า ที “ผ่ อ นคลายสุ ด ” และคงไม่ มากกว่านี้แล้ ว
(ต่อไปอาจเข้าสู่โหมดเข้มงวด) จึงควรเติมสินทรัพย์ท่ีแตกต่างและน่าจะ
ได้รบั ประโยชน์หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีทาให้เฟดหันมาลด QE
เร็วขึน้ โดย “หุน้ ญี่ปน”
ุ่ มีโอกาส outperform ในกรณีดงั กล่าว แถมน่าสนใจ
ในฐานะตลาดพัฒนาแล้วที่ยงั รอ “เปิ ดเมือง” (สหรัฐ, ยุโรป เปิ ดได้นานแล้ว)
อาจพิจารณาค่อยๆเริ่มทยอยสะสม KT-JAPAN และ KTJPFUND
กองทุ น เปิ ดเคแทม เจแปน อิ ค วิ ตี้ ฟั น ด์ (KT-JAPAN) เน้นลงทุนใน
หน่วยของ Horizon Japanese Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก)
มุ่งบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 2/3
ในบริ ษั ท ญี่ ปุ่ นขนาดเล็ ก (Smaller Japanese Companies) ซึ่ง หมายถึ ง
บริ ษั ท ที่ มี market cap ต่ า สุด 25% ของตลาดญี่ ปุ่ น ทั้ง นี ้ หุ้น ขนาดเล็ ก
(small cap) มีโอกาสโตสูง ตรงกับปั จจัยที่ตอ้ งการลงทุน (pure exposure)
เพราะมักทาธุรกิจน้อยประเภท และมีโอกาสควบรวมกิจการ (M&A)
กองทุนเปิ ดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟั นด์ (KT-JPFUND) เน้น
ลงทุ น ในหน่ ว ยของ iShares Core Nikkei 225 ETF มุ่ ง บริ ห ารให้ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average
(ดัชนีหรือตัวชีว้ ัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ ในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนเดียวกับจานวนหุน้ ในดัชนีนิคเคอิ 225
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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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว สถานการณ์โควิดคลีค่ ลายลงบ้างจนเริม่ เปิ ดเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
ไทย
 ตลาดหุน้ ไทยอาจมี “รันเวย์” ไม่ยาวนัก เพราะศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น
KT-WEQ ควงคู่ KT-CLIMATE ตลาดเผชิญความไม่แน่ นอนสูงเหมาะกับ พอร์ตสไตล์ 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
ธี มเปิ ดเมืองที่ยงั มีอยู่ในตลาดพัฒนาแล้ว ญี่ป่ ุนเร่งฉีดวัคซีน ปั จจัยการเมืองน่ าจะชัดเจนขึน้ เมื่อใกล้เลือกตัง้ ปลายปี
ญี่ปนุ่
 หุ้นญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถือครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ
น่าสนใจลงทุนทัง้ KT-JPFUND (passive ตาม Nikkei 225) และ KT-JAPAN (active / small cap)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
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
Fund Flows เข้ามาแรง “ถือ” รับการฟื้ นตัว ทว่าในระยะยาวปั จจัยขับเคลื่อนของอาเซียนไม่ค่อยโดดเด่น อย่างไรก็ตาม
อาเซียน 
หุน้ เวียดนามน่าสนใจสุดเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM สนับสนุนการลงทุน KT-CLMVT
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
 ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว “ยีลด์แท้จริง” ยังมีโอกาสกลับตัวขึน้ อาจกดดันราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคา
ประธานเฟดผ่อนคลายสุดทางแล้ว เฟดควรหันมาควบคุ ม เงินเฟ้ อ จริง จัง หากเป็ นจริง จะบัน่ ทอนความต้อ งการ
สิ นทรัพย์
โลหะ &
สินทรัพย์ inflation hedge เพิม่ ความเสี่ยงขาลงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง หุน้ กลุ่มโลหะและเหมืองแร่ แม้ดมี านด์
ทางเลือก

เหมืองแร่
ระยะยาวจากปั จจัยหลักๆเช่น EV, Climate Change ยังแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุน้ 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 งทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตั้งจาก 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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