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หุ้นจีนเทรดในสหรัฐ (ADRs) เผชิญแรงกดดันจากข่าวผู้คุมกฎตลาด

สหรัฐ (SEC) จะเริ่มใช้เกณฑ์บังคับให้บริษัทต่างชาติเปิดเผยข้อมูล

บางอย่างซึ่งขดัต่อกฎหมายจีน นกัลงทนุรูก้นัดีว่าระเบียบใหม่ที่เขียนขึน้มา

ตัง้แตส่มยั ปธน.ทรมัป์ พุ่งเปา้เข่ียหุน้จีนพน้ตลาดสหรฐั 

ประเด็นนี้มิใช่เรื่องใหม่ บรรดาบริษัทจีนที่ เข้าข่ายได้รับผลกระทบ

เตรียมพรอ้มโดย “กลับบา้น” หันมาระดมทุนและจดทะเบียนซือ้ขายใน

ตลาดฮ่องกง หนนุหุน้ของ Hong Kong Exchanges & Clearing ซึ่งด าเนิน

กิจการตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (HKEX) บวกแรงกวา่ 3% ในวนัที่มีข่าว 

บริษัทจัดการลงทุนใหญ่สุดในโลก BlackRock ระบุใน commentary 

สปัดาหท์ี่แลว้ว่าน่ีคือ “จุดเข้าซือ้หุ้นจีน” ที่น่าสนใจ โดยยงัคงใหน้ า้หนัก

การลงทนุ “สินทรพัยจี์น” ทัง้หุน้และตราสารหนีม้ากกวา่ปกติ (overweight) 

ขณะ Allianz คาดมาตรการกระตุ้นคลังสหรัฐจะดีต่อเศรษฐกิจโลกด้วย 

โดยเฉพาะผูส้ง่ออกอนัดบั 1 อย่าง “จีน” มีโอกาสไดส้ว่นแบง่ถึง $6 หมื่นลา้น 

จากยอดน าเขา้ของสหรฐัซึง่น่าจะเพิ่มราว $3.6 แสนลา้นในปี 2021-22 
 

 
 

KT-CLIMATE เริ่มซื้อได้ปกติแล้ว เราตั้งใจวางตัว KT-CLIMATE เป็น 

“หุน้โลก” ในพอรต์ เพราะมีการกระจายดีในแง่ภมูิศาสตร ์และเช่ือวา่ธุรกิจที่

สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดลอ้ม ก าลงัไดร้บั “ลมหนนุ” ทัง้เงินลงทนุ

จากภาครฐั รวมถึงกฎระเบียบที่ใชข้บัเคลื่อนสูเ่ปา้หมาย Climate Change 

เรือหายตดิ-หุน้ไปต่อ 
สองเรื่องไม่เกี่ยวกันเลย มาบรรจบในเวลาไล่เลี่ย เรือยกัษ์ Ever Given 
กลบัมาลอยล าไดส้  าเรจ็หลงั “ติดขอบ” ขวางคลองสเุอซยาวนานกว่า 6 วนั 
ขณะหุน้จีน A-Shares ซึ่งผู้ลงทุนบา้นเรามีกันไม่นอ้ย “ติดดอย” มานาน
กวา่ 6 สปัดาห ์ก็อาจจะผ่านพน้จดุต ่าสดุของรอบไปเรียบรอ้ยแลว้เช่นกนั 
China Securities Journal สปัดาหท์ี่แลว้ (23 มี.ค.) ออกบทความลงหนา้
หนึ่งชีธ้นาคารกลางจีน (PBOC) ไม่น่าจะเข้มงวดนโยบายการเงินอย่าง
รวดเร็ว โดยเศรษฐกิจจีนพืน้ฐานดี ช่วยลดความเสี่ยงเงินทุนไหลออก 
(capital outflows) ความเห็นล่าสุดจากสื่อรายส าคัญซึ่งท าหน้าที่ เป็น
กระบอกเสียงของรฐับาลปักก่ิง สอดคลอ้งกับมมุมองของผูว้่าฯ PBOC ซึ่ง
สง่ซิกก่อนหนา้นัน้ไม่ก่ีวนัวา่ “ยงัมีช่องใหป๊ั้มสภาพคลอ่งเพิ่ม” แมแ้บงกช์าติ
จีนโชวค์วามนิ่ง net neutral ไม่ดดูไม่ฉีดสภาพคล่องสทุธิมานานแลว้ 
เม่ือต่อภาพเข้ากับวลี “As Long As It Takes” ของประธานเฟด และ
การประกาศเพิ่มอัตราเข้าซื้อสินทรัพย์ของ ECB สังเกตได้ชัดว่า 
ธนาคารกลางหลกัของโลก “ผ่อนคลาย” ยิ่งขึน้ในช่วง 1-2 สปัดาหท์ี่ผ่านมา 
ขณะกระบวนการปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกัน (reconciliation) 
ระหว่างตลาดการเงินกบัเฟดยงัคงด าเนินไปดว้ยดี โดยนกัลงทนุเช่ือมั่นมาก
ขึน้เก่ียวกับนโยบายการเงินและแนวโนม้เศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเรือ
ยกัษ์หลดุพน้ขอบคลองน่าจะช่วยคลายกังวลสภาวะชะงกังนัดา้นอุปทาน 
(supply disruption) และความเสี่ยงเงินเฟ้อพุ่งในระยะสัน้ 
ยีลดพ์ันธบัตรสหรัฐ 10 ปีพุ่งขึน้ราว 1.2% จากระดบัปิดต ่าสุดในเดือน 
ส.ค. Growth-to-Value Rotation “หุน้กลุ่มตามพลิกขึน้น า” ด าเนินมาเกือบ 
5 เดือนแลว้นบัตัง้แต่รบัข่าวดีวคัซีนไฟเซอรช์่วงตน้ พ.ย. ถือว่า “นานมาก” 
ส าหรบัเกมฉาบฉวยบนการเรง่ขึน้ของเงินเฟ้อตามวฏัจกัรระยะสัน้ (cyclical 
inflation) ขณะปัจจัยเชิงโครงสรา้งระยะยาวบ่งชีไ้ปในทาง “เงินเฟ้อต ่า” 
(disinflation) อาจเขา้มาจบรอบ rotation trades เมื่อใดก็ได ้แลว้หลงัจาก
นัน้นกัลงทนุคงหนักลบัไปสนใจพืน้ฐานการเติบโตระยะยาวของแต่ละธุรกิจ 
ณ ราคาเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขใหม่ “อตัราคิดลด (discount rates) สงูกว่า
ปีที่แลว้” เราเช่ือว่ากองทนุสไตล ์Growth & Quality ซือ้การเติบโตสมราคา 
growth-at-REASONABLE-price น่าจะโดดเดน่หลงัสิน้สดุการปรบัฐาน 
กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เราเน้น มีความสมดุลพรอ้มปัจจัยขบัเคลื่อน
การเติบโตระยะยาว KT-Ashares, KT-CHINA, KT-WTAI, KT-ASIAG 
และลา่สดุ KT-CLIMATE พรอ้มเสรมิตลาดที่น่าจะท าไดด้ทีัง้ 2 สถานการณ์
ไม่ว่าดอลลารส์หรฐัจะแข็งหรืออ่อนค่าคือ “หุน้ไทย” โดยเลือกใช้ KTEF 
นอกจากนีเ้ราชอบกองทนุที่เนน้อสงัหาฯ KT-PIF, KT-PROPERTY เพื่อรบั
โอกาสฟ้ืนตวัอย่างจริงจงัหลงักระจายวคัซีนป้องกนัโควิด รวมถึงตลาดที่มี
สตอรี่เฉพาะตัวอย่างเวียดนามผ่าน KT-CLMVT เราเช่ือว่าทั้งหมดนีค้ือ
สว่นผสมที่ลงตวั ณ ปัจจบุนัและตอ่ไปในช่วงไตรมาสขา้งหนา้ 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

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

ต่างประเทศ  

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

ตราสารทุน 

ไทย  หุ้นไทยมีโอกาส outperform รบัปัจจยับวก: วคัซนีโควดิหนุนควำมคำดหวงัอนำคตกำรท่องเทีย่ว เงนิเฟ้อเร่งขึน้ส่งผลดตี่อ
ประเทศทีเ่งนิเฟ้อต ่ำ หุน้ไทยมภีำพลกัษณ์เป็นตลำด “วฏัจกัร” (cyclical) น่ำใชร้บัประโยชน์ทำงออ้มจำกรำคำโภคภณัฑข์ำขึน้ 

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  
กระแสเกง็ก าไรมากจนเลยเถิด (excessive risk taking) เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด “อบุติัเหตุ” ในตลาดหุ้นสหรฐั 
ควำมคำดหวงัเงนิเฟ้อระยะยำวเริม่ฟ้ืน สะท้อนว่ำตลำดกบัเฟดก ำลงัปรบัมุมมองให้สอดคล้องกนัมำกขึ้น เรำเน้นกำร
ลงทุน megatrends (สว่นใหญ่หุน้สหรฐั) มุ่งแสวงหำธุรกจิทีไ่ดป้ระโยชน์จำก AI โดยไมจ่ ำกดั sector คอื KT-WTAI 

ยุโรป  ราคาหุ้นซึมซบัความคาดหวงัเชิงบวกไว้พอสมควร ขณะเศรษฐกิจยุโรปฟ้ืนตวัช้า อย่ำงไรกต็ำม ขอ้ตกลงกำรคลงั
ของอยีรูวมถงึ “แผนปฏริปูสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแกปั้ญหำ 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 โดยลงทุนดว้ยเงนิกอ้นใหญ่และถอืระยะยำว เนื่องจำกกองทุนหลกัมทีมีงำนวเิครำะหแ์ละบรหิำร
พอร์ตขนำดใหญ่ ครอบคลุมและเจำะลกึลงไปในแต่ละประเทศหลกัๆได้อย่ำงทัว่ถึงครบถ้วนทัง้ภูมภิำค มุ่งแสวงหำหุน้ 
“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
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Mutual Fund Risks 
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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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