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เราระมัดระวังมากขึ้น พยายามลดสถานะลงทุนที่อ่อนไหว “ไม่พรอ้ม” 
เผชิญการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และในทางตรงขา้มจึงหันไปเพิ่มน า้หนัก
สินทรพัยท์ี่มีความพรอ้มรบัมือ “เฟดขึน้ดอกเบีย้/ลด QE” มากกว่า 
KT-HEALTHCARE หุ้นสไตล ์defensive growth น่าจะ “พร้อม” รบัมือ
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเงินเฟ้อไดด้ีกว่ากลุ่มอื่นๆ (อ่านเพิ่มเตมิ “ฉีดวคัซีน
ใหพ้อร์ตดว้ย HEALTHCARE” KTAM Focus 13 ม.ิย.) 
KT-CHINABOND “พร้อม” รับมือการปรับนโยบายของเฟด เพราะจีน
เริ่มกระบวนการ normalization ทยอยถอนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมา
นานก่อนใคร ยีลดพ์นัธบตัรจีนก็สงูกวา่ของสหรฐัมาก นอกจากนี ้การลงทนุ
ตราสารหนีจี้นตัง้อยู่บนสองแนวโนม้ใหญ่ระยะยาวระดบั megatrends 
1. Open Up จีนเพิ่งเปิดประตูตอ้นรบัทุนโลกมาไดไ้ม่นาน ต่างชาติยังถือ
ครองนอ้ย fund flows จงึมีแนวโนม้ไหลเขา้ตลาดบอนดจี์นอย่างตอ่เน่ือง 
2. Adoption เงินหยวนถูกน าไปใช้หมุนเวียนในตลาดโลกมากขึน้เรื่อยๆ 
IMF เผยสถิติทุนส ารองระหว่างประเทศ เงินหยวนครองส่วนแบ่งตลาด 
(market share) เพิ่มขึน้ 5 ไตรมาสติดต่อกนั 

หมดโปรโมช่ัน 
อะไรคือความเส่ียงหลักครึ่งปีหลัง? คงเป็นค าถามคาใจผูล้งทนุจ านวนมาก 
เราตอบว่า “เงินเฟ้อ” นั่นแหละ! ท าไมล่ะ? ทัง้ที่เราประกาศกรา้วเป็นเจา้แรกๆ 
“เลิกกลวัเงินเฟ้อ” (KTAM Focus 23 พ.ค.) ค าอธิบายค่อนขา้งซบัซอ้นดงันี ้
ตลาดลดความคาดหวังเงินเฟ้อ “ระยะไกล” อีกหลายปีข้างหน้า 
(breakeven inflation ในตลาดบอนด์ปรับตัวลง) เพราะเ ง่ือนไขการ
ตดัสินใจของเฟด (reaction function) ย า้ว่า “คมุอยู่” ถา้เงินเฟ้อพุ่งแรงเกิน
คาดนานๆก็จะขึน้ดอกเบีย้/ลด QE ตลาดจึงมั่นใจว่า “เงินเฟ้อระยะไกล” 
อย่างไรก็ต ่า แต่ปัจจัยหนุนเงินเฟ้อของเศรษฐกิจจริงปัจจุบัน ดีมานดพ์ุ่ง
สวนทางซัพพลายที่ติดขัดขาดแคลน ดูเหมือนจะยังไม่คลี่คลายง่ายๆ 
หลักฐานปรากฏในเสียงสะทอ้นมากมายจากบรรดาผูป้ระกอบการตาม
รายงาน PMI และ ISM เดือน มิ.ย. ดงันัน้หากราคาสินคา้/บริการยงัพุ่งขึน้
ไม่หยดุสกัทีจนกลไกของเฟดท างาน ก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุน้
และสินทรพัยเ์สี่ยงทั่วไปเป็นวงกวา้งอย่างหลีกเลี่ยงไดย้าก 
Mohamed El-Erian นักเศรษฐศาสตรแ์ถวหน้า แสดงความวิตกเก่ียวกบั
ท่าทีของเฟด ที่ไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาเงินเฟ้อ เรียกว่า behind the 
curve ปรบันโยบายชา้ไม่ทนัการณ ์เพิ่มความเสี่ยงอนาคตขา้งหนา้อาจตอ้ง
กลบัล าเรง่ขึน้ดอกเบีย้ฉดุเศรษฐกิจถดถอย ดงัเช่นบทเรยีนในอดีต 
CNBC Global CFO Council เผยผลส ารวจบรษัิทต่างๆทั่วโลก (1-16 มิ.ย.) 
ชีบ้รรดา CFO กงัวลตน้ทนุและค่าจา้งสูงขึน้ บริษัทอเมริกนัส่งสญัญาณขึน้
ราคาถา้เงินเฟ้อยงัพุ่ง แถมไม่คอ่ยเช่ือมั่นว่าเฟดจะช่วยคมุระดบัราคาได ้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) อัพเกรดประมาณการ GDP 
สหรฐัปีนี ้จากเดิม +4.6% เป็น +7.0% โตแรงสดุตัง้แต่ 1984 ส่วนปี 2022 
ปรับเพิ่มจาก +3.5% เป็น +4.9% สะท้อนการฟ้ืนตัวจากโควิด ภายใต้
สมมตุิฐาน รฐับาลไบเดนจะผลกัดนัแพคเกจโครงสรา้งพืน้ฐาน (American 
Jobs Plan) และแผนใช้จ่ายด้านสังคม (American Families Plan) ได้ส  าเร็จ 
เพราะทัง้สองโครงการสอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะของ IMF ที่อยากใหเ้พิ่ม
ผลิตภาพ (productivity) พัฒนาการศึกษา และเปิดทางให้ผู้หญิงเข้าสู่
ตลาดแรงงานมากขึน้ พรอ้มกันนีย้งัคาดการณด์ว้ยว่าเงินเฟ้อ PCE จะพุ่ง
สูงสุดถึง 4% ในช่วงครึ่งปีหลังก่อนที่จะเริ่มชะลอลง โดยชี้จ  านวนคน
วา่งงานเยอะช่วยจ ากดัการเพิ่มขึน้ของค่าจา้งรวมถึงเงินเฟ้อในระยะยาว 
IMF “ไฟเขียว” เฟดขึ้นดอกเบี้ยปีหน้า! แนะควรเริ่มปรบัขึน้ประมาณ
ปลายปี 2022 - ตน้ปี 2023 เพราะการใชจ้่ายภาครฐัหนุนเงินเฟ้อสูงกว่า
เปา้หมาย นอกจากนีย้งัเช่ือวา่ เฟดน่าจะเริ่มลด QE ช่วงครึง่แรกของปีหนา้ 
ตลาดอาจ “หมดโปรโมช่ัน” ผลตอบแทนง่ายๆจากเงินที่ธนาคารกลาง
พิมพ์ให้ฟรีๆคงหายากกว่าเดิม เมื่อไฟเขียวหลายดวงเปิดทางเฟดขึน้
ดอกเบีย้/ลด QE สญัญาณเตือนทยอยมา อาทิ หุน้สหรฐัเดินหนา้ all-time 
highs เจา้หนา้ที่เฟดหลายคน (ท าเป็น) แตกแถวอยากเร่งถอนมาตรการ
ผ่อนคลาย และลา่สดุเสียงเชียรจ์าก IMF 

Flash View: จนีส่ังระงบัโหลดแอป Didi 
หน่วยงานก ากับดูแลไซเบอรข์องจีน (Cyberspace Administration of 
China: CAC) ส่ังถอดแอป Didi Global ออกจากทุกสโตร์ เน่ืองจาก
พบว่าแพลตฟอรม์เรียกรถรายใหญ่เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านอย่างผิดกฎหมาย 
การลงดาบฟ้าผ่าเกิดขึน้เพียง 4 วันหลังหุ้นของบริษัทซึ่งระดมทุนได้ 
$67,500 ลา้นเริ่มเทรดในตลาดนิวยอรก์ ทัง้นี ้CAC สั่ง Didi แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ตามเกณฑป์กป้องขอ้มูลแต่มิได้ระบุว่าผิดอย่างไร โดยบริษัทแถลงว่าจะ
ปฏิบตัิตามค าสั่งพรอ้มแจง้ผูท้ี่โหลดแอปไปแลว้ยงัคงใชง้านไดต้ามปกติ 
ผู้จัดการ BlackRock China Fund กองทุนหลักของ KT-CHINA เคยให้
ความเห็นเมื่อเดือนที่แลว้ว่า regulator จีนน่าจะยงัคุมเขม้บริษัทเทคยกัษ์
ต่อไปอีกเป็นปีๆ จงึยงัคง underweight หุน้กลุม่นีต้่อไปอีกสกัพกัใหญ่ 
Fund manager ระมัดระวังแล้ว เราจึงสบายใจที่จะควา้โอกาสเมื่อตลาด
ย่อลงจากประเด็นดงักลา่วโดยทยอยซือ้สะสม KT-CHINA 
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Key Asset View (Long Term) 

 กลุ่ม มุมมอง ปัจจยั 

ตราสารหน้ี 

ไทย  ยลีดพ์นัธบตัรไทยน่าจะคลายความตงึตวัตามสหรฐั แต่ผลตอบแทนต ่าไมค่อ่ยน่าสนใจ มไีวเ้พือ่ใหส้ภาพคล่องเป็นหลกั 

ตลาดพฒันาแล้ว  
กองทุนทีเ่น้นตราสารเกรดสงู ดูเรชัน่ยาว เช่น KT-BOND อาจมไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง risk off ส่วน KT-GCINCOME 
เป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัเครดติ แต่ตลาดพฒันาแลว้ยลีดต์ ่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบา้งเช่น จนี 

จีน 

China Bond มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการมากขึ้น จนีเปิดตลาดดนัตราสารหนี้เขา้ดชันีระดบัโลก ต่างชาตยิงัถอืครองน้อย 
เงนิหยวนมเีสถยีรภาพสงู เป็นปัจจยัดงึดูด fund flows ในระยะยาว ยลีดต์ราสารหนี้จนีสงูกว่าตลาดพฒันาแลว้ อตัราการ
ผดินดัช าระต ่า (แต่มกัเป็นขา่วครกึโครม) ตลาดบอนดจ์นีพฒันาต่อเนื่องเปิดโอกาสสรา้ง alpha แก่กองทุนทีบ่รหิารเชงิรุก 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไมค่อ่ยสมัพนัธก์บัสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ จงึช่วยกระจายความเสีย่งไดด้ ี

ตราสารทุน 

ไทย  ดีเลย ์= รนัเวยส์ัน้ โควดิระลอกใหม่ท าให้การเปิดเศรษฐกจิล่าช้ากว่าแผนเดมิมาก ตลาดหุน้ไทยจงึม ี“รนัเวย์” สัน้ลง
เรือ่ยๆจนเริม่ “ไม่คุม้เสีย่ง” เมือ่นโยบายการเงนิสหรฐัใกลเ้ขา้สูโ่หมด normalization (เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบีย้/ลด QE) 

โลก 
ชอบ KT-CLIMATE 

Climate: The New Defensive รฐับาลทัว่โลกทุ่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกรอ้น Climate Change อยา่งต่อเนื่องไปอกี
หลายปีหรอืหลายสบิปีขา้งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม “ขอ้ตกลงปารสี” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจดัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลอืศนูย ์(net zero) และจ ากดัอุณหภูมโิลกเฉลีย่ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จงึมาแรงแซงทุกธมีลงทุนเขา้ขา่ยหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดงักล่าว 

สหรฐัฯ 
ชอบ Healthcare  

ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้อเมรกิาเหนือ > 80% พ.ค.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

ยุโรป  
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจยับวกไปมากและนานพอสมควร ECB เรง่ซือ้พนัธบตัรช่วยกดยลีดไ์วร้วมถงึแพคเกจกระตุ้นการ
คลงัยงัคงเป็นปัจจยัหนุนเศรษฐกจิ ขณะ “แผนปฏริูปสเีขยีว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็นปัจจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตระยะยาว… หุน้ยุโรปขึน้มามากคงตอ้งพกัฐานบา้ง อาจพจิารณาทยอยสะสมเมือ่อ่อนตวั 

ญ่ีปุ่ น 
(มุมมองบวก)  

สภาพคล่องสูงเป็นปัจจยัหนุนหุ้นขนาดเลก็ BOJ คงขึน้ดอกเบี้ยชา้กว่าธนาคารกลางหลกัอื่นๆ เปิดทางใหพ้อรต์หุน้ 
small cap ซึง่บรหิารเชงิรุกเช่นกองทุนหลกั KT-JAPAN มโีอกาสดทีีจ่ะสรา้งผลตอบแทนชนะตลาด (alpha) 

แปซิฟิก 
เหมาะส าหรบัผู้ท่ีต้องการลดความเส่ียงค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged 
ช่วยลดความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง USD กบัสกุลเงนิของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

ตลาดเกิดใหม่ 
EM แต่ละประเทศ/ภมิูภาคฟ้ืนตวัไม่เท่ากนั ทัง้นี้ระยะยาว Emerging Markets มศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนสงู 
ราคาหุน้ EM ยงัถูกเทยีบกบัตลาดพฒันาแลว้ ขณะเงนิ EM หลายสกุลแขง็คา่ขึน้จากระดบัทีย่งัคงต ่ามาก 

เอเชีย 
(ไม่รวมญ่ีปุ่ น) 

เอเชียน าการฟ้ืนตวั ยกระดบัสู่ “แกนใหม่” (New Core) ของพอรต์หุ้นโลก คนชัน้กลางเตบิโตขบัเคลื่อนการบรโิภค 
ขอ้ตกลงการคา้เสรสีนับสนุนการส่งออก โอกาสเปิดกวา้งส าหรบัพอร์ตเชงิรุก ผูล้งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็นส่วน
หนึ่งของ core positions โดยลงทุนดว้ยเงนิก้อนใหญ่และถอืระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลกัมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสงู” 
และ “โอกาสเตบิโตสงู” เป็นหลกั อกีทัง้มปีระวตัผิลการด าเนินงานโดดเด่นยาวนานและสม ่าเสมอ 

จีน  
หุ้นจีน “จ าเป็นต้องขึ้น” ในระยะยาว เพื่อใหเ้กดิ wealth effect สนับสนุน “การบรโิภค” ปัจจยับวกระยะสัน้: เศรษฐกจิ
ชะลอท าใหร้ฐับาลหนัมาสนับสนุนการเตบิโตมากขึน้ fund flows ต่างชาตมิแีนวโน้มไหลเขา้จนีทัง้ตลาดหุน้และตลาดบอนด์ 
การปรบัฐานทีเ่พิง่ผ่านไปเปลีย่นรปูแบบตลาดขาขึน้จาก liquidity driven กลายมาเป็น quality & growth driven ในปัจจุบนั 

อาเซียน 
(มุมมองลบ) 

โควิดระลอกใหม่ท าให้หลายประเทศเปิดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิม ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวอาเซยีนไม่ค่อยเด่น 
หุน้เวยีดนามน่าสนใจเพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM ทวา่ขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

อินเดีย  
อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้การจดัเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ตลอดจนการขายทรพัยส์นิและ privatization 
ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตวั financial deepening 
ปฏริปู บรโิภคโตสงู digitalization ...หุน้อนิเดยีขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

สินทรพัย์
ทางเลือก 

น ้ามนั  
นโยบายลดโลกร้อนกดดนัแนวโน้มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ต้องพึง่พา
การปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั เพราะน่าจะเผชญิความเสีย่งขาลง (downside risks) มากกวา่ขาขึน้ 

ทองค า  
เฟดผ่านจดุพีคของนโยบายผ่อนคลายนานแล้ว ย า้แนวโน้ม “ทองขาลง” เฟดคงพยายามคุมยลีดแ์ทจ้รงิ (TIPS 10Y) 
สงูกวา่ -1% ไปสกัระยะ และไมน่่ากดยลีดฯ์ลงมากจากระดบัปัจจุบนัเพราะเศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนตวัต่อเนื่อง 

อสงัหาริมทรพัย ์ 
อ านาจก าหนดราคา (Pricing Power) ค่อนข้างจ ากดัในภาพรวม ยลีด์พนัธบตัรเริม่ทรงตวัช่วยหนุนราคาฟ้ืนและคงยนื
ต่อไปไดใ้นตลาดทีส่ถานการณ์โควดิคลีค่ลาย ทวา่ศกัยภาพการเตบิโตระยะยาวของอสงัหาฯภาพรวมอาจจะไม่คอ่ยโดดเด่น 

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 บรษิัทไม่สามารถ
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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