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Health Care Sector ประกอบด้วยหลายกลุ่มย่อย: ยา (pharmaceuticals) 
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เครื่องมือแพทย ์(medical equipment) 
ประกนัสขุภาพ (medical insurance) โรงพยาบาล คลินิก สถานดแูลผูป่้วย/
ผูส้งูอาย ุ(healthcare services) เวชส าอาง (cosmetics) เป็นตน้ หุน้กลุม่นี ้
จึงมีความหลากหลายและแนวโนม้การเติบโตชัดเจน ดว้ยปัจจัยสนบัสนนุ
เชิงโครงสรา้ง เช่น คนอายุยืนขึน้ ประชากรสูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ความ
ปลอดภยัดา้นสขุภาพ/อาหาร เทคโนโลยีกา้วหนา้เรง่พฒันาวิธีรกัษาใหม่ๆ 
การใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ ้น ตลอดจนดีลควบรวมกิจการ (M&A) 
แนวโนม้เหลา่นีส้นบัสนนุการเติบโตของ Health Care อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 
 

ความเคล่ือนไหวของดัชนีย่อยใน Health Care Sector ตัง้แต่ต้นปี (YTD) 
บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ขณะบรรดาบริษัทยา (pharma) เผชิญแรง
กดดนัทางการเมืองและ biotech ปรบัฐานหนกัตามหุน้กลุ่มเทคโนโลยี แต่ 
healthcare services พุ่งทะยานชนะตลาด เพราะคนฉีดวัคซีนแลว้ทยอย
กลับมารบับริการดา้นสุขภาพ เช่น ตรวจร่างกาย ท าฟัน วัดสายตา ฯลฯ 
หลงัจากที่เคยเลื่อนออกไปในช่วงโควิดระบาดหนกั 
“การลงทุนหุน้ Health Care ใหไ้ด้ประโยชนสู์งสุดและมีการกระจาย
ความเส่ียงทีด่ ีควรเลือกกองทุนสไตล ์diversified among subsectors 
นโยบายเปิดกว้างแสวงหาโอกาสลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่มย่อย” 

KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE-A) และ KTAM World 

Healthcare RMF (KT-HEALTHC RMF) ล งทุ น ใน  Janus Henderson 
Global Life Sciences Fund (กองทนุหลกั) เนน้หุน้ของบริษัททั่วโลกซึ่งท า
ธุ ร กิ จ เ ก่ี ยวข้อ งกับ  Life Sciences ลงทุนสไตล์ diversified among 

subsectors สรา้งสมดุล 3 กลุ่มใหญ่: Pharmaceuticals, Biotechnology 
และอื่นๆนอกจากสองกลุ่มแรก ผู้ลงทุนจึงสามารถรับโอกาสเติบโตสูง
จากไบโอเทค ขณะรกัษาคณุสมบตัิส  าคญัของ health care คือ Defensive 

Growth ไว้ได้อย่างลงตัว ราคาหุ้นกลุ่มนี ้ยังน่าดึงดูดมากเมื่อเทียบกับ
โอกาสโตระดบั megatrend เพราะปัจจัยระยะสัน้กดดนัจากประเด็นราคา
ยาและการอนุมัติที่ล่าช้าของ FDA ซึ่งขาดหัวเรือใหญ่ตัวจริง (backlog 
เยอะมาก = upside มหาศาล) ปัจจัยทั้งคู่มีแนวโน้มคลี่คลายถือเป็น
ตวักระตุน้ราคาหุน้ (catalysts) ในระยะกลาง 

KT-HEALTHCARE วัคซีนพอรต์ลงทุน 
หุน้ Biogen +38% (7 มิ.ย.) หลงัองคก์ารอาหารและยาสหรฐั (FDA) อนมุตัิ
ยาอลัไซเมอรค์รัง้แรกใน 18 ปี ตวัยา aducanumab ซึง่บรษัิทไบโอเทคอเมริกนั
ใชช่ื้อการคา้ “Aduhelm” ชะลออาการสมองเสื่อมอันเป็นสาเหตุเสียชีวิต
อนัดบั 7 ในปี 2020 ปัจจุบนัประชากรสหรฐักว่า 6 ลา้นคนเป็นอลัไซเมอร ์
และอาจพุ่งแตะ 13 ลา้นคนในปี 2050 ขัน้ตอนต่อๆไปยงัมีความไม่แน่นอน 
ทว่าหากออกสู่ตลาดแลว้ประสบความส าเรจ็ Aduhelm ก็น่าจะสรา้งรายได้
หลายพนัลา้นดอลลารแ์ก่ผูค้ิดคน้อย่าง Biogen 
หุ้นกลุ่มสุขภาพ (Health Care Sector) ถูกมองข้ามมานาน ตัง้แต่ตน้ปี 
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) +9.79% แพ้ดัช นี  S&P 
500 +13.08% นบัเป็นเวลาหลายเดือนแลว้ที่เงินลงทนุโถมเขา้ใส่ “หุน้วฏัจกัร” 
(cyclical stocks: banks, energy, materials) แตห่มางเมิน “หุน้ปลอดภยั” 
(defensive stocks: utilities, staples, health care) ภายใตธี้ม “เปิดเศรษฐกิจ” 
อนัเป็นผลจากการกระจายวคัซีนโควิดรวดเรว็กว่าคาดทัง้ในสหรฐัและยโุรป 
ข่าวอนุมัติยาตัวส าคัญปลุกหุ้นกลุ่ม Health Care ให้ตื่นจากหลับไหล 
แถมปัจจัยมหภาคเริ่ม “เขา้ทาง” ตลาดบอนดต์อบรบัขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐั
ด้วย “ท่าพิสดาร” ยีลด์พันธบัตรอายุยาวดิ่งลงสวน CPI พุ่งเกินคาด… 
สอดคลอ้งกบัมมุมองของเรา “เลิกกลวัเงินเฟ้อ” (KTAM Focus 23 พ.ค.) 
 

 
 

ผลจาก “ฐานต ่า” ช่วง lockdown ปีที่แล้วคงซาลงในเดือนถัดๆไป 
น่าจะท าให ้CPI (YoY) ชะลอตวั ประกอบกบัตลาดซมึซบัความคาดหวงัเงิน
เฟ้อสงูลิ่วมานานแลว้ “หุน้วฏัจกัร” ซึ่งพุ่งขึน้มามากจึงตัง้อยู่บนความเสี่ยง 
เพราะราคาขายสินคา้ของธุรกิจที่เหวี่ยงตามเศรษฐกิจจะขึน้แรงๆไดต้อ้ง
อาศัยภาวะเงินเฟ้อสูง ดังนั้น พอเงินเฟ้อชะลอลงในไม่ช้านักลงทุนจะ
ไขว่ควา้หาอะไร? คงหนีไม่พน้หุน้กลุม่ที่โดดเด่นเรื่อง “อ านาจก าหนดราคา” 
(pricing power) สามารถขึน้ค่าสินค้า/บริการโดยแทบไม่พึ่งพาวัฏจักร
เศรษฐกิจ… ธุรกิจปัจจัยส่ีอย่าง Health Care คือหน่ึงในน้ันแน่นอน 
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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  มีโอกาสฟ้ืนหลงัฝุ่ นจาง โควดิระบาดใหม่ดเีลยก์ารฟ้ืนตวัแต่มกักดหุน้ย่อแค่ระยะสัน้ เพราะพอมมีาตรการคุมเขม้แลว้ก็ตอ้งตามดว้ยผอ่นคลาย แถมมแีพคเกจกระตุน้เพิม่ โดยขาขึน้รอบใหมอ่าจขบัเคลื่อนโดย fund flows ต่างชาต ิ

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% เม.ย.) เศรษฐกจิสหรฐัฟ้ืนแกร่งแต่น่าจะพน้จุดพคีของการเร่งตวัไปแลว้
และอาจเริม่ชะลอ สนบัสนุนการลงทุนสไตล ์Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ยงัไม่แพง 

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

ญ่ีปุ่ น  
หุ้นญ่ีปุ่ นมีประโยชน์น้อยลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากยลีดพ์นัธบตัรอายุยาวและความคาดหวงัเงนิเฟ้อผ่านพน้เฟสของ
การพุง่ขึน้แบบวนัเวยไ์ปแลว้ ผูล้งทุนจงึอาจลดสดัสว่นหุน้ญีปุ่่ น เพือ่เสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่พอรต์หรอืเปลีย่นตวัเล่น 

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

ตลาดเกิดใหม่ 
(มุมมองบวก) 

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” ซึง่เป็นหวัใจขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
จนีผ่านกระบวนการปฏริูปและปรบัตวัท่ามกลางวกิฤต อาท ิเศรษฐกจิชะลอแรง (hard landing) สงครามการคา้ และ โควดิ 
หุน้ปรบัฐานล่าสุดน่าจะเปลีย่นรปูแบบขาขึน้จาก liquidity-driven ในปี 2020 มาเป็น quality&growth-driven rally จากนี้ไป 

อาเซียน 
วคัซีนโควิดหนุนอาเซียนฟ้ืน เพราะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว (ยงัคงดเีลย์) รฐับาลลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน ประชากร
หลายประเทศอยูใ่นภาวะ demographic dividend สนับสนุนการเตบิโต ทว่าปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวอื่นๆอาเซยีนไม่คอ่ยม ี
หุน้เวยีดนามน่าสนใจ เพราะศกัยภาพการเตบิโตสงูแถมมโีอกาสอพัเกรดเป็น EM ทวา่ขึน้มามากจงึเสีย่งพกัฐานในระยะสัน้ 

อินเดีย  

อินเดียมี “พลงัแฝง” ในแหล่งรายได้ของรฐั ทัง้สว่นทีก่ าลงัเพิม่ขึน้ผ่านการจดัเกบ็ภาษ ี(GST) ตลอดจนแหล่งทีม่เียอะ
แต่ยงัรอใหน้ ามาใชค้อื การขายทรพัยส์นิและ privatization ช่วยลดความเสีย่งจากภาวะขาดดุลงบประมาณหากรฐับาลตอ้ง
ใชจ้่ายเพิม่เตมิเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ ขณะเงนิเฟ้อเพราะตน้ทุนพุง่คงแคช่ัว่คราว ปัจจยัขบัเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงาน
ขยายตวั 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



  

 

 
    3 

KTAM Weekly Strategy  
  

14 มิถนุายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 

Mutual Fund Policy 
 

 



  

 

 
    4 

KTAM Weekly Strategy  
  

14 มิถนุายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 

Mutual Fund Risks 

 



  

 

 
    5 

KTAM Weekly Strategy  
  

14 มิถนุายน 2564 

Author: ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุและลกูคา้สมัพนัธ ์บลจ.กรุงไทย 
 

 
 
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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