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จากเศรษฐกิจชะลอ+เงินเฟ้อ สู่
ภาวะถดถอย (From Stagflation to Recession)
จาก “ครึ่งแรกที่แย่ทีสุดในหลายทศวรรษ” ในรายงาน
เดือนก่อน เพราะความกังวลเรื่อง Stagflation แต่พอมาใน
เดือน ก.ค. ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อเริ่มดูจะบรรเทาลง ราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง สัญญาณการชะลอตั ว
ลงของการบริโภคชัดเจนที่ขนึ ้ ซึ่งจะลดแรงกดดันเงินเฟ้อจาก
ฝั่ งอุ ป สงค์ล ง เงินเฟ้ อคาดการณ์ (Breakeven inflation) ก็
ปรับตัวลดลงมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคาดการณ์ระยะสั้น (2 ปี
ข้างหน้า) หรือคาดการณ์ระยะยาว (เงินเฟ้อ 5 ปี นับจากนีไ้ ป
5 ปี ข้ า งหน้ า ) ที่ ป รั บ ลดลงมาเหลื อประมาณ 2% ต้นๆ
ใกล้เคียงกับเป้าหมายระยะยาวของเฟด
ผลตอบแทนจาแนกตามประเภทสินทรัพย์

แต่ ต ลาดให้น้าหนัก กั บภาวะ Recession ที่จะเกิดขึน้
มากขึ ้น หรื อ อย่ า งสหรั ฐฯ ที่ เ ศรษฐกิ จ เข้ า สู่ “Technical
Recession” ไปแล้ว จากตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ประกาศ
มาติดลบต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สองที่ -0.9%QoQ, SAAR
แต่การที่ส่วนต่าง Yield พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีและ 10 ปี
(2/10 Spread) ยั งคงติดลบกว่ า 20bps มาเป็นเดือนแล้ว
สะท้อนว่านักลงทุนยังกังลต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ อยู่ ขณะที่
สถานการณ์ในยุโรปก็ไม่สู้ดี ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 พอ
กลับมาเปิดหลังจากปิดซ่อมบารุงไปกลับมีปริมาณก๊าซส่งมา
จากรั ส เซี ย เหลื อ เพี ย ง 20% ของก าลั ง การส่ ง เท่ า นั้ น
เศรษฐกิจยุโรปในฤดูหนาวนี้อาจจะหนาวเหน็บเป็นพิเศษก็

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์

เป็นได้ ขณะที่จีนยังคงสู้อยู่กับโควิดด้วยมาตรการที่เข้มข้น
ท าให้ พ อ 3 เศรษฐกิ จ ใหญ่ข องโลกยั ง มี ความเสี่ ยงอยู่
เศรษฐกิจทั้งโลกก็พลอยดู “มืดมนและไม่แน่นอนมากขึน้ ”
(Gloomy and More Uncertain) ตามชื่อรายงานล่าสุดของ
IMF ตามไปด้วย ซึ่งในรายงานดังกล่าว IMF ได้มีการปรั บ
ประมาณการเศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงเหลือ 3.2% ในปีนี้
และ 2.9% ในปีหน้า จากเดิมที่ 3.6% และ 3.6% ตามลาดับ
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แม้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าใด แต่ตลาด
หุ้นในช่วงเดือนทีผ่ ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ได้อย่างโดดเด่น
ดั ช นี MSCI ACWI ปรั บ ตั ว ขึ ้น ถึ ง 6.9% น าโดยหุ้ น กลุ่ ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไปถึง หุ้นกลุ่ม Growth หรือกลุ่ม
เทคโนโลยี ขณะที่หุ้นกลุ่ม EM ที่ Outperform ในเดือนก่อน
หน้านั้นถูกกดดันจากมาตรการควบคุมโควิดของจีน โดยการ
ปรับตัวดีขนึ ้ ของตลาดหุ้น มาจากความหวังว่าเฟดจะ “เพลา
มือ” ลงบ้าง แม้ว่าเฟดขึน้ ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ในการ
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ประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. ที่ผ่านมา แต่จากทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่เริ่มแย่ลง การส่งสัญญาณของเฟด และการคาดการณ์ของ
ตลาดว่าเฟดอาจต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในปีหน้า จึง
ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้
สถานการณ์ต่างกัน ไทยอาจขึน้ ด/บ “เร็วแต่ไม่แรง”

Source: KTAM

สาหรับไทยนั้น ปีนี้ถือว่า Outperform ตลาดอื่นอย่าง
โดดเด่น เศรษฐกิจเพิ่งจะอยู่ในขาเริ่มฟื ้นตัว นักท่องเที่ยวเริม่
เข้ามามากขึน้ ทาให้เศรษฐกิจอาจมี Upside Surprise ได้
แต่เงินเฟ้อที่สูงเป็นปัจจัยลบที่สาคัญ จนกระทบต่อมุมมมอง
ของดอกเบี้ยนโยบาย จริงอยู่หากมองในด้านเงินเฟ้อไทยซึง่
ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมากที่ 7.7% ในเดือน มิ.ย. ดอกเบี้ย
นโยบายก็ควรปรับเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วเพื่อ “เบรก” เงินเฟ้อ
แต่หากมองด้านเศรษฐกิจแล้วจะว่าเห็นการฟื ้นตัวของไทย
ยังล่าช้าอยู่มาก มูลค่า GDP ในไตรมาส 1 ยังอยู่ในระดับต่า
กว่าก่อนเกิด วิกฤติโควิดเสียด้วยซ้า ขณะที่บางประเทศอย่าง
สหรัฐฯ หรือยุโรป มูลค่า GDP ไม่เพียงแต่สูงกว่าก่อนวิกฤติ
โควิ ด แล้ ว ยั ง ได้เ ข้าใกล้ แนวโน้มระยะยาว (Trend) ตั้งแต่
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้วด้วย สถานการณ์ดังกล่าวทาให้
การดาเนินนโยบายการเงินของไทยมีความละเอียดอ่อนกว่า
ประเทศอื่น เราจึงคาดว่าดอกเบี้ยของไทยน่าจะปรับขึน้ “เร็ว
แต่ไม่ต้องแรง” คืออาจจะปรับเพิ่มขึนได้
้ เร็วตั้งแต่การประชุม
ครั้ ง ถั ด ไปในวัน ที่ 10 ส.ค. นี้ แต่ขนึ ้ เพี ยงครั้ ง ละ 0.25%
เท่านั้นในการประชุมอีก 3 ครั้งที่เหลือของปี ทาให้ดอกเบี้ย
ไปอยู่ ที่ 1.25% ณ สิ้ น ปี ซึ่ งเท่า กับ จุ ดต่า สุดของดอกเบี้ย
นโยบายไทยที่เคยมีมาก่อนที่จะเกิดวิกฤติโควิด ถือว่ายังคง
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ผ่อนคลายอยู่มาก แต่จากดอกเบี้ยขาขึน้ นี้ทาให้ตราสารหนี้
โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุสั้นๆ อาจจะยังดูไม่น่าสนใจในระยะนี้
แต่จะค่อยๆ ดีขนึ ้ เมือ่ ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึนไประยะหนึ
้
่ง แล้ว
สาหรับกลยุทธ์การลงทุนของ Asset Allocation ในเดือน
ส.ค. 2565 เรายังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวก (Slightly
Positive) ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาว และมีมุมมองที่เป็น
บวกเพิ่มขึน้ ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) ในระยะสั้น โดยยังเน้น
การลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์เ สี่ย งที่ มีพื้ นฐานดี มี ก ารเติบโตใน
ระยะยว ซึ่งนอกจากจีนและเวียดนามแล้ว เรามองไปที่ตลาด
อินเดียเพิ่มเติม แม้ว่า IMF จะปรับประมาณการเติบโตของ
อินเดียลงเฉกเช่นประเทศอื่น แต่ด้วยอัตราที่ 7.4% ในปีนี้
และ 6.1% ในปีหน้า ก็ยากที่จะหาประเทศใดเทียบเคียงได้
ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ คาดก าไรสุ ทธิ ข องบริ ษั ทใน Sensex
Index อยู่ที่ประมาณ 12% ทั้งในปีนี้และปีหน้า นอกจากนี้
เรายังแนะนาทยอยสะสมตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึน้ ด้วย โดย
มองว่าตลาดอาจจะ “รับรู้” ข่าวร้ายต่างๆ ไปมากแล้ว ภาวะ
ถดถอยถ้าจะเกิดขึน้ น่าจะเป็นภาวะถดถอยทีไ่ ม่รุนแรง (Mild
Recession) มากกว่ า ขณะที่ Valuation ก็ อ ยู่ ใ นระดั บที่
น่าสนใจมากขึน้ โดยเรามีการลดน้าหนักของตลาดหุ้นไทยลง
เล็กน้อย หลังจากที่ในปีนี้ Outperform ตลาดอื่น และหันไป
ให้ เ พิ่ ม น้ า หนั ก ให้ กั บตลาดที่ มีก ารเติบ โตในระยะยาวที่
ชัดเจนกว่าดังที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะ
ได้ รับ อานิส สงค์จากการท่อ งเที่ยวที่ปรั บตัว ดีขนึ ้ ซึ่ งอาจะ
ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยด้วย จึงยังคงนา้ หนักค่อนข้างมากใน
พอร์ตการลงทุนอยู่ และนักลงทุนอาจต้องหาจังหวะปรับลด
หุ้นกลุ่มกลุ่มโภคภัณฑ์บ้างหลังจากทีป่ รับตัวดีขนึ ้ ในปีนี้
มุมมองการลงทุนรายสินทรัพย์
กลุม
่ สินทร ัพย์
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ตราสารทางเลือก
อสังหาฯ/ โครงสร ้าง พฐ.
ทองคา
โภคภัณฑ์อน
ื่ (ไม่รวมทองคา)

Source: KTAM

2

Monthly Asset Allocation | สิงหาคม 2565
พอร์ตกองทุน แยกตามวัตถุประสงค์ผลตอบแทนและความเสี่ยง
เดือนสิงหาคม 2565

Source: KTAM Asset Allocation

พอร์ตการลงทุนที่แนะนาในเดือนสิงหาคม 2565

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผู้ลงทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนี้จัดทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร
นี้นามาจากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ
บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาด
ในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จาก
การใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึ กษา และหรือผู้ใ ห้
คาปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีค วาม
เหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคาปรึกษาจากผู้ให้คาปรึกษาด้านการลงทุนทีไ่ ด้รับอนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่
ในหนังสือชี้ชวนทัง้ นี้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลทีก่ ล่าวถึงนั้นไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
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ลดลงและเพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุ น
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จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผล
การดาเนินงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากั ด (มหาชน)
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