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Energy (Super) Sector
Energy คือ 1 ใน 2 เซ็กเตอร์ของ S&P 500 ที่บวกเมื่อวันศุกร์ (6 พ.ค.)
และตั้ง แต่ ต้น ปี (YTD) คู่กัน กับ utilities ซึ่ง เป็ น หุ้น กลุ่ม defensive ที่ นัก
ลงทุน มัก ไขว่ ค ว้า เวลาเผชิ ญ ความเสี่ ย งเศรษฐกิ จ ขาลง อย่ า งไรก็ ต าม
ผลตอบแทน 2 กลุ่ ม ห่ า งกั น มากโดย 6 พ.ค. energy +2.91%, utilities
+0.80% และปี นี ้ energy +49.18%, utilities +0.73%

กลุ่ ม พลั ง งำน จั ด เป็ น “หุ้ น วั ฏ จั ก ร” (Cyclical Stocks) มักขึน้ ลงตาม
เศรษฐกิจ แล้วทาไมรอบนีถ้ ึงทาได้ดีในขาลง?
ประเด็นอยู่ที่ “อุปทำน” (Supply) ผูส้ ่งออกพลังงานรายสาคัญของโลก
อย่างรัสเซียรุ กรานยูเครนยืดเยือ้ และโดนชาติตะวันตกคว่ าบาตร ซา้ เติม
ปั ญ หา “ซัพ พลายโตไม่ ทั น ดี ม านด์” ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ม ใหญ่ อ ยู่ แ ล้ว อั น
เนื่องมาจากความพยายามลดคาร์บอน (decarbonization) จากัดเม็ดเงิน
ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมพลัง งานฟอสซิ ล OPEC+ ก็ ยั ง คงแผนเดิ ม เพิ่ ม
ปริมาณผลิ ตต่ า กว่า เป้า อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ด้า นอุป สงค์ท่ี แ ผ่ ว ลง (ชั่ว คราว)
เพราะจี น ล็ อ กดาวน์สู้โ ควิ ด ก็ ไ ด้ปั จ จั ย บวกชดเชยจากการเปิ ดเมื อ ง
(reopening) ของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่
บรรดำบริษัท Oil & Gas มุ่งรักษำวินัยกำรใช้เงินทุน (Capital Discipline)
ตามความประสงค์ของเจ้าหนีแ้ ละผูถ้ ือหุน้ โดยนากระแสเงินสดมหาศาล
ท่ามกลางสภาวะนา้ มันแพงมา ชาระหนี ้/จ่ายปั นผล/ซือ้ หุน้ คืน เป็ นหลัก
นอกจากเสริมความแข็งแกร่งของงบดุลและลดความเสี่ยงแก่ผลู้ งทุนแล้ว
กิจกรรมหลังสุด “ซือ้ หุน้ คืน” (share buyback) ยังช่วยสร้างการเติบโตของ
“กาไรต่อหุน้ ” (earnings per share: EPS) เพราะลดจานวนหุ้นในตลาด
P/E จึงต่าลง เปิ ดทางให้ราคาหุน้ ทะยานต่อไปได้โดยไม่จาเป็ นต้องแพงขึน้
“สิ่งจำเป็ น” ต้องมำก่อน เมื่อคนอเมริกนั ยังมีงานทา (ข้อมูลแรงงานแกร่ง)
แต่ขา้ วยากหมากแพง (เงินเฟ้อสูง) รายได้โตไม่ทนั ราคาสินค้าจึงชักหน้าไม่
ถึงหลัง (ยอดสินเชื่อบริโภคพุ่ง) คงต้องชะลอ/ตัดรายจ่ายไม่จาเป็ นออกก่อน
เพื่อสงวนงบประมาณเอาไว้ซอื ้ หาสิ่งจาเป็ นเช่น “พลังงาน” เป็ นต้น
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

เฟดขึน้ ดอกเบีย้ ขั้นละ 0.5% (อาจเร่งเป็ น 0.75%) ตราบที่เศรษฐกิจไม่พงั
แม้เงินเฟ้อผ่านจุดพีคแต่ก็คงสูง (มาก) ในช่วงที่เหลือของปี ยีลด์พนั ธบัตร
สหรัฐจึงอาจทะยานต่อเพื่อสะท้อนโอกาสที่จุดสูงสุดของดอกเบีย้ รอบนี ้
(terminal rate) จะไปไกลถึง 5-6% ซึง่ นักเศรษฐศาสตร์บางค่ายคาดการณ์ไว้
เงินเฟ้ อสูง ชอบ P/E ต่ำ เนื่องจากยีลด์พนั ธบัตรพุ่งกดดัน growth stocks
รุ น แรงกว่ า นัก ลงทุน จึ ง หัน ไปหา value stocks ราคาถูก P/E ต่ า (ตาม
มุม มอง “The Great Rotation” KTAM Focus 9 ม.ค.) หุน้ กลุ่มพลังงาน
ตอบโจทย์โดย MSCI World Energy Index สิน้ เม.ย. P/E 16.07x (เทียบ
กับ MSCI World 18.92x) Forward P/E 9.31x (เทียบ MSCI World 16.23x)
ถ้า จะหาอะไรถูก กว่ า energy เท่ า ที่ รู ก้ ็ มี หุ้น กลุ่ม “โลหะและเหมื อ งแร่”
MSCI World Metals and Mining Index สิ น้ เม.ย. P/E, Forward P/E ต่ า
มากเพียง 9.27x และ 8.89x ตามลาดับ
OIL is king. ENERGY is its kingdom. หุน้ โลกกลุ่มพลังงานกลับเป็ นขา
ขึน้ มาราวปี ครึง่ หลังตกต่ายาวนานมาก (2014-2020) และเพิ่ง outperform
โดดเด่นเต็มตัวในปี นี ้ ภายใต้บริบทใหม่ “เงินเฟ้อสูงยาวนาน” (เข้าทางหุน้
value) “พลังงานขาดแคลน” (ดีมานด์-ซัพพลาย หนุนราคานา้ มัน) ขณะ
ปั จจัยจบรอบแบบสมัยก่อน “การลงทุนขยายปริมาณผลิตมากไป” ก็ยงั ไม่มี
(บริษัทเน้นจ่ายปั นผล/ซือ้ หุน้ คืน) ดังนัน้ นา้ มันจึงมีสิทธิ์ยดึ ตาแหน่ง “ราชัน”
แห่งสินค้าโภคภัณฑ์ และ ENERGY มีโอกาสครองบัลลังก์หุน้ โลกต่อไป
ในช่วงที่เหลือของปี 2022
KT-ENERGY (กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟั นด์) ลงทุนในหน่วย
ของ BGF World Energy สกุลดอลลาร์สหรัฐ (กองทุนหลัก) เน้นหุน้ ของ
บริษัทชัน้ นาทั่วโลกซึ่งมีธุรกิจหลักในการสารวจ พัฒนา ผลิต และจาหน่าย
พลัง งาน จึ ง เหมาะที่ จ ะใช้รับ โอกาสและความเสี่ ย ง (exposure) จาก
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงราคาพลังงานโลก โดยมี “นา้ มัน” เป็ นตัวหลัก
ผู้จัดการกองทุนสนใจธุรกิ จที่รักษาวินัยค่าใช้จ่ายลงทุน (capex) บริษัท
นา้ มันที่สะสมกาไรเพราะได้เปรียบด้วยต้นทุนต่า และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ซึ่งกาลังเติบโตสูงเพราะถูกมองว่า
เป็ นสะพานเชื่อมในช่วงเปลี่ยนผ่านสูพ่ ลังงานใหม่ เป็ นต้น
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 เงินเฟ้ อสูง ดอกเบีย้ ขาขึน้ ยีลด์ตราสารหนี้ไทย < เงินเฟ้ อ ไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ รักษาสภาพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
ยีลด์สูงกลาง curve รับรู้เส้นทางดอกเบีย้ เฟด กองทุนหลัก KT-BOND (สิน้ มี.ค.) อันดับความน่ าเชื่อถือเฉลีย่ สูง A+
ตราสารหนี้ ตลาดพัฒนาแล้ว  ดูเรชันเฉลี
่ ย่ ยาว 6.59 ปี (กลาง curve) อาจเริม่ แบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนได้บา้ งเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ความเสี่ยงค่าเงิ นเริ่ มสมดุล หลังหยวนอ่อนเกือบ 6% ใน 3 สัปดาห์ เราชอบตราสารหนี้จนี เพราะต่างชาติถอื ครองน้อย
จีน

fund flows น่าจะไหลกลับเข้ามาในระยะยาว บอนด์จนี ขึน้ ลงไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์อ่นื ๆ ช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
เปิ ดประเทศหนุนเศรษฐกิ จฟื้ นตามวัฏจักร หุน้ ไทยเหมาะสาหรับเก็งกาไรหรือลงทุนเป็ นรอบตามจังหวะ fund flows
ไทย
 ไหลเข้าภูมภิ าคอาเซียนแม้ น้ามันแพง-เงินเฟ้ อพุง่ บันทอนอ
่
านาจซือ้ และศักยภาพการเติบโตระยะยาวไม่โดดเด่น
เน้ น Defensive: KT-AGRI, KT-HEALTHCARE โลกเผชิญความเสีย่ งวิกฤตอาหารขาดแคลน “ธุรกิจอาหารและเกษตร”
โลก
จึงน่ าสนใจและอาจดึงดูดกระแสเงินลงทุนเข้าสู่ธมี นี้ มากขึ้น KT-AGRI หุ้นในพอร์ตกองทุนหลักโดยเฉลี่ยราคาไม่แพง
ชอบ AGRI & 
เกินไป กลุ่ม defensive มีสดั ส่วนสูง จึงน่าจะช่วยจากัดความเสีย่ งขาลงได้บา้ งหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้
HEALTHCARE
KT-HEALTHCARE เป็ นตัวเลือกลงทุนสไตล์ defensive growth ทีน่ ่าสนใจยิง่ ขึน้ เช่นกันเมือ่ ต้องเผชิญความเสีย่ งถดถอย
ต่อราคาเยอะๆไม่ต้องรีบ ความคาดหวัง QT กระตุน้ แรงเทขายสินทรัพย์ทแ่ี พงเกินพืน้ ฐาน ผูล้ งทุนควรใส่ใจ “ราคาซื้อ”
สหรัฐฯ 
ให้มากกว่าช่วง 1-2 ปี ล่าสุด “จุดเข้าซือ้ ” ควรเป็ นราคาทีท่ าให้ P/E อยูใ่ นระดับพอๆกับช่วงปี 2018-19 (ก่อน QE)
คงสัดส่ วนเท่ าที่ มีขณะเฝ้ าระวังความเสี่ ยงถดถอย วิกฤตช่วยกระชับสัมพันธ์ชาติยุโรป “ความพยายามปรับตัว”
ยุโรป
 ขับเคลื่อนงบประมาณ ผลักดันการลงทุน ส่งผลต่อนโยบายพรรคการเมืองทีเ่ ตรียมเลือกตัง้ ในหลายประเทศ “หุน้ ยุโรป”
น่าสนใจมากขึน้ อีกในระยะยาวบนแนวโน้มใหม่ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากปูตนิ ยังคงก่อความไม่แน่นอนสูง
เงิ นเฟ้ อช่วยแก้เงิ นฝื ด หุน้ ญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถอื ครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่า
ญี่ปนุ่
 ธนาคารกลางอื่นๆ เน้นหุน้ เล็กบริหารเชิงรุก KT-JAPAN เพราะราคาถูกและมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทีห่ ลากหลาย
ตราสารทุน
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
ความเสี่ยง fund flows มีน้อยลงเพราะตลาดคาดหวังเฟดขึ้นดอกเบี้ย ไปไกลมากแล้ว จีนกระตุ้นเศรษฐกิจดึงจุด
ตลาดเกิ ดใหม่ 
โฟกัสการเติบโตกลับมายังเอเชีย KT-EMEQ กองทุนหลักมีหุน้ จีน 44% (สิน้ มี.ค.) สัดส่วนสูงกว่าดัชนี
ความเสี่ยงเฟดลดลง วิ กฤตยูเครนกระทบน้ อย จีนกระตุน้ เศรษฐกิจดึงจุดโฟกัสการเติบโตกลับมายังเอเชีย ตลาดหุน้
เอเชีย
ไม่รวมญี่ปนุ่ 
หลายแห่งในภูมภิ าคยังคงล้าหลัง (laggard) ราคาไม่แพง มีโอกาส catch-up ตีตน้ื ขึน้ มาบ้างในปี น้ี
จีนกาลังจะเริ่ มวัฏจักรการฟื้ นตัว (Early Recovery) ตรงข้ามกับ late cycle ในโลกตะวันตก MSCI China ยังใกล้จุด
จีน
 ต่ าสุดของวิกฤตโควิดรอบแรกเมื่อ 2 ปี ก่อน “ความถูก” จึง โดดเด่นที่ KT-CHINA ส่วน KT-Ashares มีจุดแข็ง คือ
“เสถียรภาพ” และ “ความกว้างของโอกาส” ด้วยจานวนหุน้ มหาศาลในตลาดเซีย่ งไฮ้และเซินเจิน้
ทยอยสะสม KT-CLMVT รับโอกาสจากหุน้ เวียดนามปรับฐาน อาเซียนเป็ นเป้ าหมายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
อาเซียน

(มุมมองบวก)
(FDI) เพือ่ ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในธีม deglobalization หลังสงครามยูเครนเขย่าขัว้ อานาจโลกใหม่
เงิ นเฟ้ อเร่งขึ้นต่ อเนื่ อง อินเดีย มีปั จจัย ขับเคลื่อ นระยะยาวโดดเด่ น : แรงงานขยายตัว financial deepening ปฏิรูป
อิ นเดีย
บริโภคโตสูง digitalization รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึน้ มีโอกาสทา privatization ช่วยลดขาดดุลงบประมาณ เงินเฟ้ อเร่งขึน้
(มุมมองลบ) 
6 เดือน ทะลุกรอบบน 6% เพิม่ แรงบีบให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ขึน้ ดอกเบีย้ เราไม่รีบช้อนแม้ราคาหุ้นเริ่ มปรับตัวลง
Energy (Super) Sector “เงินเฟ้ อสูงยาวนาน” เข้าทางหุน้ value “พลังงานขาดแคลน” หนุ นราคาน้ ามัน ขณะปั จจัยจบ
น้ามัน &
หุ้นกลุม่ พลังงาน  รอบแบบสมัยก่อนคือ “การลงทุนขยายกาลังผลิตมากไป” ก็ยงั ไม่มี เพราะบรรดาบริษทั ในอุตสาหกรรม oil & gas เน้นจ่าย
ปั นผล/ซือ้ หุน้ คืน น้ามันจึงมีสทิ ธิยึ์ ดตาแหน่งราชันแห่งสินค้าโภคภัณฑ์ และ ENERGY มีโอกาสครองบัลลังก์หุน้ โลกต่อไป
ทองคา
 เงินเฟ้ อพีคแล้วแต่ยงั สูงต่อ เศรษฐกิจชะลอแต่ไม่ถดถอย เพิ่มความเสี่ยง Stagflation สนับสนุนการลงทุน “ทองคา”
สิ นทรัพย์
ตลาดกังวล “ถดถอย” กดดันระยะสัน้ (เราเชื่อแค่ stagflation) จีนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและภาคผลิตหนุ นดีมานด์
ทางเลือก โลหะ & เหมืองแร่ 
ระยะสัน้ -กลาง นอกเหนือจากความต้องการโลหะในระยะยาวซึง่ แข็งแกร่งอยูแ่ ล้วด้วยธีม EV และ Climate Change
KT-PIF ฟื้ นรับเปิ ดเมืองไทยและสิ งคโปร์ KT-PROPERTY มุ่งแสวงหาโอกาสโตระยะยาว เลือกลงทุนได้ตามความสนใจ
อสังหาริ มทรัพย์  โดยอสังหาริมทรัพย์มกั ปรับตัวตามเงินเฟ้ อได้ดี ทัง้ นี้ ต้องอาศัยผูจ้ ดั การกองทุนเชิงรุกคัดเลือกสินทรัพย์ทร่ี าคาและค่าเช่า
สามารถเติบโตภายใต้บริบทใหม่ในยุคหลังโควิด
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight

q
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= Underweight



= Neutral
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Mutual Fund Risks
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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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