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China Bull 2022
หุ้นจีนผงาดเดือนนี ้ MSCI Total Return Gross Index (USD) 1-17 มิ.ย.
CHINA +2.05% และ CHINA A +5.10% เทียบกับ USA -10.97%
หุ้นสหรั ฐเข้ าสู่ภาวะ “ตลาดหมี” (bear market) อย่างเป็ นทางการหลัง
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเกิน -20% จากจุดสูงสุดตาม Nasdaq ซึง่ ถึงก่อน
นานแล้ ว แต่ห้ นุ จีนกลับบวกสวนสารพัดปั จจัยลบของชาวโลกทัง้ เงินเฟ้อพุ่ง เฟด
เศรษฐกิจเสี่ยงถดถอย ถึงขนาดดัชนีหลักตัวหนึ่งคือ ChiNext “แนสแด็กจีน”
เข้ าสูภ่ าวะกระทิงเลยทีเดียว (บวกเกิน 20% จากจุดต่าสุด)

China Bull 2022 ปั จจัยขับเคลื่อน “ตลาดจีนขาขึ ้น” มาครบแล้ ว
1. Valuation (ระดับ ราคา) “ถูก” หุ้นจี น P/E ต่า ตราสารหนี จ้ ี นยีลด์ สูง
credit spread กว้ าง (โดยเฉพาะ offshore)
2. Growth (การเติบโต) สัญญาณฟื น้ ตัวเริ่ มมา ผลจาก “นโยบายกระตุ้น”
ขณะเปิ ดเมืองแบบค่อยเป็ นค่อยไป
3. Liquidity (สภาพคล่ อง) “เงิ น เฟ้ อ ต่ า ” เปิ ด ทาง PBOC ผ่ อ นคลาย
การเงิน ปล่อยสภาพคล่องหนุนราคาสินทรัพย์จีน
“จีนน่ าลงทุนที่สุด” เรายา้ และได้ นาเสนอเหตุผลสนับสนุนการลงทุน ใน
KT-Ashares, KT-CHINA และ KT-CHINABOND ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา
สามารถอ่านและฟั งเนื ้อหาบางส่วนดังนี ้
US-to-China Rotation (KTAM Focus 22 พ.ค.) หุ้นจีนบวกสวนหุ้นสหรัฐ
จัดพอร์ ตจับกระแสทุน “หมุนตัวเล่น”
https://hoonsmart.com/archives/251394
China – The New Core? (KTAM Focus 12 มิ . ย.) สหรั ฐ ควรเป็ น แกน
หลักของพอร์ ตอยู่หรื อไม่? และ “จีน” ควรมีสดั ส่วนน้ อยขนาดนี ้ (3.5% ของ
ดัชนีโลก MSCI ACWI ณ 31 พ.ค.) จริ งหรื อ?
https://hoonsmart.com/archives/254994
สหรัฐฯแค่ ป่วยหรืออ่ อนแอ ปฐมบทจีนใกล้ ครองโลก
(นาที 27:15 เป็ นต้ นไป ขอบคุณ Merchant Partners)
https://youtu.be/ZihZ4ME7tBo?t=1635
Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

ข้ อมูลเศรษฐกิจจีน พ.ค. ผลผลิตอุตสาหกรรม +0.7%YoY พลิกเซอร์ ไพรส์
กลับมาขยายตัว (คาดการณ์ -0.9%, เม.ย. -2.9%) ยอดค้ าปลีก -6.7%YoY
(คาดการณ์ -7.1%, เม.ย. -11.1%) ดี ก ว่ า คาดแต่ ก็ ยัง หดตัว การลงทุน
สินทรัพย์ถาวร +6.2% ในช่วง 5 เดือนแรก อัตราว่างงาน 5.9% ปรับตัวลง
ครัง้ แรกใน 8 เดือนจากระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี (เม.ย. 6.1%)
บริ โ ภคฟื ้ นช้ า = ลดปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ นักช้ อปจีนยังลังเลที่จะใช้ จ่ายแม้
เมืองหลักๆคลายล็อกดาวน์แล้ ว โดยซีอีโอ JD Retail ยักษ์ ค้าปลีกอันดับ 2
ของประเทศมองมาตรการปิ ด เมื อ งนานนับ เดื อ นก่ อ นหน้ า นี อ้ าจส่ง ผล
กระทบต่อ พฤติก รรมการใช้ จ่ า ยในระยะยาว ขณะมาตรการกระตุ้น ณ
ปั จจุบนั ยังคงมุ่งช่วยเหลือ “ธุรกิจ” ก่อน “ผู้บริ โภค” เราเชื่อว่า รัฐบาลจีนคง
อยากให้ “ซัพพลาย” ฟื น้ ก่อน “ดีมานด์” เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
เงินเฟ้ อจีนต่าสุดในโลก* (CPI พ.ค. +2.1%YoY เทียบกับสหรัฐ +8.6%)
เปิ ด ทาง PBOC ด าเนิ น นโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลาย รั ฐ บาลจี น เดิ น หน้ า
กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปได้ (ย ้าว่ามุ่งช่วยภาคธุรกิจก่อน) แม้ เฟดและธนาคาร
กลางหลายแห่งทัว่ โลกแห่ขึ ้นดอกเบี ้ย/เข้ มงวดการเงินเพื่อเบรกเงินเฟ้อ
* เทียบเฉพาะประเทศที่มีข้อมูล พ.ค. บนเว็บ Trading Economics ณ 20 มิ.ย. 2022

บริษัทจีน (และผู้ลงทุนตลาดจีน) ได้ ประโยชน์ เต็มๆจากนโยบายกระตุ้น
รั ฐบาลกาลังวางแผน “ไม่ธรรมดา” มุ่งช่วยเหลืออุตสาหกรรมปลายนา้ ซึ่ง
เผชิ ญ ปั ญ หาวั ต ถุ ดิ บ แพง โดยกระทรวงอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศกาลังศึกษามาตรการปรับปรุ งโครงสร้ างฝั่ งซัพพลาย เพิ่มความ
ต้ องการผู้บริ โภค และจูงใจให้ ลงทุนเทคโนโลยี ขณะอัตราว่างงานสูงมาก
ลูกจ้ างจีนจึงต่อรองเงินเดือนได้ น้อย (ต่างจากสหรัฐซึง่ เผชิญภาวะ wage-price
spiral เพราะอัตราว่างงานต่ากว่าจุดดุลยภาพ)
China – The New Core “สินทรัพย์จีน” (หุ้นจีน ตราสารหนี ้จีน เงินหยวน)
ควรมีบทบาทในพอร์ ตลงทุนมากขึ ้นและเหนือกว่าสหรัฐ สนับสนุนการเข้ า
ซื ้อต่อเนื่อง 3 กองทุนจีน KT-Ashares, KT-CHINA และ KT-CHINABOND
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 เงินเฟ้ อสูง ดอกเบีย้ ขาขึน้ ยีลด์ตราสารหนี้ไทย < เงินเฟ้ อ ไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ รักษาสภาพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
ความเสี่ยงถดถอยมีมากขึ้นในโลกตะวันตก เฟดเข้มงวดกดดีมานด์ลงได้ แต่ตราบใดที่ไม่กล้าขึน้ ดอกเบี้ยรุนแรงจน
ตลาดพัฒนาแล้ว 
ตราสารหนี้
เศรษฐกิจถดถอย ปั ญหาซัพพลายก็คงหนุนเงินเฟ้ อสูงต่อไป ...ยีลด์ขน้ึ มาเยอะจน upside ค่อนข้างสมดุลกับ downside
หยวนมีเสถียรภาพแม้ดอลลาร์แข็งค่า เราชอบตราสารหนี้จนี ไม่เสื่อมคลาย เพราะต่างชาติถอื ครองน้อย fund flows
จีน

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”
จึงน่ าสนใจและอาจดึงดูดกระแสเงินลงทุนเข้าสู่ธมี นี้ มากขึ้น KT-AGRI หุ้นในพอร์ตกองทุนหลักโดยเฉลี่ยราคาไม่แพง
โลก &
Thematic 
เกินไป กลุ่ม defensive มีสดั ส่วนสูง จึงน่าจะช่วยจากัดความเสีย่ งขาลงได้บา้ งหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้
KT-HEALTHCARE เป็ นตัวเลือกลงทุนสไตล์ defensive growth ทีน่ ่าสนใจยิง่ ขึน้ เช่นกันเมือ่ ต้องเผชิญความเสีย่ งถดถอย
เงิ นเฟ้ อ “พี คหลอก” หลอนนั กลงทุน ราคาหุ้นสหรัฐ ลงมาแค่ “แฟร์” แต่ห าทางขึ้นไม่เ จอเพราะโดนเฟดขวางไว้
สหรัฐฯ
(มุมมองลบ)  นโยบายการเงินเข้มงวดหน่วงได้แค่ดมี านด์ แต่ปัญหาซัพพลายยังหนุนต้นทุนพุ่ง กดดันอัตรากาไร ...ถือแต่น้อย ถอยก็ดี
Stagflation & Fragmentation ECB เลิกซื้อสินทรัพย์เตรียมขึ้นดอกเบี้ย ตอกลิม่ ความต่างระหว่างชาติสมาชิกยูโรโซน
ยุโรป
(มุมมองลบ)  (หนี้ต่า vs. หนี้ท่วม) เพิม่ ความเสีย่ งแตกแยก (fragmentation) ซ้าปั ญหาเดิม (เศรษฐกิจแผ่ว + เงินเฟ้ อสูง = stagflation)
เงิ นเฟ้ อช่วยแก้เงิ นฝื ด หุน้ ญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถอื ครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่า
ญี่ปนุ่
 ธนาคารกลางอื่นๆ เน้นหุน้ เล็กบริหารเชิงรุก KT-JAPAN เพราะราคาถูกและมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทีห่ ลากหลาย
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
หลายตลาดอาจอ่อนไหวแต่กองทุนหลักเน้ นคุณภาพเหนื อดัชนี จีนกระตุ้นเศรษฐกิจดึงจุดโฟกัสการเติบโตกลับมา
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ยังเอเชีย KT-EMEQ กองทุนหลักสไตล์ Quality Growth มีหุน้ จีน 40.2% (สิน้ พ.ค.) สัดส่วนสูงกว่าดัชนี
ความเสี่ยงอยู่ที่เฟด ความหวังอยู่ที่จีน จีนกระตุน้ เศรษฐกิจดึงจุดโฟกัสการเติบโตกลับมายังเอเชีย ตลาดหุน้ หลายแห่ง
เอเชีย
ไม่รวมญี่ปนุ่ 
ในภูมภิ าคยังคงล้าหลัง (laggard) ราคาไม่แพง มีโอกาสตีตน้ื ขึน้ มาบ้างในปี น้ี ขณะนโยบายเฟดก่อความผันผวนระยะสัน้
China – The New Core ได้เปรียบตรง “เงิ นเฟ้ อตา่ ” จีนกาลังจะเริม่ วัฏจักรการฟื้ นตัว (Early Recovery) ตรงข้ามกับ
จีน
 late cycle ในโลกตะวันตก MSCI China ยังใกล้จุดต่าสุดของวิกฤตโควิดรอบแรกเมื่อ 2 ปี ก่อน “ความถูก” จึงโดดเด่นที่
KT-CHINA ส่วน KT-Ashares มีจุดแข็งคือ “ความกว้างของโอกาส” ด้วยจานวนหุน้ มหาศาลในตลาดเซีย่ งไฮ้และเซินเจิน้
ทยอยสะสม KT-CLMVT รับโอกาสจากหุน้ เวียดนามปรับฐาน อาเซียนเป็ นเป้ าหมายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
อาเซียน
(มุมมองบวก) 
(FDI) เพือ่ ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในธีม deglobalization หลังสงครามยูเครนเขย่าขัว้ อานาจโลกใหม่
เงิ นเฟ้ อสูงกดดันตลาด อินเดีย มีปั จจัย ขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่ น : แรงงานขยายตัว financial deepening ปฏิรูป
อิ นเดีย
บริโภคโตสูง digitalization รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึน้ มีโอกาสทา privatization ช่วยลดขาดดุลงบประมาณ อย่างไรก็ตาม
(มุมมองลบ) 
เงินเฟ้ อเร่งขึน้ ต่อเนื่อง ธนาคารกลาง (RBI) ต้องใช้นโยบายเข้มงวด ราคาสินทรัพย์อนิ เดียจึงปรับตัวขึน้ ยากกว่าเมื่อก่อน
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 อ “พีคหลอก” เศรษฐกิจชะลอเสี่ยงถดถอย = Stagflation Risk สนับสนุนการลงทุน “ทองคา”
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์รีบาวด์ฉุดโภคภัณฑ์พกั ฐานระยะสัน้ จีนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุ นดีมานด์ระยะสัน้ -กลาง EV และ Green
ทางเลือก โลหะ & เหมืองแร่ 
Economy & Climate Change ขับเคลื่อนความต้องการโลหะหลายชนิดในระยะยาว ขณะซัพพลายโตตามไม่ทนั
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

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย
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Mutual Fund Policy
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ข้ อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผู้ลงทุนต้ องทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึ ้นโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้นามา
จากแหล่งข้ อมูลที่บริ ษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ โดยอิสระ บริ ษัทไม่สามารถ
ให้ การรับประกันความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้ อเท็จจริ ง หรื อ
ข้ อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นจากการใช้ ข้อมูลนี ้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนี ้ประกอบด้ วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริ ษัทมิได้ ให้ คาปรึ กษาด้ านบัญชี ภาษี หรื อกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึ กษาเรื่ องดังกล่าวกับที่ปรึ กษา และ/หรื อ ผู้ให้ คาปรึ กษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อมูลในเอกสารนี ้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้ รับคาปรึกษาจากผู้ให้ คาปรึกษาด้ านการลงทุนที่ได้ รับอนุญาต
• บริษัทมิได้ มอบอานาจให้ บคุ คลใดเป็ นผู้ให้ ข้อมูล หรื อเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรื อรับประกันข้ อมูลใดๆ ที่มิได้ ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชี ้ชวนทังนี
้ ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อมูลที่กล่าวถึงนันไม่
้ อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้ แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้ จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึ ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินคืนน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้ กระทัง่ ในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุ้มครองเงินต้ นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผ้ อู อก ตราสารไม่สามารถชาระหนี ้บางส่วนหรื อ
ทังหมดตามสั
้
ญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนี ้เท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์ การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุน แต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรั บข้ อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้ อนหลังได้ จากผู้แทนขายที่ได้ รับการแต่งตัง้ จาก บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้ างต้ น มิได้ ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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