KTAM Weekly Strategy

1 สิงหาคม 2565

แรง-ชัด-ยาว
กองทัพจีนเปิ ดฉำกซ้ อมรบ วันเสาร์ บนชายฝั่ งตรงข้ ามไต้ หวัน แถมขู่ยิง
เครื่ องบินของ Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ หากฝ่ าฝื น
ค าเตื อ นไปเยื อ นเกาะซึ่ ง จี น ยื น ยั น มาช้ า นานว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตน
ท่ามกลางความตึงเครี ยดระหว่าง 2 มหาอานาจหลัง สี จิ ้นผิง เตือน โจ ไบเดน
“อย่าเล่นกับไฟ” ด้ วยการท้ าทายนโยบาย “จีนเดียว”
ประธำนสภำ “ขำเทรดหุ้ น อิ น ไซด์ ” ออกเดินทางเยือนเอเชียโดยเผย
ปลายทางอย่างน้ อย 4 แห่งได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ ญี่ปนุ่
แต่มิได้ เอ่ยถึงสถานีอนั ตราย “ไต้ หวัน” ...ถ้ าสุดท้ าย Pelosi จบทัวร์ โดย “ไม่แวะ”
ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาซึ่งดูคล้ าย “แกว่งขาหา WW3” คงเป็ นแค่จงั หวะ
สร้ างข่าวกระชากราคาหาสตุ้งสตางค์อีกครัง้ ของเธอ

หุ้นจีนลงสวนโลกสัปดำห์ ท่ แี ล้ ว ส่วนหนึ่งเพราะความเสี่ยงสงคราม ทว่า
ความผิดหวังนโยบายกระตุ้นกับข่า ว Alibaba ติดโผจ่อโดนไล่พ้น ตลาด
สหรัฐคงเป็ นแค่ข้ออ้ างเทขายโค้ งสุดท้ ายสิ ้น ก.ค. โดยแทบทัง้ เดือ นเทรด
“ย้ อนศร” กลับทิศกับ มิ.ย. ซึง่ หุ้นจีนเคย outperform สวนหุ้นสหรัฐมาก่อน
ควันหลงหลัง FOMC เริ่ มมีเจ้ าหน้ าที่เฟดออกมา “สวนท่านประธาน” โดย
ยืนยันว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังเกินเป้า 2% เยอะจึงควรเดินหน้ าขึ ้นดอกเบี ้ยต่อ
แม้ คนแรกที่พูดคือ Neel Kashkari ประธานเฟดสาขา Minneapolis ปกติ
ไม่ค่อยมีใครฟั งเขา แต่นกั วิเคราะห์หลายรายก็ชี ้ ดอกเบี ้ยนโยบายปั จจุบนั
2.25-2.5% ยังไม่น่าใช่ neutral rate อย่างที่พาวเวลล์บอก ความเสี่ยงระยะ
สันจึ
้ งอยู่ที่ปากของกรรมการท่านอื่นๆว่าจะกล่าวทานองนี ้อีกหรื อไม่?
เรำลุยหนั กด้ วย 8 ประจัญบำนก่ อนหยุดยำวไปแล้ ว จึงขึ ้นเดือนใหม่
อย่างระมัดระวังโดยเน้ นซื ้อสะสม 2 กองทุนในตลาดเติบโต แรง-ชัด-ยำว
ได้ แก่ KT-VIETNAM และ KT-INDIA

KT-VIETNAM, KT-INDIA คู่หกู ำลังโต “แรง-ชัด-ยำว”
เศรษฐกิจศักยภาพสูงขยายตัว แรง เป็ นอันดับต้ นๆของโลก
ปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโต ชัด ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ตอบโจทย์การลงทุนระยะ ยำว ...แต่คงไม่ต้องรอนาน
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 เงินเฟ้ อสูง ดอกเบีย้ ขาขึน้ ยีลด์ตราสารหนี้ไทย < เงินเฟ้ อ ไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ รักษาสภาพคล่องในพอร์ตเป็ นหลัก
สหรัฐ/ยุโรป Stagflation ความเสีย่ งถดถอยกดยีลด์ลง เงินเฟ้ อยังสูงหนุ นยีลด์ขน้ึ credit spreads กว้างขึน้ เยอะแต่กค็ ง
ตราสารหนี้ ตลาดพัฒนาแล้ว  แคบลงยากเพราะเศรษฐกิจแย่ ณ จุดนี้ carry (ยีลด์) พอใช้ ขณะราคามี upside ค่อนข้างสมดุลกับ downside = ถือ
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
KT-AGRI, KT-HEALTHCARE และ KT-BLOCKCHAIN โลกเสีย่ งวิกฤตอาหารขาดแคลน “ธุรกิจอาหารและเกษตร” จึง
น่ าสนใจและอาจดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่ธมี นี้มากขึน้ KT-AGRI หุน้ ในพอร์ตกองทุนหลักโดยเฉลีย่ ราคาไม่แพงเกินไป กลุ่ม
โลก &
defensive มีสดั ส่วนสูง จึงน่ าจะช่วยจากัดความเสีย่ งขาลงได้บ้างหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย KT-HEALTHCARE
Thematic 
เป็ นตัวเลือกลงทุนสไตล์ defensive growth ทนความเสี่ยงถดถอยได้ดีเ ช่นกัน KT-BLOCKCHAIN ได้ปัจจัยหนุ นเชิง
sentiment จากการฟื้ นตัวของตลาดคริปโตและหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี
สัญญาณชี้นาเงิ นเฟ้ อเริ่ มชะลอลง เฟดจึงไม่จาเป็ นต้องเข้มงวดมากกว่าทีต่ ลาดคาดไว้ หุน้ สหรัฐน่าจะผ่านจุดต่าสุดไป
สหรัฐฯ 
แล้วและควรเริม่ ฟื้ นตัวนับจากนี้ ทว่าเราสนใจแสวงหาโอกาสอื่นๆในบางตลาดซึง่ อาจมี upside มากกว่า
Upside สูงคุ้มเสี่ยง ราคารับรูป้ ั จจัยลบอยู่แล้ว catalyst สาคัญคือ อียูอาจจะหาทางเจรจาไกล่เกลีย่ กับรัสเซียก่อนเข้าสู่
ยุโรป
 ฤดูหนาว (เพราะพลังงานไม่พอสร้างความอบอุ่น) เราเลือกสะสม KT-EUROTECH เป็ นหลักเพราะอุดมไปด้วยหุน้ เติบโต
คุณภาพสูง (quality growth) เทคโนโลยีระดับ world class ณ ราคาถูกแบกะดินแบบนี้คงหาซือ้ แทบไม่ได้ในภาวะปกติ
เงิ นเฟ้ อช่วยแก้เงิ นฝื ด หุน้ ญี่ป่ ุนราคาไม่แพง ต่างชาติถอื ครองน้อย สภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่า
ญี่ปนุ่
 ธนาคารกลางอื่นๆ เน้นหุน้ เล็กบริหารเชิงรุก KT-JAPAN เพราะราคาถูกและมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทีห่ ลากหลาย
ตราสารทุน
หลายตลาดอาจอ่อนไหวแต่กองทุนหลักเน้ นคุณภาพเหนื อดัชนี จีนกระตุ้นเศรษฐกิจดึงจุดโฟกัสการเติบโตกลับมา
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ยังเอเชีย KT-EMEQ กองทุนหลักสไตล์ Quality Growth มีหุน้ จีน 47.7% (สิน้ มิ.ย.) 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 ” จีนเข้าสู่วฏั จักรการฟื้ นตัว (Early Recovery) ตรงข้ามกับ late
จีน
 cycle ในโลกตะวันตก MSCI China ยังใกล้จุดต่าสุดของวิกฤตโควิดรอบแรกเมื่อ 2 ปี ก่อน “ความถูก” จึงโดดเด่นที่ KTCHINA ส่วน KT-Ashares ได้เปรียบตรง “สภาพคล่อง” จาก PBOC และ “ความกว้างของโอกาส” เพราะตลาดใหญ่มาก
สถานการณ์ เงิ นเฟ้ อแตกต่างกัน สิงคโปร์ ไทย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เงินเฟ้ อ สูงกว่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ภาพระยะ
อาเซียน 
ยาวของอาเซียนน่าสนใจยิง่ ขึน้ เพราะเป็ นเป้ าหมายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพือ่ ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
Little Dragon ศักยภาพการเติบโตระดับแถวหน้าของโลก เงินเฟ้ อต่าเพิม่ ความได้เปรียบ ดัชนีหุน้ ลงลึกอ้างข่าวปราบ
เวียดนาม

ทุจริต แต่ทจ่ี ริงน่าจะรับรูค้ วามเสีย่ งถดถอยในตลาดส่งออกหลักๆไปมากแล้ว ราคายิง่ ถูก เปิ ดโอกาสเข้าซือ้ รอบใหม่
สัญญาณชี้นาเงิ นเฟ้ อโลกเริ่ มชะลอ…ได้เวลาเข้าอิ นเดีย อินเดียมีปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว
อิ นเดีย
 financial deepening ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึน้ มีโอกาสทา privatization ช่วยลดขาด
ดุลงบประมาณ สัญญาณชีน้ าเงินเฟ้ อโลกเริม่ ชะลอ ช่วยคลายแรงกดดันแก่ธนาคารกลาง (RBI) หนุนราคาสินทรัพย์อนิ เดีย
น้ามันสารองสหรัฐเหลือน้ อยเสี่ยงวิ กฤต ปั จจัยจบรอบแบบสมัยก่อนคือ “การลงทุนขยายกาลังผลิตมากไป” ก็ยงั ไม่มี
น้ามัน &
เพราะบรรดาบริษทั ในอุตสาหกรรม oil & gas เน้นจ่ายปั นผล/ซื้อหุน้ คืน ราคาพักฐานระยะสัน้ สะท้อนความเสีย่ งสหรัฐ
หุ้นกลุม่ พลังงาน 
ถดถอย สร้างโอกาสเข้าซือ้ รอบใหม่สาหรับ KT-OIL (เก็งกาไร) และ KT-ENERGY (ลงทุน)
ทองคา
 Stagflation คือความเสี่ยงหลักของสหรัฐและยุโรป สนับสนุนการลงทุนทองคา
สิ นทรัพย์
นโยบายเฟดชัดเจนขึ้น เศรษฐกิ จฟุบบีบจีนเร่งกระตุ้น จีนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานหนุ นดีมานด์ระยะสัน้ -กลาง Green
ทางเลือก โลหะ & เหมืองแร่ 
Economy, EV ขับเคลื่อนความต้องการระยะยาว ซัพพลายโตตามไม่ทนั ...ราคาเริม่ ฟื้ นเพราะตลาดคลายวิตกเฟด/จีน
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
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Mutual Fund Policy
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Mutual Fund Risks

Author: ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.กรุงไทย

4

KTAM Weekly Strategy

1 สิงหาคม 2565

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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