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กลับมาพบกันอีกครัง้ กับ CIO’s View สําหรับฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ เราจะมาพูดกันต่อในประเด็นเรื่องการขึน้ ดอกเบีย้ จากการ
ประชุมเฟด ราคานํ้ามันทีป่ รับตัวขึน้ จากการประชุมโอเปกพลัส และตัวเลขเศรษฐกิจไทยทีม่ กี ารรายงานในช่วงเดือนทีผ่ ่านมา
ล่าสุดจากการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคมทีผ่ ่านมา ทางเฟดได้มกี ารปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายในอัตราเพิม่ 0.50%
จาก 0.25% - 0.50% ไปสูร่ ะดับ 0.75% - 1.00% โดยเป็ นการปรับขึน้ ทีอ่ ตั รา 0.50% เป็ นครัง้ แรกในรอบ 20 ปี และได้ประกาศการเริม่ ทํา
Quantitative Tightening หรือก็คอื การลดขนาดงบดุลของเฟดทีป่ ั จจุบนั มีสนิ ทรัพย์รวมอยู่ถงึ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิน้ วันที่ 4
พฤษภาคม โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายนนี้เป็ นต้นไป ซึง่ เฟดจะปล่อยให้พนั ธบัตรรัฐบาลมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และ MortgageBacked Securities หรือ MBS (ตราสารหนี้ทม่ี สี นิ เชื่อทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นหลักประกันการจํานอง) มูลค่า 1.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบ
กําหนดอายุเพื่อเป็ นการลดสภาพคล่องจากระบบเศรษฐกิจ โดยจะมีการปล่อยให้ตราสารหนี้เหล่านี้ครบกําหนดอายุในจํานวนทีม่ ากขึน้ ใน
อีกสามเดือน โดยพันธบัตรรัฐบาลจะเพิม่ เป็ นมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และ MBS เพิม่ เป็ นมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Source: https://www.prachachat.net/finance/news-523063

จากการวิเคราะห์เพิม่ เติม หากว่าเฟดขึน้ ดอกเบีย้ ครัง้ ละ 0.50% ในทุกครัง้ ที่
เหลือของปี น้ี Fed funds จะไปจบปี ท่ี 3.25% - 3.50% โดยทีบอนด์
่
ยลี ด์ของพันธบัตร
รั ฐ บ า ลสหรั ฐ ฯ อ า ยุ 1 0 ปี ที่ ร ะ ดั บ อั ต ร า ผ ลต อบ แ ท น 3.13% ณ สิ้ น วั น ที่
6 พฤษภาคม กําลังสือ่ ถึงความพยายามของตลาดตราสารหนี้ทจ่ี ะสะท้อนความเป็ นไป
ได้ของเหตุการณ์ดงั กล่าวอยู่ โดยถ้าเราตัง้ สมมติฐาน flat yield curve ซึง่ หมายถึงว่า
ไม่มสี ว่ นต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสัน้ และพันธบัตรอายุ 10 ปี
เพื่อความสะดวกแก่การวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าตลาดบอนด์ปัจจุบนั นัน้ ได้ price in การ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของเฟดครัง้ ละ 0.50% อย่างน้อย 4 ครัง้

และอาจจะปรับขึน้ ถึง 0.5% ทุกครัง้ หากความกดดันด้านเงินเฟ้ อไม่มกี ารชะลอตัวลงจนเฟดคลายความกังวล ซึง่ ถ้าพยายามคิดด้วยตรรกะ
นี้เราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า trading range ของบอนด์ยลี ด์ 10 ปี อาจจะขยับตัวอยู่ในช่วงอัตราผลตอบแทน 3.00 - 3.50% สําหรับ
ช่วงทีเ่ หลือของปี
เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าการคาดการณ์ trading range ของบอนด์ยลี ด์ 10 ปี ในช่วงอัตรา 3.00 - 3.50% นัน้ สูงเกินไปหรือไม่
เราได้ทาํ การเปรียบเทียบกับ Bloomberg consensus forecast พบว่าอัตราการคาดการณ์ของไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 สําหรับ High
Forecast ตามที่แสดงในตารางด้านล่างนัน้ อยู่ในช่วง 3.10% ในไตรมาสที2่ ถึง 4.20% ในไตรมาสที4่ และจากการศึกษาเชิงเทคนิค
(technical analysis) ดังทีแ่ สดงในรูปด้านล่างพบว่าบอนด์ยลี ด์สหรัฐฯ อายุสบิ ปี กําลังขยับเข้าสู่ trading range ทีช่ ่วง 3.20% - 3.60%
ซึง่ เป็ นระดับ high ของปี 2018 และปี 2011
Scenario: If FOMC hike its policy rate by 50bp at every meeting this year, 10yr should range between 3.0% to 3.5%
Meeting No.

Meeting Dates

Lower

Upper

Median

Increase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26-Jan-22
16-Mar-22
04-May-22
15-Jun-22
27-Jul-22
21-Sep-22
02-Nov-22
14-Dec-22

0.00
0.25
0.75
1.25
1.75
2.25
2.75
3.25

0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

0.125
0.375
0.875
1.375
1.875
2.375
2.875
3.375

+0.25
+0.50
+0.50
+0.50
+0.50
+0.50
+0.50

Source: FOMC, as of 7 May 2022. Scenario forecasts done by Principal Thailand, as of 7 May 2022.
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Chart: Bloomberg Consensus สําหรับบอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุสิบปี high forecast 3.1% ถึง 4.2%

Source: Bloomberg Finance, L.P., as of 7 May 2022

Chart: Technical Trading Range สําหรับบอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุสิบปี 3.2% ถึง 3.6%

Source: Bloomberg Finance, L.P., as of 7 May 2022. Analysis done by Principal Thailand, as of 7 May 2022.

ด้านสถานการณ์ราคานํ้ ามัน ล่าสุดหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่ม OPEC+ (กลุ่มประเทศผู้ส่งออก
นํ้ามันและชาติพนั ธมิตร) ยืนยันเป้ าหมายการปรับเพิม่ การผลิตนํ้ามันออกสู่ตลาดโลกจํานวน 4.32 แสนบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมิถุนายนนี้
ตามแผนการเดิม เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่ม OPEC ไม่สามารถเพิม่ กําลังการผลิตได้มากกว่าระดับปั จจุบนั นอกจากนี้กลุ่ม OPEC+
ยังแสดงความกังวลเกีย่ วกับอุปสงค์น้ํามันทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการทีจ่ นี ประกาศล็อคดาวน์เซีย่ งไฮ้และบางพืน้ ทีข่ องกรุงปั กกิง่ เพื่อสกัด
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดราคานํ้ ามันดิบ WTI (นํ้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส) อยู่ท่รี ะดับ 110.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ นํ้ ามันดิบ
Brent (นํ้ามันดิบเบรนท์) อยู่ทร่ี ะดับ 113.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทางสํานักข่าว BBC ได้มกี ารรายงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยอธิบายถึง
กลุ่ ม OPEC+ ว่ า เป็ น กลุ่ม พัน ธมิต รที่ป ระกอบไปด้ว ยประเทศผู้ส่ง ออกนํ้ า มัน
23 ประเทศ โดยทางกลุ่ ม จะมี ก ารจัด การประชุ ม ทุ ก เดื อ นที่ ก รุ ง เวี ย นนา
ประเทศออสเตรีย สมาชิกหลักของกลุ่ม OPEC+ นัน้ ประกอบด้วย 13 ประเทศ
สมาชิกกลุ่ ม OPEC (องค์ก ารกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ ามัน) ที่ก่อตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ ปี
1960 จากประเทศในกลุ่มทางตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา และในภายหลัง
เมื่อปี 2016 ทางกลุ่ม OPEC จับมือเป็ นพันธมิตรร่วมกันกับอีก 10 ประเทศผูผ้ ลิต
นํ้ามันเพิม่ เติม เพื่อเป้ าหมายในการกําหนดและบริหารอุปทานนํ้ามันในตลาดโลก

Source: https://www.bangkokbiznews.com/world/980644
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รวมถึงการควบคุมราคานํ้ามัน ปั จจุบนั สมาชิก OPEC ผลิตนํ้ามันดิบสูต่ ลาดโลกราว 30% หรือคิดเป็ นประมาณ 28 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดย
มีประเทศซาอุดอิ าระเบีย เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ทม่ี กี าํ ลังการผลิตนํ้ามันดิบสูงถึง 10.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ข้อมูล ณ สิน้ เดือน มีนาคม 2022)
นอกเหนือจากนัน้ ประเทศรัสเซีย ซึง่ เป็ นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม OPEC+ มีความสามารถในการผลิตนํ้ามันดิบได้ในระดับใกล้เคียงที่ 10.6 ล้าน
บาร์เรลต่ อวัน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม 2022) และหากพิจารณาโดยรวม กลุ่ม OPEC+ มีกําลังการผลิตนํ้ ามันดิบสูงถึงราว 40%
ของปริมาณการผลิตทัง้ หมดในตลาดโลก
สถานการณ์ในปั จจุบนั นี้ เนื่องจากการลงทุนในฐานการผลิตนํ้ ามันที่ลดลงไปอย่างมีนัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทําให้โรงกลันนํ
่ ้ามันไม่ได้รบั การบํารุงรักษาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ปัจจุบนั กําลังการผลิตอยู่ต่าํ กว่าเป้ าการผลิตทีก่ าํ หนด ประกอบกับกําลัง
การผลิตที่ลดลงจากพายุในประเทศคาซัคสถาน (ผู้ผลิตอันดับที่ 11) ที่กระทบการส่งออกนํ้ามัน และการประท้วงจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศลิเบีย (ผู้ผลิตอันดับที่ 16) ทําให้ต้องหยุดการผลิต รวมถึงการผลิตนํ้ ามันโดยประเทศรัสเซีย (ผู้ผลิตอันดับที่ 2)
ทีป่ รับตัวลดลงในเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา และจากการประเมินจากเหล่านักวิเคราะห์น้ํามันนัน้ เราพบว่า การคาดการณ์กําลังการผลิตของ
รัสเซียนัน้ จะปรับลดลงในระดับ 1 - 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2022 โดยประมาณ เนื่องจากจะยังมีลูกค้าบางกลุ่มจากจีนและอินเดียทีย่ งั คง
จะมีการสังซื
่ ้อนํ้ ามันดิบจากรัสเซียในราคาทีต่ ่ําลง ในขณะที่การควํ่าบาตรการนํ าเข้านํ้ ามันจากรัสเซียสู่สหภาพยุโรปนัน้ หากได้รบั การ
อนุมตั โิ ดยประเทศสมาชิกครบทัง้ 27 ประเทศ ก็จะยังต้องใช้เวลา 6 เดือนหลังจากนัน้ ทัง้ นี้ทางพรินซิเพิลคาดการณ์ว่าระดับราคานํ้ามันดิบ
Brent ณ สิน้ ปี 2022 มีความเป็ นไปได้ว่าจะอยู่ท่ี 100 ดอลลาร์สหรัฐ และราคานํ้ามันดิบ WTI จะอยู่ท่ี 97 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะยังมีความ
กดดันด้านราคาจากสถานการณ์ดา้ นภูมริ ฐั ศาสตร์ทย่ี งั คงกดดันอุปทาน ประกอบกับอุปสงค์ทท่ี ยอยฟื้ นตัวในปี น้ี ในขณะทีป่ ริมาณนํ้ามันดิบ
คงคลังเชิงพาณิชย์ยงั คงอยู่ในระดับตํ่า
Table: Top 10 Crude Oil Producing Countries
Rank
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Country
United States
Russia
Saudi Arabia
Canada
China
Iraq
Brazil
United Arab Emirates
Kuwait
Iran

Source: Trading Economics, as of 8 May 2022

Last
(thousands)
11,312
10,598
10,300
4,361
4,185
4,148
3,032
2,970
2,639
2,546

Previous
(thousands)
11,371
10,499
10,225
4,700
3,878
4,260
2,838
2,954
2,612
2,539

Reference
Feb-22
Jan-22
Mar-22
Jan-22
Jan-22
Mar-22
Jan-22
Mar-22
Mar-22
Mar-22

Unit
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
BBL/D/1K
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ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดนัน้ เกิดการหดตัวลงของ GDP ไตรมาสที่ 1 ทีผ่ ่านมาในอัตรา -1.4% ปรับตัวลดลงจาก
อัตราการเติบโตที่ 6.9% ของไตรมาสก่อนหน้า โดยการหดตัวในครัง้ นี้สาเหตุหลักๆ เกิดจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงของการนําเข้าที่ 17.7%
จากทัง้ ราคาสินค้านําเข้าปรับตัวสูงขึน้ และการสังซื
่ อ้ สินค้าล่วงหน้าของบริษทั ต่างๆ จากความกังวลว่าจะเกิดปั ญหา shortage จากภาวะ
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ดกี ารบริโภคภายในสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีท่ี 2.7% สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีด่ ี
ขึน้ ภายหลังมีการเปิ ดประเทศที่มากขึน้ โดยการใช้จ่ายภาคบริการมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ถึง 4.3% และภาคการจ้างงานทีม่ กี ารจ้างงาน
เพิม่ ขึน้ ถึง 4.28 แสนอัตราในเดือนเมษายน โดยเป็ นอัตราที่มากกว่าทีน่ ักวิเคราะห์ได้มกี ารคาดการณ์ไว้ ส่วนดัชนี ISM Manufacturing
PMI เดือนเมษายน ที่ 55.4 และดัชนี ISM Non-Manufacturing PMI ที่ 57.1 นัน้ ถือว่าอยู่ในโซนขยายตัว แต่กต็ ้องมีความระมัดระวัง
เนื่องจากเป็ นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
Table: US Economic Data Releases
Date
28-Apr-22
2-May-22
4-May-22
6-May-22

Source: Investing.com

Event
US GDP (QoQ) (Q1)
US ISM Manufacturing PMI (Apr)
US ISM Non-Manufacturing PMI (Apr)
US Nonfarm Payrolls (Apr)

Actual
-1.4%
55.4
57.1
428k

Forecast
1.1%
57.6
58.5
391k

Previous
6.9%
57.1
58.3
428k

ตัวเลขเงินเฟ้ อไทยล่าสุด สําหรับเงินเฟ้ อทัวไปเดื
่
อนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.65% จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา และเงินเฟ้ อ
พื้นฐานเดือนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.0% จากเดือนเมษายนปี ท่แี ล้ว แรงกดดันเงินเฟ้ อปรับตัวลดลงจากเมื่อเดือนมีนาคมจากราคา
พลังงานทีป่ รับตัวขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยลง อย่างไรก็ตามตัวเลขเดือนเมษายนนี้ มีผลของฐานที่สงู เมื่อปี ก่อนหน้า ทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่า
สถานการณ์เรือ่ งเงินเฟ้ อนัน้ เริม่ ปรับตัวดีขน้ึ จากการวิเคราะห์เพิม่ เติมพบว่าตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้ อทัวไปของทาง
่
ธปท.ทีป่ ระมาณการไว้
ที่ 4.90% และเงินเฟ้ อพืน้ ฐานที่ 1.70% โดยเฉลีย่ สําหรับปี 2022 นัน้ ดูเหมือนจะตํ่าเกินไป โดยทางเราคาดว่าตัวเลขจริงมีแนวโน้มทีจ่ ะพุ่งสู่
ระดับ 5.90% สําหรับเงินเฟ้ อทัวไป
่ และ 2.70% สําหรับเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน
ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจด้านอื่นของไทยนัน้ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ว่าทางธปท.จะปรับลดคาดการณ์ GDP growth ปี 2022
และ 2023 ลงเหลือ 3.20% และ 4.40% จาก 3.40% และ 4.70% จากความกังวลต่อผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และ
การปรับตัวเพิม่ ขึ้นของราคานํ้ ามัน ส่วนจํานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การฉีดวัคซีนของประชาชนใน
ประเทศยังคงปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็ นปั จจัยบวกทีจ่ ะกระตุ้นความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคและอุปสงค์ภายในประเทศ นอกจากนี้
รัฐ บาลได้มีก ารประกาศเปิ ด ประเทศอย่ า งเป็ น ทางการในวัน ที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่ า นมานี้ โดยมีก ารผ่ อ นคลายมาตรการการเปิ ด รับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดยยกเว้นการตรวจ RT-PCR สําหรับนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบโดส และสําหรับปี 2022 นี้ การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ท่ี 5.5 ล้านคน ทัง้ นี้ จากแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับการ
เดินหน้าเปิ ดประเทศต้อนรับนักท่องเทีย่ ว คาดว่าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี
ราคากลุ่ม Tourism and Leisure Index (กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ) นัน้ ได้มีการปรับตัวขึน้ กว่า 20% เป็ นการปรับตัวที่สูงสุด
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนโดยรวมต่อการฟื้ นตัวในปี น้ี
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Chart: Thai Sector Performance

Source: Bloomberg Finance, L.P., as of 5 May 2022

สถานการณ์ดา้ นนโยบายการเงินทัวโลกกํ
่
าลังเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ เช่นกัน โดยเราเห็นการเพิม่ จํานวนของธนาคารกลางหลาย
ประเทศทีด่ ําเนินนโยบายสายเหยีย่ ว (Hawkish monetary policy) เพิม่ มากขึน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน ทางธนาคารกลางสวีเดนได้มกี าร
ปรับเพิม่ ดอกเบีย้ นโยบายในอัตรา 0.25% ไปสู่ระดับ 0.25% จากเดิมทีร่ ะดับ 0.0% และยังคาดการณ์ว่าจะขึน้ อีกสองถึงสามครัง้ ด้วยกัน
ภายในปี น้ี เพื่อเป็ นการต่อสูก้ บั ความกดดันทางด้านเงินเฟ้ อ โดยคาดว่าจะปรับขึน้ ดอกเบี้ยไปสู่ระดับ 1.8% ในอีก3ปี ขา้ งหน้า ทางฝั ง่
ประเทศออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึน้ ดอกเบีย้ เป็ นครัง้ แรกในรอบสิบปี ในอัตรา 0.25% สู่ระดับ 0.35% เพื่อเป็ นการต่อสู้
กับสภาวะเงินเฟ้ อในประเทศ โดยทางธนาคารกลางคาดว่าจะนําดอกเบีย้ ขึน้ สูร่ ะดับ 1.75% สิน้ ปี 2022 และสูร่ ะดับ 2.5% สิน้ ปี 2023 ทาง
ฝั ง่ ทวีปเอเชียนัน้ ธนาคารกลางอินเดียปรับขึน้ ดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา 0.4% สู่ระดับ 4.40% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้ อ โดยครัง้ นี้เป็ น
การขึน้ ดอกเบีย้ ผ่านการประชุมนโยบายการเงินฉุกเฉินเมื่อวันที่ 4 เมษายน และเราคาดว่ามีความเป็ นไปได้ทธ่ี นาคารกลางอินเดียจะปรับ
ขึน้ ดอกเบี้ยสู่ระดับ 6.15% ภายในปี หน้า ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้มกี ารปรับขึน้ ดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา 0.25%
สูร่ ะดับ 1.5% เมื่อวันที่ 14 เมษายน และนักวิเคราะห์บางสํานักได้มกี ารปรับคาดการณ์ดอกเบีย้ ทีร่ ะดับมากกว่า 2.0% ณ สิน้ ปี 2022 นี้
ทางฟากยุโรป ตัวเลขเงินเฟ้ อหลายตัวของยูโรโซน ปรับตัวขึน้ สูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ เพิม่ ความคาดหวังว่าทาง ECB จะดําเนินการปรับขึน้
ดอกเบีย้ นโยบายในเดือนกรกฎาคม
อย่างไรก็ตาม เรายังคงยืนยันในคําแนะนํ าการลงทุนแบบระมัดระวังในช่วงที่เหลือของปี 2022 นี้ โดยถึงแม้ว่าการประกาศ
นโยบายของเฟดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมทีผ่ ่านมานัน้ จะได้รบั คําแถลงจาก คุณเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ถึงความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ อีก 0.50% ในการประชุมอีกสองครัง้ ข้างหน้า และยังไม่ได้มกี ารพิจารณาเรื่องการปรับขึน้
ดอกเบีย้ รุนแรงถึง 0.75% แต่ว่าการเริม่ ต้นเดินหน้าปรับดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในครัง้ นี้กลับเป็ นการบ่งชีส้ าํ หรับเราถึงความเป็ นไปได้ทท่ี าง
เฟดจะสามารถปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในระดับ 0.50% ทุกครัง้ ในประชุมอีก 5 ครัง้ ทีเ่ หลือของปี และดูเหมือนว่าตลาดบอนด์และตลาดหุน้ จะเริม่ มี
แนวคิดดังกล่าวคล้ายกับทางเรา โดยสังเกตุจากบอนด์ยลี ด์ท่ปี รับตัวขึน้ และดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงสัปดาห์ท่ผี ่านมาหลังจาก
ประชุม เฟดเสร็จสิ้น ลง และยิ่ง ไปกว่า นัน้ การที่มีนัก วิเ คราะห์บางท่ านที่มีก ารคาดการณ์ ว่ าบอนด์ยีล ด์ 10 ปี ข องพัน ธบัต รสหรัฐ ฯ
จะสามารถขึน้ ไปได้ถึง 5.36% ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 นัน้ บ่งชี้ถึงความเป็ นไปได้ท่สี นิ ทรัพย์เสีย่ งจะประสบกับความผันผวน
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าปั จจุบนั เราจะยังมีความคิดว่า 4% เป็ นแนวต้านสําคัญด้านเทคนิคของบอนด์ยลี ด์ 10 ปี กต็ าม ซึง่ นัน่ หมายถึงว่าการทีจ่ ะ
รีบเข้าไปลงทุนในหุน้ กลุ่ม Growth และกลุ่ม Technology นัน้ อาจจะยังเร็วเกินไป
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โดยเรายังคงแนะนําการลงทุนในกองทุนที่เป็ นประเภท Asset allocation fund หรือกองทุนทีม่ กี ารจัดสรรสินทรัพย์ในตัวเพื่อเป็ นการคุม
สัดส่วนของสินทรัพย์เสีย่ งไม่ให้มนี ้ํ าหนักที่สงู เกินไป เช่น กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล มัลติ แอสเซท (PRINCIPAL GMA) ซึ่งมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทัวโลกอยู
่
่ ประมาณ 70% ในขณะที่แ นะนํ า กองทุ นเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม (PRINCIPAL
iBALANCED) ให้กบั นักลงทุนทีต่ อ้ งการลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลงมามากกว่านัน้ โดยกองทุนดังกล่าวมีสดั ส่วนการลงทุนในตรา
สารทุนต่างประเทศ และไทยอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 30% นอกจากนี้เราคงคําแนะนําเดิมตัง้ แต่ต้นปี ว่า หากจะเลือกลงทุนในกองทุนตราสาร
ทุนต่างประเทศในปี 2022 ทีเ่ ต็มไปด้วยความผันผวนนี้ ยังควรทีจ่ ะพิจารณากองทุนประเภท Quality Growth ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีผ่ นั ผวน
น้อยกว่าในช่วงเวลาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND) และ กองทุนเปิ ดพริ นซิ
เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG (PRINCIPAL GESG) ทีจ่ ะทําการ IPO วันที่ 9 - 18 พฤษภาคมนี้
กองทุนแนะนํา

ศึกษาข้อมูล

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล มัลติ แอสเซท
Principal Global Multi-Asset Fund (PRINCIPAL GMA)

https://www.principal.th/th/principal/GMA-A

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income (PRINCIPAL iBALANCED)

https://www.principal.th/th/principal/iBALANCED-D

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล แบรนด์
Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND)

https://www.principal.th/th/principal/GBRAND-A

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ ควิ ตี้ ESG
Principal Global Equity ESG Fund (PRINCIPAL GESG)

https://www.principal.th/th/principal/GSEG-A
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คําเตือน:
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุน PRINCIPAL GMA กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุน PRINCIPAL GBRAND กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุน
หลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลง ของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector)ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และความล้าสมัย
ของสินค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสีย่ งและ ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่
่มกี าร
กระจายหลายอุตสาหกรรม
• กองทุน PRINCIPAL GESG กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/ บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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