
KAsset : หุ้นประเทศจีนทรุดตัวหนักหลังนกัลงทุนกังวลการด าเนนินโยบายเศรษฐกิจของจนีในอนาคต 

  
ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงทรุดตัวหนักหลังเสร็จสิ้นการกระชุมพรรคคอมมิวนิวต์ของจีน 

การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิวต์จีนได้สิ้นสุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผา่นมา ท่ีประชุมไดม้ีมตริับรองให้  
สี จิ้นผิง ด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีสมยัที่ 3 นอกจากน้ันท่ีประชุมมีการเปิดตัวผู้น าคณะกรรมการถาวรประจ ากรมเมือง (โป
ลิตบูโร) ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นบคุคลที่มีความใกล้ชิดกับ ปธน. สี จิ้นผิง ท าให้นักลงทุนกังวลว่า ปธน. สี จิ้นผิง จะมีอ านาจควบคุม
เศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มตัว อีกทั้งการที่เศรษฐกิจน าโดยบุคคลที่ใกล้ชิดกับ ปธน. เพียงอย่างเดียว อาจน าไปสู่การใช้นโยบายที่
ผิดพลาดได้ง่ายขึ้น และท าใหเ้กิดผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอาจให้น้ าหนักเรื่องความ
มั่นคงด้านความปลอดภยัเป็นหลัก และอาจไม่ให้น้ าหนักเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกจิและการปฏริูปด้านนโยบายมากเท่าท่ีควร 
นอกจากน้ันท่ีประชุมไม่ได้มีการพดูถึงการผ่อนคลายนโยบายควบคมุโควิด-19 แต่อยา่งใด ท าให้ประเทศจีนยังมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดล็อกดาวน์ตามเมืองต่างๆรวมถึงเมืองใหญ่หากจ านวนผูต้ิดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท้ังหมดนีไ้ม่เป็นผลดตี่อธุรกิจที่ด าเนินการ
โดยภาคเอกชน ท าให้เกิดแรงขายสินทรัพย์ของประเทศจีนออกมาเมื่อวานนี้ (24 ต.ค. 2565) 
  
ดัชน ีHang Seng ของฮ่องกงปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 ต.ค. ปรับตัวลงกว่า -6.4% น าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทรุดตัวลงอย่าง
มาก ด้านตลาด Shanghai Composite ปรับตัวลงประมาณ -2% และ Invesco Golden Dragon China ETF ซึ่งเป็นดัชนีหุ้น
ของประเทศจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯประกอบไปด้วยหุ้น 65 ตัว ทรุดตัวกว่า -14.5% แตะระดับต่ าสุดนับแต่ปี 2552 ราคา
หุ้นของบริษัทโทคโนโลยีของจีนในตลาดสหรัฐฯทรดุตัวอย่างหนักโดย  Alibaba ปรับตัวลดลง -12% Pinduoduo ทรดุหนักถึง -
24.6% Tencent Holding ย่อตัว -14.2% และ Meituan -16.7% 

  
ส าหรับกองทุนของ KAsset ที่ลงทุนในประเทศจีน ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน โดย JPM China ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K-
CHINA มีนโยบายลงทุนในหุ้นของประเทศจีนท่ีจดทะเบยีนอยู่ท่ัวโลกปรับตัวลดลงมากถึง -7.9% ด้านกองทุนหลักของ K-CHX ที่
ลงทุนในหุ้นจีนขนาดใหญ่ที่สดุ 50 ตัวแรกในตลาด A-Shares ย่อตัว -3.94% ส่วนกองทุนหลักของ K-CCTV ที่เน้นลงทุนในหุ้น
จีน A-Shares เป็นหลัก ได้แก่ Schroder ISF China A และ UBS China A Opportunity ปรบัตัวลง -1.86% และ -
3.99% ตามล าดับ 

  
จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3 ดีกว่าคาด แต่การบริโภคภาคเอกชนยังอ่อนแอ 

GDP ของประเทศจีนในไตรมาส 3 ขยายตัว 3.9%YoY ดีกว่าท่ีตลาดคาดที่ 3.3%YoY และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัวได้
เพียง 0.4%YoY เท่านั้น หนุนโดยการบริโภคในประเทศท่ีสามารถฟ้ืนตัวมาเตบิโตได้ 3.9% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตัวลง -
1.6% แต่ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ ไม่ได้มาจากการบรโิภคภาคเอกชน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเดือน
กันยายนเติบโต 16.3% ท าให้การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment: FAI) เติบโต 6.5%YoY ขณะที่การลงทุนใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกกดดนัต่อเนื่องโดยหดตัว -12.1% แต่เป็นการหดตัวที่น้อยลงเมื่อเทยีบกบัเดือนสิงหาคม ท้ังนี้ยอดขาย
ภาคการค้าปลีกยังไม่แข็งแรงโดยการขยายตัวชะลอตัวลงมาเหลือ 2.5% หลังจ านวนผู้ติดเชื้อโควดิ-19 เพิ่มขึ้น และยอดขาย
เครื่องใช้ในบ้านชะลอตัว 

  



การบริโภคในประเทศท่ียังอ่อนแอ ท าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวยังไม่มั่นคง Morgan Stanley คาดว่า GDP ไตร
มาส 4 ปี 2565 และไตรมาส 1 ปี 2566 ของจีนจะขยายตัวได้เพียง 3%YoY ซึ่งเป็นระดับที่ไมสู่ง ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการโค
วิด-19 อาจต้องรอนานถึงไตรมาส 2 ปีหน้า นอกจากน้ันภาคอสังหาฯจะยังคงเป็นประเด็นกดดันเศรษฐกิจไปต่อเนื่อง ดังนั้น
แม้ว่า GDP จะเติบโตได้ดีกว่าที่คาดไว้ แต่แนวโนม้การเติบโตในอนาคตที่ยังไม่ชัดเจน ร่วมกับความกังวลแนวการการด าเนิน
เศรษฐกิจในระยะ 5 ปี ข้างหน้าของผู้น าคอมมิวนิวต์จีนชุดใหม่ จึงท าให้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงจะยังอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อเนื่อง 

  
มุมมองการลงทุนจากบลจ.กสิกรไทย 

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ที่ประกาศออกมา แม้ว่าจะต่ ากว่าเป้าหมายอยู่ แต่กด็ีกว่าท่ีตลาดคาดการณไ์ว้ โดยในระยะ 2-
3 เดือนข้างหน้ายังคาดว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆอยู่ จากปัจจยัในเรื่องของนโยบายโควดิและปัญหาในภาคอสังหารมิทรัพย์ แต่
ภาพรวมถือว่าดดูีขึ้นกว่าเมื่อช่วงกลางปีท่ีผ่านมา 

  
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประเทศยังไม่มีรายละเอียดด้านนโยบายเพิ่มเติมออกมา ท าให้คาดว่าช่วงสั้นตลาด
ยังคงมีความผันผวนสูง จนกว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้น อย่างไรก็ดี การปรับลงของตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้ เกิด
จาก sentiment ต่อความกังวลดา้นนโยบายมากกว่าด้านปัจจัยพื้นฐาน ไม่ได้เป็นกรณี credit event หรือมี panic ในตลาด
การเงิน หรือปัญหาสภาพคล่องใดๆ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจท่ีออกมาดีกว่าคาด ดังนั้นหากความกงัวลด้านนโยบายบรรเทาลง
และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทยอยดีขึ้นตามคาด ความผันผวนในตลาดหุ้นจีนนา่จะลดลงได้ 
  
ปัจจัยที่ต้องจับตาในระยะข้างหน้า คือ การประชุม Economic Porlitburo Meetings ในเดือนธันวาคม และ 2022 Central 
Economic Work Conference รวมถึงการควบคุมในกลุ่มเทคโนโลยีว่าจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ และการผ่อนคลายนโยบายควบคุมโค
วิด 

  
ค าแนะน าการลงทุน 

ระยะสั้นแม้คาดว่าความผันผวนยงัสูงจากความไม่แน่นอนด้านนโยบาย แต่แนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมา
ดีกว่าคาด รวมถึงราคาหุ้นท่ีร่วงลง ท าให้ valuation ปรับลงมาต่ าเกนิกว่าปัจจัยพื้นฐาน 

-          ส าหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนในระยะสั้นได้  จึงมองเป็นโอกาสทยอยสะสม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นจีนท่ีเน้นการ
บริโภคในประเทศ มากกว่าหุ้นกลุม่เทคโนโลยีหรือหุ้นท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง เนื่องจากจะมีความไม่แนน่อนของนโยบาย
ที่เกีย่วข้อง (K-CHX จะได้รับผลกระทบด้านนโยบายจ ากัดกว่า เนื่องจากเน้นกลุ่มบริโภคในประเทศ ขณะที่มีกลุ่มเทคฯ
เพียง 2.4% ณ 31 ส.ค. 2565) 
-          ส าหรับผู้ที่รับความผันผวนไดน้้อย แนะน าชะลอการลงทุน 

  
ระยะกลาง การที่ประธานาธิบดี ส ีรวบอ านาจได้ ท าให้คาดว่าการด าเนินนโยบายต่างๆจะท าได้มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ ใน
ปี 2566 คาดว่า GDP จะฟื้นตัวไดจ้ากการทยอยผ่อนคลายมาตรการโควิดหลังการประชุม NPC ในเดือน มี.ค. 2565 อีกทั้งเมื่อ
เทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่อัตราการเติบโตชะลอหรืออาจถดถอย และจีนยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลาย ท าให้การลงทุนในจีนยังน่าสนใจกว่าในเชิงเปรียบเทียบ 

 


