Monthly Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนเดือนมิถุนายนปี 2565
ตลาดประเมินว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในรอบการประชุมเดือน มิ.ย. และ ก.ค. เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้
ส่งสัญญาณเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากกว่านี้ เพราะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงหลังเริ่มมีแนวโน้มชะลอลง
และต่ำกว่าคาด ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว 10-Year Breakeven Inflation Rate ปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 3.0% ในเดือน เม.ย. สู่ระดับ 2.7% ในเดือน พ.ค. บ่งชี้ว่าตลาดมองอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไป
แล้ว อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่น่ากังวลมากนัก เพราะตัวเลขตลาด
แรงงานสหรัฐฯในเดือน พ.ค. ยังรายงานออกมาอย่างแข็งแกร่ง ทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นทั่วโลก นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมี
โอกาสฟื้ นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากที่ 5 เดือนแรก ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุดถึง -20% จนทำให้
อัตราส่วน Forward P/E ของดัชนี S&P500 ปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 10 ปี
ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง การกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมประเภท Defensive ถือเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกที่น่าสนใจ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เราแนะนำ คือ กลุ่มเฮลท์แคร์ เพราะอุตสาหกรรมประเภทนี้มีความทนทานต่อความ
ผันผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้งสถิติในอดีตยังบ่งชี้ว่า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์สามารถให้ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 ในช่วง
เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรืออยู่ช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late Cycle)

สำหรับตลาดหุ้นจีน เราเริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ PMI
เดือน พ.ค. ของจีน มีทิศทางชะลอตัวน้อยกว่าคาด โดย Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นจาก 47.4 เป็น 49.6 จุด ส่วน
Services PMI เพิ่มขึ้นจาก 41.9 เป็น 47.8 จุด สอดคล้องกับมุมมองของเราที่คาดว่าหุ้นจีนจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งปี
หลัง ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ
ธนาคารกลางจีนในไตรมาส 2

Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจาก
หุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่
เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี
สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน
และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความ
ผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-VI : กองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (2 ใน 3) และส่วนที่เหลือมีการลงทุนในทองคำ หรือตราสารหนี้
กลยุทธ์เน้นลงทุนเมื่อมีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ล่าสุด ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนหุ้นกลุ่ม
value เป็นหลักและกลุ่มทองคำ 15% เพื่อช่วยป้องกันความผันผวนของตลาดหุ้น (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้นกลาง
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300 อยู่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D. (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนพฤษภาคม 2565

Source: Bloomberg as of 31 May 2022

Source: Bloomberg as of 31 May 2022

ในเดือนพ.ค. ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือน
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และกลับมาฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน โดยตลาดหุ้นยังคงได้รับปัจจัยกดดันจาก
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ, เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่
มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในเดือนพ.ค. คือ น้ำมัน (WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง
9.53% จากอุปสงค์น้ำมันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในจีน จากการที่นครเซี่ยงไฮ้วางแผนจะยุติมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1
มิ.ย. 65 และตลาดยังคงมีความกังวลต่อภาวะอุปทานน้ำมันดิบที่อาจตึงตัวขึ้นหากสหภาพยุโรป (EU) เตรียมบังคับใช้
มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในเดือนพ.ค. คือ ตลาดหุ้นเยอรมนี อย่างดัชนี
DAX ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง +2.06% รองลงเป็นตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI300 สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 1.87% หลังจากปรับ
ตัวลดลงมาสองเดือนติดต่อกัน เนื่องจากตลาดหุ้นจีนได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และจะยุติมาตรการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้ในวันที่ 1 มิ.ย. 65
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนพ.ค. ปรับตัวลงแรง จากประเด็นการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดและการดึงสภาพคล่องออกจากระบบโดยในเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา Global X
Cannabis ETF ปรับตัวลดลงมากที่สุดที่ -15.84% รองลงมาเป็น ARKF ปรับตัวลดลง -11.42% อย่างไรก็ตาม ธีมการ
ลงทุนในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนพ.ค. หลังจากสหภาพยุโรป (EU) นำเสนอแผน
REPowerEU เพื่อลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคม 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนพ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทิศทางตลาดหุ้นไทยครึ่งเดือนแรกเคลื่อนไหวแบบ Sideways
down ก่อนที่จะมาฟื้ นตัวช่วงครึ่งเดือนหลัง มาปิดที่ระดับ 1,663.41 จุด ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวขึ้น
+0.35% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวขึ้น +1.16% และ SETTRI INDEX ปรับตัวขึ้น +1.99% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญ
ได้แก่ Fed มีมติขึ้นดอกเบี้ย 50bps สู่ระดับ 0.75%-1.00% พร้อมกับเตรียมเริ่มต้นลดขนาดงบดุลในวันที่ 1 มิ.ย. โดยเริ่มจาก
เดือนละ 4.75 หมื่นล้านเหรียญฯ แบ่งเป็น Treasury 3 หมื่นล้านเหรียญฯ และ MBS 1.75 หมื่นล้านเหรียญฯ และหลังจากผ่านไป
3 เดือน ขนาดการลดงบดุลจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 9.5 หมื่นล้านเหรียญฯ โดยแบ่งเป็น Treasury 6 หมื่นล้านเหรียญฯ และ MBS
3.5 หมื่นล้านเหรียญฯ, ด้านนาง Christine Lagarde ประธาน ECB ออกมากล่าวว่า ECB มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย Deposit
facility rate จากปัจจุบันที่ -0.5% ในการประชุมเดือนก.ค.นี้ ก่อนที่จะขยับขึ้นสู่ระดับบวกในเดือนก.ย., เริ่มมีการปรับลดประมาณ
การกำไรของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเกิดจาก Margin ที่ลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ Valuation ของตลาดหุ้นไทย
เพิ่มสูงขึ้น, นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทยในเดือนนี้ ภายหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าอีกครั้ง
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index -0.2%) โดยภาพรวมของเดือนพ.ค. 2565
(MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดการแพทย์ +3.6% หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +3.5% หมวดพลังงาน +3.2% หมวดปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ +2% และหมวดธุรกิจการเกษตร +0.9%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-9.1% หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -2.5% หมวดธนาคารพาณิชย์ -1.9% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ -1.5% และหมวดพาณิชย์ -0.7%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนมิ.ย. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,600-1,700 จุด โดยมีปัจจัยที่
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (CPI) ประจำเดือนพ.ค. ที่จะประกาศออกมาภายในวันที่ 6 มิ.ย. ถ้าหาก
ตัวเลขออกมาสูงกว่าระดับ 5% อีกครั้ง อาจเป็นปัจจัยที่จะสร้างความกังวลในตลาดได้ รวมถึงจะมีการประกาศรายชื่อหุ้นชุดใหม่ที่อยู่
ในดัชนี SET5O และ SET100 ในกลางเดือนนี้ด้วย และประเด็นที่สำคัญคือ เดือนมิ.ย. เป็นเดือนที่หลายๆ ธนาคารกลางที่สำคัญจะมี
การประชุม โดยเริ่มต้นที่ การประชุม กนง. วันที่ 8 มิ.ย. คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย แต่ต้องติดตามการปรับ
เปลี่ยนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ ถัดมาจะเป็นการประชุม ECB วันที่ 9 มิ.ย. คาดว่า ECB จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในรอบนี้ แต่น่าจะเป็นเดือนก.ค. จะเห็นการขยับขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากได้ อันดับต่อมาจะเป็นการประชุม FOMC วันที่ 14-15 มิ.ย.
คาดว่า Fed จะมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 50bps แต่ตลาดคาดการณ์ไปแล้ว จึงไม่น่ามีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น และสุดท้ายคือ
การประชุม BoJ วันที่ 16-17 มิ.ย. คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
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มุมมองการลงทุนเดือนมิถุนายน 2565
ภาพที่ 1 : Markets Expect 50 Basis-Point Fed
Rate Hike in June and July

Source : CME FedWatch Tool as of 6 Jun 2022

ภาพที่ 2 : The economy is performing worse
than expected

Source: Bloomberg as of 31 May 2022

ภาพที่ 3 : The U.S. economy added 390,000 jobs
in May, better than expected

Source : Bloomberg as of 3 Jun 2022

สรุปรายงานผลการประชุมเฟด (FOMC Minutes) ไม่ได้
ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด โดยคณะ
กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0.50% ในรอบการประชุมเดือน มิ.ย. และ ก.ค. สอดคล้อง
กับถ้อยแถลงของ นาย เจอโรม พาวเวล และ Fed fund
futures ที่คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ใน
การประชุม 2 รอบถัดไป ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 90% และ
คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะอยู่ที่ระดับ
2.75%-3.00% ภายในสิ้นปีนี้ (ภาพที่ 1)
ตลาดประเมินว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป
มากกว่านี้ เพราะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วง
หลังเริ่มมีแนวโน้มชะลอลงและต่ำกว่าคาด สังเกตได้จากดัชนี
US Economic Surprise Index ที่ปรับตัวลดลงจากระดับ
สูงสุดในรอบ 1 ปีที่ +70 จุด ในกลางเดือน เม.ย. ลงมาสู่
ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ระดับ -37 จุด (ภาพที่ 2) ส่ง
ผลให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว 10-Year
Breakeven Inflation Rate ปรับตัวลดลงจากระดับ 3.0%
ในเดือน เม.ย. สู่ระดับ 2.7% ในเดือน พ.ค. บ่งชี้ว่าตลาดมอง
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
สหรัฐฯยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่น่ากังวลมากนัก เพราะตัวเลข
ตลาดแรงงานสหรัฐฯในเดือน พ.ค. ยังรายงานออกมาอย่าง
แข็งแกร่ง เช่น อัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 3.6%
ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 390,000
ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ดัชนี
ISM Manufacturing PMI กับ Non-Manufacturing
PMI ที่สะท้อนภาคการผลิตและภาคการบริการของสหรัฐฯ
ในเดือน พ.ค. ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวมากกว่าระดับ 50 จุด
มุมมองตลาดหุ้นทั่วโลกนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมี
โอกาสฟื้ นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากที่ 5 เดือนแรก
ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุดถึง -20% จน
ทำให้อัตราส่วน Forward P/E ของดัชนี S&P500 ปรับตัว
ลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 10 ปี จึงปรับน้ำหนัก
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การลงทุนหุ้นเป็น Slightly Overweight อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเวลาที่นักลงทุนกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่
ชะลอลงจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และนโยบายการเงินที่
ตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก มองว่า การกระจายการ
ลงทุนไปยังอุตสาหกรรมประเภท Defensive ถือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกและกลยุทธ์ที่น่าสนใจลงทุน คือ กลุ่มเฮลท์
แคร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อความ
ผันผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้งสถิติในอดีตบ่งชี้ว่า หุ้นกลุ่ม
เฮลท์แคร์สามารถให้ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 ใน
ช่วงเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรืออยู่
ช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late Cycle) นอกจากนี้ หุ้น
กลุ่มเฮลท์แคร์ยังมีการปรับตัวลงจากจุดสูงสุด
(Drawdown) ที่น้อยกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วงที่
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย (ภาพที่ 4)
สำหรับตลาดหุ้นยุโรป ให้น้ำหนัก Neutral จากความ
เสี่ยงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในเดือน
พ.ค. ที่ระดับ 8.1%YoY เนื่องจากราคาสินค้าและราคา
พลังงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารกลางยุโรปเตรียมที่จะยุติ
โครงการซื้อพันธบัตรอย่างเป็นทางการ (Asset
Purchase Program) ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. และเตรียม
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Deposit facility rate ครั้งแรก
ในเดือน ก.ค. ที่ 0.25% (ปัจจุบันอยู่ที่ -0.50%) และจะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งละ 0.25% ในการประชุม
เดือน ก.ย. และ ธ.ค. (ภาพที่ 5)
สำหรับตลาดหุ้นจีน ให้น้ำหนัก Slightly Overweight
จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิดในกรุงปักกิ่งและ
นครเซี่ยงไฮ้ หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ PMI เดือน พ.ค. ของจีน มีทิศทางชะลอตัวน้อย
กว่าคาด โดย Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นจาก 47.4
เป็น 49.6 จุด ส่วน Services PMI เพิ่มขึ้นจาก 41.9 เป็น
47.8 จุด จึงคาดว่าหุ้นจีนจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งปี
หลัง ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินของธนาคารกลางจีนในไตรมาส 2 (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4 : Relative Price of S&P Healthcare Sector
and S&P 500

Source: Bloomberg as of 27 May 2022

ภาพที่ 5 : Euro-zone inflation accelerated to 8.1%
in May

Source: Bloomberg as of 1 Jun 2022

ภาพที่ 6 : China Manufacturing & Services PMI

Source: Bloomberg as of 1 Jun 2022

5

Monthly Investment Strategy

มุมมองการลงทุนเดือนมิถุนายน 2565
มุมมองตราสารหนี้ต่างประทศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีมี
การปรับลงมาอยู่ที่ 2.91% จากก่อนหน้า 3.12%
(ภาพที่ 7) ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจถดถอย
และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง อย่างไรก็ตามคาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต่อได้
แต่จำกัด เนื่องจากผลของการลดขนาดงบดุลของเฟด
(Quantitative Tightening (QT) ที่เริ่มในเดือน มิ.ย.
และนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุม
เดือน มิ.ย
กลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้นกู้ผล
ตอบแทนสูง (HY) ในเดือนที่ผ่านมา credit spread
ปรับตัวลดลงเช่นกัน (ภาพที่ 8) แต่อาจจะกลับมาปรับ
ตัวขึ้นได้จากความกังวลต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
เราให้คำแนะนำ Slightly Underweight สำหรับ
ตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ตราสารหนี้จีน ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ใน
ระดับสูงและอายุตราสารสั้น โดยได้ปัจจัยหนุนจาก
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของจีน และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ออกมา รวมทั้งเริ่มกลับมาเปิด
เมืองในเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาตราสารหนี้
จีนได้ เราให้คำแนะนำ Slightly Overweight
มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (REITs)
ตลาดมีปัจจัยกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ส่งผลทำให้ Yield
spread แคบลง และเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอลง ทั้งนี้
กองทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มประเทศเอเชียให้ Yield ที่
สูงในระดับ 4-5% เมื่อเทียบกับ US REITs (ภาพที่ 9)
นอกจากนี้ เศรษฐกิจเอเชียยังอยู่ในช่วงฟื้ นตัวจาก
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย การท่องเที่ยวฟื้ นตัว และ
มีปัจจัยราคาที่ยังไม่แพง เราจึงให้คำแนะนำ Neutral

ภาพที่ 7 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี

Source: Bloomberg as of 2 Jun 2022

ภาพที่ 8 : Credit Spread หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)

Source : Bloomberg as of 2 Jun 2022

ภาพที่ 9 : Dividend Yield vs Yield Spread

Source: Bloomberg as of 2 Jun 2022
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เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนมิ.ย. นักลงทุนในตลาดการเงินจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.ในวันศุกร์ที่ 10
มิ.ย. 65 ว่าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหรือไม่ นอกจากนั้น นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในวันที่
14-15 มิ.ย. 65 โดยคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งในการประชุมเดือนก.ค.
เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยในปัจจุบัน ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นำไปสู่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ให้ปรับตัวลง จึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสาร
หนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทยยังคงเป็น Slightly Underweight ทั้งนี้ เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้
จีนเป็น Slightly Overweight จาก Slightly Underweight เนื่องจากได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื่อง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
ในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็น Slightly Overweight เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาอยู่ในระดับ Valuation ที่
น่าสนใจ ในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า จาก
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและเงินเฟ้อในยุโรปที่เร่งตัวขึ้น สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เหมือนในเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนใน
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และไทย
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ เอเชีย และ REITS ไทย คงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
จากผลตอบแทนจำกัด สำหรับน้ำมันให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight (technical trading) เนื่องจาก
ระยะสั้น ปัจจัยหนุนอุทานตึงตัวและมาตรากรคว่ำบาตรรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันแกว่งตัวอยู่ระดับสูง ในส่วนของการ
ลงทุนในทองคำ ให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากคลายความกังวลเงินเฟ้อ ปัจจุบัน
ทองคำถูกกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริง (Real Yield) และค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่แข็งค่ามากขึ้น
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Fund View and Weigh

หมายเหตุ : 1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ ต้อง
ทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงตัวอย่าง
เบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คำเตือน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัท
จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น
บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบาง
ส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้
สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้
หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยน
ไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่น
สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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