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กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤศจิกายนปี 2565
Executive Summary
การคาดการณ์ของตลาดสะท้อนผ่าน Fed Fund Future บ่งชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจจะขึ้นได้อีกไม่มาก และทำจุดสูงสุดที่ระดับ 5.005.25% สอดคล้องกับมุมมองของเราที่มองว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Terminal rate) ที่ระดับ 5.0% น่าจะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
เหมาะสมกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปีหน้า แต่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลตลาดแรงงานที่
ประกาศในแต่ละเดือน (Data-Dependent)
Fed น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง และไม่มีท่าทีกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond
Yield) น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงกดดันหุ้นกลุ่ม Growth ต่อไปอีกใน 3-6 เดือนข้างหน้า เราจึงมองว่าหุ้นกลุ่ม Value จะให้ผลตอบแทนได้เหนือ
กว่าหุ้นกลุ่ม Growth ในช่วงที่เหลือของปีนี้ สะท้อนจากราคาหุ้น Value เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น Growth ที่กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี
ปัจจุบันเรายังให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral บนสมมติฐานกรณี Base Case : คือเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุด
ในไตรมาส 3 แต่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและปรับตัวลดลงช้า ประกอบกับ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหน้า
มองดัชนี S&P500 เคลื่อนไหวในกรอบ 3,400-4,200 จุด
เราได้ทำการปรับเพิ่มน้ำหนักกองทุน M-EDGE ในระยะ 0-6 เดือนข้างหน้าจากเดิม Neutral เป็น Slightly Overweight จากพอร์ตการลงทุน
เดือน ก.ย.2565 ที่ Overweight หุ้นในกลุ่ม Value และ Defensive อย่างหุ้นในอุตสาหกรรม Health care, Financials และ Industrials
จนมีน้ำหนักมากกว่าดัชนีชี้วัด ขณะที่หุ้นในอุตสาหกรรม Information Technology มีน้ำหนักน้อยกว่าดัชนีชี้วัด (ACWI Index) จึงทำให้
กองทุนหลักได้รับการปรับเพิ่ม Morningstar จาก 4 ดาว เป็น 5 ดาว ในเดือน ก.ย. จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าดัชนีชีวัดในระยะยาว
ตราสารหนี้ต่างประเทศ คงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral มองว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐฯ (Yield) 5%-9% อยู่ระดับน่าสนใจ
และราคาปรับลงมามาก รวมทั้งคาดว่าการปรับขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเริ่มชะลอ ในขณะที่ตราสารหนี้จีนปรับลดน้ำหนัก
คำแนะนำระยะสั้นเป็น Slightly Underweight จากปัจจัยภาคอสังหาริมทรัพย์จีนกดดันตลาด แต่คงคำแนะนำระยะยาว Neutral
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก มีปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอ ทำให้ Yield
spread แคบลง แต่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เอเชียมี Dividend Yield สูงกว่าและอัตราการจ่ายปันผลฟื้ นตัว จึงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral

Highlighted Funds
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่ำ และ
มีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้
จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-FOCUS : คัดสรรหุ้นไทยที่ดีที่สุดไม่เกิน 30 ตัว จากการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค และกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์หลาก
หลาย ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่กลับมาขยายตัวดีด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้ นตัว
ของอุปสงค์ในประเทศและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่า
ดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดใน
ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน GDP ในช่วง 9 เดือนแรกในปี 2565
ของเวียดนามยังขยายตัวสูงถึง 8.83%YoY มากกว่ากรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความ
ผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MHEALTH : หุ้นกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนต่ำ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ข้อได้เปรียบที่ทำให้กำไรของบริษัท Healthcare นั้นโดดเด่นกว่าตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ ช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MRENEW : เรามองการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานสะอาด, เร่งให้เกิด
การผลิตพลังไฟฟ้าพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 40% ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อหุ้นธีม
พลังงานสะอาดในระยะยาว (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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ในเดือนต.ค. ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวผสมผสาน โดยตลาดหุ้นในฝั่ งประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 7.1% นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างดัชนี Dow Jones ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดที่ 14.0% ทำสถิติการปรับขึ้นภายในเดือน
มากที่สุดเมื่อเทียบรายเดือน นับตั้งแต่เดือนม.ค. ปี 2530 หรือในรอบ 35 ปี โดยมีปัจจัยหนุนมาจากผลประกอบการไตรมาส 3
ของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณถึง
ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ทำให้ตลาดคาดหวังถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่อาจชะลอตัวลงในการ
ประชุม FOMC ในเดือนธ.ค. รองลงมาเป็นดัชนี DAX ของประเทศเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.4% และดัชนี CAC40 ของประเทศ
ฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.8% ในส่วนของตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) ในเดือนต.ค. ปรับตัวลดลง -3.2% นำโดยดัชนี Hang Seng
ที่ปรับตัวลงแรงถึง -14.7% จึงทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเกิดใหม่ปรับตัวลงในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดัชนี Hang Seng ที่ปรับตัว
ลงแรง เกิดจากความกังวลของตลาดถึงมาตรการล็อคดาวน์อย่างเข้มงวดของทางการจีนที่อาจถูกนำมาใช้อีกครั้ง หลังจากผู้
ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับพันราย
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนต.ค. ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรง
หลังจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มที่อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. หลังเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตัวลง
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลง ซึ่งเป็นผลบวกต่อหุ้นเติบโต โดยในเดือนต.ค. ที่ผ่านมา Amplify
Seymour Cannabis ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 19.2% รองลงมาเป็น Global X Cannabis ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้น
18.8% ส่วนธีมการลงทุนที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ KraneShares CSI China Internet ปรับตัวลดลง -22.1% ตาม
Sentiment ตลาดหุ้นจีน
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนต.ค. ที่ผ่านมา เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว โดยดัชนีหุ้นไทยปิดที่ 1,608.76 จุด ด้าน
ผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวลดลง -2.95% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวลดลง -1.14% และ SETTRI INDEX ปรับ
ตัวลดลง -0.34% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่ ในช่วงต้นเดือนต.ค. เกิดแรงขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศออก
ไปมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งคาดว่าเกิดจากการไถ่ถอนของกองทุนประเภทกองทุนเกษียณ บำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ ในส่วนปัจจัยต่างประเทศนั้น ตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤติการเงินในยุโรป ซึ่งมีที่มาจากปัญหาทางการเงินของ Credit Suisse จน
ทำให้ระดับ Credit Default Swap หรือ CDS ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง จึง
ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดมีการปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ในการประชุมเดือนพ.ย. ส่งผลให้ Bond yield และ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงแรก และการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การคัดค้านการให้อิสรภาพ
แก่ไต้หวัน และจะไม่มีการผ่อนปรนมาตรการโควิดเป็นศูนย์ สำหรับหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด นำโดยหุ้น CPALL ที่
Laggard ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับตัวลงของหุ้น DELTA เป็น
สำคัญ
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +1.2%) โดยภาพรวมของเดือนต.ค.
(MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดพาณิชย์ +5.0% หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +4.8% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4.6% หมวดบริการ
รับเหมาก่อสร้าง +4% และหมวดธนาคารพาณิชย์ +3.5%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-9.5% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ -3.4% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -2.1% หมวดธุรกิจการเกษตร -0.9% และหมวดวัสดุ
ก่อสร้าง -0.4%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนพ.ย. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,560-1,660 จุด มองว่าแนวโน้มตลาดจะ
เป็น Sideway เนื่องจากตลาดยังรอดูตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 3/2565 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ
ประกาศงบการเงินออกมาอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนต.ค. ของไทย และถ้าดูทิศทางเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน
ไทยจะเห็นได้ว่ายังคงมีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดหุ้นไทย ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทย
และตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับขึ้นได้อีก จะเป็นเรื่องของจีนที่กำลังพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศ และจีนมีเป้าหมายที่จะผ่อนคลายกฎ
ระเบียบในการควบคุมโรคโควิด-19 ด้วย สำหรับในเดือนนี้มีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 8 พ.ย. หาก
ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นไปตามที่โพลทุกสำนักมองไว้ว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถกลับมายึดครองเสียงข้างมากในสภาล่างได้ มองว่าจะเป็น
จุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในทางบวก และติดตามการประชุมของกนง. ในวันที่ 30 พ.ย. ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ ว่า
จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 1.00% หรือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปที่ระดับ 1.25%
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ภาพที่ 1 : US Payroll Growth Exceeds Forecast

Source: Bloomberg as of 4 Nov 2022

ภาพที่ 2 : Markets are pushing their estimate
for the terminal rate up to 5.25%

Source : CME FedWatch Tool as of 6 Nov 2022

ภาพที่ 3 : US CPI (%YoY) & FED Fund Rate

Source : Bloomberg as of 4 Nov 2022

ผลการประชุม FOMC เดือน พ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00%
โดย นายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ส่งสัญญาณในที่
ประชุมว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในกรอบที่
เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยในท้ายที่สุด (Terminal rate)
อาจสูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หรือมากกว่า Dot Plot ใน
การประชุมเดือน ก.ย. ที่ระดับ 4.50-4.75% พร้อมกล่าวว่าเร็ว
เกินไปที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย (Rate pause) สอดคล้อง
กับข้อมูลตลาดแรงงานในเดือน ต.ค. ที่รายงานออกมาอย่าง
แข็งแกร่ง โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 261,000
ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ประมาณ 200,000
ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ
3.7% จากระดับ 3.5% ในเดือน ก.ย. (ภาพที่ 1) อย่างไรก็ตาม
การคาดการณ์ของตลาดสะท้อนผ่าน Fed Fund Future บ่ง
ชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจจะขึ้นได้อีกไม่มาก และทำจุด
สูงสุดที่ระดับ 5.00-5.25% (Terminal rate) (ภาพที่ 2)
สอดคล้องกับมุมมองของเราที่มองว่า อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่
ระดับ 5.0% น่าจะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม
กับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปีหน้า เพราะหากอัตราเงินเฟ้อ
(CPI) รายเดือนเปลี่ยนแปลงในระดับใกล้เคียงกับเดือน ก.ย.
ที่ผ่านมา (+0.4%MoM) ก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปี
(YoY) ลงมาอยู่ที่บริเวณ 5.0% ได้ภายในช่วงปลายไตรมาส 2
ของปี 2566 ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาใน
ช่วงที่ Fed ดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อปราบ
เงินเฟ้อ จะพบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่สูงกว่าหรือ
เทียบเท่ากับระดับอัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปี เสมอ (ภาพที่ 3)
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Terminal rate) อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลตลาดแรงงานที่ประกาศ
ในแต่ละเดือน (Data-Dependent) ซึ่งปัจจุบันเรายังให้น้ำ
หนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral
บนสมมติฐานกรณี Base Case : คือเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำจุด
สูงสุดในไตรมาส 3 แต่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและปรับ
ตัวลดลงช้า ประกอบกับ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะ
ถดถอยในช่วงครึ่งปีหน้า มองดัชนี S&P500 เคลื่อนไหวใน
กรอบ 3,400-4,200 จุด
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ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกไม่
มาก พร้อมทั้งจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง และไม่มี
ท่าทีกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ ทำให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง
กดดันหุ้นกลุ่ม Growth ต่อไปอีกใน 3-6 เดือนข้างหน้า เราจึง
มองว่าหุ้นกลุ่ม Value จะให้ผลตอบแทนได้เหนือกว่าหุ้นกลุ่ม
Growth ในช่วงที่เหลือของปีนี้ สะท้อนจากราคาหุ้น Value
เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น Growth ที่กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ใน
รอบสองปีได้อีกครั้ง (ภาพที่ 4) ขณะที่ผลตอบแทนของหุ้นใน
อุตสาหกรรม Energy, Financials และ Industrials ซึ่งเป็น
ตัวแทนของหุ้นในกลุ่ม Value รวมทั้งหุ้นกลุ่ม Defensive
อย่างกลุ่ม Health care ก็ให้ผลตอบแทนโดดเด่นกว่าหุ้นใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ามกลางการปรับตัวลงของดัชนี
S&P500 ในช่วงเดือน ก.ย. และ ต.ค. (ภาพที่ 5)
เราได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนกองทุน M-EDGE ในระยะ
0-6 เดือนข้างหน้าจากเดิม Neutral เป็น Slightly
Overweight โดยพอร์ตกองทุนหลัก ณ สิ้น 30 ก.ย. 2565
ให้นำ้หนัก Overweight หุ้นในกลุ่ม Value และ Defensive
ได้แก่ อุตสาหกรรม Health care 21.45%, Financials
18.18% และ Industrials 13.38% ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า
ดัชนีชี้วัด ขณะที่มีสัดส่วนหุ้นในอุตสาหกรรม Information
Technology อยู่ 16.23% ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัด (ACWI
Index) ทำให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัดในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กองทุนหลัก BGF Global Long-Horizon
Equity Fund ได้รับการปรับเพิ่ม Morningstar จาก 4 ดาว
เป็น 5 ดาว ในเดือน ก.ย.
ในเดือน พ.ย. จะมีเหตุการณ์สำคัญคือการเลือกตั้งกลาง
เทอมของสหรัฐฯ ซึ่งพรรคเดโมแครต มีโอกาสที่จะเสียสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) ให้กับพรรคริพับลิกัน อย่างไรก็ตาม จาก
สถิติการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมา พบว่า หลังการเลือกตั้ง
กลางเทอมเดือน พ.ย. ปีที่มีการเลือกตั้ง ถึงเดือน เม.ย. ปีถัด
ไป ดัชนี S&P500 มักปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 14.77% ด้วย
ความน่าจะเป็นที่ผลตอบแทนเป็นบวกถึง 95% ซึ่งอาจช่วย
หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4 : Relative Price of S&P Value and S&P Growth

Source: Bloomberg as of 2 Nov 2022

ภาพที่ 5 : S&P500 : Performance by sectors

Source: Bloomberg as of 1 Sep 2022 - 31 Oct 2022

ภาพที่ 6 : S&P 500 Midterm Election Year Seasonality

Source : Bloomberg, MFC Asset Management since 1942
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มุมมองตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้รับปัจจัยกดดัน
จากทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ ขาขึ้นและจะคงอยู่ระดับสูงไป
ถึงปีหน้า ตลาดคาด Terminal rate ที่ 5.0% อย่างไร
ก็ตาม ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยเพิ่มสูงขึ้น
สะท้อนจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญชะลอ
ลง และส่วนต่าง U.S. 2Yr/10Yr Spread ยังติดลบมา
หลายเดือน รวมทั้ง U.S 3 Months/10 Yr Spread เริ่ม
แคบมาก (ภาพที่ 7) ส่งผลให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50% จากเดิม
0.75% ในการประชุมถัดไป จึงมองว่าการปรับขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี อาจเริ่ม
ชะลอและกรอบเคลื่อนไหวอยู่ที่ 3.50% - 4.50% ในปีนี้
สำหรับกลุ่มตราสารหนี้สหรัฐพบว่าอัตราผลตอบแทน
(Yield) เริ่มน่าสนใจและราคาปรับลงมามาก โดยหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูงสหรัฐฯ (IG) ให้ Yield 5.06% และ
Commercial mortgage-backed securities (IG
CMBS) ให้ Yield 6.08% รวมทั้งหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง
สหรัฐฯ (HY) ให้ Yield สูงที่ 9.18% (ภาพที่ 8) ทำให้
Carry Yield น่าสนใจและชดเชยการปรับลงของราคาได้
บ้าง เราจึงคงคำแนะนำ Neutral สำหรับตราสารหนี้
ต่างประเทศ และให้รักษา Duration สั้น
หากเปรียบเทียบ Yield ตราสารหนี้จีนระดับคุณภาพสูง
(IG) ในตลาด USD off-shore ที่สูง 6.8% แต่ได้รับผล
sentiment เชิงลบการผิดนัดชำระหนี้ในอสังหาริมทรัพย์
จีนกดดัน จึงอาจลดความน่าสนใจของนักลงทุนในระยะสั้น
เราปรับลดน้ำหนักคำแนะนำระยะสั้นเป็น Slightly
underweight สำหรับตราสารหนี้จีน แต่คงคำแนะนำ
ระยะยาว Neutral เนื่องจากนโยบายการเงิน PBOC
ผ่อนคลายเป็นปัจจัยหนุนและเศรษฐกิจจีนค่อย ๆ ฟื้ นตัว
กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก การปรับขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ทำให้
Yield spread แคบลง รวมทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
ยุโรปชะลอเป็นปัจจัยกดดันตลาด ทั้งนี้ Singapore และ
THAI REIT ให้ Dividend Yield ระดับสูง 5.5% และ
อัตราจ่ายปันผลฟื้ นตัวดี รวมทั้งราคาไม่แพง (ภาพที่ 9)
จึงคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral

ภาพที่ 7 : U.S. 3 Months, 2 Yrs ,10 Yrs และ U.S. 2Yr/10Yr
Spread และ U.S. 3 Months /10Yr Spread ตั้งแต่ปี 2000

Source: Bloomberg as of 3 Nov 2022

ภาพที่ 8 : อัตราผลตอบแทน (ํYield %) ของตราสารหนี้เอกชนสหรัฐ
(IG,HY,CIMBS) และ ตราสารหนี้จีน (IG USD off shore)

Source : Bloomberg as of 4 Nov 2022

ภาพที่ 9 : เปรียบเทียบ Dividend Yield และ Yield Spread

Source: Bloomberg as of 4 Nov 2022
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เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนพ.ย. เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น Neutral เหมือนเดือนก่อนหน้า หลังจากราคาได้
สะท้อนถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพอสมควร รวมถึงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างประเทศเริ่มน่าสนใจ เปรียบเทียบ
กับตราสารหนี้จีน ได้รับปัจจัยกดดันจาก Sentiment ของตลาดเชิงลบจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จีนต่อเนื่อง จึงปรับลดน้ำ
หนักระยะสั้น Slightly underweight แต่คงน้ำหนักระยะยาว Neutral สำหรับตราสารหนี้ไทยยังคงน้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Underweight เช่นเดิม จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับสูง
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน เรายังคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral เหมือน
เดือนก่อนหน้า เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงมีปัจจัยกดดันและความเสี่ยงหลายประการ อย่างไรก็ตาม Valuation เริ่มมี
ความน่าสนใจ ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight เหมือนเดือนก่อน
หน้า จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและเงินเฟ้อในยุโรปที่ยังคงเร่งตัวขึ้นกดดันให้ ECB ต้องเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงมีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงาน สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำ
หนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นจีน และตลาดหุ้นไทยที่ยัง
คงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
สำหรับกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ คงน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight เนื่องจากผล
ตอบแทนจำกัดและถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ทำให้
Yield spread แคบลง ในขณะที่ REIT เอเชีย และ REITS ไทย คงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เนื่องจากมี Dividend
Yield ระดับสูง และ ปัจจัยราคาไม่แพง จึงมีความน่าสนใจลงทุนระยะยาว ในส่วนของทองคำคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly
Underweight เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง และเฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) อยู่ในโซนบวกจึงเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ สำหรับน้ำมันให้น้ำหนักการ
ลงทุนเป็น Neutral เช่นเดิม เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม อุปทานน้ำมันยังคงตึงตัว
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Fund View and Weight

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 ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่
แนะนำ ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ
เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น 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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