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กลยุทธ์การลงทุนเดือนกันยายนปี 2565
Executive Summary
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงหลังจากที่ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณในที่ประชุม Jackson Hole ว่าอัตรา
ดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ (Higher for Longer)
ระยะสั้นตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50%-0.75% ในการประชุม FOMC รอบเดือน ก.ย. แต่ระยะยาวยังต้องติดตามอัตรา
เงินเฟ้อที่ประกาศในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่เฟดจะใช้พิจารณานโยบายการเงินต่อจากนี้ (Data dependent)
เรามองว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่เริ่มมีทิศทางชะลอลงจากราคาบ้านที่เป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดของเงินเฟ้อสหรัฐฯ
เริ่มปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจากเศรษฐกิจที่ชะลอ และอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่อยู่ในระดับสูง
เราคาดว่าดัชนี S&P500 ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว จึงใช้กลยุทธ์ตั้งรับ ซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่บริเวณ 3,800-3,900 จุด
โดยเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด
สำหรับตลาดหุ้นยุโรป เราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight จากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อ
เนื่อง 9.1%YoY
สำหรับตลาดหุ้นจีน เราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral แม้ว่ารัฐบาลจีนจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน
เพื่อใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่น่าจะฟื้ นตัวได้เร็ว เพราะยังมีปัจจัยกดดันอยู่หลายประการ เช่น ภาคอสังหาฯ ที่ชะลอ
ตัว, นโยบาย zero-covid และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับไต้หวัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี จะทรงตัวอยู่เหนือ 3% แต่การปรับขึ้นจะจำกัด และ Credit spread ของกลุ่มตราสารหนี้
ปรับตัวขึ้นแต่ยังอยู่ระดับต่ำเมื่อเทียบกับอดีต จึงให้น้ำหนัก Neutral สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ได้รับปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกตามสหรัฐ ส่งผลให้ Yield
spread แคบลง แต่ได้ปัจจัยหนุนอัตราการจ่ายปันผลฟื้ นตัวและเติบโต จึงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral

Highlighted Funds
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคโดยทีม
ผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความ
ผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี (ระยะสั้นตลาดมี
ความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือ
กว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะ
ตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว เราคาดว่าหุ้นจีนจะค่อยๆ ฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งปี
หลังตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางจีน (ระยะ
สั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของ
เวียดนามยังขยายตัวที่ 6.42%YoY ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MHEALTH : หุ้นกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนต่ำ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ข้อได้เปรียบที่ทำให้กำไรของบริษัท Healthcare นั้นโดดเด่นกว่าตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ ช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MRENEW : เรามองการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานสะอาด, เร่งให้
เกิดการผลิตพลังไฟฟ้าพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 40% ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อ
หุ้นธีมพลังงานสะอาดในระยะยาว (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนสิงหาคม 2565

Source: Bloomberg as of 31 August 2022

Source: Bloomberg as of 31 August 2022

ในเดือนส.ค. ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นในฝั่ ง
ประเทศพัฒนาแล้ว (DM) นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรป โดยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากการกล่าวสุนทรพจน์
ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ที่การประชุมที่ Jackson Hole ที่ออกมาส่งสัญญาณว่า
เฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอลง
แม้จะต้องแลกกับการทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอลง รวมถึงตลาดแรงงานอาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สูงที่สุดในเดือนส.ค. คือ หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงของจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.8% หลังจากทางการจีนออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน (1.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นดัชนี VN-Index
ของประเทศเวียดนาม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.1% หลังตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศเติบโตได้ดี จากภาคการส่งออกและเม็ดเงิน
ลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และดัชนี SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.0% ในเดือนส.ค. ขณะที่สินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงมาก
ที่สุดคือ น้ำมัน (WTI) ปรับตัวลดลง -9.2% หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาชะลอตัวลงสร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจ
โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและส่งผลกระต่อความต้องการใช้น้ำมัน
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนส.ค. ส่วนใหญ่ปรับตัวลงแรง หลัง
จากเฟดออกมาส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูง ซึ่ง
เป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นเติบโต โดยในเดือนส.ค. ที่ผ่านมา iShares Semiconductor ETF ปรับตัวลดลงมากที่สุดที่ -9.2%
รองลงมาเป็น Global X Robotics & Artificial ปรับตัวลดลง -8.5%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคม 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทิศทางการปรับตัวของตลาดหุ้นไทยช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศ แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีกว่าคาด และจากแรง
ซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังตลาดแกว่งตัวแบบ sideway โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยมาปิดที่ 1,638.93 จุด ด้าน
ผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวลดลง -1.13% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.56% และ SETTRI INDEX
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.06% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ อันได้แก่ ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับเชิงบวกหลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลข CPI
เดือนก.ค. ออกมาต่ำกว่าคาด ทั้ง Headline และ Core บ่งชี้ว่ากำลังผ่านพ้นจุดสูงสุด, สหรัฐฯ รายงานตัวเลขตลาดแรงงานเดือนก.ค.
ออกมาดีกว่าคาด ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตร การเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมง รวมถึงอัตราการว่างงาน, Jerome Powell
กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ Fed ต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดเพื่อกดเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบที่ 2%, ทางด้าน กนง. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาด, เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนก.ค. ออกมาเติบโตชะลอลงเหลือ 7.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่วนเงินเฟ้อ
พื้นฐานขยายตัว 3% ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2551
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +4%) โดยภาพรวมของเดือนส.ค.
2565 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดการแพทย์ +7.8% หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +6.7% หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +6.6%
หมวดพลังงาน +6.1% และหมวดธนาคารพาณิชย์ +5.7%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดวัสดุก่อสร้าง -1.1%
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง -1% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.9% หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +2% และหมวดธุรกิจ
การเกษตร +2.6%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนก.ย. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,570-1,690 จุด แนวโน้มตลาดจะเป็น
Sideway เนื่องจากตลาดยังคงกังวลสถานการณ์การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรปเพื่อสกัดกั้น
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ และในเดือนนี้มีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การยกระดับการลดขนาดงบดุลของ
Fed จากเดิม 4.75 หมื่นล้านเหรียญฯ เป็น 9.50 หมื่นล้านเหรียญฯ ต่อเดือน, ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะการ
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญต่อประเด็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และประเด็นที่สำคัญ
ของเดือนก.ย. คือ เป็นเดือนที่หลาย ๆ ธนาคารกลางที่สำคัญจะมีการประชุม โดยเริ่มต้นที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่
8 ก.ย. คาดว่าจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Main refinancing rate ที่ 75 bps สู่ระดับ 1.25% และ Deposit rate ที่ 0.75% ถัดมา
จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 20-21 ก.ย. จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 75 bps สู่ระดับ 3.003.25% และสุดท้ายคือการประชุม กนง. ของไทยในวันที่ 28 ก.ย. จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.00%
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ภาพที่ 1 : Balance sheet to shrink by $95 billion
per month starting September

Source : Bloomberg as of 1 Sep 2022

ภาพที่ 2 : Goldman Sachs Expect Roughly Flat
Home Prices in 2023

Source: Goldman sachs economics research as of 30 Aug 2022

ภาพที่ 3 : We expect the S&P500 will test 3,800 3,900 support level in September

3,800-3,900

Source : Bloomberg as of 2 Sep 2022

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงหลังจากที่ นายเจอโรม พา
วเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณในการประชุม Jackson
Hole ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ (Higher for Longer) นอกจากนี้สินทรัพย์
ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน จาก
การที่เฟดเตรียมเร่งการปรับลดขนาดงบดุล (QT) เป็น
95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน จากเดิมเฉลี่ยที่ 47,500
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน (ภาพที่ 1) ส่งผลให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
กดดันหุ้นเติบโต หรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้ง โดยระยะสั้น
ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50%-0.75%
ในการประชุม FOMC รอบเดือน ก.ย. ไปเรียบร้อยแล้ว แต่
ระยะยาวยังต้องติดตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศใน
แต่ละเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่เฟดจะใช้พิจารณาสำหรับการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อจากนี้ (Data dependent)
อย่างไรก็ตาม เรามองว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะยังคงอยู่
ระดับสูง แต่เริ่มมีทิศทางชะลอลงจากราคาบ้านที่เป็นองค์
ประกอบใหญ่ที่สุดของเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับ Goldman Sachs ที่คาดว่าราคาบ้านในสหรัฐฯ
จะปรับตัวลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 ไปจนถึงกลางปี 2566
จากเศรษฐกิจที่ชะลอลง และอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่อยู่ใน
ระดับสูง (ภาพที่ 2)
สำหรับภาพการลงทุนในเดือนนี้ เราคาดว่าดัชนี S&P500
ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว จึงใช้
กลยุทธ์ตั้งรับ ซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่บริเวณ 3,800-3,900
จุด (ภาพที่ 3) และเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี ที่มีโอกาส
สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ
หุ้นเติบโตในสหรัฐฯ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งหากดัชนี
S&P500 ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ อาจทำให้เราปรับลดน้ำ
หนักการลงทุน (Downgrade) ในตลาดหุ้นโลก และตลาดหุ้น
สหรัฐฯ จาก Neutral เป็น Slightly Underweight ทั้งนี้ เรา
แนะนำให้ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง ตามระดับความ
เสี่ยงและสัดส่วนที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้
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นอกจากนี้เรายังได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นเฮลท์
แคร์ ในระยะ 0-6 เดือนข้างหน้าจากเดิม Neutral เป็น
Slightly Overweight จากความกังวลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และนโยบายการเงินที่ตึงตัวของ
ธนาคารกลางทั่วโลก เรามองว่าการกระจายการลงทุนไปยัง
อุตสาหกรรมประเภท Defensive ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
น่าสนใจ ซึ่งสถิติในอดีตบ่งชี้ว่า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์สามารถให้
ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 ในช่วงเศรษฐกิจมีความ
เสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรืออยู่ในช่วงปลายวัฏจักร
เศรษฐกิจ (Late Cycle) นอกจากนี้ มูลค่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์
ยังอยู่ต่ำกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive อื่น ๆ อย่าง Utilities และ
Consumer Staples ซึ่งปัจจุบัน Forward P/E ของดัชนี
S&P500 Healthcare sector อยู่ที่ 15.37 เท่า (ภาพที่ 4)
สำหรับตลาดหุ้นยุโรป เราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Underweight จากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่
ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง 9.1%YoY ในเดือน ส.ค.
(ภาพที่ 5) และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังบริษัท Gazprom
ของรัสเซียไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซ
Nord Stream 1 ได้ตามกำหนด ทำให้รัฐบาลต้องให้เงิน
ช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าหรือพลังงานได้
โดยปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ในการประชุมเดือน ก.ย.
สำหรับตลาดหุ้นจีน เราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น
Neutral ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะทยอยออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน เพื่อใช้ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน แต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่น่าจะฟื้ นตัวได้เร็ว เพราะยังมี
ปัจจัยกดดันอยู่หลายเรื่อง เช่น ภาคอสังหาฯ ที่ชะลอตัว,
นโยบาย zero-covid และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับ
ไต้หวัน ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ส.ค. ประกาศ
ออกมายังอยู่ในโซนหดตัวต่ำกว่าระดับ 50 จุด (ภาพที่ 6)
ทำให้ในระยะสั้นเรามองหุ้นจีนมีโอกาส Sideway ต่อในเดือน
ก.ย. เพื่อรอการแถลงทิศทางนโยบายเศรษฐกิจในการ
ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20

ภาพที่ 4 : S&P 500 healthcare sector forward P/E
ratio

Source: Bloomberg as of 2 Sep 2022

ภาพที่ 5 : Eurozone inflation hit a new record high
in August at 9.1%

Source: Bloomberg as of 31 Aug 2022

ภาพที่ 6 : China NBS Manufacturing & Services PMI

Source: Bloomberg as of 31 Aug 2022
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มุมมองตราสารหนี้ต่างประเทศ

ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้รับปัจจัยกดดัน ภาย
หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณทิศทาง
ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐจะคงอยู่ระดับสูงเป็นระยะเวลา
นานเพื่อต่อสู้เงินเฟ้อ และเฟดจะเพิ่มการลดขนาด
งบดุลเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน และในการ
ประชุมเดือน ก.ย. คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต่อเนื่องที่ 0.50%-0.75%
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
2 ปีกลับมาปรับขึ้นสูงที่ 3.49% และอายุ 10 ปี (US10year Yield) ปรับขึ้นที่ 3.24% ณ 1 ก.ย.2565 ซึ่งใกล้
ระดับสูงสุดในเดือน มิ.ย. ในขณะที่ส่วนต่าง U.S.
2Yr/10Yr Spread ยังติดลบสะท้อนตลาดกังวล
เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยระยะข้างหน้า (ภาพที่ 7)
เราคาดว่าอัตราเงินสหรัฐจะเริ่มชะลอลงแต่ยังอยู่ระ
ดับสููง จึงคาดว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี
และ 10 ปี จะทรงตัวอยู่เหนือ 3% แต่การปรับขึ้นจะ
จำกัด ซึ่งมองว่า Carry Yield ที่เหนือ 3% น่าสนใจ
สำหรับกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้นกู้ผล
ตอบแทนสูง (HY) พบว่า credit spread ปรับตัวขึ้น
แต่ยังอยู่ระดับต่ำเมื่อเทียบในอดีต (ภาพที่ 8) และให้
Yield สูงที่ 4%-8% เราจึงให้คำแนะนำ Neutral
สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ และให้รักษา
Duration สั้น
กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ได้ปัจจัยหนุน
ค่าเช่าและรายได้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ฟื้ นตัวดีต่อ
เนื่อง ส่งผลดีต่ออัตราการจ่ายปันผลและเติบโต แต่
ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้น การปรับขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ส่งผลให้ Yield
spread แคบลง จึงกดดันตลาดระยะสั้น และอาจจำกัด
ผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ SG REIT และ THAI REIT มี
Dividend Yield ระดับสูง และ ปัจจัยราคาไม่แพง จึง
ยังมีความน่าสนใจลงทุนระยะยาว (ภาพที่ 9) เราจึงให้
น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral

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

Source: Bloomberg as of 2 Sep 2022

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

Source : Bloomberg as of 2 Sep 2022

ภาพที่ 9 : เปรียบเทียบ Dividend Yield และ Yield Spread

Source: Bloomberg as of 5 Sep 2022
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เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนก.ย. เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า หลังจาก
ราคาได้สะท้อนถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพอสมควร รวมถึงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างประเทศเริ่มน่า
สนใจ ในส่วนของตราสารหนี้จีนเราคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral ขณะที่ตราสารหนี้ไทยยังคงน้ำหนักการลงทุน
เป็น Slightly Underweight เช่นเดิม จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อไทยยังอยู่ใน
ระดับสูงและทำจุดสูงสุดในรอบ 14 ปี ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน เรายังคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงมีปัจจัยกดดันหลายประการ
อย่างไรก็ตาม Valuation เริ่มมีความน่าสนใจ ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Underweight เหมือนในเดือนก่อนหน้า จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและเงินเฟ้อใน
ยุโรปที่ยังคงเร่งตัวขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงาน สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
(EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากการอ่อนค่าของสกุล
เงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ รวมถึงมีปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น และ
ตลาดหุ้นจีนที่ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ ปรับน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral จาก Slightly
underweight โดยได้ปัจจัยหนุนจากค่าเช่าที่ฟื้ นตัวดีระยะยาว และราคาปรับลงมามาก แต่ปัจจัยกดดันการปรับขึ้นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ส่งผลให้ผลตอบแทนจำกัดได้ ในขณะที่ REIT เอเชีย และ REITS ไทย คงให้น้ำหนัก
การลงทุนเป็น Neutral เนื่องจากมี Dividend Yield ระดับสูง และ ปัจจัยราคาไม่แพง จึงมีความน่าสนใจลงทุนระยะยาว
สำหรับน้ำมันให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เช่นเดิม เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้า
สู่ภาวะถดถอย (Recession) เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานน้ำมันยังคงตึงตัว ในส่วนของทองคำคงน้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Underweight เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง และท่าทีของเฟดที่ออกมาส่งสัญญาณการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ

7

Monthly Investment Strategy

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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