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European Central Bank Fights Inflation
With Big Rate Increase

World Equity

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
0.75% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
เรามองการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดแรงกดดันต่อการอ่อนค่า
ของเงินยูโร และเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปในระยะสั้น
แต่ในระยะ 12 เดือนข้างหน้าหุ้นยุโรปยังมีความเสี่ยงเศรษฐกิจ
ถดถอยจากวิกฤตพลังงานในภูมิภาค
อัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือน ส.ค. ยังอยู่ในระดับต่ำ 2.5%YoY
เปิดโอกาสให้จีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลังต่อ
เราคาดว่ารัฐบาลจีนจะหารือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในการ
ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เดือน ต.ค. แนะนำทยอย
ลงทุนรอจังหวะตลาดหุ้นจีนฟื้ นตัวในช่วงไตรมาส 4
ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปรับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอย
และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก นอกจากนั้น สถิติใน
อดีตด้าน Seasonality บ่งชี้ว่า ราคาน้ำมันดิบมักปรับตัวลงใน
ช่วงไตรมาส 4
เราให้น้ำหนักการลงทุนน้ำมันเป็น Neutral จากอุปทานน้ำมันที่
ยังตึงตัว แม้ถูกกดดันจากอุปสงค์ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 9 September 2022

Highlighted Funds
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการ
กองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุน
ด้วยความระมัดระวัง)
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มี
กำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุน
ด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก
อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวน
สูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว เราคาดว่าหุ้นจีนจะค่อยๆ ฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางจีน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเวียดนามยังขยายตัวที่
6.42%YoY ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความ
ระมัดระวัง)
MHEALTH : หุ้นกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนต่ำ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่
ทำให้กำไรของบริษัท Healthcare นั้นโดดเด่นกว่าตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ ช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง (ระยะสั้นตลาดมีความ
ผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MRENEW : เรามองการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานสะอาด, เร่งให้เกิดการผลิตพลัง
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 40% ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อหุ้นธีมพลังงานสะอาดในระยะยาว
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.75% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และส่ง
สัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในเดือน ต.ค. เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ECB ยังได้ปรับคาดการณ์
GDP ยุโรปปี 2565 เพิ่มเป็น 3.1% (เดิม 2.8% เดือน
มิ.ย.) จากเศรษฐกิจยุโรปในช่วงครึ่งปีแรกที่เติบโตดีกว่า
คาด แต่ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2566 เหลือเพียง
0.9% (เดิม 2.1% เดือน มิ.ย.) นอกจากนี้ ECB ยังมอง
ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ต่อไป
โดยคาดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2565 ที่ 8.1%YoY และปี
2566 ที่ 5.5%YoY (ภาพที่ 1) เรามองการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยจะช่วยลดแรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินยูโร
และเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปในระยะสั้น
จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ดีขึ้น แต่ใน
ระยะ 12 เดือนข้างหน้าหุ้นยุโรปยังมีความเสี่ยง
เศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตพลังงานในภูมิภาค
จีนประกาศตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. ขยายตัวเพียง
7.1%YoY ต่ำกว่าคาด และชะลอตัวจากเดือน ก.ค.ที่
ขยายตัว 18% โดยภาคการผลิตได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง และนโยบาย Zero-Covid ในหลายเมือง
อุตสาหกรรม ขณะที่ตัวเลขการนำเข้าก็ชะลอตัวเช่น
เดียวกัน ขยายตัวเพียง 0.3%YoY บ่งชี้ถึงกำลังซื้อ
ภายในประเทศที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อ
ของจีนในเดือน ส.ค. ยังอยู่ในระดับต่ำ 2.5%YoY ชะลอ
ลงจาก 2.7%YoY ในเดือน ก.ค. (ภาพที่ 2) เปิดโอกาสให้
จีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลังต่อไป
โดยล่าสุดเดือน ส.ค. ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของจีนเพิ่ม
ขึ้น 1.25 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ
เดือน ก.ค. ที่ 6.8 แสนล้านหยวน เราคาดว่ารัฐบาลจีนจะ
หารือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์เดือน ต.ค. แนะนำทยอยลงทุนรอ
จังหวะตลาดหุ้นจีนฟื้ นตัวในช่วงไตรมาส 4
อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7.86%YoY โดย
มีปัจจัยหลักมาจาก 1.) ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง
2.) ราคาอาหารสดที่ยังขยายตัว จากต้นทุนการผลิตเพิ่ม
ขึ้นและผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูก
(ภาพที่ 3) อย่างไรก็ตาม upside ของตลาดหุ้นไทยที่
เริ่มจำกัด เรามองว่าหุ้นขนาดกลางและเล็ก ที่มีสไตล์
stock selection น่าจะ outperform หุ้นขนาดใหญ่

ภาพที่ 1 : ECB sees slower growth and faster
inflation than it did in June

Source : ECB as of 8 Sep 2022

ภาพที่ 2 : China's consumer, producer inflation
slows in August

Source : Bloomberg as of 9 Sep 2022

ภาพที่ 3 : อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 7.86%YoY

Source : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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Chart of the week

Oil Tumbles to Lowest Since January as Demand Concerns

Source: Bloomberg, MFC Asset Management as of 12 September 2022

ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอยู่ในระดับต่ำสุด
นับตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน สาเหตุจากความกังวลถึงแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ จีน และยุโรป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเศรษฐกิจจีนจะถดถอย หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 จนอาจทำให้อุปสงค์ของการใช้
น้ำมันลดต่ำลง เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางทั่วโลก อีกทั้ง หากพิจารณาสัญญาณทางเทคนิค หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง ได้เกิดสัญญาณ Dead
Cross ขึ้น จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA 50) ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA 200) ลงมา จึงอาจ
เป็นสัญญาณของทิศทางขาลงของราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ หากพิจารณาปัจจัยทางฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งศึกษา
ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ถึงปีค.ศ. 2021 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วราคาน้ำมันดิบมักจะ
ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปีหรือในไตรมาสที่ 4 ซึ่งหากในปีนี้เกิดรูปแบบตาม Seasonality ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็อาจ
เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวลดลงได้ในช่วงไตรมาส 4
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปทานน้ำมันที่ยังตึงตัวอยู่ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมัน
ดิบอาจยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป หรืออาจพยุงราคาน้ำมันดิบไม่ให้ปรับตัวลงแรงมากนัก โดยราคาน้ำมันดิบมีปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้ 1.) กลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) มีมติลดกำลังการผลิตลง 100,000 บาร์เรล/วัน 2.) สหรัฐฯ ยังไม่มี การ
พิจารณาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเพิ่มเติม ทำให้อิหร่านยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้
3.) ผลกระทบของการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรปในช่วงฤดูหนาว หลังรัสเซียจะระงับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อ Nord
Stream 1 ให้แก่ยุโรปไปจนกว่าชาติตะวันตกจะยกเลิก มาตรการคว่ำบาตร ที่บังคับใช้กับรัสเซียและบริษัทรัสเซีย ทำให้มี
อุปสงค์น้ำมันในการทำความร้อน เพิ่มขึ้นมาทดแทนก๊าซธรรมชาติ และ 4.) มาตรการปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรอง
น้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เพื่อควบคุมราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น จะหมดอายุภายในเดือน ต.ค. ปีนี้
เราให้น้ำหนักการลงทุนในน้ำมันเป็น Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน) เพราะอุปทานของน้ำมันยังคง
ตึงตัวอยู่ แต่ถูกกดดันจากอุปสงค์การใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเรามองแนวต้านของราคาน้ำมันดิบ (WTI) ที่
100$ - 112$ และแนวรับอยู่ที่ 82$ - 86$
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยทรงตัวแต่ยังมีความเสี่ยงจากการ pay
THOR ตามแนวโน้มการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ที่การประชุมล่าสุดขึ้นดบ.
75bps และ ประธาน FED และ Governor แต่ละแห่งที่แสดงความเห็น
สนับสนุนการปรับดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่า 50bps ในการประชุม FOMC
21 ก.ย.นี้ ทำให้ Front end เพิ่มขึ้นเข้าหาการประชุมขณะที่ Long-end
ค่อนข้าง consolidate เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อในอนาคตที่ลดลง กลุ่ม
ธนาคารยังเป็นผู้เล่นหลักที่เข้ามาซื้อพันธบัตร และ rec THOR สนับสนุน
ท่ามกลางสภาพคล่องการซื้อขายที่เบาบาง
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนในลักษณะ Bear Flattening
ตามผลการประชุม FOMC ในวันที่ 21 ก.ย.และการประชุม กนง. ในวันที่ 28
ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอาจสามารถลดลงได้
ระหว่างเดือน เนื่องจากประเด็น LB supplies เดือนกย.ที่มีน้อย (e.g.
สัปดาห์นี้จะมีการ bookbuild ESGLB37’s 20,000 ลบ.และการประมูล
LB249A = 22,500 ลบ. และจะไม่มี supplies อีกแล้วจนจบเดือนก.ย.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
+12 bps บนปัจจัยหนุนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะยังเร่งขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้
ระหว่างสัปดาห์ตัวเลขกิจกรรมภาคบริการสหรัฐฯออกมาแข็งแกร่งหนุนให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว ทั้งนี้
นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญต่อการ
กำหนดทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ธนาคารกลางยุโรปปรับเร่งขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาดการณ์ของตลาด
และมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
เยอรมัน bund yield ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบต่อราคาพันธบัตร ทั้งนี้เราเชื่อใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบาย
ที่เข้มงวด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเป้าหมายเงินเฟ้อ
ของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ 2% ส่วนการปรับมุมมองนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองที่ดี
ขึ้นต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่น่าสนใจใน
ฐานะสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง (risk free asset)

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)
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3

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,654.62 หรือ 2% WoW ปัจจัยหนุนการฟื้ นตัว
หลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นจากรายงาน Fed's
Beige Book ที่สรุปข้อมูลจากเฟดสาขาต่างๆ โดยเฟด 9 ใน 12 สาขารายงาน
ตรงกันว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลงตามทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลง
ราคาวัสดุก่อสร้าง (เหล็ก ไม้ ทองแดง) ทยอยปรับลดลง ค่าระวางเรือ
คอนเทนเนอร์ที่ลดลงค่อนข้างแรง (-49% YTD) และอุปสงค์ในภาพรวมที่เริ่ม
ชะลอตัวหลังเฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ติดตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่คาดว่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และจากรายได้ภาคเกษตรที่ฟื้ นตัว ติดตามทิศทางราคา
ก๊าซธรรมชาติในยุโรป ซึ่งล่าสุดราคาลดลง -6% DoD เมื่อคืนวันศุกร์มาอยู่ที่
207 ยูโรต่อ MWh และ -26% จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนที่ 280 ยูโรต่อ
MWh แต่ยังคงทรงตัวในระดับสูง (ปรับเพิ่มกว่า 3 เท่าจากต้นปี) หลังยุโรป
เตรียมออกมาตรการกำหนดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติที่ชาติในยุโรปนำเข้าจาก
รัสเซีย และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มอียู

3

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศอาทิตย์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น ดัชนี MSCI World
+2.98% (WoW) อย่างไรก็ตามดัชนี MSCI Emerging -0.18% (WoW) ท่ามกลาง
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบกับสกุลหลักทั้งหก ขณะเดียวกันค่าเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ บนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะยังคงนโยบายการ
เงินผ่อนคลายแบบพิเศษอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง BOJ จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้
หลายประเทศเริ่มเปิดเผยเงินเฟ้อคลายตัวลง อาทิ จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ขณะ
เดียวกันตลาดหุ้นผ่อนคลายหลังจากเริ่มตอบรับธนาคารกลางสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ย
0.75% ในการประชุมครั้งถัดไป โดยนายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
กล่าวถ้อยคำในงานของสถาบัน Cato โทนเสียง hawkish ตามคาดและทางด้าน
ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้
ทางการจีนยังคงคุมเข้มบางพื้นที่ในเขตเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19
สัปดาห์นี้ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศมีโอกาสเคลื่อนไหวผ่อนคลายซึ่งเป็นโอกาสใน
การปรับพอร์ทลงทุนอีกครั้ง ระยะกลางตลาดตราสารทุนต่างประเทศยังอ่อนไหวต่อ
การขึ้นดอกเบี้ย ลดขนาดงบดุล และแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับสัปดาห์นี้ปัจจัย
สำคัญอยู่ที่การประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ที่จะประกาศ
สัปดาห์นี้โดยหากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาชะลอตัวลงน่าจะทำให้แรงกดดันการดำเนิน
นโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ บรรเทาลงและส่งผลดีต่อสินทรัพย์
เสี่ยง อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงยังถูกจำกัดด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่
อ่อนแอ นอกจากนี้แล้วตลาดติดตามรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้ง
ใหญ่ในเดือนตุลาคม เพื่อรับมือผลกระทบเงินเฟ้อและเป็น catalyst ระยะสั้นต่อตลาด
หุ้นญี่ปุ่น

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)
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3

อาทิตย์ที่แล้วดัชนี SETPREIT ปรับตัวลงเล็กน้อย -0.68% (WoW) ท่ามกลาง
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยแกว่งตัวขึ้นเล็กน้อย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย
แกว่งตัวขึ้น ถ้อยคำโทนเสียง Hawkish ของนายเจอโรม พาวเวล ในงานสถาบัน
Cato รวมทั้งถ้อยคำของนางลาเอล บรานาร์ด รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มี
สัญญาณเข้มงวดในการใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ประกอบกับแนวโน้มธนาคาร
กลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยยิลด์พันธบัตรในประเทศที่ปรับตัวขึ้น
ทำให้ yield spread ซึ่งตัวเลขล่าสุดอยู่ต่ำกว่า 3% ที่เป็นค่าเฉลี่ยในระดับพอลงทุน
REITs ไทยปรับขึ้นมาหลายวันอาจมีการปรับฐานได้บ้างอย่างไรก็ตาม เรายังมองว่า
หากมีการปรับฐานจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสม REITs เนื่องจากคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้ นตัวช่วงครึ่งปีหลังและภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเป็น
ปัจจัยสำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยม
(Conservative) โดยการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อการเติบโตของ
REITs ในระยะข้างหน้า และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศ
ทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อ REITs ไทยให้มี
ความน่าสนใจลงทุน ขณะที่ Yield Spread มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่กองทุนทรัสต์มี
โอกาสเพิ่มการจ่ายปันผล

3

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้น +2.98% อาทิตย์ที่ผ่านมา
ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงหนุนสินทรัพย์เสี่ยง โดยนักลงทุนปรับตัวตอบรับแนวโน้ม
ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุม FOMC
เดือนกันยายนนี้รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯลดขนาดงบดุลในสัปดาห์ล่าสุด ณ วันที่
7 กันยายนเพียง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หนุนให้ตลาดผ่อนคลายบ้างจาก
แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเร่งยกระดับการลดงบดุลลง ขณะเดียวกัน
ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุม ECB เดือน
ตุลาคม สำหรับการประชุมครั้งล่าสุด ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาด
คาดการณ์ล่วงหน้า
ประเทศแถบเอเชียทยอยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น เป็นปัจจัย
หนุนต่อเศรษฐกิจและเป็นแรงหนุน REITs ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมเศรษฐกิจขยับ
ตัวดีขึ้น
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ เช่นเดียวกับ Yield
Spread ตลาด REITs ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ทั้งนี้เรามองว่าดัชนี REITs ต่าง
ประเทศสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางมาแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
ตลาด REITs ต่างประเทศ แม้มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในโซนสหรัฐฯ ยุโรป แต่
กลับกันยังเผชิญแรงกดดันเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพคล่องที่หดตัว การลดขนาด
งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีการยกระดับลดงบดุลตั้งแต่เดือนกันยายน
เป็นต้นไป

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)
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MFC Analysis
สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง -0.09% (WoW) Energy
Information Administration (EIA) เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.8 ล้านบาร์เรลสัปดาห์ที่ล่าสุด และ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่
เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ
ลดลง 5 แสนบาร์เรล สำหรับตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการในวันจันทร์ที่ผ่านมา
เนื่องในวันแรงงานสหรัฐในวันนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดฤดูกาลขับขี่รถยนต์ในช่วงฤดู
ร้อนของสหรัฐ ท่ามกลางการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับภัยฤดูหนาวที่กำลังจะ
มาถึงนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติลด
กำลังการผลิต 1 แสนบาร์เรล/วันในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ โอเปกพลัสมีมติปรับลด
กำลังการผลิตดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปีเพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาด
โลก
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI มีโอกาส Sideway ในระยะสั้นคาดผันผวนบริเวณ
81-90 US$/bbl ปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักคือ ความวิตกกังวลต่อความต้องการใช้
น้ำมันจะชะลอตัว เศรษฐกิจมีสัญญาณ Recession เนื่องจากหลายธนาคารกลาง
ทั่วโลกปรับขึ้นดอกเบี้ย และจีนยังคงใช้กลยุทธ์ Zero Covid นอกจากนี้รัฐบาล
สหรัฐฯเปิดเผยแผนเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซีย (guidance on Russian OilPrice Cap plan) ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ภายในเดือนธันวาคม ท่ามกลางตลาดน้ำมันใน
ยุโรปยังคงตึงตัวและนำไปสู่แนวโน้มการขาดแคลนพลังงานในฤดูหนาว

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำ +0.27% (WoW) เนื่องจากดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าลง -0.98% (WoW) เมื่อเทียบกับสกุลหลักทั้งหกสกุล
ดัชนี Dollar ปรับลงมาสู่ระดับ 108.97 ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
อาทิตย์ที่ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust กองทุนลงทุนในทองคำ
อันดับต้นของโลกได้ขายทองคำอีกสุทธิ 6.44 ตัน
ราคาทองคำมีโอกาส sideway บริเวณ 1,700 US$/oz ราคาทองคำ
ถูกกดดันด้วยปัจจัยสำคัญอย่างเช่น แนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯ
(เฟด) ขึ้นดอกเบี้ย เฟดยกระดับการลดขนาดงบดุล ปริมาณเงินในระบบ
ที่ลดลง และ การขายทองคำของ SPDR Gold trust อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่น่าติดตามการปรับตัวขึ้นของ real yield ที่ทำให้ตลาดลดความ
สนใจสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ทองคำ

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)
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หมายเหตุ : 1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
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
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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