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Inflation cools much more than expected
in October

World Equity

สหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 7.7%YoY ต่ำกว่าคาดที่
ระดับ 7.9%YoY และชะลอตัวจากเดือน ก.ย. ที่ระดับ 8.2% ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ปรับตัวขึ้น ตอบรับในเชิงบวกว่าอัตราเงินเฟ้อมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
เรามอง Tightening Cycle ของ Fed ในรอบนี้มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ
อยู่ในระดับที่ไ่ม่เกิน 5% (Terminal Rate) หากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไม่เกิน
0.4% MoM ในแต่ละเดือนต่อจากนี้
ประเด็นความกลัวต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่มีต่อตลาดจะเริ่มลดลง เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าใกล้ระดับสูงสุดแล้ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับภาพรวม
ของตลาดหุ้นได้ในช่วงที่เหลือของปี
ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสามารถ
ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ต่อ โดยชัยชนะของพรรคเดโมแครตที่รัฐเนวาดาและ
รัฐแอริโซนา ส่งผลให้พรรคเดโมแครตมีคะแนนนำอยู่ 50 ต่อ 49 และครองเสียงข้าง
มากได้สำเร็จ เนื่องจากรองประธานาธิบดี คามาลา แฮร์ริส สามารถลงคะแนนตัดสิน
ให้เดโมแครตได้อีก 1 เสียง
ตลาดหุ้นจีนฟื้ นตัวโดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยตลาดหุ้นฮ่องกง (Hang Seng)
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.2% โดยได้แรงหนุนจากมาตรการผ่อนคลายด้านโควิด อาทิเช่น
การลดจำนวนวันกักตัวของผู้เดินทางเข้าประเทศ จากเดิมกักตัวรวม 10 วัน ลดลง
เหลือกักตัวรวม 8 วัน โดยมาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจีนมีความมุ่งมั่นที่จะเปิด
ประเทศท่ามกลางผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 10,000 ราย นอกจากนี้ หุ้นจีน
ยังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาเพิ่มเติมด้วย
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 11 November 2022

Highlighted Funds
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการ
ลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการ
กองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุน
ด้วยความระมัดระวัง)
M-FOCUS : คัดสรรหุ้นไทยที่ดีที่สุดไม่เกิน 30 ตัว จากการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค และกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์หลากหลาย ในสภาวะ
ตลาดที่แตกต่างกัน เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่กลับมาขยายตัวดีด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการ
เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก
อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน GDP ในช่วง 9 เดือนแรกในปี 2565 ของเวียดนามยังขยายตัว
สูงถึง 8.83%YoY มากกว่ากรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 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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สหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น
7.7%YoY ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 7.9%YoY และชะลอตัวจาก
เดือน ก.ย. ที่ระดับ 8.2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัว
ขึ้น 6.3%YoY ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 6.5%YoY และชะลอตัว
จากระดับ 6.6%YoY ในเดือน ก.ย เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 1)
ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ตอบรับในเชิงบวกว่า
อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ (US midterm
election) พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสามารถ
ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ต่อ ท่ามกลางคะแนนความ
นิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังตกต่ำ โดยชัยชนะ
ของพรรคเดโมแครตที่รัฐเนวาดาและรัฐแอริโซนา ส่งผลให้
พรรคเดโมแครตมีคะแนนนำอยู่ 50 ต่อ 49 และครองเสียง
ข้างมากได้สำเร็จ เนื่องจากรองประธานาธิบดี คามาลา แฮร์
ริส สามารถลงคะแนนตัดสินให้เดโมแครตได้อีก 1 เสียง
หากว่าผลคะแนนเสียงในรัฐสุดท้ายอย่างจอร์เจียออกมาเป็น
ของพรรครีพับลิกัน และทำให้คะแนนออกมาเท่ากันที่ 50 ต่อ
50 ขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดพรรคเดโมแครตยังมี
คะแนนตามหลังพรรครีพับลิกันอยู่ 205 ต่อ 211 ซึ่งหาก
พรรคไหนได้รับคะแนนเสียงถึง 218 คะแนนก่อน ก็จะได้
ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร (ภาพที่ 2)
ตลาดหุ้นจีนฟื้ นตัวแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยตลาด
หุ้นฮ่องกง (Hang Seng) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.2% โดยได้
แรงหนุนจากปัจจัยราคาที่ย่อลงแรงก่อนหน้า และรัฐบาล
ฮ่องกงเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแบบกลุ่มในเดือน พ.ย. และ
รัฐบาลจีนประกาศลดจำนวนวันกักตัวของผู้เดินทางเข้า
ประเทศจีน จากเดิมกักตัวรวม 10 วัน ลดลงเหลือ 8 วัน และ
ยกเลิกมาตรการลงโทษสายการบิน (Circuit breaker) ที่
ให้สายการบินหยุดบินชั่วคราวหากนำผู้โดยสารที่ติดเชื้อโค
วิดเข้าประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ฮ่องกง
และจีนมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลจีน
ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 16 รายการ เช่น
การยืดระยะเวลาชำระหนี้ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะ
ครบกำหนดอีก 6 เดือนออกไปได้อีก 1 ปี รวมถึงการผ่อน
ปรนข้อจำกัด "ชั่วคราว" สำหรับการปล่อยสินเชื่อของ
ธนาคารแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการสนับสนุน
ทางการเงินราว 250,000 ล้านหยวน ส่งผลให้ระยะสั้นเป็น
ปัจจัยบวกให้ตลาดหุ้นจีนและปัจจัยราคาลงมามาก อย่างไร
ก็ตาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนพุ่งขึ้นมากกว่า 10,000
ราย คงคำแนะนำ Neutral (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : Inflation cools much more than
expected in October

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics as of 10 Nov 2022

ภาพที่ 2 : 2022 midterm election results

Source : BBC as of 14 Nov 2022

ภาพที่ 3 : China’s New Daily Local Covid Cases

Source : Bloomberg as of 14 Nov 2022
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Chart of the week
Potential Path for U.S. CPI YoY vs. FED Funds Futures

Source: Bespoke Investment Group as of 11 November 2022

ภายหลังจากที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ลดลง โดยพิจารณา Implied interest rate จาก FED Fund
Futures ปรับตัวลดลงจากระดับ 5.12% ไปเป็นระดับ 4.87% (Terminal rate) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นค่อน
ข้างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากนำข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนล่าสุดมาคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบ
ปีต่อปี (CPI YoY) เพื่อดูว่าในช่วงเวลาใดที่อัตราเงินเฟ้อจะเริ่มอยู่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ซึ่งหากอัตรา
เงินเฟ้อเริ่มอยู่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า FED น่าจะสามารถจัดการกับเงินเฟ้อให้
ชะลอตัวลงสู่กรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ระดับ 2% ได้
จากกราฟเป็นการประมาณการณ์ตัวเลข CPI YoY ของ Bespoke Investment Group โดยแบ่งสมมติฐานออก
เป็นหลาย ๆ สถานการณ์ โดยกำหนดให้อัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) อยู่ระหว่าง -0.1%
MoM ถึง 0.7% MoM นับจากดัชนี CPI ในเดือน ต.ค. โดยเส้นสีเขียวเข้มจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดการณ์จาก
FED Fund Futures จะเห็นได้ว่า หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อเดือนไม่เกิน 0.4% MoM
จะทำให้ในช่วงกลางปีค.ศ. 2023 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ CPI YoY อยู่ต่ำกว่าระดับ 5% และเป็นระดับอัตรา
เงินเฟ้อที่อยู่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED แล้ว จึงมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Terminal Rate ที่ระดับ
4.75% - 5.00% น่าจะเป็นระดับที่เพียงพอต่อ FED ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่
จะประกาศในแต่ละเดือนด้วย หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.4% MoM ก็มีความเป็นไปได้ว่า Tightening Cycle ของ FED
ในรอบนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะอยู่ในระดับที่ไ่ม่เกิน 5%
ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED อยู่ที่ระดับ 3.75% - 4.00% ถ้าหาก Terminal Rate ของ FED หยุดอยู่
ที่ระดับ 4.75% - 5.00% ถือได้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าใกล้ระดับสูงสุดแล้ว จึงมองว่าประเด็นความกลัวต่อการขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED ที่มีต่อตลาดจะเริ่มลดลงซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับภาพรวมของตลาดหุ้นได้ในช่วงที่เหลือของปี
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดหลังการรายงานตัวเลข US Oct
CPI ออกมา soft กว่าคาด (Headline+7.7% vs exp +7.9% vs Sep
+8.2%) ทำให้ UST yield ปรับลงอย่างรุนแรง
2UST ลด 25 bps>4.33%, 10UST ลด 27bps>3.81%, และ USD
index อ่อนค่าสุดตั้งแต่ 13 Sep โดยนักลงทุนต่างชาติ net buy ตัวสั้นต่อ
เนื่องสอดคล้องกับ Swap points ที่ปรับลงมากและค่าเงินบาทที่หลุด
36.00 > 35.70 low โดยการปรับตัวลงแบบรวดเร็วมาจาก flow ต่างชาติที่
long USD/THB หนาแน่นมาตลอดปี ทำให้เวลา correction จึงเคลื่อนไหว
ปรับทิศทางรุนแรง
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนท่ามกลางสภาวะการซื้อขายที่
เบาบางต่อไป ตามปัจจัยดังนี้ 1.ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ เช่น FED ,ECB ,BOJ เป็นต้น 2.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
ต่างๆ เช่น เงินเฟ้อและการจ้างงาน 3. แนวโน้มค่าเงินดอลาร์สหร้ฐและบาท

3

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะ 10 ปี ปรับตัวลงอาทิตย์
ที่แล้ว –35bps เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อคลายตัว ทางการสหรัฐฯประกาศ
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯเดือนต.ค. ขยายตัว 7.7% YoY น้อยกว่าที่
ตลาดคาดการณ์ ทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์โอกาสธนาคารกลางสหรัฐฯ
จะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุม FOMC เดือนธ.ค. ระหว่างวันที่
13-14 ธ.ค.
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบต่อราคาพันธบัตร ทั้งนี้เราเชื่อใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบาย
การเงินเข้มงวด สำหรับระยะยาวเราคงมุมมองที่ดีต่ออัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่น่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปราศจาก
ความเสี่ยง (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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สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,637.3 หรือ 0.67% WoW ปัจจัยหนุนมาจาก
โดยได้แรงหนุนจากหลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ออกมาต่ำกว่า
คาด โดยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ต.ค. ของสหรัฐฯอยู่ที่ 7.7% ต่ำกว่าคาดที่
7.9% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 6.3% ต่ำกว่าคาดที่ 6.5% ขณะเดียวกันมีโอกาส
สูงที่จะเกิด Gridlock ในสหรัฐฯ หลังพรรค Republicans มีแนวโน้มชนะการ
เลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯในส่วนของสภาล่างฯ หลังมีคะแนนนำพรรค
Democrats ที่ 211:201 โดยต้องการอีก 7 ที่นั่ง การที่เงินเฟ้อเริ่มลดลง และ
เกิด Gridlock ทำให้เฟดมีแนวโน้มชะลอขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ USD ลดลงและ
ราคาสินทรัพย์โดยรวมปรับตัวขึ้น
ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าจะทยอยออกมาต่อเนื่อง โดย
ล่าสุดแบงค์ชาติจีนได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยยืดเงินกู้ของ Developer ที่
จะครบกำหนดชำระคืนใน 6 เดือนออกไปอีก 1 ปี นอกจากนี้อนุญาตให้สามารถต่อ
รองการยืดเทอมชำระหุ้นกู้กับเจ้าหนี้ด้วย ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดใน
การกระตุ้นอสังหาฯ ติดตามแนวโน้ม FDI ที่ไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้นจาก
สถานการณ์ Geopolitical risks ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยให้
ติดตามการพบปะระหว่าง ปธน.ไบเดน และ ปธน. สีจิ้นผิงในวันที่ 14 พ.ย

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี MSCI World +6.66%
(WoW) และดัชนี MSCI Emerging +5.73%(WoW) ซึ่งตลาดหุ้นปรับขึ้นตอบรับความ
คาดหวังธนาคารกลางสหรัฐฯจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ ทั้งนี้อาทิตย์ที่แล้วดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับขึ้น
อย่างมากประกอบกับนักลงทุนกำลังติดตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่ผลการนับ
คะแนนเป็นไปอย่างสูสี
แนวโน้มตราสารทุนต่างประเทศ มีมุมมองเชิงบวกต่อแรงกดดันเงินเฟ้อคลายตัว และ
เงินเฟ้อในสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะ disinflation ที่เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ตาม เรายัง
ระมัดระวังกับ earnings ของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ที่มีความเสี่ยงการทำกำไร
(Negative earnings) ประกอบกับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่ง
อาจเป็นการถดถอยที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ2 ในอดีตที่ผ่านมา

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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ดัชนี REIT ไทยปรับตัวขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว SETPREIT +0.39% (WoW) ทั้งนี้ปัจจัยบวก
สำคัญคือแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าไทยในช่วง High season
ปลายปีนี้ ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยว ส่วนตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคไทย
เดือนต.ค. ที่ประกาศ 5.98% YoY น้อยกว่าการคาดการณ์ของตลาดและปรับตัวลงจาก
เดือนก่อนหน้านี้ และตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาที่ 46.1 เป็นตัวเลขหนุนการ
ปรับตัวขึ้นของดัชนี REIT ซึ่งตลาดเชื่อว่ากนง.จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ทั้งนี้ Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.55% และ Yield Spread อยู่ที่ 2.77% ซึ่ง
อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3% ซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทำให้ดัชนีปรับขึ้นอย่างจำกัด
REITs ไทยทรงตัวระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการปรับฐานเป็นโอกาสในการ
ทยอยสะสม REITs เนื่องจากคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้ นตัวช่วงครึ่งปีหลังและ
ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดย
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อการเติบโตของ REITs ในระยะข้างหน้า
และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
สำหรับทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อ REITs ไทยให้มี
ความน่าสนใจลงทุน ขณะที่ Yield Spread มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่กองทุนทรัสต์มีโอกาส
เพิ่มการจ่ายปันผล

สัปดาห์ที่แล้วดัชนี REIT ต่างประเทศปรับตัวขึ้น +6.85%(WoW) ตามการ
ปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดตราสารทุนต่างประเทศ เนื่องจากทิศทางการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกเริ่มคลายตัวมาตั้งแต่เดือนต.ค. ที่เรา
เห็นว่ามีหลายธนาคารกลางปรับลดสัดส่วนการขึ้นดอกเบี้ย อาทิ ธนาคารกลาง
ออสเตรเลีย และธนาคารกลางแคนาดา เป็นต้น
ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกมีโอกาสที่ใกล้ผ่านจุด
สูงสุด หลายประเทศเห็นการคลายตัวของเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันธนาคารกลาง
สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยลดลงมาที่ 0.50% ในการประชุม FOMC เดือน
ธ.ค. หลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% ติดต่อกัน 4 ครั้งที่ผ่านมา
คงมุมมองบวกต่อ REIT ระยะยาว ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่
กำลังปรับตัวลง คาดว่าจะเป็นบวกต่อ Yield Spread และมีแรงดึงดูดจากแนว
โน้มที่ REIT จะจ่ายปันผลมากขึ้นในอนาคต

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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สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI -3.94%(WoW) เนื่องจากแรงกดดัน
เงินเฟ้อคลายตัว ขณะเดียวกันตลาดถูกกดดันจากความวิตกกังวลอุปสงค์
น้ำมันในจีน ซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขการระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนเร่งตัว
ขึ้นทำระดับสูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทางการจีนออกมายืนยันการใช้
มาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19
แนวโน้มราคาน้ำมันระยะสั้นปรับขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนด้านความต้องการใช้
น้ำมันในช่วงฤดูหนาว และปัญหาด้านอุปทานน้ำมันตึงตัว (supply
tightness) ช่วยคลายความกังวลอุปสงค์น้ำมันในจีน ขณะที่จีนมีการออก
มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจใน
ระยะข้างหน้า รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะคลายความเข้มงวดมาตรการ Zero
Covid ในระยะถัดไปซึ่งจะช่วยหนุนมุมมองบวกต่อการฟื้ นตัวของอุปสงค์
น้ำมันในจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศนำเข้าน้ำมันมากที่สุดในโลก ทั้งนี้เรามอง
กรอบราคาน้ำมัน WTI มีโอกาสเคลื่อนไหวสูงกว่าบริเวณ US$90/bbl

สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นตอบรับ
ธนาคารกลางสหรัฐฯมีโอกาสชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้ราคาทองคำ Spot
GOLD +5.31%(WoW) ขณะเดียวกันกองทุน SPDR gold trust ถือ
ครองทองคำเพิ่มขึ้น 4.61 ตัน สู่ระดับ 911.57 ตัน โดยเป็นตัวเลขล่าสุด ณ
วันที่ 11 พ.ย
แนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้น ทั้งนี้คงมุมมองบวกต่อทองคำ
โดยมองกรอบในระยะสั้นบริเวณ US$1,800/oz ซึ่งปัจจัยหนุนทองคำอาทิ
ความต้องการทองคำหนุนราคาทองคำในด้านดีมานด์ที่มีแรงหนุน แนวโน้ม
จีนเปิดเศรษฐกิจและใกล้ช่วงเทศกาลที่คนมักสะสมทองคำ ขณะที่การคาด
การณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯมีโอกาสชะลอขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC
เดือนธ.ค. เป็นปัจจัยหนุนทิศทางราคาทองคำ

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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Fund View and Weight

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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