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U.S. Inflation Remained High in August

World Equity

สหรัฐฯ ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ชะลอตัวลงจากเดือน
ก่อน แต่สูงกว่าที่ตลาดคาด โดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงถูกผลักดันจาก
ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter) ซึ่งมีสัดส่วนใหญ่ของตะกร้าเงินเฟ้อ
สหรัฐฯ ที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ 0.7%MoM
ล่าสุดเฟดสาขาแอตแลนตา (Atlanta) ปรับลดคาดการณ์ GDP
ในไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ เหลือขยายตัวเพียง 0.5%QoQ ทำให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น
จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ฟื้ นตัวจากเดือนก่อนหน้า
และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด เช่น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
4.2%YoY ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 5.4%YoY ขณะที่การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว 5.8%YoY
โดยปกติเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่สูงกว่าหรือเทียบ
เท่ากับระดับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบปีต่อปี (YoY) เสมอ เพื่อสกัด
เงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงสู่กรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย
หากอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกินเดือนละ
0.3% MoM เรามองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุด (Terminal
rate) ระดับ 4.5% ในปีหน้า น่าจะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่เหมาะสมกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 16 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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สหรัฐฯ ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ออกมาที่
8.3%YoY ลดลงต่อเนื่องจากเดือน ก.ค. ที่ระดับ
8.5%YoY แต่อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่รายงาน
ออกมายังสูงกว่าตลาดคาดที่ 8.1%YoY โดยเฉพาะ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน
ที่กลับมาเพิ่มขึ้น 6.3%YoY เป็นการเพิ่มจากเดือนก่อน
หน้าที่ 5.9%YoY (ภาพที่ 1) โดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า
ตลาดคาดถูกผลักดันจากค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Shelter)
ซึ่งมีสัดส่วนใหญ่ของตะกร้าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อ 0.7%MoM ถึงแม้ว่าราคาบ้าน (U.S. Case
Shiller Home Price) จะเริ่มชะลอตัวในเดือน มิ.ย. ที่
ผ่านมา ทำให้ตลาดมองว่า Fed อาจจำเป็นต้องปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง
เป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งปัจจุบันตลาดคาดว่า
Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ในการประชุม
FOMC วันที่ 21 ก.ย. ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 80%
และจะปรับอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุด (Terminal
rate) ที่ 4.5% ในช่วงไตรมาส 3 ปีหน้า อย่างไรก็ตาม
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าปกติ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้หากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อชะลอลงเร็วกว่า
คาด (Data dependent) ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้
นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานและ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยล่าสุดเฟดสาขา
แอตแลนตา (Atlanta) ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP
สหรัฐฯ ในไตรมาส 3 เหลือขยายตัวเพียง 0.5%QoQ
ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย
มากขึ้น (ภาพที่ 2)
จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ฟื้ นตัวจาก
เดือนก่อนหน้าและดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด อาทิเช่น
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.2%YoY ยอดค้า
ปลีกเพิ่มขึ้น 5.4%YoY ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว 5.8%YoY
(ภาพที่ 3) เราแนะนำให้ติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์เดือน ต.ค. ว่าจะมีการผ่อนปรนเกี่ยว
กับนโยบาย Zero-Covid หรือไม่ นอกจากนี้ตลาดยังรอ
แถลงการณ์ความคืบหน้านโยบายต่าง ๆ เช่น หลักความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Common Prosperity) เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ และนโยบายความสัมพันธ์จีน
กับไต้หวัน เราแนะนำทยอยลงทุนรอจังหวะตลาดหุ้นจีน
ฟื้ นตัวในช่วงไตรมาส 4

ภาพที่ 1 : U.S. Inflation Remained High in
August

Source : bls.gov as of 13 Sep 2022

ภาพที่ 2 : Evolution of Atlanta Fed GDPNow
real GDP estimate for 2022: Q3

Source : Atlantafed.org as of 15 Sep 2022

ภาพที่ 3 : China economic activity data got a
boost

Source : Bloomberg as of 16 Sep 2022
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Chart of the week

4.5% Policy Rate May Enough for FED to Fight Inflation

Source: Bloomberg, MFC Asset Management as of 16 September 2022

ภายหลังจากที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ประกาศออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดคาด
การณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เพิ่มขึ้น โดยพิจารณา Implied interest rate จาก FED Fund Futures ที่
ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 4.0% ไปเป็น 4.5% (Terminal rate) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงแรงในช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา โดยหากพิจารณาข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ในช่วงที่ Fed ดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว จะพบ
ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับระดับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบปีต่อปี (YoY) เสมอ เพื่อสกัด
เงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงสู่กรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ระดับ 2%
หากนำข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนล่าสุดมาคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบปีต่อปี (YoY) ของสหรัฐฯ
ในปีหน้า โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (MoM) อยู่ระหว่าง 0.0%-0.4%
ในแต่ละเดือน (ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อรายเดือนแบบ MoM ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 อยู่ที่
0.26% ต่อเดือน) จากการประมาณการ จะพบว่า หากอัตราเงินเฟ้อรายเดือนเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0.0%-0.3%
MoM จะทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเทียบปีต่อปี (YoY) อยู่ต่ำกว่าระดับ 4.5% ได้ภายในช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. ปี ค.ศ.
2023 ซึ่งจะเป็นระดับที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ตลาดคาดการณ์
ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกินเดือนละ 0.3% MoM เรามองว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายสูงสุด (Terminal rate) ระดับ 4.5% ในปีหน้า น่าจะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมกับแนวโน้ม
อัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ นักลงทุนต้องติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 21 ก.ย. ว่าแนวโน้มการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Dot Plot) จะออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้หรือไม่
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MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเพิ่มขึ้นตาม UST ที่ถูกขาย หลัง CPI
สหรัฐเดือนส.ค.เพิ่ม 8.3% สูงกว่าคาด กดดันให้ Fed ยังต้องเร่งขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายแบบ aggressive ต่อไป e.g. การประชุม FOMC 21ก.ย.นี้
price in +75bps แน่นอนแล้ว ขณะที่การ pay IRS (THOR) จากต่างชาติ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้กลุ่มธนาคารขายพันธบัตรตามขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แม้
ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าทะลุ 37บาท > 37.10 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดตั้งแต่ Oct
2006 แต่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิพันธบัตร โดยในสัปดาห์นี้ตลาดน่าจะ
traded แบบ side way รอผลประชุม PDMO bond dialogue & Fed
meeting ในวันพุธที่ 21 นี้
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนในลักษณะ Bear Flattening
ตามผลการประชุม FOMC ในวันที่ 21ก.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. & ประมูล
LB249A = 22.5bln และจะไม่มี supplies อีกแล้วจนจบเดือนก.ย.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
+15 bps ปัจจัยหนุนธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างมากขานรับ
การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.3%
มากกว่าตลาดคาดการณ์ 8.1% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) อยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
และ 30 ปี เป็นเครื่องมือพยากรณ์การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของ
สหรัฐฯระยะข้างหน้า
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบต่อราคาพันธบัตร ทั้งนี้เราเชื่อใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบาย
ที่เข้มงวด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเป้าหมายเงินเฟ้อ
ของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ 2% ส่วนการปรับมุมมองนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามเราคงมุมมองที่
ดีต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่น่าสนใจในฐานะ
สินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง (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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MFC Analysis

SET ปิด 1,630.4 หรือ -1.46% WoW หลังนักลงทุนกลับมากังวลเรื่อง
เงินเฟ้อ หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ออกมามากกว่าคาดที่
8.3% YoY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวขึ้นมาแตะระดับสูงสุดนับแต่
เดือน มี.ค. ที่ 6.3% YoY มากกว่าคาดที่ 6.1% YoY นอกจากนี้สหรัฐฯ รายงาน
ตัวเลข Retail sales เดือน ส.ค. ดีกว่าคาดโดยบวก +0.3% MoM การขอรับ
สวัสดิการว่างงานลดลงต่อเป็น 2.13 แสนคนต่ำสุดนับแต่เดือน มิ.ย. และ
ตัวเลข Michigan consumer sentiment เดือน ส.ค. ออกมาที่ 59.5 จุด
(+2.2% MoM)
ติดตามผลการประชุมเฟดในวันที่ 20-21 ก.ย. หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคง
อยู่ในระดับสูงทำให้คาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้
75-100 bps. และ terminal rate ขยับขึ้นแตะ 4.25%-4.5% จากก่อนหน้าที่
3.75-4.00% และการประชุม กนง. ในวันที่ 28 ก.ย.นี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะ
มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps.

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง ดัชนี MSCI World
-4.23% (WoW) ดัชนี MSCI Emerging -2.70% (WoW) สัปดาห์ที่แล้วดัชนี
S&P 500 ปรับตัวลง -4.77% (WoW) การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนภายหลัง
ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาดคาดการณ์ ตลาดถูกกดดัน
เนื่องจากคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว มากกว่าตลาดคาดการณ์ 8.1%
แนวโน้มดัชนีตราสารทุนต่างประเทศถูกปกคลุมด้วยการดำเนินนโยบายการเงิน
Quantitative Tightening ของธนาคารกลางสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงแนวโน้ม
เศรษฐกิจถดถอยระยะข้างหน้า และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้นเรายังคง
มุมมองเป็นกลางต่อตลาดตราสารทุนต่างประเทศ

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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อาทิตย์ที่แล้วดัชนี SETPREIT ปรับตัวลง -1.07% (WoW) การซื้อขายเป็นไป
อย่างผันผวนท่ามกลางนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้วกับ
ขายสุทธิมาตลอดทั้งเดือนกันยายน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยแกว่งตัวขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านมา หุ้นโรงแรมปรับตัวลงความกังวลเศรษฐกิจ
ยุโรปถดถอยและราคาค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวขึ้น (+11bps) เนื่อง
ด้วยตลาดคล้อยตามแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯเตรียมขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับแนวโน้มธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย
อย่างต่อเนื่อง โดย ยิลด์พันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น ทำให้ yield spread ซึ่งตัวเลข
ล่าสุดอยู่ต่ำกว่า 3% ที่เป็นค่าเฉลี่ยในระดับพอลงทุน
REITs ไทยอาจมีการปรับฐานต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม เรายังมองว่าหากมีการ
ปรับฐานจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสม REITs เนื่องจากคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทยมีโอกาสฟื้ นตัวช่วงครึ่งปีหลังและภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเป็นปัจจัย
สำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยม
(Conservative) โดยการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อการเติบโต
ของ REITs ในระยะข้างหน้า และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อ REITs ไทยให้มีความน่าสนใจลงทุน ขณะที่ Yield
Spread มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่กองทุนทรัสต์มีโอกาสเพิ่มการจ่ายปันผล

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้น -4.82% บนแรงขาย
สินทรัพย์เสี่ยงกดดันให้ดัชนี REITs ต่างประเทศปรับฐาน เนื่องจากตัวเลข
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาดคาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดปรับ
เพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ มาที่ 0.75%
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ เช่นเดียวกับ Yield
Spread ตลาด REITs ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ทั้งนี้เรามองว่าดัชนี REITs ต่าง
ประเทศสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางมาแล้วระดับหนึ่งนอกจากนี้
นักลงทุนติดตามการประชุมธนาคารกลางสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งตลาดคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอังกฤษเตรียมขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่
ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ตลาด REITs ต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นลบอยู่เล็กน้อยจากความกังวล
เศรษฐกิจถดถอยและความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวระยะข้างหน้าและความเสี่ยง
ด้านต้นทุนทางการเงินปรับสูงขึ้น

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 ปรับตัวลง -1.94% (WoW) เนื่องจาก
ความกังวลเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯและอีกหลายประเทศสำคัญที่จะกระทบกับ
ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก ทางด้าน Energy Administration
Information เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล
ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ นักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ EIA ยัง
เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบ
สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ ปรับตัวลดลง 200,000 บาร์เรล และมี
รายงานของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ (โอเปก) ยังคงคาดการณ์การ
เติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่แข็งแกร่งในปี 2565 และ 2566 โดยโอเปกระบุ
ในรายงานประจำเดือนว่า อุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2565
และ 2.7 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2566 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับคาดการณ์ของ
เดือนก่อนหน้า
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบมีโอกาสฟื้ นตัวชั่วคราว แต่ภาพรวมตลาดน้ำมันเผชิญ
ความผันผวน ปัจจัยที่หนุนการคาดการณ์ราคาน้ำมัน คือ การปลดล็อกดาวน์
เมืองเฉิงตูของจีนและตลาดคาดการณ์ว่าจะปิดล็อกดาวน์แบบไม่มีกำหนด ขณะ
เดียวกันตลาดคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบคลังสำรองทางยุทธศาสตร์อาจะชะลอ
การปล่อยน้ำมันภายในตุลาคมนี้ เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบในคลังสำรองทาง
ยุทธศาสตร์ อยู่ระดับ 434.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2527 และปัจจัยสำคัญอื่นได้แก่ การประชุมเพื่อตัดสินใจนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสำคัญทั้งสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น ทิศทางการ
เจรจานิวเคลียร์อิหร่าน และการเข้าสู่ฤดูหนาวที่เป็นปัจจัยชั่วคราวสนับสนุนราคา
พลังงานในไตรมาส 4
สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวลง -2.43% (WoW) แรงกดดันเข้าซื้อสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้น โดยดอลลาร์
สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเมื่อเทียบกับสกุลหลักทั้งหกสกุล ดัชนี Dollar
ปรับขึ้นมาสู่ระดับ 109.63 ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (+0.86% WoW) ทางด้าน
กองทุน SPDR Gold Trust ที่เป็นกองทุนลงทุนในทองคำอันดับต้นของโลก
สัปดาห์ผ่านมาขายทองคำสุทธิ 5.79 ตัน มาที่ระดับ 960.85 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลข
ล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน
แนวโน้มเป็นลบเล็กน้อย แต่ราคาทองคำลงมามากอาจมีฟื้ นตัวชั่วคราว ซึ่ง
ราคาทองคำถูกกดดันด้วยปัจจัยสำคัญอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ขึ้นดอกเบี้ย ในสถิติที่ผ่านมาสัปดาห์ที่มีการประชุม FOMC ราคาทองคำมัก
เคลื่อนไหวผันผวนกว่าปกติระหว่างการประกาศผลการประชุม FOMC
ปัจจัยที่น่าติดตามการปรับตัวขึ้นของ real yield ที่ทำให้ตลาดลดความสนใจ
สินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ทองคำ

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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Asset Class Returns
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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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