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Stock market breadth continues to expand
as more stocks participate in rally
สัดส่วนหุ้นที่ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 200 วัน อยู่ที่ 56%
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P500 ในรอบนี้เป็นการปรับตัวขึ้นของ
ตลาดโดยรวมที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง
ปัจจุบันเรามีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นมากขึ้นจากปัจจัยกดดันเรื่องอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ในช่วงที่เหลือของปี โดยมองแนว
ต้านของดัชนี S&P 500 อยู่บริเวณ 4,200 จุด เราแนะนำให้ทยอยลงทุนในช่วงที่
ราคาย่อตัวลงมา
ขณะที่แนวรับดัชนี S&P 500 เราแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณี 1.) เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 และการถดถอยจะไม่ได้
รุนแรงมากนัก (Mild Recession) เนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยัง
แข็งแกร่งอยู่ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเรามองแนวรับดัชนี S&P500 ที่บริเวณ 3,0003,300 จุด กรณี 2.) เศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถรอดพ้นจากภาวะถดถอยในปีหน้า เรา
มองแนวรับที่บริเวณ 3,400-3,600 จุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจ
ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว
สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค. ขยายตัว +1.3%MoM
เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. และดีกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนภาคการบริโภคของสหรัฐฯ ที่ยัง
แข็งแกร่ง สอดคล้องกับ Fed สาขา Atlanta ที่คาดการณ์ว่า GDP ในไตรมาส 4
ของสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีที่ +4.2%QoQ
เรามองเศรษฐกิจยุโรปจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า จากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง ประกอบกับความเสี่ยงของสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังยืดเยื้อ
จึงทำให้เราคงน้ำหนักการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปและธนาคารยุโรปในระยะยาว 6-12
เดือนข้างหน้าเป็น Slightly Underweight
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

World Equity

Source: Bloomberg as of 18 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)
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มี
กำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี โดยล่าสุดเดือน ต.ค. อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) เพิ่ม
ขึ้น 7.7%YoY ต่ำกว่าคาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ในช่วงที่เหลือของปี (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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)

1

Weekly Investment Strategy
21 พฤศจิกายน 2565
Weekly Financial Asset Performance
Market Movement

Source: Bloomberg as of 18 November 2022

Thematic ETF

Source: Bloomberg as of 18 November 2022

2

Weekly Investment Strategy
21 พฤศจิกายน 2565
Investment Strategy
สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือน ต.ค.
ขยายตัว +1.3%MoM เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. และดีกว่าที่
ตลาดคาดที่ระดับ +1.0%MoM (ภาพที่ 1) ขณะที่ยอดค้า
ปลีกพื้นฐานซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ และน้ำมัน ก็ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 0.9%MoM มากกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกัน
สะท้อนภาคการบริโภคของสหรัฐฯที่ยังแข็งแกร่ง
สอดคล้องกับ Fed สาขา Atlanta ที่คาดการณ์ว่า GDP ใน
ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีที่ +4.2%QoQ (ภาพที่
2) ซึ่งหากเป็นไปตามคาด เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังไม่เข้าสู่
ภาวะถดถอยในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความกังวล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในปีหน้าอยู่ จากการ
ที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นเพื่อ
สกัดเงินเฟ้อที่ทำจุดสูงสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งประเด็นของ
เศรษฐกิจถดถอยน่าจะถูกให้น้ำหนักมากขึ้น และเป็นปัจจัยที่
กดดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่อในปีหน้า

ภาพที่ 1 : U.S. retail sales rise by most in
eight months

Source : Bloomberg as of 16 Nov 2022

ภาพที่ 2 : Atlanta Fed GDPNow real GDP
estimate for 2022 : Q4

เราแบ่งแนวรับของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ออกเป็น 2 กรณี
ดังนี้ กรณี 1.) เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2566 และการถดถอยจะไม่ได้รุนแรงมาก
นัก (Mild Recession) เนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งอยู่ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเรามองแนว
รับดัชนี S&P500 ที่บริเวณ 3,000-3,300 จุด กรณี 2.)
เศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถรอดพ้นจากภาวะถดถอยในปีหน้า
เรามองแนวรับที่บริเวณ 3,400-3,600 จุด ซึ่งมีความเป็นไป
ได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว
สำหรับยุโรป เรามองโอกาสที่เศรษฐกิจยุโรปจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยในปีหน้ามีมากกว่าประเทศสหรัฐฯ จากอัตราเงินเฟ้อ
ที่ยังทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือน ต.ค. ที่ระดับ 10.6%YoY โดย
มีสาเหตุหลักจากราคาก๊าซที่ยังผันผวนและอยู่ระดับสูง
ประกอบกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ จากสงคราม
ระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังยืดเยื้อ มาตรการคว่ำบาตร
รัสเซีย กระทบเศรษฐกิจยุโรปชะลอลง จึงทำให้เราระมัดระวัง
ยังคงน้ำหนักการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปและธนาคารยุโรปใน
ระยะยาว 6-12 เดือนข้างหน้าเป็น Slightly Underweight
โดย Goldman Sachs มองว่า GDP ของยุโรป ปี 2566 จะ
หดตัว -0.1%YoY (ภาพที่ 3)
ทั้งนี้ ระยะสั้นเรามองว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะมี Downside
risk จำกัด จาก Valuation ที่ถูก โดยปัจจุบันตลาดหุ้น
ยุโรปดัชนี STOXX600 มีค่า Forward P/E ที่ระดับ 12 เท่า
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทำให้มุมมอง 0-6 เดือน
เราคงน้ำการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปหนักเป็น Neutral

Source : Atlantafed.org as of 17 Nov 2022

ภาพที่ 3 : Euro Area : Real GDP Growth Forecasts

Source : Goldman Sachs Global Investment Research as of 16 Nov 2022
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Chart of the week
S&P 500 % of Companies Trading Above 200D Moving Average

Source: Bloomberg as of 18 November 2022

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.6% ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 18 พ.ย. 65) โดยดัชนีปรับตัวขึ้นยืนเหนือ
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้อีกครั้ง หลังเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจน ทำให้ตลาดคาดหวังการ
ชะลอความเร็วในปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมครั้งถัด ๆ ไป โดยปัจจุบันได้มีคณะกรรมการเฟดบาง
ท่านเริ่มส่งสัญญาณว่าเฟดอาจเริ่มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ปัจจัยกดดันจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ
เฟดต่อตลาดหุ้นอาจเริ่มลดลงต่อจากนี้
หากพิจารณาถึงด้าน Market breadth ที่เป็นตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดซึ่งช่วยวัดทิศทางของตลาดว่าแนวโน้ม
ขาขึ้นหรือขาลงเป็นไปในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่ ซึ่ง Market breadth ของดัชนี S&P500 ใน
ปัจจุบันเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนหุ้นที่ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน อยู่ที่ 55.98% (ข้อมูล ณ 18
พ.ย. 65) จากที่ก่อนหน้านี้ตอนต้นเดือนต.ค. อยู่ที่บริเวณต่ำกว่า 20% แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P500
ในรอบนี้เป็นการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวมที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง อีกทั้ง หากพิจารณาด้าน Valuation ของตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบันเริ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดย Forward P/E ของดัชนี S&P500 อยู่ที่ 17.25 เท่า (ข้อมูล ณ 18
พ.ย. 65) อยู่บริเวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี
เราจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นมากขึ้น และมองว่าปัจจัยกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายเริ่มลดลง จากคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ในช่วงที่เหลือของปี เรายังคงให้
น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและสหรัฐฯ ในระยะสั้น (0-6 เดือน) เป็น Neutral (คงน้ำหนักการลงทุน) แต่มีมุมมองเชิง
บวกต่อภาพรวมตลาดหุ้นมากขึ้น โดยเน้นเลือกกองทุนที่มีหุ้นคุณภาพ ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มองแนวต้านของดัชนี
S&P 500 อยู่บริเวณ 4,200 จุด แนะนำให้ทยอยลงทุนในช่วงที่ราคาย่อตัวลงมา
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดตาม UST ที่มีแรงซื้อเป็น Save
Haven หลังเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธจากรัสเซียบางส่วนไปตกในโปแลนด์
(ประเด็น geopolitical concern) และผลการประมูล LB266A @bc 2.75x
& LB526A @b/c 4.84x ที่ดีมากทั้งคู่ ทำให้กิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับกลุ่มธนาคาร และต่างชาติ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่างชาติขายสุทธิ
กว่า 25,000 ลบ.และเป็นตัวสั้นกว่า 21,000 ลบ. โดยสัปดาห์หน้าจะมี
Rollover demand จาก BOT22NA ที่จะหมดอายุ (174bln) มาช่วย
support ตลาด
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนท่ามกลางสภาวะการซื้อขายที่
เบาบางต่อไป ตามปัจจัยดังนี้ 1.ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ เช่น FED ,ECB ,BOJ เป็นต้น 2.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
ต่างๆ เช่น เงินเฟ้อและการจ้างงาน 3. แนวโน้มค่าเงินดอลาร์สหร้ฐและบาท

3

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะ 10 ปี ปรับตัวขึ้นใน
อาทิตย์ที่แล้ว +2bps ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงธนาคารกลางสหรัฐฯ โดย
ส่วนมากมีโทนเสียง hawkish สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ bond yield ปรับลงแต่ลงได้ไม่มาก ขณะที่นักลงทุนหวังว่า
เงินเฟ้อจะคลายตัว
การใกล้ยุติการขึ้นดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่ตลาดกำลังติดตาม ขณะที่เงินเฟ้อ
สหรัฐฯมีโอกาสผ่านพันจุดสูงสุดแล้ว ทว่าเราเชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแต่ในระดับที่ชะลอลง สำหรับระยะยาวเราคง
มุมมองที่ดีต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่น่า
สนใจในฐานะสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง (risk free asset) ท่ามกลาง
พันธบัตรรัฐบาลอาจได้ประโยชน์หากเศรษฐกิจถดถอย

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 1,617.38 หรือ -1.22% WoW ปัจจัยกดดันมา
จากนักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเพื่อคุมเงินเฟ้อกับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดย Fed Bullard ให้สัมภาษณ์ว่า
terminal rate ควรขึ้นไปที่ระดับ 5-5.25% เป็นอย่างน้อย หรือถ้าให้ดีอาจขึ้นไป
ถึง 7% เพื่อกดให้ตัวเลขเงินเฟ้อลงไปที่เป้าหมายของเฟด ส่งผลให้ US 2/10
spread ติดลบสูงถึง 68bps. สูงสุดนับแต่ทศวรรษ 1980 เพราะตลาดกังวล
ความเสี่ยง Recession ในอนาคตมากขึ้นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัว
ติดตาม 24 พ.ย. EU Energy minister จะมีหารือเรื่องมาตรการในการ
ควบคุมราคาก๊าซในยุโรป โดยอาจใช้ EU's joint purchasing power ในการต่อ
รองกับ global gas suppliers ซึ่งหากราคาก๊าซในยุโรปผันผวนน้อยลง และไม่
สูงเกินไป ติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย
ล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวระหว่าง 1-26 ต.ค. อยู่ที่ 1.66 ล้านคน ส่งผลให้จากต้น
ปีมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้ว 7.3 ล้านคน ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นนักท่องเที่ยวปีนี้
ทะลุเป้าของรัฐบาลที่ 10 ล้านคน

3

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศปรับตัวลงสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี MSCI World ปรับตัวลง
-0.57% (WoW) อย่างไรก็ตามดัชนี MSCI Emerging ปรับตัวขึ้น +0.78% (WoW)
ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อ UK และญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นทำ high ต่อ
เนื่อง ขณะที่ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯส่วนใหญ่คงมีโทนเสียง
Hawkish สนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ทางด้านตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้น อาทิ
ตลาดหุ้นฮ่องกง ตลาดหุ้นจีน ตลาดหุ้นไต้หวัน ทั้งนี้นักลงทุนคาดหวังรัฐบาลจีนจะปลดล็อก
มาตรการ Zero Covid ระยะข้างหน้า นอกจากนี้แล้วตลาดมีปัจจัยหนุนจาก ฮ่องกงเริ่ม
ผ่อนคลายมาตรการตรวจผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ธนาคารกลางจีนคงดอกเบี้ยนโยบาย
(MLF 1ปี) ที่ระดับต่ำ และรัฐบาลจีนออก 16 มาตรการฟื้ นฟูและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับตลาดหุ้นไต้หวันปรับขึ้นท่ามกลางเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้า
และปัจจัยหนุนที่นายวอเรน บัพเฟต มหาเศรษฐีสหรัฐฯเปิดเผยรายงานการเข้าซื้อหุ้น
TSMC เป็นแรงหนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันฟื้ นตัวอาทิตย์ที่แล้ว
แนวโน้มตราสารทุนต่างประเทศ การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางเผชิญความ
เสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกถดถอยและมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะขยับเข้าสู่ภาวะอ่อนแอ สัปดาห์นี้
เราติดตาม 1) การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ย้อนหลัง และ 2) ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นตัวเลขล่วงหน้าเดือนพ.ย.
นักลงทุนจับตาประเด็นสำคัญต่อตลาดหุ้น อาทิ 1) การประชุม FOMC เดือนธ.ค. ระหว่าง
วันที่ 13-14 ธ.ค. 2) นโยบาย Zero Covid ของจีน โดยหากทางการจีนกลับมาเปิด
เศรษฐกิจคาดว่าจะเป็น Positive surprise ต่อตลาดหุ้น

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 ไทยปรับตัวลงเล็กน้อยอาทิตย์ที่แล้ว SETPREIT -0.89% (WoW)
ท่ามกลางตลาดหุ้นเผชิญแรงขายทำกำไรและนักลงทุนทำการซื้อขายอย่าง
ระมัดระวัง ท่ามกลางกอง REIT รายงานผลดำเนินงานและจ่ายปันผล ทั้งนี้
Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.83% และ Yield Spread อยู่ที่ 3.13%
ซึ่งอยู่มากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3% เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
REITs ไทยทรงตัวระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าดัชนี REITs ไทยอยู่ระดับ
น่าสนใจในระยะยาวและเป็นโอกาสในการทยอยสะสม REITs เนื่องจากทิศทาง
เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้ นตัวในช่วงที่เหลือของปีรวมทั้งปีหน้าเนื่องจากภาพรวม
ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยม
(Conservative) โดยการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อการเติบโต
ของ REITs ในระยะข้างหน้า และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อ REITs ไทยให้มีความน่าสนใจลงทุน ขณะที่ Yield
Spread มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่กองทุนทรัสต์มีโอกาสเพิ่มการจ่ายปันผล

สัปดาห์ที่แล้วดัชนี REITs ต่างประเทศปรับตัวลงเล็กน้อย -1.40% (WoW)
ท่ามกลางแรงกดดันจากความวิตกกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับค่า
เช่าและรายได้ นอกจากนี้แล้วทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่ว
โลกเป็นปัจจัยที่นักลงงทุนติดตาม การใกล้ยุติวัฎจักรขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
ขณะที่การประกาศผลดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนี REITs
ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกมีโอกาสที่ใกล้ผ่านจุด
สูงสุด หลายประเทศเห็นการคลายตัวของเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันธนาคารกลาง
สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยลดลงมาที่ 0.50% ในการประชุม FOMC เดือน
ธ.ค. หลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% ติดต่อกัน 4 ครั้งที่ผ่านมา
คงมุมมองบวกต่อ REIT ระยะยาว ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่กำลัง
ปรับตัวลง คาดว่าจะเป็นบวกต่อ Yield Spread และมีแรงดึงดูดจากแนวโน้มที่
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
แนวโน้มราคาน้ำมันเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยเศรษฐกิจที่กระทบต่อ
อุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมัน ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุน
ติดตามกลุ่ม G7 เตรียมประกาศการจำกัดราคาน้ำมันจากรัสเซีย (set a
price cap on Russian crude oil) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของปธน.โจ ไบเดน
คาดว่าจะมีนำเสนอวาระดังกล่าวในการประชุม EU ซึ่งจะมีการจัดการประชุม
ภายในวันที่ 23 พ.ย. ทั้งนี้เราคงเป้าหมายราคาน้ำมันระยะกลางที่
US$90/bbl

2

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
แนวโน้มราคาทองคำทรงตัวบริเวณต่ำกว่า US$1,750/oz ทว่าราคา
ทองคำจะมีโอกาสถึงเป้าหมายบริเวณ US$1800/oz เรามองว่าจะต้องมี
ปัจจัยหนุนสำคัญๆ อาทิ ทิศทางการยุติการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯที่ชัดเจน เป็นปัจจัยที่เราให้น้ำหนักเป็นสำคัญ ทั้งนี้เราแนะนำให้ทยอย
ถือครองทองคำในพอร์ทโพลิโอ 5-6% เพื่อล็อกยิลด์ในช่วงต้นปีหน้าที่มี
เทศกาลตรุษจีนเป็นปัจจัยหนุนดีมานด์

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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