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ECB hikes interest rates for first time
in 11 years
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50%
มากกว่าที่ตลาดคาดและเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก
ในรอบ 11 ปี เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงถึง 8.6%
ตั้งแต่ต้นปี หุ้นเติบโตปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากแนวโน้มการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของเฟด และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในช่วงสั้น
(Mild Recession) ขณะที่ปัจจุบันเรามองว่าราคาที่ปรับตัวลงมา
ได้รับรู้ (Priced in) ปัจจัยเหล่านี้ไปค่อนข้างมาก
เรามองว่าหุ้นเติบโต (Growth Stock) มีโอกาสฟื้ นตัวได้ในช่วงที่
1-3 เดือนข้างหน้า เนื่องจาก ในปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณที่บ่งชี้ถึง
โอกาสการฟื้ นตัวของหุ้นเติบโต
ปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการออกมาแล้ว 104
บริษัท และกว่า 70% ของบริษัทที่รายงานงบออกมา มีผลประกอบ
การดีกว่าคาด โดยมีกำไรรวมมากกว่าที่ตลาดคาด อยู่ที่ 4.28%
จาก BofA Survey ในเดือน ก.ค. บ่งชี้ว่า ปัจจุบันผู้จัดการกองทุน
ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลง และอยู่ในโหมดปิดรับความเสี่ยง
(Risk-off) สะท้อนความกลัวอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่เกิดวิกฤต
ซับไพร์มปี 2551

(อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 22 July 2022

Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้น
ประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อ
และดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี (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 ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเวียดนามยังขยายตัวที่ 6.42%YoY ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปี
ที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน
3 เดือนขึ้นไป)
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Investment Strategy
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0.50% มากกว่าที่ตลาดคาด (ภาพที่ 1) และเป็นการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 11 ปี เพื่อรับมือกับ
อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงถึง 8.6% ในเดือน มิ.ย. ส่งผลให้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Facility Rate) ปรับ
ขึ้นมาที่ 0.00% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ (Main
Refinancing Rate) อยู่ที่ 0.50% และอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ (Marginal Lending Facility Rate) อยู่ที่ 0.75%
นอกจากนี้ ECB เตรียมเผยเครื่องมือนโยบายการเงินใหม่
ที่เรียกว่า Transmission Protection Instrument
(TPI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้การส่งผ่านของนโยบายการ
เงินในยูโรโซนมีประสิทธิภาพ และจำกัดการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
โดยการเข้าซื้อพันธบัตรผ่าน TPI จะไม่จำกัดวงเงิน ส่วน
ปริมาณการเข้าซื้อจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเสี่ยง
ต่อการส่งผ่านนโยบายการเงินของประเทศสมาชิก
นักวิเคราะห์ (Refinitiv) คาดการณ์ผลประกอบการ
ไตรมาส 2 ของดัชนี S&P500 จะเติบโต 5.9%YoY แต่
หากไม่รวมกลุ่มพลังงานอัตราการเติบโตของกำไรจะอยู่ที่
-3.5%YoY (ภาพที่ 2) ซึ่งปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐฯ
รายงานผลประกอบการออกมาแล้ว 104 บริษัท และกว่า
70% ของบริษัทที่รายงานงบออกมา มีผลประกอบการดี
กว่าคาด โดยมีกำไรรวมมากกว่าที่ตลาดคาด (Earnings
Surprise) อยู่ที่ 4.28%
ผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกจาก BofA Survey
ในเดือน ก.ค. บ่งชี้ว่า ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนลดสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นลง และอยู่ในโหมดปิดรับความเสี่ยง
(Risk-off) สะท้อนความกลัวอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่
เกิดวิกฤตซับไพร์มปี 2551 โดยความเสี่ยงหลักที่ผู้
จัดการกองทุนให้น้ำหนักมากที่สุดในเดือนนี้คือ 1.) อัตรา
เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง 2.) เศรษฐกิจโลกถดถอย
3.) การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (ภาพที่
3) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า จะพบว่าความเสี่ยงที่ธนาคารกลางจะ
เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สอดคล้องกับมุมมองของเราที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะ
ชะลอลงในครึ่งปีหลัง ซึ่งทำให้ Fed ไม่จำเป็นที่จะเร่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยไปมากกว่าที่ตลาด Priced-in ในตอนนี้

ภาพที่ 1 : The ECB Finally Hikes

Source : Bloomberg as of 22 July 2022

ภาพที่ 2 : S&P 500 YoY Growth Rates

Source : I/B/E/S data from Refinitiv as of 20 July 2022

ภาพที่ 3 : What do you consider the biggest
'tail risk'?

Source : BofA Global Fund Manager Survey as of 19 July 2022
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Chart of the week
S&P 500 Growth vs Value

Source: Bloomberg as of 22 July 2022

ตั้งแต่ต้นปี หุ้นเติบโตปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความเสี่ยงเศรษฐกิจ
ถดถอยในช่วงสั้น (Mild Recession) ขณะที่ปัจจุบันเรามองว่าราคาที่ปรับตัวลงมาได้รับรู้ (Priced in) ปัจจัยเหล่านี้ไปค่อน
ข้างมาก อย่างไรก็ตาม เรามองว่าหุ้นเติบโต (Growth Stock) มีโอกาสฟื้ นตัวได้ในช่วงที่ 1-3 เดือนข้างหน้า เนื่องจาก ใน
ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณที่บ่งชี้ถึงโอกาสการฟื้ นตัวของหุ้นเติบโต ดังนี้
1) มูลค่าหุ้นเติบโตเริ่มมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต โดย Forward P/E ของ Nasdaq composite
อยู่ที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ที่ 22.95 เท่า (ณ วันที่ 22 ก.ค. 65)
2) ความคาดหวังเงินเฟ้อ (Inflation Expectation) ตัว 2 ปี อยู่ที่ 3.08% และตัว 5 ปี อยู่ที่ 2.58% เป็นการปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องเข้าใกล้เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% สะท้อนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลาย
3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ณ ปัจจุบันปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า ตามเงินเฟ้อที่มี
แนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ลดความกดดันต่อหุ้นเติบโต
4) RSI Indicator ของ Relative price ระหว่างหุ้นเติบโต (Growth stock) เทียบกับหุ้นคุณค่า (Value stock) ลงมาอยู่
ในระดับขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งที่ระดับ Oversold หุ้นเติบโตมักจะเริ่มกลับมา outperform หุ้นคุณค่าในระยะต่อ
มา ดังแสดงตามภาพข้างบน
5) Nasdaq composite ปรับตัวลงมาที่เส้นแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 week ซึ่งถือเป็นแนวรับที่สำคัญ และเป็น
ระดับที่ดัชนี Nasdaq composite เคยปรับตัวลงมาทดสอบช่วงเริ่มแรกของโควิด-19 ระบาด นอกจากนี้ MACD
Indicator ของดัชนี Nasdaq composite ตัดขึ้นเหนือเส้น signal line ใน time frame week ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 7
เดือน ถือเป็นสัญญาณบวกของแนวโน้มการปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของหุ้นเติบโตในสหรัฐฯ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง แนะนำให้ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง
ตามระดับความเสี่ยงและสัดส่วนที่สามารถรับได้

กองทุนที่เกี่ยวข้อง : หุ้นเติบโตขนาดใหญ่

: MGF, M-EDGE, MCONT

: หุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ : M-META

: หุ้นเติบโตขนาดกลาง/เล็ก : MGTECH, MFTECH
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MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติยัง Pay
Fixed rate THOR (IRS) เป็นหลัก ทำให้เกิดการขายบอนด์จากฝั่ งธนาคาร
ตามมา ภาพรวมพันธบัตรยังคงมีการซื้อขายที่เบาบาง ทำให้พันธบัตรกลุ่ม
อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปถูกขายขึ้นมาประมาณ 3-5bps ในลักษณะที่ชันขึ้น ขณะ
ที่ผลการประมูล LB249A มี BCR ที่น้อยเพียง 1 เท่าโดยผู้ลงทุนหลักๆ น่าจะ
เป็นกลุ่มธนาคารในประเทศและกลุ่ม บลจ. โดยในภาพรวมดอกเบี้ย บาทยัง
ขาดปัจจัยใหม่ๆ และควรจะ trade sideway lower ภายใต้สภาพคล่องการ
ซื้อขายที่เบาบาง ก่อนวันหยุดยาวปลายเดือนอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตามปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.การ
คาดการณ์ผลการประชุมกนง.ในวันที่ 10 ส.ค. 2.การเคลื่อนไหวของตลาด
IRS ที่ส่งผลโดยตรงราคาตราสารหนี้ 3.ตัวเลขเงินเฟ้อ 4.แรงกดดันในการ
ดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งเร่งขึ้นดอกเบี้ย
(Frontloading), 5.อุปทานพันธบัตรไทย (LB Supply) ที่อยู่ในระดับสูง
(271,000 ลบ.) ขณะที่ความต้องการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ลดลง
ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น และเงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูง

อาทิตย์ที่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับตัว
ลง -16bps ท่ามกลางความผันผวนในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างต่อ
เนื่อง นักลงทุนขายพันธบัตรระยะสั้นและเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวจนเกิด
ภาวะที่เรียกว่า Inverted Yield curve ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนต่าง
ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 3 เดือน และ 10 ปี
แคบลง (+29bps) ทั้งนี้ส่วนต่างระหว่าง 3 เดือนและ 10 ปี เป็นเครื่อง
มือที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเริ่มปรับมาในระดับที่น่า
สนใจและนับตั้งแต่ต้นปีปรับขึ้นมามาก ทั้งนี้ภาพรวมระยะสั้นอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรจะชะลอการปรับขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อ
ปรับตัวลง
เราเชื่อในช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมอง
ดำเนินนโยบายที่เข้มงวด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียง
เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯที่ 2% ส่วนการปรับมุมมอง
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

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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ตราสารทุนต่าง
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3
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MFC Analysis

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,552.73 หรือ 1.26% WoW ปัจจัยหนุน
จากนักลงทุนมองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง และตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณชะลอตัวจะทำให้ Fed ปรับมุมมองนโยบายการเงินเป็นผ่อน
คลายมากขึ้นกว่าเดิม โดยในช่วงสุดสัปดาห์ Powell ได้ออกมากล่าวว่า
Fed น่าจะขึ้นดอกเบี้ย +0.75% ในการประชุมสัปดาห์หน้า และมีแนวโน้ม
จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต
ติดตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ FED ในการประชุมวันที่
26-27 ก.ค. นี้ และตัวเลข GDP 2Q22 ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ควรเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศไทยและทั่วโลก หลัง
WHO ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศอีกทั้งจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี MSCI
World ปรับตัวขึ้น +3.20% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging
+2.97% (WoW) บริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ทยอยประกาศผล
ประกอบการไตรมาส 2 โดยรวมแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดท่ามกลางปัจจัย
ต่างประเทศคลี่คลาย
ตลาดตราสารทุนต่างประเทศเผชิญความวิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ
ถดถอยและแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ
ธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลก รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯที่เริ่มต้นลด
ขนาดงบดุล (Balance Sheet) ทั้งนี้การปรับขึ้นของดัชนีเป็นโอกาสปรับ
พอร์ทลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

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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อสังหาริมทรัพย์
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อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

3

อาทิตย์ที่แล้วดัชนี SETPREIT ปรับตัวขึ้น 0.54% (WoW) ท่ามกลาง
บรรยากาศการลงทุนและถูกกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ ประเด็นทางการ
พม่าสั่งระงับการจ่ายหนี้ต่างประเทศส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่
ผ่านมา ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยและตลาด REIT ไทยปรับตัวขึ้นน้อยกว่า
ภูมิภาค
อย่างไรก็ดี REITs หลายตัวยังคงทรงตัวเนื่องจากนับตั้งแต่ต้นปี
2565 ปรับตัวลงมาระดับหนึ่ง Yield Spread ของ REITs ไทยอยู่ที่
2.84% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ 3%
ดัชนี REITs ไทยอยู่ระดับต่ำมานาน สำหรับนักลงทุนยังเชื่อมั่นต่อ
ความสามารถในการทำกำไรของกองทรัสต์ที่มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าที่มี
แนวโน้มปรับขึ้นค่าเช่าระยะข้างหน้า และปัจจัยลบอย่างเช่นแนวโน้มการ
ขึ้นดอกเบี้ยของกนง.เป็นปัจจัยกดดันต่อโมเมนตัมตลาดที่อาจกดดันต่อ
ตลาด REITs ดังนั้นเราแนะนำ Selected กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิด
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มรายได้ฟื้ นตัวขึ้น

3

สัปดาห์ที่แล้วดัชนี REITs ต่างประเทศ ปรับขึ้น +3.96% (Wow) ตามการ
ปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยนักลงทุนตอบรับ
ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. สหรัฐฯที่จัดรวบรวมโดยม.มิชิแกน
ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดและหนุนให้ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อคลายตัว
ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เป็นครั้งแรกที่มีการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบหลายปีและขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ 0.25% ทางด้าน
ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ เนื่องจากการปรับตัว
ขึ้นมามากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทั้งนี้เราคาดว่า REITs ต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน สหรัฐฯ และยุโรปถูกกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้
นักลงทุนวิตกกังวลเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ REITs ญี่ปุ่นมีปัจจัยหนุนจาก
ธนาคารกลางญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องและคงมาตรการ
เข้าซื้อกองทุน ETF และ J-REITs
ประเด็นที่น่าติดตามคือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ที่ตลาด
คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.75% และหากในช่วงที่เหลือ
ของปีธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยสัดส่วนลดลงและเงินเฟ้อเริ่มคลายตัว
จากจุดสูงสุดน่าจะเป็นผลบวกต่อจิตวิทยาการลงทุน

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 -2.96% (WoW) ขานรับ
Energy Information Administration เปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบ
คงคลังสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดลดลง 0.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาด
ว่าลดลง 0.2 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมัน
ดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า
ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้แล้วตัวเลขเศรษกิจที่
อ่อนแอจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเบื้องต้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เปิด
เผยปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่คลี่คลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อการปรับตัว
ขึ้นของราคา ราคาน้ำมันมีโอกาสแกว่งตัวออกข้างเนื่องจากราคาน้ำมันดิบ
ลดลงมาแล้วนับตั้งแต่ต้นเดือน ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ยังคงเผชิญ
ความผันผวนกับการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนให้น้ำ
หนักต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้น +1.14% (WoW) เนื่องจาก
ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเทียบกับสกุลสำคัญทั้ง 6 สกุล โดยสัปดาห์ที่
แล้วดัชนี Dollar ปรับลง -1.33% (WoW) ขณะเดียวกันค่าเงินยูโรแข็ง
ค่าขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปประกาศขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก ทั้งนี้
กองทุน SPDR gold trust ยังมีสถานะขายสุทธิทองคำอีก 8.4 ตันใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวโน้มราคาทองคำแม้จะฟื้ นตัวทว่าราคาทองคำยังถูกกดดันจากที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด นักลงทุนติดตาม
เงินเฟ้อเป็นปัจจัยชี้นำ ทั้งนี้นักลงทุนรอดูท่าทีธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
พิจารณาดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการเฟดเดือนก.ค. ในสัปดาห์
นี้ โดยสถิติที่ผ่านมาระหว่างที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเปิดเผยผลการ
ประชุม ราคาทองคำมักจะผันผวนเนื่องจากตลาดกำลังรอฟังโทนเสียงใน
การประชุมกำหนดนโยบายการเงิน

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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