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'Hawkish' Jerome Powell deflates the
markets
เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่
ในระดับสูงต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งจากตลาดแรงงานที่
แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังห่างไกลเป้าหมายที่ 2% ทำให้
เฟดยังไม่มีท่าทีกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
ติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ที่จะประกาศในวันที่ 13
ก.ย. ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่เฟดจะพิจารณาสำหรับดอกเบี้ยนโยบาย
หลังจากนี้ (Data dependent) จึงมีผลต่อตลาดการเงิน ทั้งนี้
เรายังคงแนะนำทยอยลงทุนในหุ้นเติบโตในช่วงที่ราคาย่อตัวที่
บริเวณแนวรับ 3,800-3,900 จุด
เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุน น้ำมัน ในระยะ 0-6 เดือนข้างหน้า
จากเดิม Slightly Underweight เป็น Neutral จาก Supply
ของน้ำมันที่ยังคงตึงตัว
เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้น Healthcare ในระยะ 0-6
เดือนข้างหน้าจากเดิม Neutral เป็น Slightly Overweight
เพราะเป็นหุ้นกลุ่ม Defensive มีรายได้สม่ำเสมอและมีความ
สามารถในการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคในช่วงที่เงินเฟ้อสูง
แนะนำทยอยลงทุนเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตใน
ภาพรวม
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Source: Bloomberg as of 26 August 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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ผลการประชุม Jackson Hole นาย เจอโรม พาวเวล
ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ใน
ระดับสูงต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งจากตลาดแรงงานที่
แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ยังห่างไกลเป้าหมายที่ 2%
ทำให้เฟดยังไม่มีท่าทีกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
โดยระยะสั้นตลาดได้คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0.75% ในการประชุม FOMC รอบเดือน ก.ย. ไป
เรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 1) และติดตามตัวเลขอัตรา
เงินเฟ้อเดือน ส.ค. ที่จะประกาศในวันที่ 13 ก.ย. ซึ่งเป็น
ข้อมูลหลักที่เฟดจะพิจารณาสำหรับดอกเบี้ยนโยบาย
หลังจากนี้ (Data dependent) ซึ่งมีผลต่อตลาดการ
เงิน ทั้งนี้ เรายังคงแนะนำทยอยลงทุนในหุ้นเติบโตใน
ช่วงที่ราคาย่อตัวที่บริเวณแนวรับ 3,800-3,900 จุด
เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุน น้ำมัน ในระยะ 0-6
เดือนข้างหน้าจากเดิม Slightly Underweight เป็น
Neutral จาก Supply ของน้ำมันที่ยังคงตึงตัว
(ภาพที่ 2) โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1.) ซาอุดิอาระเบีย ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก
เตรียมพิจารณาลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน
2.) สหรัฐฯ ยังไม่มีการพิจารณาข้อตกลงนิวเคลียร์กับ
อิหร่านเพิ่มเติม ทำให้อิหร่านยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการ
ผลิตน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้
3.) ผลกระทบของการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรป
ในช่วงฤดูหนาว (ท่อก๊าซ Nord Stream 1 ลดการ
ขนส่งกว่า 80%) ทำให้มี Demand น้ำมันในการ
ทำความร้อน เพิ่มขึ้นมาทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติ
4.) มาตรการปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองน้ำมันเชิง
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เพื่อควบคุมราคาน้ำมันที่พุ่งสูง
ขึ้น จะหมดอายุภายในเดือน ต.ค. ปีนี้
ระยะสั้นเรามองว่าราคาน้ำมัน (WTI) มีแนวโน้มฟื้ นตัว
โดยมีแนวต้านที่ราคา 100$-112$, แนวรับที่ 82$-86$
จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้าน
หยวน เพื่อใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน, มาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อผ่านภาคธนาคาร, การออกพันธบัตร
พิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น (ภาพที่ 3) เรามองว่า ตลาดหุ้น
จีนจะตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่
ยังไม่น่าปรับตัวขึ้นเร็ว เพราะมีปัจจัยกดดันจากภาค
อสังหาริมทรัพย์, ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอจากภัยแล้ง
และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับไต้หวัน

ภาพที่ 1 : Investors expect higher rates to
persist

Source : CME FedWatch Tool as of 29 August 2022

ภาพที่ 2 : Oil prices rise on supply tightness
concerns

Source : Bloomberg as of 29 August 2022

ภาพที่ 3 : China adds 500 billion yuan of local
government special bonds for 2022

Source : Ministry of Finance, State Council, Bloomberg as of 26 August 2022
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Chart of the week

Investing in Healthcare Stocks is Still a Defensive Strategy

Source: Bloomberg, MFC Asset Management as of 26 August 2022

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า ซึ่ง
หุ้นกลุ่ม Healthcare ถือเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม Defensive โดยหุ้นกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่กำไรมีความ
คงทน ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และสามารถสร้างผลกำไรได้สม่ำเสมอ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วง late cycle
หรือในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญกับภาวะถดถอย (Recession) นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม Healthcare ยังมีความสามารถในการ
ส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้กำไรของบริษัทในกลุ่ม Healthcare นั้นโดดเด่นกว่า
ตลาด แม้จะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ recession หรือช่วงที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงก็ตาม
มูลค่าหุ้นกลุ่ม Healthcare ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดย 12-month Forward P/E ของดัชนี MSCI
World Health Care อยู่บริเวณแถวค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 16.67 เท่า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่ม Defensive
อื่น ๆ อย่างหุ้นกลุ่ม Utilities และหุ้นกลุ่ม Consumer Staples ที่มี 12-month Forward P/E 18.41 เท่า และ
19.85 เท่า ตามลำดับ จึงถือได้ว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare มีมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม Defensive
อื่น ๆ
นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงมุมมองทางเทคนิค พบว่า RSI Indicator รายวันของ Relative price ระหว่าง
ดัชนี S&P Healthcare Sector กับ ดัชนี S&P500 อยู่บริเวณเขตขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งมักจะเป็นจุดที่ดัชนี
S&P Healthcare Sector จะสามารถ Outperform ดัชนี S&P500 ในระยะถัดมา อีกทั้ง เส้น MACD ของ Relative
price ระหว่างดัชนี S&P Healthcare Sector กับ ดัชนี S&P500 ตัดเส้น signal line ขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่อาจบ่ง
บอกถึงแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P Healthcare Sector
ดังนั้น ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะ Recession และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง หุ้นกลุ่ม
Healthcare ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้ เราแนะนำ
ทยอยลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งเราปรับ
เพิ่มน้ำมันการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ในระยะ 0-6 เดือนข้างหน้า จาก Neutral เป็น Slightly Overweight

กองทุนแนะนำ : MHEALTH
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MFC Analysis
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลงตาม MPC statement และความ
เห็นของผู้ว่าธปท.ที่ปฎิเสธการเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ กนง. ทำให้มี
แรงซื้อจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีสภาพคล่องมาก เข้ามาสนับสนุนตลาด
และทำให้ผลการประมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมา Benchmark LB231DA
(22bln) ออกมาดีมากเพราะมีผู้ประมูลเหมาทั้ง Lot ไปที่เรทเดียว 2.395%
และมี BCR กว่า 2.88 เท่า แม้ว่า UST จะปรับเพิ่มหลังเจอโรม พาวเวล ส่ง
สัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ในการประชุม
ประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนจากพันธบัตรระยะกลางและยาว
เนื่องจาก 1.ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัว 2.เงินเฟ้อที่ทรงตัวใน
ระดับสูงเริ่มชะลอลง 3.ความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ รัสเซียยูเครน, ไต้หวัน-จีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยลบจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ย
อย่างต่อเนื่อง (Frontloading) และลดสภาพคล่องออกจากในระบบการเงิน
(QT) ของธนาคารกลางทั่วโลกยังมีอยู่ต่อไป

3

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
+7bps สู่ระดับ 3.04% นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
เปิดเผยว่า "เราจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป จนกว่าจะมั่นใจว่าภารกิจของ
เราจะประสบความสำเร็จ โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอาจได้รับผลกระ
ทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ความล้ม
เหลวในการรักษาเสถียรภาพของราคาจะทำให้เกิดผลกระทบมากกว่า"
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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สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,644.78 หรือ 1.16% WoW ปัจจัยหนุน
หลักๆ ยังคงมาจากต่างชาติยังคงซื้อสุทธิติดต่อกันรวม 5.2 หมื่นล้าน
บาท และตอบรับพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เห็นสัญญาณฟื้ นตัว หลังรัฐบาล
ยังเดินหน้าผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจ Sector ที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนี
ขึ้นมานำโดย Healthcare (+3.5% WoW), Energy (+2.7% WoW),
Bank (+2.5% WoW)
ติดตามตลาดหุ้นไทยที่คาดว่าจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ใน
สัปดาห์นี้ หลัง Powell ส่งสัญญาณว่า Fed จะคงจุดยืนเรื่องนโยบายการ
เงินที่เข้มงวดจนเงินเฟ้อลดลงตามเป้าหมายที่ 2% ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ปรับตัวลงแรงกว่า -3.4% เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลดลง ดัชนี MSCI World
–3.34% (WoW) ขณะที่ ดัชนี MSCI Emerging +0.50% (WoW) นายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Jackson
Hole Symposium ด้วยโทนเสียง Hawkish ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯถูกเทขาย
ช่วงท้ายสัปดาห์ และ S&P500 -4.04% (WoW) ขณะเดียวกันดัชนีราคาการใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ประกาศล่าสุดบ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐฯได้ชะลอตัวลง
ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนทางการเมืองต่อ ปธน. โจไบเดน ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯพยายามที่จะ
ลดเงินเฟ้อในสหรัฐ โดยมีการลงนามกฎหมายลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction
Act) ขณะเดียวกันสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1
ล้านล้านหยวน หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้เศรษฐกิจจีนจะเติบโตชะลอตัวลง
มีมุมมองเป็นกลางต่อตลาดตราสารทุนต่างประเทศ สัปดาห์นี้ตลาดตราสารทุน
ต่างประเทศมีโอกาสเผชิญแรงกดดันนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อเนื่อง (More Hawkish) ขณะ
เดียวกันความวิตกกังวลกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอย ความตึงเครียดทางการ
เมืองระหว่างจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อตลาดตราสารทุน
ต่างประเทศในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้ตลาดอาจลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่เดือนก.ย.
เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯเตรียมจะลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) ใน
สัดส่วนเป้าหมาย 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.75 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

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

3

3

MFC Analysis
อาทิตย์ที่แล้วดัชนี SETPREIT ปรับตัวขึ้น +1.71% (WoW) REITs ใน
กลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนตัวเลขนักท่องเที่ยงต่างชาติเข้า
ไทยเพิ่มสูงขึ้นทะลุ 1 ล้านคน เมื่อเดือนก.ค. ที่ผ่านมา และยอดสะสม 7 เดือน
แรกอยู่ที่ 3.15 ล้านคน นอกจากนี้ตลาดมีปัจจัยหนุนเม็ดเงินต่างชาติเข้าหุ้น
ไทยต่อเนื่องในทิศทางเดียวกับหลายตลาดหุ้นในเอเชีย
สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลงสวนทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยยิลด์พันธบัตรที่ปรับตัวลงช่วยหนุนให้
yield spread เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวเลขล่าสุดใกล้ 3% ที่เป็นค่าเฉลี่ยในระดับพอ
ลงทุน
REITs ไทยปรับขึ้นมาหลายวันอาจมีการปรับฐานได้บ้างอย่างไรก็ตาม เรา
ยังมองว่าหากมีการปรับฐานจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสม REITs เนื่องจาก
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้ นตัวช่วงครึ่งปีหลังและภาพรวมธุรกิจท่อง
เที่ยวเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์
นิยม (Conservative) โดยการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อ
การเติบโตของ REITs ในระยะข้างหน้า และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ น
ตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง -3.40% ท่ามกลาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้น ทั้งพันธบัตรของสหรัฐฯ และยุโรป
จากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด อย่างเช่นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อ
เนื่องเพื่อสกัดการปรับขึ้นของเงินเฟ้อ ประกอบกับดัชนี REITs ต่าง
ประเทศปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ถูกเทขายภายหลังนายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ Hawkish ในการ
ประชุม Jackson hole symposium เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ ทั้งนี้เรามองว่า
ดัชนี REITs ต่างประเทศสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางมาแล้ว
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้วการปรับขึ้นค่าเช่า อัตราการเช่าทรงตัวระดับสูง
เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน REITs ระยะข้างหน้า ที่มีปัจจัยหนุน
จากการเปิดเศรษฐกิจซึ่งกระตุ้นกลุ่มได้ประโยชน์
อย่างไรก็ตามการปรับตัวลงของ REITs ช่วงที่ผ่านมาเป็นโอกาสลงทุนใน
ฐานะสินทรัพย์ทางเลือกในระยะยาว

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

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น +2.52% (WoW)
ท่ามกลาง Energy Information Administration (EIA) เปิดเผย
ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปรับตัว
ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ นอกจากนี้แล้วซาอุดิอาระเบียเปิดเผย
เตรียมจะสนับสนุนกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรลดการผลิตน้ำมันถ้า
หากว่าอิหร่านปล่อยน้ำมันเข้าสู่ตลาด
แนวโน้มราคาน้ำมันมีโอกาสแกว่งตัว Sideway ความวิตกกังวล
เศรษฐกิจโลกถดถอย ขณะที่ปัจจัยด้านเงินเฟ้อคลายตัวส่งผลต่อการ
ชะลอตัวของราคาน้ำมัน ซึ่งนับว่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไป
สำหรับปัจจัยที่ควรติดตาม ได้แก่ การประชุมเจรจานิวเคลียร์อิหร่าน ที่อาจ
นำไปสู่การส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า และโอกาสปรับ
ลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกกับประเทศพันธมิตร ทั้งนี้กรณี
ราคาน้ำมันปรับขึ้น มองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI ใน
ระยะสั้นบริเวณ US$95/bbl

2

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำ -0.51% (WoW) โดยดอลลาร์สหรัฐฯ แข็ง
ค่าขึ้น +0.59% (WoW) ดัชนี Dollar ปรับขึ้นมาสู่ระดับ 108.8 ขณะที่
สัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน SPDR Gold Trust ที่เป็นกองทุนลงทุนใน
ทองคำอันดับต้นของโลกได้ขายทองคำอีก 4.63 ตัน
ราคาทองคำถูกกดดันด้วยปัจจัยสำคัญอย่างเช่น ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) ขึ้นดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบที่ลดลง และ การขาย
ทองคำของ SPDR Gold trust อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แล้วเรามองว่าราคา
ทองคำมี downside จำกัดและปรับตัวสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไประยะหนึ่ง ขณะที่มุมการฟื้ นตัวของราคาทองคำ
ค่อนข้างจำกัดเช่นกันเนื่องจากขาดปัจจัยบวกกระตุ้นสินทรัพย์

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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