Weekly Investment Strategy
30 พฤษภาคม 2565
S&P 500 rally to end 7-week losing
streak

World Equity

สรุปรายงานการประชุมเฟด (FOMC Minutes) คณะ
กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0.50% ในรอบการประชุมเดือน มิ.ย. และ ก.ค.
ปัจจุบันตลาดประเมินว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ต่อเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ย
ไปมากกว่านี้ เพราะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ในช่วงหลังเริ่มมีแนวโน้มชะลอลงและต่ำกว่าคาด
ตลาดมองอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุด
ไปแล้ว ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสฟื้ นตัวได้ใน
ระยะสั้น หลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันถึง 7 สัปดาห์
หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ถือเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุน
เนื่องจากสถิติในอดีตบ่งชี้ว่า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์สามารถ
ให้ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 ในช่วงเศรษฐกิจมี
ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือช่วงปลายวัฏจักร
เศรษฐกิจ (Late Cycle)
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 27 May 2022

Highlighted Funds
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี
สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และ
หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-VI : กองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (2 ใน 3) และส่วนที่เหลือมีการลงทุนในทองคำ หรือตราสารหนี้
กลยุทธ์เน้นลงทุนเมื่อมีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ล่าสุด ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนหุ้นกลุ่ม
value เป็นหลักและกลุ่มทองคำ 15% เพื่อช่วยป้องกันความผันผวนของตลาดหุ้น (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน
แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้น
กลางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300 อยู่
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D. (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควร
ลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
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Investment Strategy
สรุปรายงานการประชุมเฟด (FOMC Minutes) คณะ
กรรมการเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและ
แรงเหมือนในช่วงก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า
จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในรอบการประชุมเดือน
มิ.ย. และ ก.ค. ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของ นาย
เจอโรม พาวเวล และ Fed fund futures ที่คาดการณ์
ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุม 2 รอบ
ถัดไป ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 90% และคาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะอยู่ที่ระดับ 2.50%-2.75%
ภายในสิ้นปีนี้ (ภาพที่ 1)
ปัจจุบันตลาดประเมินว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยต่อเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่ง
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากกว่านี้ เพราะรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงหลังเริ่มมีแนวโน้มชะลอลง
และต่ำกว่าคาด สังเกตได้จากดัชนี US Economic
Surprise Index ที่ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ
1 ปีที่ +70 จุด ในกลางเดือน เม.ย. ลงมาสู่ระดับต่ำสุดใน
รอบ 8 เดือนที่ระดับ -41 จุด รวมไปถึงยอดขายบ้านใหม่
ในเดือน เม.ย. ที่ปรับตัวลดลง -16.6% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน
ระยะยาว 10-Year Breakeven Inflation Rate ปรับ
ตัวลดลงจากระดับ 3.0% ในเดือน เม.ย. สู่ระดับ 2.6%
ในเดือน พ.ค. (ภาพที่ 2) บ่งชี้ว่าตลาดมองอัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ซึ่งในภาพ
รวมเรามีมุมมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสฟื้ นตัวได้ใน
ระยะสั้น หลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันถึง 7 สัปดาห์
จนทำให้อัตราส่วน Forward P/E ของดัชนี S&P500
และ Nasdaq 100 ปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อน
หลังในรอบ 10 ปี
ประธานธนาคารกลางยุโรป นางคริสทีน ลาการ์ด ได้
ส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ
ยกเลิกโปรแกรม APP (Asset Purchase Program)
ในเดือน ก.ค. โดยตลาดคาดว่าอีซีบีจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย Deposit facility rate ครั้งแรกในเดือน ก.ค.
ที่ 0.25% (ปัจจุบันอยู่ที่ -0.50%) และจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอีกครั้งละ 0.25% ในการประชุมเดือน ก.ย. และ
ธ.ค. ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยกลับมาเป็นบวกภายในสิ้น
ปีนี้ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : Markets Expect 50 Basis-Point Fed
Rate Hike in June and July

Source : CME FedWatch Tool as of 27 May 2022

ภาพที่ 2 : Longer-term forecasts have turned
sharply downwards this month

Source : Bloomberg as of 26 May 2022

ภาพที่ 3 : ECB's Christine Lagarde signals July
and September rate hikes

Source : Bloomberg as of 20 May 2022
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Chart of the week
Relative Price of S&P Healthcare Sector and S&P 500

Source: Bloomberg as of 27 May 2022

ปัจจุบัน นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) จากปัจจัย
เชิงลบต่าง ๆ เช่น สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานสินค้าเกษตรและน้ำมัน ที่เป็นปัจจัย
ผลักดันให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวทำให้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งดัชนี S&P 500, ดัชนี NASDAQ และดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลงต่อเนื่องกัน 7 สัปดาห์
โดย Goldman Sachs คาดว่าในปี พ.ศ. 2566-2567 มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วย
ความน่าจะเป็น 35% ขณะที่ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐฯ ล่าสุดของ Bloomberg ยังพบว่า มี
โอกาสถึง 30% ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย
จากกราฟ เป็นสัดส่วนราคาระหว่างดัชนี S&P 500 กลุ่มเฮลท์แคร์ (Healthcare Sector) กับดัชนี S&P
500 ซึ่งหากดูจากสถิติในอดีตในช่วงที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย (แถบสีแดง) อย่างเช่น ในปี พ.ศ.
2533, ปี พ.ศ. 2544, ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2563 จะพบว่า สัดส่วนราคาระหว่างดัชนี S&P 500 กลุ่มเฮลท์
แคร์ กับ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์สามารถให้ผลตอบแทนชนะดัชนี S&P
500 ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late Cycle) และช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจาก หุ้นกลุ่มเฮลท์
แคร์ถือเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stock) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการค่อนข้างเสถียร และ
ไม่ได้แปรผันตามวัฏจักรเศรษฐกิจมากนัก อีกทั้ง หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ ยังเป็นหุ้นกลุ่มที่ทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อที่อยู่
ในระดับสูง เนื่องจาก เป็นหุ้นกลุ่มที่มีอำนาจในการกำหนดราคา สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้
ดังนั้น หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักลงทุน ในช่วงเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่
ภาวะถดถอย หรือช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late Cycle) ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนที่ไม่มาก
และอาจช่วยลดผลขาดทุนของพอร์ตโดยรวมได้ นอกจากนี้สถิติในอดีตยังบ่งชี้ว่า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์มีการปรับตัว
ลงจากจุดสูงสุด (Drawdown) ที่น้อยกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

กองทุนแนะนำ : MHEALTH

(IPO วันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565)
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MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลงตาม UST หลังยอดขายบ้านใหม่
สหรัฐ เดือนเม.ย.หดตัว ทำให้ตลาดกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการเร่ง
ขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไป นักลงทุนกลุ่มธนาคารและต่างชาติเริ่มกลับมาฝั่ ง rec
IRS และซื้อพันธบัตรตาม ขณะที่นักลงทุนที่แท้จริงกลับมาสะสมพันธบัตร
กลุ่ม 2-3ปี ที่ระดับ 1.6-2% สะท้อนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของ BOT ในอีก
2 ปีข้างหน้า ไปเรียบร้อย ขณะที่พันธบัตรอายุยาวยังดูมีความเสียงต่อ
เงินเฟ้อของไทยที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ค.เป็นต้นไปหลังจากราคาน้ำมันดีเซล
ปรับขึ้น ต้นพ.ค. และ ตารางประมูล LB ที่กลับมาหนาแน่นในมิ.ย.และ
ไตรมาสสุดท้ายอีกกว่า 300,000 ล้านบาท
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow และตัวเลข
เศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่
1. การเคลื่อนไหวของ IRS ที่ส่งผลตรงราคาตราสารหนี้
2. เงินเฟ้อ
3. การดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งการเร่งขึ้น
ดอกเบี้ย (Frontloading), ลดขนาดงบดุล (QT)
4. อุปทานพันธบัตรไทย (LB Supply) ที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ความต้องการ
ลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ยังไม่กลับมาเต็มที่

เส้นความชันพันธบัตรปรับตัวลงสัปดาห์ที่แล้ว อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดย
สัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลง 5
bps ขานรับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น
6.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวลงหลังจากพุ่งแตะ
ระดับ 6.6% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และการชะลอ
ตัวของดัชนี PCE ทั่วไปในเดือนเม.ย. ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน
พ.ย.2563
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเป็นขาขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ย Fed fund rate อย่างไร
ก็ตามในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะชะลอการปรับขึ้น
เนื่องจากการการคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลง
เราเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังมีมุมมองดำเนินนโยบายที่
เข้มงวด เพื่อกดให้เงินเฟ้อต่ำลงอีกและเพื่อให้มีมาตรการกระตุ้นในช่วง
เวลาที่เกิดวิกฤติ

กองทุน

MMMPLUS,
SMART

SMINCO,
I-SMART

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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ตราสารทุนใน
ประเทศ

ตราสารทุนต่าง
ประเทศ

3

4

MFC Analysis

กองทุน

3

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,638.7 จุด หรือ +0.97% WoW บนคาด
การณ์ว่าเงินเฟ้ออาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือน มี.ค. โดยดัชนี Core
PCE ของสหรัฐฯ โตชะลอตัวเหลือ 4.9% YoY จากระดับ 5.2% YoY ใน
เดือนก่อนหน้า นอกจากนี้การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของ
Mสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาแล้วกว่า 46 bps. จากจุดสูงสุดของปีที่ 3.2% ทำให้
MIDSMAL,
อาจมีนักลงทุนส่วนหนึ่งขายทำกำไรพันธบัตรรัฐบาลและโยกเงินกลับไป
M-FOCUS,
ลงทุนในหุ้นที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมามาก
ติดตามการคลายล็อกดาวน์ของจีนหลังตัวเลขการระบาดของโควิด-19
M-S50,
เริ่มลดลง รวมถึงการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ จะ
M-MEGA,
เป็นบวกกับกลุ่ม Global play
M-BT
ติดตามสภาพัฒน์ นัดประชุมกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติในสัปดาห์
หน้า เพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ทั้งโครงการคนละ
ครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ ททท. คาดเริ่มใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน
เฟส 4”

4

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นโดยดัชนี MSCI
World ปรับตัวขึ้น 5.52% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging ปรับตัว
M-ATECH,
ขึ้น +0.76% ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้ นตัวขึ้น ขานรับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวปรับตัวลงเนื่องจากตลาดผ่อนคลายจาก
M-EM,
แรงกดดันเงินเฟ้อระยะยาวคาดว่าถึงระดับสูงสุดและกำลังอ่อนตัว
MCHINA,
ตลาดตราสารทุนต่างประเทศเผชิญความวิตกกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
MRENEW,
จะถดถอยและแรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ MEURO,
ธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลก รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯที่เตรียมลด
MGF,
ขนาดงบดุล (Balance Sheet) เริ่มต้นเดือนมิ.ย. นี้ ทั้งนี้การปรับขึ้นของ
MCHEVO,
ดัชนีตลาดหุ้นในช่วงนี้ เรามองถึงการปรับพอร์ทการลงทุนให้เหมาะสม
M-EDGE,
โดยเราชอบหุ้นกลุ่ม Defensive เนื่องจากมีความปลอดภัยจาก
MVIET
เศรษฐกิจและเลือกหุ้นมีการจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลสม่ำเสมอ

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
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

กองทุน

4

ดัชนี SETPREIT (total return) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
+0.09% (WoW) รมว.คลังเลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น ประกอบกับอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับตัวลง (สัปดาห์ที่แล้ว -21 bps จาก
สัปดาห์ก่อน) เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรรวมสัปดาห์ที่แล้ว 1.2
หมื่นล้านบาท โดยบอนด์ยิลด์อยู่ระดับต่ำลงเป็นแรงหนุนต่อ Dividend
Yield (Sector Yield) ของ REITs ที่ปัจจุบันอยู่ระดับ 5.27% และ Yield
Spread ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 2.2% แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3%
MPDIVMF
รีทไทยยัง laggard รัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุม และเตรียม
พิจารณาประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวค่อนข้าง
ช้า อันเป็นผลจากปัญหาเงินเฟ้อ ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ในจีนซึ่ง
ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นแรงผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคง
ดอกเบี้ยนโยบายไประยะหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อนการระบาด

3

ดัชนี Global REITs สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้น +4.18% (WoW) ปัจจัย
หนุนการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ การทยอยเปิดเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงช่วยหนุนสเปรด
ผลตอบแทน REITs (Yield Spread) เพิ่มขึ้น
Yield Spread ของ REITs สหรัฐฯ ที่ค่อนข้างต่ำและต่ำมากเป็นปัจจัย
กดดัน REITs ต่างประเทศ นอกจากนี้ Global REITs แม้ปรับตัวขึ้นแต่คาด
ว่าภาพรวมถูกกดดันจากประเด็นธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลกดำเนิน
นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อผลตอบแทนจาก
เงินปันผล ทำให้ REITs เอเชียมีแนวโน้มน่าสนใจกว่า ได้ประโยชน์จากการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนผ่านการกระตุ้นภาคการคลังและภาคการเงิน
นอกจากนี้แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาเพิ่มเติมแผนงบประมาณพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนและรัสเซีย

MPII

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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น้ำมัน

ทองคำ

4

4

3

3

หมายเหตุ :

MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น +1.63% (WoW) ขานรับตัว
เลขสต็อกน้ำมันดิบลดลง โดย EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัว
ลดลง 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และสอดคล้องกับ API เปิดเผย
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 2.445 ล้านบาร์เรลเนื่องจากความต้องการใช้
น้ำมันในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการเดินทางท่องเที่ยวที่เริ่มในวัน
Memorial Day ไปถึงวันแรงงานในเดือนก.ย.
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง ราคาน้ำมันดิบ WTI มีโอกาสแกว่ง
ตัวเมื่อ ใกล้ระดับ US$120-125/bbl ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันได้แก่
การประชุมสุดยอดคณะกรรมาธิการยุโรประหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. ในการ
แบนนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ที่อาจจะหาข้อยุติไม่ได้จากที่มีหลายประเทศกระทบ
ค่อนข้างมากรวมทั้งอุปสงค์น้ำมันผ่อนคลายจากการปลดล็อกมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 ในจีนและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองเซี่ยงไฮ้

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอต ปรับตัวขึ้น +0.39% (WoW) ทาง
ด้านกองทุน SPDR Gold Trust ซื้อทองคำอีก 6 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยซื้อลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ
ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากตลาดหันเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากที่แรง
กดดันเงินเฟ้อคลายตัวชั่วคราว นอกจากนี้แล้วการเปิดเผยรายงานการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯประจำวันที่ 3-4 พ.ค. เมื่อ 25 พ.ค. โดยระบุ
กรรมการเฟดมีความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ทั้งใน
การประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค.
แนวโน้มราคาทองคำมีปัจจัยหนุนความเสี่ยง Geopolitical ตึงตัว
รวมทั้งมีความเสี่ยงของค่าเงินจากแรงกดดันสงครามและภัยจาก
เศรษฐกิจ
ภาพรวมระยะกลาง ราคาทองคำถูกกดดันจากแนวโน้มธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว (Monetary tightening) โดยเรา
คาดการณ์ราคาทองคำมีโอกาสเคลื่อนไหวบริเวณ US$1,900/0z

กองทุน

I-OIL

I-GOLD

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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