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กลยุทธ์การลงทุนเดือนสิงหาคมปี 2565
Executive Summary
เรามองว่าความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีโอกาสที่จะชะลอการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566
เรามองว่าหุ้นเติบโต (Growth Stock) หรือ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปี มีโอกาสฟื้ นตัวได้ในช่วงที่ 1-3
เดือนข้างหน้า เนื่องจากราคาตอบรับความเสี่ยง (Priced in) เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และเศรษฐกิจถดถอยใน
ช่วงสั้น (Mild Recession) ไปแล้ว
นอกจากนี้เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ กับตลาดหุ้นยุโรป จาก Valuation ที่น่าสนใจ และเตรียมปรับเพิ่ม
น้ำหนักการลงทุน (Upgrade) ในระยะถัดไป หากตัวเลขเศรษฐกิจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เรามองความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าระยะสั้นตลาดได้รับรู้ภาวะถดถอยใน
เชิงเทคนิค (Technical Recession) ของประเทศสหรัฐฯ ไปแล้ว แต่ประเด็นที่ต้องติดตามต่อคือภาวะถดถอยจะรุนแรง
และลากยาวไปอีกหลายไตรมาสหรือไม่
คาดว่าการปรับขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปีนี้ และการปรับขึ้นต่อจากนี้จะเริ่ม
จำกัด ขณะที่ความกังวลเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลเชิงบวกต่อราคากลุ่มพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า
ตลาดหุ้นจีนยังถูกกดดันจากภาคอสังหาฯ ที่ชะลอตัว ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ประกาศออกมาลดลงจาก
เดือนก่อนหน้า ทำให้ในระยะสั้นเรามองหุ้นจีนมีโอกาสพักตัวและ Sideway ออกข้างในเดือน ส.ค. เพื่อรอมาตรการช่วย
เหลือใหม่ ๆ จากรัฐบาล แต่ในระยะยาว เรายังคงน้ำหนักการลงทุนตลาดหุ้นจีนเป็น Slightly Overweight

Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้
ดี (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้าง
มูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความ
ระมัดระวัง)
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว เราคาดว่าหุ้นจีนจะค่อย ๆ ฟื้ นตัว
ได้ในช่วงครึ่งปีหลังตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
ของธนาคารกลางจีน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และ
ลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน
GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเวียดนามยังขยายตัวที่ 6.42%YoY ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่
6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทาง
เทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดที่มีความผันผวน
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนกรกฎาคม 2565

Source: Bloomberg as of 29 July 2022

Source: Bloomberg as of 29 July 2022

ในเดือนก.ค. ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้น
สหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นได้รับปัจจัยหนุนจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินหลัง
ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ปี 2565 ออกมาอ่อนแอ อีกทั้ง ตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยทางเทคนิคไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนั้นผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ออกมาดี
กว่าที่คาด โดยดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในเดือนก.ค. คือ ดัชนี NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.35% รองลงมา
เป็นดัชนี S&P500 สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 9.11% หลังจากประธานเฟดออกมาส่งสัญญาณถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต่อจากนี้ไปจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจ และในระยะถัดไปจะเริ่มลดระดับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลง ขณะที่ดัชนี
ตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ ตลาดหุ้นจีน อย่าง ดัชนี Hang Seng และดัชนี CSI300 ปรับตัวลดลง -7.79% และ
-7.02% ตามลำดับ จากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและความเสี่ยงภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนก.ค. กลับมาฟื้ นตัวได้ดีหลังจากปรับ
ตัวลดลงต่อเนื่องมาหลายเดือน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเริ่มผ่อนคลาย
รวมถึงปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลดลงตามเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปี
หลัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ลดความกดดันต่อหุ้นเติบโต โดยในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา iShares Global Clean Energy ETF ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ +17.0% รองลงมาเป็น iShares Semiconductor ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้น +16.5%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนกรกฎาคม 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทิศทางการปรับตัวของตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวแบบ sideways
โดยดัชนีหุ้นไทยมาปิดที่ 1,576.41 จุด ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวลดลง -4.9% ในขณะที่ SET50 INDEX
ปรับตัวลดลง -3.2% และ SETTRI INDEX ปรับตัวลดลง -3.3% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ อันได้แก่ ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75 bps สู่ระดับ 2.25-2.50% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ และสหรัฐฯ ได้รายงานตัวเลข
Headline CPI เดือนมิ.ย. ขยายตัว 9.1% YoY และ 1.3% MoM ถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งพบว่า เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มกระจาย
ตัวเป็นวงกว้าง (Broad-based) เช่น ค่าเช่า ค่ารักษาพยาบาล ยานพาหนะ และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่แท้
จริงในเดือนเดียวกันปรับตัวลดลงถึง 3.6%, ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง 50 bps และมีการแถลงถึง
เครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Transmission Protection Instrument หรือ TPI ซึ่งเป็นวงเงินไว้ช่วยเข้าซื้อสินทรัพย์ของประเทศที่มี
หนี้สาธารณะสูงเช่น อิตาลี, สำหรับไทยได้รายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนมิ.ย. ขยายตัว 7.66% มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +0.5%) โดยภาพรวมของเดือน
ก.ค. 2565 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +31.6% หมวดการแพทย์ +4.7% หมวดพลังงาน +1.1%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1% และหมวดพาณิชย์ +0.8%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์
-8% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -4.8% หมวดอาหารและเครื่องดื่ม -3.3% หมวดธุรกิจการเกษตร -3.1% และหมวดบริการ
รับเหมาก่อสร้าง -1.7%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนส.ค. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,530-1,630 จุด โดยมีปัจจัย
สำคัญที่ต้องติดตามคือ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (CPI) ประจำเดือนก.ค. ที่จะออกมาในวันที่ 5 ส.ค. หากตัวเลขออกมาขยาย
ตัวทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง อาจเป็นปัจจัยสร้างความกังวลต่อภาคอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะหากมีสัญญาณของการแพร่กระจาย
ของเงินเฟ้อเป็นวงกว้าง รวมถึงรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2565 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระทบกับราคาหุ้นรายตัวในระยะสั้นได้ และการประชุมของ กนง. ในวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งหากมีมติปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายเพียง 25 bps อาจจะทำให้มีแรงเทขายเกิดขึ้นในฝั่ งของเงินบาทอีกครั้ง และจะทำให้นักลงทุนบางส่วนผิดหวังกับ
Commitment ของ ธปท. ที่อยู่ในระดับต่ำต่อการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของประเทศ ส่วนปัจจัยต่างประเทศจะเป็นรายงานตัวเลข
เงินเฟ้อของสหรัฐฯในวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งหากยังขยายตัวทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง มองว่าจะทำให้นักลงทุนกังวลต่อการใช้
นโยบายการเงินที่เข้มงวด จนนำมาสู่ความเสี่ยง Recession ที่สูงขึ้นได้
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มุมมองการลงทุนเดือนสิงหาคม 2565
ภาพที่ 1 : U.S. GDP Falls for a Second Quarter

Source : Bloomberg as of 29 July 2022

ภาพที่ 2 : U.S. Bond Yield and U.S. 5Y Inflation
Expectation

Source: Bloomberg as of 29 July 2022

ภาพที่ 3 : Probability of a recession in the next
12 months

Source : Economist Median Forecast by Bloomberg as of 25 July 2022

สรุปผลการประชุม FOMC เดือน ก.ค. ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นไปตามที่
ตลาดคาด ขณะที่ Fed fund futures คาดการณ์ว่าเฟดจะ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่ระดับ 3.25%-3.50% ภายใน
สิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าความเสี่ยงที่เฟดจะเร่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีโอกาสที่จะ
ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 เนื่องจากล่าสุด
สหรัฐฯ รายงาน GDP ประจำไตรมาส 2 ออกมาหดตัว -0.9%
หลังจากที่หดตัว -1.6% ในไตรมาส 1 (ภาพที่ 1) ซึ่งการที่
GDP หดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ทำให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ
ถดถอยในเชิงเทคนิค (Technical Recession) สอดคล้อง
กับมุมมองของเราที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อย ๆ ชะลอลง
จากความกังวลเศรษฐกิจถดถอย และทำให้เฟดไม่จำเป็นที่จะ
ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ใน
ตอนนี้
เราจึงมองว่าหุ้นเติบโต (Growth Stock) หรือ หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปี จะมีโอกาสฟื้ นตัวใน
ช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากราคาตอบรับความเสี่ยง
(Priced in) เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และ
เศรษฐกิจถดถอยในช่วงสั้น (Mild Recession) ไปแล้ว
นอกจากนี้ เรายังเห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อ (Inflation
Expectation) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯอายุ 10 ปี (Bond Yield) ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อ
เนื่องจากจุดสูงสุด (ภาพที่ 2) ทำให้ปัจจัยกดดันหุ้นเติบโตใน
ระยะข้างหน้าเริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของหุ้น
เติบโตในสหรัฐฯ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงและมีความผันผวนสูง
เราจึงแนะนำให้ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง ตามระดับ
ความเสี่ยงและสัดส่วนที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้
เรามองความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าระยะสั้นตลาดได้รับรู้ภาวะ
ถดถอยในเชิงเทคนิค (Technical Recession) ของประเทศ
สหรัฐฯไปแล้ว แต่ประเด็นที่ต้องติดตามต่อคือภาวะถดถอยจะ
รุนแรงและลากยาวไปอีกหลายไตรมาสหรือไม่
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มุมมองการลงทุนเดือนสิงหาคม 2565
โดยปัจจุบันผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg
ณ วันที่ 25 ก.ค.2565 ยังมองความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้นเป็น 40% ขณะที่สหภาพยุโรป ประเทศอิตาลี มี
ความเสี่ยงมากที่สุดด้วยความน่าจะเป็น 65% ตามมาด้วย
ฝรั่งเศส 50% และเยอรมนี 45% (ภาพที่ 3) สอดคล้อง
กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ปรับลดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลง 0.4% เหลือ
ขยายตัว 3.2% และปี 2566 ปรับลดลง 0.7% เหลือขยาย
ตัว 2.9% (ภาพที่ 4) โดยเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
เข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งผลกระทบจากสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเราให้น้ำหนักการลงทุน
ตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯเป็น Neutral
สำหรับตลาดหุ้นยุโรป เราให้น้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Underweight จากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน
ที่ยังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง 8.9%YoY ในเดือน
ก.ค. (ภาพที่ 5) และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังบริษัท
Gazprom ของรัสเซียปรับลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติ
ผ่านท่อก๊าซ Nord Stream 1 ลงมาเหลือที่ 20% ของ
กำลังการผลิต ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางยุโรปอาจมีอุปสรรค เพราะต้นทุนทางการ
เงินที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบต่อประเทศที่มีความเปราะบาง
ทำให้ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น
สำหรับตลาดหุ้นจีน ยังถูกกดดันจากภาคอสังหาฯ ที่
ชะลอตัว ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ ในเมืองรองต่าง ๆ ไม่
สามารถส่งมอบบ้านได้ตามกำหนด ขณะที่ดัชนี PMI ภาค
การผลิตเดือน ก.ค. ประกาศออกมาลดลงจากเดือนก่อนที่
50.2 มาอยู่ในโซนหดตัวที่ 49 จุด สอดคล้องกับ PMI
ภาคการบริการที่ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 6) ทำให้
ในระยะสั้นเรามองหุ้นจีนมีโอกาสพักฐานและ Sideway ใน
เดือน ส.ค. เพื่อรอปัจจัยบวกมาตรการช่วยเหลือใหม่ ๆ
จากรัฐบาล แต่ในระยะยาว เรายังคงน้ำหนักการลงทุน
ตลาดหุ้นจีนเป็น Slightly Overweight

ภาพที่ 4 : IMF projects the global economy to slow
further to 3.2% in 2022 and 2.9% in 2023

Source: IMF, Bloomberg as of 26 July 2022

ภาพที่ 5 : Eurozone Inflation Hits Record

Source: Bloomberg as of 31 July 2022

ภาพที่ 6 : China Manufacturing & Services PMI

Source: Bloomberg as of 31 July 2022
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มุมมองการลงทุนเดือนสิงหาคม 2565
มุมมองตราสารหนี้ต่างประเทศและจีน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี
(US10-year Yield) ปรับลงมาอยู่ที่ 2.65% ณ
29/08/22 จากระดับสูงสุด 3.47% ในขณะที่ US 2year Yield อยู่ที่ 2.88% สูงกว่า US 10-year Yield
10 ปี ถึง 0.23% (23 bps) เกิดภาวะ Yield curve
inversion และส่วนต่าง yield spread ที่มากที่สุด
นับตั้งแต่ปี 2000 (ภาพที่ 7) เนื่องจากตลาดสะท้อน
ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ในปีนี้ไปพอสมควรแล้ว แต่กังวล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ตลาดคาดโอกาส
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยเพิ่มสูงขึ้นที่ 40% จากก่อน
หน้า 30% จึงคาดว่าการปรับขึ้นของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อาจจะผ่านจุดสูงสุดไป
แล้วในปีนี้ และการปรับขึ้นต่อจากนี้จะเริ่มจำกัด ส่ง
ผลเชิงบวกต่อราคากลุ่มพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
กลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้นกู้ผล
ตอบแทนสูง (HY) พบว่า credit spread ปรับตัวลด
ลง (ภาพที่ 8) แต่อาจปรับตัวสูงขึ้นได้หากความเสี่ยง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยสูงขึ้น และคาดการณ์การ
ผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในกลุ่ม High Yield เรา
จึงให้คำแนะนำ Neutral สำหรับตราสารหนี้ในกลุ่ม
พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง
ตราสารหนี้จีน ได้รับปัจจัยกดดันจากการผิดนัด
ชำระหนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จีน (HY USDoffshore bond) ส่งผลให้ราคาปรับลงต่อเนื่อง และ
Yield ปรับขึ้นสูงถึง 25% (ภาพที่ 9) ทั้งนี้ ครึ่งปีหลัง
จะมีทยอยครบกำหนดของตราสารหนี้จีนในกลุ่มนี้
แม้ว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนปรนการปล่อยกู้และเสริมสภาพ
คล่องให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์บางราย ในขณะที่
ตลาด RMB on-shore market ยังคงแข็งแกร่งและ
การผิดนัดชำระหนี้ยังอยู่ระดับต่ำ แต่ตลาดตราสารหนี้
โดยรวมยังถูกดดันจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เราจึง
ให้น้ำหนักการลงทุนตราสารหนี้จีนเป็น Neutral

ภาพที่ 7 : U.S. 2Yr/10Yr Spread ตั้งแต่ปี 2000

Source: Bloomberg as of 27 July 2022

ภาพที่ 8 : Credit Spread หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)

Source : Bloomberg as of 27 July 2022

ภาพที่ 9 : China HY Bond and Performance

Source: Bloomberg as of 26 July 2022
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนเดือนสิงหาคม 2565

เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนส.ค. เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น Neutral จาก Slightly Underweight
ในเดือนก่อนหน้า หลังจากราคาได้สะท้อนถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพอสมควร รวมถึงอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารหนี้ต่างประเทศเริ่มน่าสนใจ ในส่วนของตราสารหนี้จีนปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral จาก Slightly
Overweight เนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาฯ ในจีน ขณะที่ตราสารหนี้ไทยยัง
คงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เช่นเดิม จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อไทย
ทำจุดสูงสุดในรอบ 14 ปี ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุน เรายังคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้น
สหรัฐฯ เป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงมีปัจจัยกดดันหลายประการ ใน
ขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า จากสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและเงินเฟ้อในยุโรปที่ยังคงเร่งตัวขึ้น สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากการอ่อนค่า
ของสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ รวมถึงมีปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาด
หุ้นญี่ปุ่น ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral จาก Slightly Overweight
เนื่องจากมีความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์และโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ ให้น้ำหนัการลงทุนเป็น Slightly underweight จาก
ปัจจัย Yield spread ที่แคบลงและปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย ในขณะที่ REIT เอเชีย และ REITS ไทย คงให้น้ำ
หนักการลงทุนเป็น Neutral จาก Yield spread ที่ยังน่าสนใจมากกว่าแต่ผลตอบแทนจำกัด สำหรับน้ำมันให้น้ำหนัก
การลงทุนเป็น Neutral เช่นเดิม เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย
(Recession) เพิ่มขึ้น ในส่วนของทองคำปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight เนื่องจากอัตรา
เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลง และถูกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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Fund View and Weigh

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)
คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่
แนะนำ ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ
เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น 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
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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