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U.S. economy returned to growth cooling
recession fears

World Equity

สหรัฐฯ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 ขยายตัว
2.6%QoQ ทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ
หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว -1.6% ในไตรมาส 1 และ -0.6% ในไตรมาส 2
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50% อย่างไร
ก็ตาม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปอาจมีแนวโน้มลดลงเหลือ
0.25%-0.50% หากอัตราเงินเฟ้อของยุโรปชะลอลง สอดคล้องกับราคาก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจาก
หลายพื้นที่ในยุโรปมีอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติ ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นยุโรประยะสั้น
ซึ่งเรายังคงน้ำหนักการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปและหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป เป็น Neutral
จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ปรับตัวลงแตะ
ระดับ 49.2 จุด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการบริการก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 48.7 จุด
ทั้งนี้ ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด บ่งชี้ว่า ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของจีนอยู่
ในภาวะหดตัวซึ่งเป็นผลจากนโยบาย zero-covid และการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา
Bloomberg คาดการณ์ EPS ของตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น จะเติบโตได้ถึง 7.6%
และ 13.6% ในปีค.ศ. 2023 และ 2024 ตามลำดับ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอาเซียน
(ASEAN) ที่ EPS จะเติบโตได้ถึง 13.5% และ 10.0% ในปีค.ศ. 2023 และ 2024
ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
เรามีมุมมองว่าตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีความน่าสนใจ
ในการลงทุน เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้ นตัว มีมูลค่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับใน
อดีตและภูมิภาคอื่น ๆ และช่วยการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)
Source: Bloomberg as of 28 October 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)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน GDP ในช่วง 9 เดือนแรกในปี 2565 ของเวียดนามยังขยายตัว
สูงถึง 8.83%YoY มากกว่ากรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 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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Investment Strategy
สหรัฐฯ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ประจำไตรมาส 3 ขยายตัว 2.6%QoQ มากกว่าที่นัก
วิเคราะห์คาดที่ระดับ 2.3%QoQ โดยได้แรงหนุนจากการ
บริโภคที่ขยายตัว 1.4% และการส่งออกที่ขยายตัว 14.4%
ทำให้การขาดดุลการค้าลดลง นอกจากนี้การขยายตัวยังมา
จากการใช้จ่ายของภาครัฐบาลที่ขยายตัว 2.4% และการ
ลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Non-Residential) ที่ขยายตัว
3.7% ตรงกันข้ามกับการลงทุนในภาคที่อยู่อาศัย
(Residential) ที่หดตัวแรง -26.4% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตรา
ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านของสหรัฐฯ (30 Year Fixed Mortgage
Rate) ที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 7% ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี
2544 อย่างไรก็ตาม รายงานตัวเลข GDP ดังกล่าวช่วย
คลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
สหรัฐฯ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว
-1.6% ในไตรมาส 1 และ -0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งทำให้
สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (ภาพที่ 1)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0.75% สู่ระดับ 1.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี
2552 (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ ECB ยังส่งสัญญาณปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยต่อไปจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม การส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการ
ประชุมครั้งถัดไปอาจมีแนวโน้มลดลงเหลือ 0.25%-0.50%
และเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นยุโรป หากอัตราเงินเฟ้อของ
ยุโรปมีทิศทางชะลอลง สอดคล้องกับราคาก๊าซธรรมชาติซึ่ง
เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว หลังจากหลายพื้นที่ในยุโรปมีอากาศที่อบอุ่นกว่า
ปกติในฤดูหนาว โดยปัจจุบัน เรายังคงน้ำหนักการลงทุน
ตลาดหุ้นยุโรปและหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปในระยะ 0-6
เดือนข้างหน้า เป็น Neutral
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด
ซื้อ PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ปรับตัวลงแตะระดับ 49.2
จุด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการบริการก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ
48.7 จุด (ภาพที่ 3) ทั้งนี้ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด บ่งชี้
ว่าทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของจีนกำลังอยู่ในภาวะ
หดตัว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่จีนประกาศใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด รวมทั้ง
การส่งออกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เรายังคงให้น้ำหนัก
การลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็น Neutral โดยคาดว่า
เศรษฐกิจจีนจะฟื้ นตัวได้ในปี 2566 จากฐานที่ต่ำ
สอดคล้องกับ Valuation ของหุ้นจีนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระยะยาวนับตั้งแต่จัดตั้งดัชนี CSI300

ภาพที่ 1 : U.S. Economy Returned to Growth in
Third Quarter

Source : Bloomberg as of 27 Oct 2022

ภาพที่ 2 : ECB raises rates by 75 basis points

Source : Bloomberg as of 27 Oct 2022

ภาพที่ 3 : China’s factory, services activity both
contract in October

Source : Bloomberg as of 31 Oct 2022
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Chart of the week
Growth and Valuation Look Attractive for Asia ex Japan Relative to Other Regions

Source: Bloomberg, MFC Asset Management as of 23 October 2022

ในปัจจุบันตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex Japan) ถือเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่น่าสนใจ และเป็นภูมิภาคที่
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้ นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยจาก Bloomberg consensus คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดหุ้น
เอเชียยกเว้นญี่ปุ่น จะเติบโตได้ถึง 7.6% ในปีค.ศ. 2023 และเติบโต 13.6% ในปีค.ศ. 2024 เช่นเดียวกับตลาดหุ้น
อาเซียน (ASEAN) ที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ที่กำไรต่อหุ้นจะเติบโตได้ถึง 13.5% และ 10.0% ใน
ปีค.ศ. 2023 และ 2024 ตามลำดับ สอดคล้องมุมมองระยะยาวของภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ที่คาดว่ามีศักยภาพการ
เติบโตที่สูงจาก จำนวนประชากรขนาดใหญ่และส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน จึงสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศได้ (FDI) รวมทั้ง การขยายตัวของเมืองทำให้ประชากรชนชั้นกลางของเอเชียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 พัน
ล้านเป็น 3.5 พันล้าน ภายในปีค.ศ. 2030 ส่งผลให้การบริโภคของชนชั้นกลางเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโต
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียและอาเซียน
นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงด้านมูลค่า (Valuation) ถือได้ว่าตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นมีระดับ Valuation ที่น่า
สนใจ โดย Trailing P/E ของดัชนี MSCI Asia ex Japan อยู่ที่ 10.28 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 1995
ที่ประมาณ -1 S.D. และยังถือว่ามีมูลค่าที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ และ ยุโรป เป็นต้น
เรามีมุมมองว่าตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจาก
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื้ นตัว และยังมีมูลค่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับในอดีตและภูมิภาคอื่น ๆ อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องของการ
กระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงและความผันผวนอยู่ จึง
แนะนำให้ลงทุนแบบระมัดระวังตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยลดลง ตามแรงซื้อของกลุ่มธนาคารที่เข้า
มาซื้อในกลุ่มปี 25– 28 (selective series) ฉุดยิวด์ลง 5-8bps ซึ่งเป็น
กิจกรรมจาก interbank เป็นหลัก สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ Pay
THOR ขึ้นมา โดย sentiment ตลาดตราสารหนี้ไทยยังเปราะบาง เพราะขาด
ความสนใจซื้อจากนักลงทุนแท้จริงแบบมีนัยสำคัญและเคลื่อนไหวตาม Fund
flow เป็นสำคัญ สัปดาห์นี้ไม่มีการประมูล LBs ทำให้สภาพคล่องในตลาดน่า
จะเบาบางมากขึ้น และเคลื่อนไหวตาม Flows เพราะเชื่อว่า market maker
ไม่มี bond positions มากนัก ขณะที่การประชุม Fed 2nd Nov อาจไม่มี
นัยสำคัญต่อตลาดมากนักเพราะตลาดน่าจะ fully priced การขึ้นดอกเบี้ย
75 bps เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนท่ามกลางสภาวะการซื้อขายที่
เบาบางต่อไป ตามปัจจัยดังนี้ 1.ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ เช่น FED ,ECB ,BOJ เป็นต้น 2.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
ต่างๆ เช่น เงินเฟ้อและการจ้างงาน 3. แนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง

สัปดาห์ที่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลง
-20bps นักลงทุนคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง
0.50% ในการประชุม FOMC เดือนธ.ค. ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ 3 เดือน อยู่ระดับสูงกว่า 10 ปี ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น
สัญญาณบ่งชี้การเกิด Inverted Yield Curve ในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยลบต่อราคาพันธบัตร ทั้งนี้เราเชื่อใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีมุมมองดำเนินนโยบายการ
เงินเข้มงวด สำหรับระยะยาวเราคงมุมมองที่ดีต่ออัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่น่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปราศจาก
ความเสี่ยง (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 1,606.1 หรือ 0.93% WoW ปัจจัยหนุนจากหลัง
นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจมีการส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน
การประชุมเดือน พ.ย. เหมือนกับธนาคารกลางของแคนาดา และออสเตรเลีย หลัง
ทิศทางเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง การเติบโตชะลอตัว และสัญญาณเตือน
Recession ที่เฟดมักติดตามใกล้ชิดคือ Inverted yield curve ระหว่าง US 3
Month และ US10Y bond yield เกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุด US
3 Month yield อยู่ที่ 4.087% ขณะที่ US 10Y bond yield อยู่ที่ 4.016%
ติดตามแนวโน้มธุกิจอสังหาฯที่คาดว่าได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐอนุญาตให้
คนต่างชาติมั่งคั่ง 4 กลุ่มที่ลงทุนในประเทศไทยเกิน 40 ล้านบาท มีสิทธิซื้อที่ดินไม่
เกิน 1 ไร่ ติดตามถ้อยแถลงของนาย Powell คืนวันพุธ หากมีการส่งสัญญาณ
ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยคาดจะทำให้ USD อ่อนค่า ติดตามแผนรับมือของธนาคาร
พาณิชย์ หลัง ธปท.ตีกรอบห้ามแบงก์ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง คุมถึง
"บริษัทแม่-ลูก" กลุ่มธุรกิจการเงิน ห้ามเด็ดขาดปล่อยกู้ลูกไปลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัล

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วเผชิญความผันผวน ดัชนี MSCI World ปรับ
ตัวขึ้น +4.01%(WoW) ขณะที่ดัชนี MSCI Emerging ปรับตัวลง -2.25%(WoW) ปัจจัย
บวกหนุนแรงซื้อคืน อาทิ ตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้น
ดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุม FOMC เดือนธ.ค. การประชุมธนาคารกลางยุโรป มี
แนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยลดลงมาที่ 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. ภายหลังนางคริสเตียน ลาด
การ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวถึงการชี้นำการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปเป็นไปอย่างนุ่ม
นวล (softening guidance) ในแถลงการประชุม นอกนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคง
นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยลบต่อตลาด ได้แก่ การประกาศผลดำเนิน
งานกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯขนาดใหญ่ที่มีกำไรอ่อนแอกว่านักวิเคราะห์คาด อาทิ เมตา
อัลฟาเบท อเมซอน เป็นต้น ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮั่งเส็งปรับลงแรงตอบรับเชิงลบต่อ
การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 3 ของสีจิ้นผิงที่ยังเน้นนโยบาย Zero Covid
เป็นนโยบายหลักรวมทั้งกระแสการกีดกันจีนเข้าถึงเทคโนโลยีสหรัฐฯ
แนวโน้มตราสารทุนต่างประเทศระหว่างช่วง Earnings season ที่จะเห็นการฟื้ นตัวของ
ดัชนี ทว่าเราคงมุมมองเป็นกลางเนื่องจากทิศทางตลาดยังถูกปกคลุมด้วยปัจจัยสำคัญ
อาทิ นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสำคัญ แนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยและ
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ปัจจัยที่น่าติดตาม ได้แก่ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 8 พ.ย. ที่มีความไม่แน่นอน
การประกาศทบทวนดัชนี MSCI ประจำไตรมาส ในวันที่ 10-11 พ.ย. รวมทั้งแผน กระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นภายในเดือนพ.ย.-ธ.ค.

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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อาทิตย์ที่แล้ว ดัชนี SETPREIT ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย +0.16%(WoW) การซื้อขายเป็นไป
อย่างจำกัด เนื่องจากความวิตกกังวลเศรษฐกิจจีนของนักลงทุนต่างชาติกดดันตลาด
REIT ไทยและตลาด REIT ในภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนเก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่อยู่อาศัย
เนื่องจาก Catalyst มาตรการของรัฐบาลสนับสนุนชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินใน
ประเทศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ระยะ 10 ปีปรับลง เช่นเดียวกับอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้ Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.63% และ
Yield Spread อยู่ที่ 2.53% อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3%
REITs ไทยทรงตัวระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการปรับฐานเป็นโอกาสในการ
ทยอยสะสม REITs เนื่องจากคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้ นตัวช่วงครึ่งปีหลังและ
ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.น่าจะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดย
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจไทยจะสะท้อนต่อการเติบโตของ REITs ในระยะข้างหน้า
และเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยหนุนการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
สำหรับทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยหนุนระยะยาวต่อ REITs ไทยให้มี
ความน่าสนใจลงทุน ขณะที่ Yield Spread มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากที่กองทุนทรัสต์มีโอกาส
เพิ่มการจ่ายปันผล

สัปดาห์ที่แล้วดัชนี REIT ต่างประเทศปรับตัวขึ้น +6.16%(WoW) ท่ามกลาง
ประกาศผลดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน (Earnings Season)
ขณะเดียวกันธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยโทนเสียงผ่อนคลาย
ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ยสัดส่วนลดลงมา
ที่ 0.50% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลง และดัชนี REIT
ต่างประเทศปรับตัวขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านมา
Yield Spread ตลาด REITs โซนสหรัฐฯยังอยู่ระดับต่ำ เช่นเดียวกับ Yield
Spread ตลาด REITs ในกลุ่มประเทศยูโรโซน ทั้งนี้เรามองว่าดัชนี REITs ต่าง
ประเทศสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางมาแล้วระดับหนึ่ง โดยตลาด
REITs ต่างประเทศมีปัจจัย อาทิ แนวโน้มแรงกดดันเงินเฟ้อลดลง และระหว่าง
การประกาศ Earnings season
ระยะยาวเรามองว่า REITs ต่างประเทศยังน่าสนใจ การปรับฐานของดัชนีจึง
เป็นโอกาสในการทยอยซื้อลงทุน นอกนี้แล้วแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลที่ปรับตัวลงยังเป็นแรงหนุนให้ Yield Spread มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

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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ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว +3.35%(WoW) เนื่องจาก
ความต้องการขายน้ำมันที่ตึงตัว (Oil Supply Tightness) สอดคล้องกลุ่ม
OPEC+ เตรียมลดการผลิตน้ำมัน 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพ.ย. นอกนี้
ตัวเลข GDP สหรัฐฯไตรมาสสามแข็งแกร่งกว่าตลาดคาด ธนาคารกลาง
ยุโรปส่งสัญญาณลดสัดส่วนขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป และตลาด
คาดธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็นข่าวบวกต่อราคาน้ำมัน
อย่างไรก็ดีปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมัน อาทิ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ล่าสุด และทางการจีนยังคงสนับสนุนนโยบาย Zero Covid
ราคาน้ำมันมีโอกาสเผชิญความไม่แน่นอนในระยะสั้นเนื่องจากความวิตก
กังวลเศรษฐกิจจีนเติบโตชะลอตัว การเปิดเผยดัชนี PMI จีนปรับตัวลงรวม
ทั้งทางการจีนประกาศล็อกดาวน์จีนในบางพื้นที่เป็นประเด็นกดดันความ
ต้องการใช้น้ำมัน นอกนี้ตลาดติดตามผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ก่อน
หน้านี้สหรัฐฯ ปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเพื่อตอบโต้การปรับลดน้ำมันของ
กลุ่ม OPEC+

ราคาทองคำปรับตัวลงสัปดาห์ที่ผ่านมา -0.77%(WoW) โดยกองทุน
SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนทองคำในอันดับต้นของโลกขาย
ทองคำอีก 5.51 ตัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และ CFTC CMX Gold
managed money เปิดเผยยอดสถานะคงค้างโดยมียอดสุทธิ NET
SHORT 33,134 สัญญา เป็นการถือ NET SHORT เป็นสัปดาห์ที่สอง
ติดต่อกัน
แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นทรงตัวระดับต่ำ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และปริมาณเงินที่ลดลง เป็นปัจจัยสำคัญกดดันราคา
ทองคำ ทั้งนี้เรามองทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ US$1,650/oz เนื่องจาก
กองทุน SPDR Gold Trust ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง นักลงทุน
จับตา US real yield ที่มีโอกาสทำระดับสูงสุดแล้วในรอบหลายปี รวมทั้ง
ติดตามการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลในระยะยาวต่อทองคำ

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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