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US inflation slows in April after
seven months of gains

World Equity

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของอัตรา
เงินเฟ้อในเดือน เม.ย. ที่ยังอยู่ในระดับสูง 8.3%YoY
และมากกว่าที่ตลาดคาดที่ระดับ 8.1%YoY
ปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปรับฐานจากจุด
สูงสุดมาแล้ว -19% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงจาก
จุดสูงสุดมาแล้ว -30% เรามองว่าตลาดได้ priced in
ปัจจัยลบมาในระดับหนึ่ง ขณะที่ Valuation อยู่ในระดับ
ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดยังมีความ
ผันผวนสูง แนะนำให้ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง
สศช. เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2565 ขยายตัว
2.2%YoY มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.7%YoY
ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อใหม่ต่อ GDP (Credit
Impulse) ของจีนอยู่ในระดับต่ำ ใกล้จุดกลับตัวหลาย
ครั้งในอดีตและเริ่มฟื้ นตัวขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)

Source: Bloomberg as of 13 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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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของ
อัตราเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. ที่ยังอยู่ในระดับสูง
8.3%YoY ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ
8.5%YoY แต่ในภาพรวมยังมากกว่าตลาดคาดที่ระดับ
8.1%YoY (ภาพที่ 1) โดยในเดือน เม.ย. เราเริ่มเห็น
สัญญาณชะลอตัวในหมวดพลังงานจากที่เคยพุ่งสูงถึง
18.1%MoM ในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลง -5.4%MoM
ในเดือน เม.ย. แต่หากไม่นับราคาพลังงาน เงินเฟ้อใน
หมวดอื่น ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น ภาคการ
เดินทางขนส่ง การรักษาพยาบาล ราคาอาหาร ที่อยู่
อาศัย และรถยนต์มือหนึ่ง ทำให้ตลาดกังวลว่าเงินเฟ้อ
จะเริ่มแทรกซึมเข้าไปในภาคบริการของสหรัฐฯ มากขึ้น
นอกจากนี้ตลาดยังเผชิญกับปัจจัยลบเพิ่มเติมจากการที่
นาย เจอโรม พาวเวล ได้กล่าวต่อวุฒิสภาในการเข้ารับ
ตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สมัยที่สองว่า การ
ควบคุมเงินเฟ้ออาจกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ยัง
คงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และไม่สามารถให้คำมั่น
ว่าจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปรับฐานจาก
จุดสูงสุดมาแล้ว -19% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง
จากจุดสูงสุดมาแล้ว -30% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงที่มาก
กว่าตอนเกิดวิกฤตโควิดในปี 2563 (ภาพที่ 2) เรามอง
ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ priced in ปัจจัยลบมาในระดับ
หนึ่งแล้ว ประกอบกับ Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ
โดยอัตราส่วน Forward P/E ของทั้งดัชนี S&P500
และ Nasdaq ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่บริเวณค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการ
ลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นตลาดยังมีความ
ผันผวนสูง แนะนำให้ทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2565 ขยายตัว
2.2%YoY มากกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.7%YoY โดยได้
ปัจจัยบวกจากการเปิดเมืองและฐานที่ต่ำของนักท่อง
เที่ยวประมาณ 5 แสนรายในไตรมาสนี้ เทียบกับ 2 หมื่น
รายในไตรมาสที่ 1/2564 สอดคล้องกับหมวดที่พักแรม
และบริการด้านอาหารที่พุ่งขึ้นถึง 34.1%YoY อย่างไร
ตาม หากพิจารณาทั้งปี 2565 สศช. ได้ปรับลดคาด
การณ์ GDP ของไทยลงเหลือ 2.5-3.5%YoY (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : US inflation slows in April after
seven months of gains

Source : Bloomberg as of 11 May 2022

ภาพที่ 2 : Nasdaq drawdown surpasses worst
from March 2020

Source : Bloomberg as of 12 May 2022

ภาพที่ 3 : แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565

Source : nesdc.go.th as of 17 May 2022
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China Bloomberg Credit Impulse Index

Source: MacroMicro.me as of 10 May 2022

นับตั้งแต่ต้นปี ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลงกว่า -19.9% (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 65) หลัง
เศรษฐกิจจีนเผชิญปัจจัยกดดันจากมาตรการปิดเมืองที่เข้มงวดและยาวนาน โดยจีนดำเนินนโยบาย Zero-COVID
เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยล่าสุด จีนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.
ปี 2565 พบว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวและออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ เช่น ยอดค้า
ปลีกลดลง -11.1% YoY ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.1% และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง -2.9% YoY ต่ำกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% อีกทั้ง ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ส่งผลไปถึงภาคการจ้างงานของ
จีนด้วย โดยอัตราการว่างงานของจีนเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 6.1% ซึ่งนับเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 21 เดือน ส่งผลให้
ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ 5.5% ได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงเน้นย้ำว่าจะรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 5.5%
โดยพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงคาดว่ารัฐบาลจีนอาจใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าไว้ นอกจากนั้น
ปัจจุบัน ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อใหม่ต่อ GDP (Credit Impulse) ของจีนอยู่ในระดับต่ำ ใกล้จุดกลับตัว
หลายครั้งในอดีต จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าทางการจีนอาจเริ่มกระตุ้นยอดสินเชื่อใหม่ให้เร่งตัวขึ้นในระยะถัดไปเพื่อ
ขับเคลื่อนการเติบโตตามทิศทางของรัฐบาล
ดังนั้น ในช่วงเวลานี้อาจเป็นจังหวะเข้าทยอยลงทุนสะสมในตลาดหุ้นจีนสำหรับนักลงทุนระยะยาวได้
เนื่องจากรัฐบาลจีนอาจมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนได้
ประกอบกับในปัจจุบัน ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 มี Valuation อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทั้งนี้
ตลาดหุ้นจีนยังคงมีความเสี่ยงอยู่ จากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่อาจโดนปรับประมาณการลงจากผลกระทบของ
มาตรการล็อคดาวน์ รวมถึงปัญหาหนี้สินของบริษัทภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีน

กองทุนแนะนำ : MCHINA , MCHEVO
4

Weekly Investment Strategy
17 พฤษภาคม 2565
Other Recommended Funds

5

Weekly Investment Strategy
17 พฤษภาคม 2565
Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
3-6
Asset Class
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารหนี้ใน
ประเทศ

ตราสารหนี้ต่าง
ประเทศ

2

2

2

2

MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเพิ่มขึ้น แม้ว่าผล Bond Switching จะ
ได้ปริมาณน้อยกว่าที่ สบน.ประกาศไว้ โดยนักลงทุนหลักที่เป็น market
makers และ AMs เข้าร่วมน้อยทำให้สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไทย
ยังเบาบางต่อไป ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังเป็นฝั่ ง pay fixed rate IRS
ทำให้รุ่น 1-5 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 17-19 bps โดยรวมSentiment ของตลาด
พันธบัตรยังแย่ต่อเนื่องและทำให้นักลงทุนในประเทศบางกลุ่มขาย
พันธบัตร LB รุ่น 2023-2025 ออกมา แม้ว่าปัจจัยภายนอกในสัปดาห์ที่
ผ่านมาที่ UST 10 ปี ลดต่ำกว่า 3% แตะระดับต่ำสุดที่ 2.82% หลังเงินเฟ้อ
สหรัฐเดือน เม.ย. ชะลอตัวเหลือ 8.3% yoy จาก 8.5%.ในเดือนก่อนหน้า
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow ได้แก่
1. แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
2. แรงกดดันการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลางหลัก
ต่างๆ อาทิเช่น FED, ECB, BOE เป็นต้น ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย
(Frontloading), ลด QE และลดขนาดงบดุล (QT)
3. อุปทานพันธบัตรไทย (LB Supply) ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ความต้องการ
ลงทุนจากนักลงทุนชะลอตัว

กองทุน

MMMPLUS,
SMART

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลง 21 bps
สัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 2.92% เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อคลายตัว
ชั่วคราว โดยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯเพิ่มขึ้นชะลอตัวลงถึงแม้ว่าจะมากกว่า
ที่คาดไว้ก็ตาม และนายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
เตรียมขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.50% ในการประชุม FOMC เดือนมิ.ย.
SMINCO,
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับลดลง ทำให้ I-SMART
อาทิตย์นี้เห็นกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนเป็นบวก อย่างไรก็ดี
เราเชื่อว่าพันธบัตรรัฐบาลยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น การรักษาอายุตราสาร
ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง ยังคงเป็นกลยุทธ์หลัก

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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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารทุนใน
ประเทศ

ตราสารทุนต่าง
ประเทศ

3

4

3

4

MFC Analysis

กองทุน

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิดที่ 1,584.38 จุด หรือ -2.27% WoW จาก
ความกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อจะไม่
สามารถเลี่ยงการทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ทั้งนี้สหรัฐฯรายงาน
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน เม.ย. สูงกว่าคาดการณ์ แม้ราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลง
Mจะทำให้เงินเฟ้อเดือน เม.ย. เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลงเหลือ +0.3% MoM
จากเดือน มี.ค.ที่ +1.2% MoM แต่ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักราคา
MIDSMAL,
อาหารและพลังงานออก) ยังเร่งตัวขึ้นต่ออีก +0.6% MoM เทียบเดือน
M-FOCUS,
มี.ค.ที่ +0.3% MoM
M-S50,
สภาพัฒน์ฯประกาศตัวเลข GDP งวด 1Q22 ของไทย ออกมา
M-MEGA,
2.2%YoY ดีกว่าตลาดคาด 1.7%YoY และ +1.1%QoQ ดีกว่าตลาดคาด
M-BT
0.9%QoQ เป็น sentiment บวก support ตลาด
อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นยังคงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจาก
ปัจจัยต่างประเทศทั้งเรื่องนโยบายการเงินของ Fed และ ความขัดแย้ง
รัสเซีย-ยูเครน ยังคงมีความไม่แน่นอน

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วโดยรวมปรับตัวลง ดัชนี
MSCI World -2.20% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging -2.62%
ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวผันผวน และนักลงทุนให้น้ำหนักตัวเลขเงินเฟ้อ
สหรัฐฯที่ประกาศโดยที่ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น
8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและลดลงจาก 8.5% ใน
เดือนมี.ค. ปีเดียวกัน
ตลาดตราสารทุนต่างประเทศที่การปรับขึ้นของดัชนีมองว่าเป็นไป
อย่างจำกัดและเป็นโอกาสในการปรับพอร์ทลงทุนอีกครั้งหากดัชนีมีการ
ฟื้ นตัว นักลงทุนติดตามการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลธนาคาร
กลางสหรัฐ (Balance Sheet) ที่ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง ก่อนหน้านี้
ปริมาณเงิน M2 ทั่วโลกเริ่มลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมาและ
เป็นเหตุผลกดดันตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมา

M-ATECH,
M-EM,
MCHINA,
MRENEW,
MEURO,
MGF,
MCHEVO,
M-EDGE,
MVIET

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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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

MFC Analysis

กองทุน

4

ดัชนี SETPREIT ปรับตัวลงเล็กน้อยจากอาทิตย์ที่ผ่านมา -0.36%(WoW)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานขยับตัวดีขึ้นระหว่างประกาศผลดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์
ดี และแรงกดดันผ่อนคลายหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี
ปรับตัวลงสัปดาห์ที่แล้ว 10 bps นอกจากนี้ Dividend Yield ของ REITs ที่
ปัจจุบันทรงตัวอยู่ระดับ 5.16% และบอนด์ยิลด์ที่ลดลงหนุนให้ Yield
Spread เพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3% สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายบริษัท
กำลังประกาศงบ รวมทั้งกองรีท สำหรับสัปดาห์ที่แล้วทางการมีประกาศมา
ตการ REIT buy back เพิ่มสภาพคล่องต่อธุรกิจ
MPDIVMF
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยใกล้จุดต่ำสุดเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2564 ปัจจุบัน
จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มชะลอตัว และรัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรมเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว อย่างไรก็ตาม
ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวค่อนข้างช้า อันเป็นผลจากปัญหาเงินเฟ้อ
ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ในจีนซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นแรง
ผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไประยะหนึ่งเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อนการระบาด

3

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง -2.32%(WoW) แรง
กดดันสภาพคล่องลดลง และตลาดขานรับธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาขึ้น
ดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% และเตรียมที่จะลดขนาดงบดุล (Balance Sheet)
ในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ Yield Spread ของ REITs สหรัฐฯ ที่ค่อนข้างต่ำและต่ำ
มากเป็นปัจจัยกดดันความน่าสนใจลงทุนใน REITs ต่างประเทศ
สัปดาห์ที่ผ่านมา REITs กลุ่มโรงแรมต่างประเทศปรับตัวขึ้นขณะที่ REITs
กลุ่มสำนักงานให้เช่าปรับตัวลง
REITs ยังถูกกดดันด้วยทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวด ทำให้ Yield
Spread แคบลง ทำให้ความน่าสนใจน้อยลง ขณะที่ฝั่ งเอเซียรีทส์ น่าสนใจใน
แง่ผลตอบแทนปันผล

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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มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

น้ำมัน

ทองคำ

4

4

3

3

MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้น +0.66%(WoW) เนื่องจาก
ปัจจัยหนุนเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในระยะสั้นและรัสเซียปรับลดการส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติไปยุโรปโดยการขนส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปผ่านยูเครนมี
ปริมาณลดลงเนื่องจากการปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันของยูเครน นัก
วิเคราะห์คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะ
ตึงตัวมากขึ้น
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง และราคาน้ำมัน WTI แกว่งตัว
เมื่อใกล้ระดับระดับ US$120-125/bbl ระยะสั้นราคาน้ำมันถูกกดดัน
เนื่องด้วยความวิตกกังวลเศรษฐกิจจีนถดถอยจากการ ล็อกดาวน์ ที่เข้ม
งวดในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการเซี่ยงไฮ้ผ่อนคลายมาตรการ
บรรเทาปัจจัยกดดันเศรษฐกิจลง นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมัน
อาทิ ปัญหาอุปทาน้ำมันตึงตัวที่ซึ่งกลุ่ม G-7 และคณะกรรมาธิการยุโรป
เตรียมแบนการนำเข้าน้ำมันดิบของรัสเซีย

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอตปรับตัวลง -3.82%(WoW) สภาพ
คล่องลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น 3 สัปดาห์ที่ผ่านมากดดันให้
กองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคำสุทธิ 26 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
และเป็นการขายสุทธิภายหลังจากมีการประชุม FOMC ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯที่ตลาดคาดการณ์เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
แนวโน้มราคาทองคำมีปัจจัยหนุนความเสี่ยง Geopolitical ตึงตัว รวม
ทั้งมีความเสี่ยงของค่าเงินจากแรงกดดันสงครามและภัยจากเศรษฐกิจ โดย
เราคาดการณ์ราคาทองคำมีโอกาสเคลื่อนไหวบริเวณต่ำกว่า US$1,900/0z
เนื่องจากระยะกลางราคาทองคำถูกกดดันจากแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯ
ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว

กองทุน

I-OIL

I-GOLD

หมายเหตุ :
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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