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คําแนะนําการลงทุนสําหรับ เดือนมิถุนายน 2564
การกลับมาเปดดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่ไดรับการฉีดวัคซีนในวงกวางของ
ประเทศหลักของโลก และเริ่มมีการเปด พรมแดนรับ นักทองเที่ยวที่ไดรับ การฉีด วัคซี น
เพื่ อสนั บ สนุ น ภาคบริ การในสหรั ฐ ฯ อั งกฤษ และยุ โรป ให น้ํา หนั กการลงทุ น ในหุ น
โดยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักตลาดหุน ประเทศพัฒ นาแลวและตลาดหุ นกลุ ม ประเทศตลาดเกิด ใหม “สูงกว า

เกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ให น้ํา หนั กตลาดหุน ไทย “สู งกว า เกณฑ อางอิ ง เล็ ก น อ ย” จากป จ จั ย บวกมาตรการกระตุ น

เศรษฐกิจดานการคลังเพิ่มเติม และ พ.ร.ก. กูเงินใหม 5 แสนลานบาท และแผนการฉีดวัคซีน
ในเดือน มิถุนายน นี้
เสนอัตราผลตอบแทน (Yield) ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลดลง) ตามความคาดหวัง
ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากที่มีการกระจายวัคซีนในวงกวาง ทําใหเกิดความ
กังวลตอเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น แมวาธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับต่ํา
ใหน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้รวม “ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศ และตราสารหนี้เอกชนตางประเทศ ใหนํา้ หนัก “ต่ํากวา
เกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภาครัฐไทยใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย” จากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่ ตราสารหนี้ภ าคเอกชนไทยใหน้ําหนัก “เทากับดัชนี
อางอิง” โดย Credit Spread ยังทรงตัวในระดับต่ําตอไป

แผนการเปด พรมแดนรับ นักทองเที่ยวที่ไดรับการฉีด วัคซีนโควิด -19 เพื่อสนับ สนุ นภาค
บริการในสหรัฐฯ อังกฤษ และยุโรป ใหน้ําหนักการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยรวม
“สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหนํา้ หนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ํา หนั ก การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย ไ ทย “สูง กว าเกณฑอ า งอิ ง เล็ ก น อ ย” จากแผนการ
กระจายวัคซีนในเดือน มิถุนายน และ แนวทางของภูเก็ตแซนบล็อก

ใหน้ําหนักการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ “เทากับเกณฑอางอิง”
 คา เงิน ดอลลารส หรัฐฯ กลับมาอ อนคาเมื่อ เปรีย บเที ย บกั บคูค า หลั ก ความคาดหวัง อุ ป สงค
น้ํ า มั น ดิ บโลกปรั บตัว ขึ้ น จากการเป ด กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ แตค วามเสี่ ย งเชิ ง ลบตอ ความ
ตองการใชน้ํามันในประเทศในกลุมตลาดเกิดใหมจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ให
น้ําหนักการลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
 ราคาทองคําปรับขึ้นมาแลวจากความกังวลภาวะเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นทําใหทองคํามีความนาสนใจ
ในฐานะเปนสินทรัพยปองกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ แตเริ่มมีความเสี่ยงที่ Fed จะสงสัญญาณ
หยุดมาตรการ QE ใหน้ําหนักการลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
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แบบจําลองน้ําหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได เดือนมิถุนายน 2564

ประเภทสิ นทรั พย

ความเสี่ ยงต่ํ า
Strategic
Tactical

ความเสี่ ยงปานกลาง
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ความเสี่ ยงสู ง
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ตราสารหนี้
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น้ํามัน
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ทองคํา
อั ตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง
(% ต อป)
ค าความเสี่ ยง
(%)

2.59%

3.54%

4.30%

3.13%

5.88%

8.43%

ผลการดําเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจําลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือนมิถุนายน 5264

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดสวนการลงทุนขางตนเปนเพียงตัวอยางคําแนะนําเบื้องตนในการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของ
ผูลงทุน ทั้งนี้ กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณปจจัยอื่นประกอบ เชน ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงคในการลงทุน ระยะเวลาที่
ตองการใชเงินเปนตน / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใชขอมูลยอนหลัง 17 ป ระหวาง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน
กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คํานวณโดยใข Thai BMA Government Bond ZRR 3 ป, Thai BMA Corporate Bond เรตติ้ง A ขึ้นไป อายุ
3 ป และตราสารหนี้ตางประเทศ คํานวณโดยใช JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุนไทยคํานวณโดยใชดัชนี SET / หุนตางประเทศ
คํ า นวณโดยใช MSCI World Index สํ า หรั บ ประเทศพั ฒ นาแลว และ MSCI Emergin Index สํ า หรับ ประเทศตลาดเกิ ด ใหม /การลงทุ น
ทางเลือก คํานวณโดยใช SET REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev.
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สรุปภาวะเศรษฐกิจ เดือน พฤษภาคม 2564
สถานการณไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโนมที่ดีขึ้น
จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 รายใหม ทั่ ว โลก ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2564 จํานวน 171.1 ลานราย เพิ่มขึ้น +12.5% ชะลอ
ลงจากเดือนกอนที่ +19.7% โดยอัตราการเสียชีวิตทรงตัวที่ 2.1%
หลั ง จากที่ มีก ารแจกจ า ยวั ค ซี น เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ ม
ประเทศพัฒ นาแลวทําใหจํานวนผูติดเชื้อรายใหมลดลง ตรงขาม
กับกลุมประเทศตลาดเกิดใหมที่ยังเผชิญกับการระบาดที่รุนแรงขึ้น
 ความคื บ หน า การฉี ด วั ค ซี น ของโลก ข อ มู ล จาก Bloomberg

รายงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีการฉีด วัค ซีน แลว มากกว า
1.91 พันลานโดส ซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนอยูที่ประมาณ 33.5 ลาน
โดสตอวัน จากการประมาณการของ Bloomberg หากสามารถฉีด
ในอั ต ราเช น นี้ จะใช เ วลาประมาณ 9 เดื อ น จะได 75% ของ
ประชากรที่จะฉีดครบ 2 โดส เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันหมู
ประเทศสหรัฐฯ : เศรษฐกิจดีขึ้นตอเนื่องจากการเรงฉีด วัคซี น
และการเปดเศรษฐกิจ นํามาซึ่งแรงกดดันเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น
 ตลาดแรงงานฟ น ตัวต อเนื่ อง การจางงานนอกภาคเกษตรของ
สหรัฐฯ เดือน เมษายน 2564 เพิ่มขึ้น 2.66 แสนตําแหนง ซึ่งการ
จา งงานโดยรวมยัง ต่ํา กว าระดับก อนโควิ ด-19 อยูถึง 8.2 ล า น
ตําแหนง ขณะที่อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเปน 6.1% เนื่องจากการ
แจกจายวัคซีนในวงกวาง และทยอยเปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
แตละมลรัฐ
 อัตราเงินเฟอปรับเพิ่มขึ้น ในเดือน เมษายน 2564 เนื่องจากฐาน
การคํานวณต่ําปกอน การกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความตองการสิน คาของผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยอัตราเงินเฟอ
ทั่วไป เพิ่มขึ้นเปน +4.2% (yoy) อัตราเงินเฟอพื้นฐานไมรวมความ
ผันผวนของอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นเปน +3.1% (yoy) และ
อัตราเงินเฟอที่วัดการใชจายสวนบุคคล ที่ไมรวมความผันผวนของ
อาหารและพลังงาน (Core PCE) ซึ่งเปนเครื่องชี้ที่ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ใชพิจารณาในการดําเนินนโยบายการเงิน เพิ่มขึ้น +3.1%
(yoy) โดยมาตรวั ด อั ต ราเงิ น เฟ อสู ง กว าเป า หมายของธนาคาร
กลางสหรั ฐ ฯ (Fed) ที่ +2.0% (yoy) แต Fed กลั บมี มุมมองว า
อัตราเงิน เฟอจะเรงตัวขึ้น แรงในชวงสั้ นเทานั้น โดยไดประมาณ
การในการประชุ มเดือ น มีน าคม 2564 วาอัต ราเงิน เฟอ (Core
PCE) จะชะลอลงมาอยูที่ +2.2% ในไตรมาส 4 ปนี้ และทรงตัวอยู
ที่ +2.0% และ +2.1% ในปลายป 2565 และ 2566 ตามลําดับ
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 รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Minutes) ในวันที่ 27-28 เมษายน ที่
ผานมา เริ่มมีคณะกรรมการ Fed หลายทาน พิจารณาวา หาก
เศรษฐกิจสงสัญญาณฟนตัว ขึ้นอย างรวดเร็ วต อเนื่ องและเข า สู
เปา หมายของ Fed การพิจารณาถึง แนวทางการลดการเข า ซื้ อ
สิ น ทรั พ ย (QE Tapering) ในการประชุ ม ระยะข า งหน า แต มี
คณะกรรมการ Fed สวนหนึ่ง ระบุวา ยังจะตองใชเวลาอีกระยะ
หนึ่งกอนที่เศรษฐกิจจะฟนตัวชัดเจนกลับเขาสูเปาหมายของ Fed
ที่ระดับการจางงานเต็มอัตราและดัชนีราคามีเสถียรภาพ
 หลั ง จากที่ ประธานาธิ บดี โจ ไบเดน ได เ สนอมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจระยะยาว American Jobs Plan วงเงิน 2.25 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรม
การผลิต และการวิจัยพัฒนา ทางพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันได
เจรจาหาขอตกลงรวมกันถึงวงเงินและแหลงรายไดที่จะนําไปใชใน
แผนดังกลาว ซึ่งประเด็นเรื่องวงเงินที่สูงและความตองการขึ้นภาษี
นิติบุคคลยังเปนขอขัดแยงกัน ซึ่งจะตองกลับมาเจรจากันอีก ครั้ง
เพื่อใหมีความขัดเจนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และผานเปน
กฎหมายเสร็ จ สิ้ น ก อ นที่ ส ภาฯ จะหยุด ทํ าการในช วงต น เดื อ น
สิงหาคม 2564

กลุมยูโร : มุม มองเศรษฐกิ จ ดีขึ้ น สอดคลอ งกับ ความเชื่ อ มั่ น
หลังจากที่มีแจกจายฉีดวัคซีนไดเรงขึ้น
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนเดือน พฤษภาคม 2564
ปรับตัว ดี ขึ้น +4.0 จุ ด เป น 114.5 และดั ช นี ค วามเชื่ อมั่ น ภาค
บริการที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปน 11.3 จุด สอดคลองกับดัชนีค วาม
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแจกจายวัคซีนที่เรงขึ้น
ซึ่งผูไดรับวัคซีนอยา งนอย 1 โดส คิดเปน 36.6% ของประชากร
สงผลใหจํา นวนผูติดเชื้อรายใหมตอวัน ลดลงอยางตอเนื่อง และ
ภาคธุรกิจทยอยเปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 ที่ประชุม สุ ดยอดผู นํา สหภาพยุโ รปไดกํ า หนดเป าหมายให ช าว
ยุ โ รป 70% ได รั บ วั ค ซี น ครบถว นเพื่ อ สร า งภู มิ คุ ม กั น หมู ใ ห ไ ด
ภายในสิ้นเดือน กันยายน นี้ พรอมกําหนดใหสามารถใชใบรับรอง
การฉีดวัคซีนแบบดิจิทัลในเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อรองรับการ
เป ด พรมแดน ซึ่ ง จะเปน ผลดี ตอ ภาคบริ ก ารที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ยวในชวงครึ่งหลังของปนี้
 คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission) ปรั บ เพิ่ ม
คาดการณ GDP ป 2564F ของยูโรโซนขึ้น +0.5% เปน +4.3%
(yoy) และป 2565 เพิ่ มขึ้ น +0.6% เป น +4.4% เนื่ องจากการ
หนา 4
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แจกจายวัคซีนที่ทําไดเรงขึ้น การออกมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ
ของแตละประเทศ และผลบวกจากกองทุน EU Recovery Fund
วงเงิน 750,000 ลานยูโร รวมทั้งอุปสงคโลกที่ฟนตั วชวยใหภาค
การสงออกดีขึ้น โดยคาดวาเศรษฐกิจของกลุมจะกลับเขาสูระดับ
กอนโควิด-19 ไดเร็วขึ้นเปนภายในปนี้
 คณะกรรมาธิการยุโรป คาดวาอัตราเงินเฟอ จะขยายตัว +1.7%
(yoy) ในป 2564 และจะชะลอลงเปน +1.3% (yoy) ในป 2565 ซึ่ง
ต่ํากวาเปาหมายเงินเฟอของ ECB ที่ +2% (yoy) แตอัตราเงินเฟอ
อาจขยายตัวสูง กว านี้ห ากเศรษฐกิ จฟน ตัวเร็ว กว าที่ ค าดการณ
และปญหาขาดแคลนอุปทานที่ประสบในขณะนี้คงอยูเป นระยะ
เวลานาน
ประเทศญี่ปุน : การระบาดของโควิ ด-19 สง ผลกระทบต ออุป
สงคในประเทศ ในขณะที่อุปสงคจากตางประเทศ
 GDP ไตรมาส 1/2564 (รายงานเบื้ อ งต น ) หดตั ว -5.1%
(qoq,saar) จากที่ขยายตัว +11.6% (qoq,saar) ในชวงไตรมาส
4/2563 และหดตัวมากกวาที่ตลาดคาด เนื่องจากการหดตัวของ
ภาคการลงทุ น และการบริ โ ภคทั้ง ภาครัฐ และเอกชน จากการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในชวงตน ปเ พื่อควบคุมการระบาด
ของโควิด-19 ภาคตางประเทศเปนแรงหนุนหลักของเศรษฐกิจใน
ไตรมาสนี้ ตามการสง ออกสินค าที่ ข ยายตัว ดี เนื่องจากอุปสงค
รถยนตและเครื่องจักรของจีนฟนตัวขึ้นอยางตอเนื่อง
 การระบาดของโควิ ด -19 สง ผลตอ การบริ โภค โดยยอดค า ปลี ก
(Retail Sales) เดือน เมษายน 2564 กลับมาหดตัว -4.5% (mom)
จากปจจัยกดดัน การระบาดโควิด -19 ระลอกใหม ทํา ให รัฐบาล
ประกาศสถานการณฉุกเฉินรอบใหมใน 10 จังหวัด ซึ่งรวมถึงเมือง
ใหญ เชน โตเกียวและโอซากา
 การฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา ชวยใหการสงออกสินคาใน
เดื อ น เมษายน 2564 เร ง ตั วขึ้ น เป น +16.1% (yoy) และส ง ผล
ตอเนื่องไปยังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
เดือน เมษายน 2564 ขยายตัว +2.5% (mom)
 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอไมรวมอาหารสด อยูที่ -0.4%
และ -0.1% (yoy) ตามลําดับ ติดลบนอยสุดในรอบ 9 เดือน
ประเทศจี น : โมเมนตั ม ของเศรษฐกิ จ ชะลอลง ยกเว น ด า น
ตา งประเทศ ในขณะที่ ธ นาคารกลางจี น ทยอยใช ม าตรการที่
เขมงวด
 โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอลง สอดคลองกับดัชนีผูจัดการฝาย
จัดซื้อภาคการผลิตของทางการจีน (Manufacturing PMI) เดือน
พฤษภาคม 2564 ปรับตัวลง -0.1 จุด เปน 51 จุด ตรงขามกับดัชนี
2 มิถุนายน 2564

ผูจัดการฝายจัดซื้อนอกภาคการผลิต (PMI Non-Manufacturing)
เดือน พฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้น +0.3 จุด อยูที่ระดับ 55.2 จุด
ตามอุปสงคของการอุปโภคบริโภคที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง
 กิจกรรมเศรษฐกิจเดือน เมษายน 2564 ทั้งการบริโภค การผลิต
ภาคอุต สาหกรรม และการลงทุ น ในสิ น ทรัพ ยถ าวรชะลอตั ว ลง
ยกเวนภาคตางประเทศที่ขยายตัวดี โดยการสงออกและการนําเขา
สิ น คา เดือน เมษายน 2564 ขยายตัวสูงถึง +32.3% (yoy) และ
+43.1% (yoy) ตามลํ า ดั บ สว นหนึ่ ง เป น ผลจากฐานต่ํ า ป ก อ น
นอกจากนี้ยังไดประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ทยอยประกาศมาตรการที่เขมงวดขึ้น
ไดแก ประกาศเพิ่มอัตราสวนเงินกันสํารองขั้นต่ํา (RRR) สําหรับ
เงิ น ฝากในรู ปสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศจาก 5% เป น 7% มีผ ล
ตั้ง แตวัน ที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อลดสภาพคลองของสกุลเงิน
ตางประเทศ ลดการไหลเขามาเพิ่มเติมของสกุลเงินตางประเทศ
และลดแรงกดดันตอการแข็งคาของเงินหยวน
 PBoC อัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปที่ 3.85% และ ประเภท 5
ป ที่ 4.65% เปน การคงอัต ราดอกเบี้ ย ติ ด ตอ กั น เป นเดื อนที่ 13
ในขณะที่ ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน
เมษายน 2564 ลดลงมาอยูที่ระดับ 1.8 ลานลานหยวน จากเดือน
ก อ นที่ 3.3 ลา นลา นหยวน เปน การลดลงของยอดปล อ ยกู เ งิ น
หยวน (New Yuan Loans) สิน เชื่ อนอกภาคธนาคาร (Shadow
Banking) และยอดออกหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทย : ผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอก 2 และ
3 สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 GDP ไตรมาส 1/2564 หดตัว -2.6% (yoy) จากผลกระทบของการ
ระบาดโควิ ด -19 ระลอกที่ 2 ในคลั ส เตอร ต ลาดกลางกุ ง
สมุ ท รสาคร ส ง ผลกระทบให ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนหดตั ว ลง
อยางไรก็ตาม ความสามารถในการจํากัดพิ้นที่ระบาดและปดเมือง
บางส ว น รวมถึ ง มาตรการกระตุ น การใช จ า ยของรั ฐ บาลช ว ย
บรรเทาผลกระทบ แมวาเศรษฐกิจจะหดตัวเมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ
ชวงเดียวกันปกอน แตหากเปรียบเทีย บกับไตรมาส 4/2563 GDP
ขยายตัว +0.2% (qoq) จากแรงขับเคลื่อนของการสงออกสินค า
และการลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เนื่ องจากการฟ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก
 เศรษฐกิจเดือน เมษายน 2564 เริ่มไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดระลอก 3 ของโควิด -19 ที่ ทํ า ให รัฐ บาลตอ งประกาศใช
มาตรการที่เขมงวดขึ้น แมวาจะไมรุน แรงเทากับการระบาดรอบ
แรก แตสงกระทบตอการใชจายและการลงทุนในประเทศ ในขณะ
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ที่การสงออกสินคาไดประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคา
ซึ่งชวยใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได
 อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน เมษายน 2564 เพิ่มสูงขึ้นเปน +3.41%
(yoy) สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเป น +0.30% (yoy)
เนื่อ งจากฐานการคํา นวณต่ําป กอ นที มีก ารป ด เมื องโดยเฉพาะ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและอาหารสด
 รัฐบาลยังคงใชนโยบายดานการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ โดย
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร พ.ร.ก. ใหอํานาจการะทรวงการคลังกู
เงิน ฯ เพิ่มเติม ที่ 500,000 ลานบาท คิด เปน สัด สวน 3.2% ของ
GDP โดยหากไม นั บ รวมงบประมาณด า นสาธารณสุ ข จะมี
งบประมาณที่ จ ะใช เ พื่ อ กระตุ น เศรษฐกิ จ คิ ด เป น วงเงิ น รวม
470,000 ลานบาท (3% ของ GDP) ซึ่ง นับวา เปน ปจจัย บวกตอ
การฟนตัวของเศรษฐกิจ
 สภาพัฒนฯ ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจลงมาอยูในชวง +1.5%
ถึง +2.5% (yoy) จากความไมแนนอนของการแพรระบาดโควิด19 และความลาชาในการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ

ปจจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2564
ปจจัยตางประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลักของโลก ไดแก

ตลาดตราสารทุนในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
เดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways
มาปดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น +0.66% (+10.46 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้
 MSCI ประกาศผลการปรับตะกราดัชนี Standard Index รอบใหม
มีการนํา SCGP และ CBG เขาสูการคํานวณดัชนี
 สหรั ฐ ฯ รายงานตั ว เลขเงิ น เฟ อ (CPI) เดือ น เมษายน ที่ ร ะดั บ
+4.2% สูงกวาระดับตลาดคาดที่ +3.6% อยางมีนัย
 สภาพัฒนรายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว -2.6% YoY และ
ขยายตั ว +0.2% QoQ ดี ก ว า ที่ ต ลาดคาดไว พร อ มปรั บ ลด
ประมาณการ GDP ปนี้ลงเหลือขยายตัว +1.5% ถึง +2.5% โดย
ปรับลดสมมติฐานนักทองเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน
 FOMC Minutes ชี้วา เริ่มมีคณะกรรมการบางคนเห็นควรให Fed
มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป
 กระทรวงพาณิชยรายงานยอดสงออกและนําเขาเดือน เมษายน
สู ง กว า ที่ ต ลาดคาดอย า งสํ า คั ญ โดยเป น ทางฝ ง ของสิ น ค า
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเรงมากขึ้น
 ระดั บ ธุ ร กรรม Reverse Repurchase Agreements (Reverse
Repo) ของสหรัฐฯ ทําระดับ New High ชี้ถึงสภาพคลองในระบบ
ที่มีมาก
 หุน กลุมอิเล็ก ทรอนิ ก ส ปรับ ตัว Outperform มากที่สุด หลัง ยอด
การสงออกดีขึ้นตอเนื่อง ในขณะที่หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว
Underperform มากที่สุด จากความกังวลต อการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม

ที่มา: Bloomberg
ปจจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คาดวา จะคงดอกเบี้ ยนโยบายที่
0.5% ตอป โดยในการประชุมลาสุด คณะกรรมการฯ ประเมินวา
อัตราดอกเบี้ยในปจจุบันอยูในระดับต่ําและสภาพคลองสูง แตการ
กระจายสภาพคลองใหกับธุรกิจและครัวเรือนที่ไดรับผลกระบจาก
โควิด-19 เปนสิ่งสําคัญมากกวาอัตราดอกเบี้ย

2 มิถุนายน 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
 YTD ของป 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +9.95% ในขณะที่
SET50 Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น +5.73% และ SETTRI Index
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +11.84%
 Sector ที่มี Performance ที่ดีกวาตลาดหุ น โดยรวม YTD ได แ ก
หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก อ สร า ง หมวด
อิเล็กทรอนิกส หมวดวัสดุกอสราง หมวดปโตรเคมี หมวดสื่อและ
สิ่งพิมพ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดการแพทย
 สําหรับ Sector ที่มี Performance แยกวาตลาดหุนโดยรวม YTD
ไดแก หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดพลังงาน
หมวดขนสงและโลจิสติกส หมวดธนาคารพาณิชย หมวดพาณิชย
และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แนวโนมตลาดหุนในประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
คาด SET Index แกวง ตัว ในกรอบ 1,550 – 1,650 จุด โดยมีปจจัย ที่
ตองติดตามอยางใกลชิด ดังตอไปนี้
 นักลงทุนตางชาติที่นาจะเริ่มกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุนไทยมาก
ขึ้น หลังผานพนชวงการปรับตะกราของดัชนี MSCI ไปแลว
 รายงานดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของประเทศสําคัญ
ทั้ง จีน ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่ง จะเปนปจ จัย ชี้นําตอ มายังภาคการ
สงออกในชวงถัดไป
 รายงานตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันที่ 4
มิถุนายน โดยหากตัวเลขจริงออกมาแข็งแกรงกวาตลาดคาด อาจ
ทํา ใหนัก ลงทุนตีความไปกอนไดวา Fed อาจมีก ารสงสัญ ญาณ
ผอนคันเรงการซื้อสินทรัพยในเร็วๆ นี้
 การประชุม ECB วันที่ 10 มิถุนายน โดยมีไฮไลทสําคัญอยูที่ทาที
ของ ECB วาจะมีการขยายระยะเวลาการซื้อสินทรัพยดวยอัตรา
เรงออกไปจากสิ้นเดือนมิถุนายนหรือไม
2 มิถุนายน 2564

 การประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 มิถุนายน ซึ่งถือเปนการประชุม
รอบใหญที่จะมีการเผยแพรประมาณการเศรษฐกิจ และ Dot plots
ออกมา
 การประชุ ม กนง. ในวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน คาดจะมี ก ารปรั บ
คาดการณเศรษฐกิจฉบับใหม
 พัฒ นาการของสถานการณโควิด -19 ในประเทศ รวมไปถึง การ
แจกจายวัคซีนตางๆ

ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนไทย เดือนมิถุนายน 2564 มากกวา
ดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Overweight)
ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือน พฤษภาคม 2564

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย เดือน พฤษภาคม เคลื่อนไหวในกรอบ
แคบ (sideway) ยกเวนในพัน ธบัตรระยะยาว 15 ป ที่เพิ่มมากถึง 8
bps ทําให 2-10 spread เพิ่มเปน 132 bps โดยปจจัยที่มีผลตอ การ
เคลื่อนไหวของพันธบัตรไทยไดแก

Foreign Investor Transaction as of 31 May 21
Lastest 3-month
Period
YTD MTD
Feb-21 Mar-21 Apr-21
Tenor < 1 Yr 1,596 -3,832 -2,877 -19,633 -11,572
Tenor > 1 Yr -6,443 7,810 33,892 54,189 11,187
Total
-4,847 3,977 31,015 34,557 -385
 แรงซื้อ-ขายของนักลงทุนตางชาติเปนปจจัยสําคัญ โดยในเดือน
พฤษภาคม ยอดรวมเปนการขายสุทธิเพียง 385 ลานบาท แตเปน
การขายพันธบัตรระยะสั้นกวา 1 ป และซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาว
โดยเฉพาะรุนที่มากกวา 10 ป ขึ้นไป
 ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST) โดยใน
ระหวา งเดื อน UST10 ป แตะระดับ สูง สุด ที่ 1.70% และลดลง
ต่ําสุดที่ 1.57%จาก ความกังวลเงินเฟอสหรัฐฯ ที่เรงตัวเพิ่มขึ้นใน
เดือน เมษายน อยางไรก็ตามนักลงทุนคลายกังวลหลังจากสมาชิก
หนา 7
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Fed หลายทา นให ค วามเห็ น ว า อั ต ราเงิ น เฟ อ ที่ เ ร ง ตั ว เป น เรื่ อ ง
ชั่วคราว
 ความกังวลตอการออกพันธบัตรเพิ่มในระยะตอไป หลังการออก
พ.ร.ก. กูเงินเพิม่ 5 แสนลานบาท เพื่อใชจายเกี่ยบกับโควิด-19
แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนในเดือนมีโอกาสผัน
ผวนจากอั ต ราผลตอบแทนในพั น ธบั ต รระยะยาวเปน หลั ก โดย
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเคลื่ อ นไหวได แ ก การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST) และแรงซื้อ-ขายจากนัก ลงทุน
ตางชาติเปนสําคัญ
 หุนกูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน : คาด Credit spread
ทรงตัวในระดับต่ํา เนื่องจาก 1) มีหุนกูที่ทยอยครบกํา หนดเป น
จํานวนมากขณะที่ก ารเสนอขายหุนกูเอกชนไมเพียงพอกับ ความ
ต อ งการลงทุ น 2) ในช ว งป 2564 ที่ ผ า นมาการถื อ ครองหุ น กู
ภาคเอกชนให ผ ลตอบแทนที่ สู ง กว า พั น ธบั ต รระยะยาวที่
ผลตอบแทนติดลบ

แนวโนมตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดือนมิถุนายน 2564
แนะนําน้ําหนักการลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)
 ตลาดอสังหาริมทรัพยไทยผันผวน เนื่องจากผลกระทบการระบาด
รอบ 3 และมาตรการเขมงวดของรัฐจะสง ผลตอรายไดคาเชาใน
ไตรมาส 2 ประกอบกับคาดวาเศรษฐกิจไทยจะชะชลอตัว ครึ่งป
แรก
 ปจจัยวัคซีนชวยใหกิจกรรมเศณษฐกิจฟนตัว สงผลเชิงบวกตอคา
เชาและรายไดฟนตัว
 อัตราดอกเบี้ย ระดับต่ํา และปจจัยราคา ทําให Yield Spread ยัง
นาสนใจ
 ปจจัยเสี่ยง ไดแก การระบาดระลอกใหม, มารตการปดเมืองและ
ปจจัยการเมือง และเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรงกวาคาด

ตลาดตราสารทุนตางประเทศ
ภาวะตลาดหุนตางประเทศ เดือน พฤษภาคม 2564

 แนะนําน้ําหนักการลงทุน เดือนมิถุนายน 2564 ตราสารหนี้
ภาครัฐไทยใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็ก นอย” ขณะที่ ตรา
สารหนี้ภาคเอกชนไทยใหน้ําหนัก “เทากับดัชนีอางอิง”

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน
31/05/2564
SETPREIT
(Total return)

พ.ค.

3 เดือน

6 เดือน นับจากตนป ป 2563

+1.41% +10.85% -1.51%

+0.11%

-23.1%

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เดือน พฤษภาคม 2564
 ตลาดอสั ง หาริม ทรั พ ย ไทยฟ น ตัว จากป จ จั ย การจ า ยป น ผลใน
เดือ นนี้ รวมถึ ง การการะจายวั ค ซี น เพิ่มมากขึ้น แก บุค คลทั่ ว ไป
อยางไรก็ตามการระบาดระลอก 3 และตัวเลขผูติดเชื้อเพิ่มสูง ขึ้น
ตอเนื่อง ทําใหตลาดกังวลผลประกอบการณในไตรมาส 2 และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการจัดหาวัคซีนไดเพียงพอตอ
ประชากรในประเทศ
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ป ทรงตัวอยูที่ 1.85%
 Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.1% และ Yield Spread ปรับ
ขึ้นมายูที่ +3.25% สูงกวาคาเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต

2 มิถุนายน 2564

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2564

 ความกังวลเรื่องเงินเฟอ (Inflation Fear) ที่เงินเฟอทั่วโลกปรับตัว
ขึ้ น โดย US CPI เดื อ น เมษายน +0.8% (MoM) และ +4.2%
(YoY) ขณะที่อัต ราเงิน เฟอ UK เพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาในเดื อ น
เมษายน โดย Consumer Price Index เพิ่มขึ้น +1.5% ในเดือน
เมษายน หลังจากเพิ่มขึ้น +0.7% ในเดือน มีนาคม
 จีน ดํา เนินมาตรการคุมเขมราคาสิน คาโภคภัณฑ สง ผลใหร าคา
เหล็กปรับตัวลงอยางรวดเร็วกอนราคาปรับตัวขึ้นตามอุปสงคและ
อุปทานในตลาด
 รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ยอนหลังเดือน เมษายน มี
เจาหนาที่บางทานเริ่มเปดชองทางใหมีการพูดคุยถึงการลดขนาด
เขา ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ใ นการประชุ มครั้ ง หน า นี้ ที่จ ะเปน การประชุ ม
FOMC ในเดือน มิถุนายน นี้
หนา 8
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 ผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ผานมา ไดประกาศ
โดยหลายบริ ษั ท ในดั ช นี ต ลาดหุ น ในแต ล ะประเทศมี ผ ลกํ า
แข็งแกรงและดีกวาการคาดการณของนักวิเคราะห
 ตัวเลขผูติด เชื้อโควิด-19 ในยุโรปและสหรัฐฯ รายวั นเพิ่มขึ้ น ใน
อัตราชะลอตัวลงหลังจากที่มีก ารกระจายวัคซีนปองกันโควิด -19
โดยสหรั ฐ ฯ มี ช ว ง Holiday Season สิ้ น เดื อ นหนุ น กิ จ ก รรม
เศรษฐกิจและการเดินทาง
 เดื อ นนี้ต ลาดหุ น ไต ห วั น ถู ก เทขายอยา งหนั ก เนื่ องจากรั ฐ บาล
ประกาศควบคุมโควิด-19 ไมใหระบาด อยางใดก็ดีต ลาดเริ่มทรง
ตัวและสามารถฟน ตั ว ไดโ ดยมี Fund Flow ไหลเขามาในตลาด
เอเชียเปนแรงบวกหนุน ประกอบกับตลาดหุนจีนปรับตัวโดดเดน
กวาตลาดหุนอื่นทั่วโลกและภูมิภาค
 MSCI World
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ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2564
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 งบประมาณสหรัฐฯ ที่เปดเผยถึงการใชจายทั้งหมดสูงกวา 6 ลาน
ล านดอลลารต ลอดทศวรรษหน า และเพิ่มขึ้นเปน 8.2 ลานล า น
ดอลลาร ในปอีก 10 ปขางหนา ซึ่งกอนหนานี้ทําเนีย บขาวได ลด
แผนโครงสรางพื้นฐานมูลคา 2.25 ลานลานดอลลารของ นาย โจ
ไบเดน เป น 1.7 ล า นล า นดอลลาร ทั้ ง นี้ น าง เจเน็ ต เยลเลน
รั ฐ มนตรี ค ลั ง สหรั ฐ ฯ เป ด เผยแผนงบประมาณป 2565 ของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะทําใหสหรัฐฯ เปนหนี้ที่สูงกวาขนาด
ของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แตจะไมทําใหเกิดแรงกดดันดานเงินเฟอ

MSCI Emerging Market

May-17

 ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ เป ด เผยการทํ า ธุ ร กรรม Reverse Repo
Program (RRP) ที่มากกวาการเขาซื้อสินทรพย รายเดือนที่ ระดั บ
1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ สะทอนมุมมองของธนาคารกลาง
ตองการดูดซับ liquidity โดยคาดวาเปนปจจัยลบที่จํากัด ขณะที่
ตลอดเดือน พฤษภาคม Fed ยังเขาซื้อสินทรัพยโดยสวนใหญเปน
สินทรัพยพันธบัตรรัฐบาล (Treasuries)

me an

ที่มา : Bloomberg 31 พฤษภาคม 2564

แนวโนมตลาดตราสารทุนตางประเทศ เดือน มิถุนายน 2564
 แนะนํ า Slightly Overweight ทั้ ง หุ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
และ หุนประเทศเกิดใหม
 แนวโนมเศรษฐกิจโลกปรับตัวขึ้น กระตุนอุปสงคมวลรวม เงินเฟอ
ที่ปรับตัวขึ้น หากปจจัยดานแรงงานที่ดีจะชวยกระตุน ใหเศษฐกิจ
ขยายตัวและหนุนรอบการฟนตัววัฎจักรนี้นาจะดําเนินตอไป และ
OECD ปรับเพิ่มประมารการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปนี้
 คาดวาตลาดไดรับรูแนวโนม Fed Tapering ไปพอสมควรแลว อีก
ทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลงชั่วคราว
ลดความกังวลดานเงินเฟอลงและกระตุนกลุมเทคใหฟนตัวระยะ
สั้น
 การปรับขึ้นของการคาดการณผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ในตลาด Global Emerging Markets และ Asia ex Japan มีการ
ปรั บตั วขึ้นในอัตราที่ต่ํา กวา กลุมประเทศพัฒ นาแลว ถูกกดดัน
โดยการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ และ
การฟนตัว ที่ไม เทา กัน ในหลายตลาด สงผลกดดันตออัต รากํ า ไร
ของบริษัท
 คาเงินหยวนแข็งคาสุด ในรอบ 3 ป จากสัญญาณเงินเฟอที่เริ่มถูก
นําเขาไปสูจีนจากราคาสินคาโภคภัณฑที่ปรับตัวขึ้นสูง ในขณะที่
ภาคการผลิตเริ่ม ชะลอตัวลง Manufacturing PMI ปรับตัว ลงไป
อยูที่ 51 ในเดือนพฤษภาคมจาก 51.1 ในเดือนที่ผานมา โดย New
export order ได ป รั บ เข า สู ภ าวะหดตั ว ที่ 48.3 จาก 50.4 ทาง
Regulator ของจีนไดออกมากลาววา “The yuan exchange rate
cannot be used as a tool to stimulate exports nor to offset
the impact of surging commodity prices, and fluctuations
are normal” และ PBOC ไดมีการเพิ่มเงินสํารองตางประเทศจาก
หนา 9
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5% เปน 7% ในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ทําใหคาดวาการปรับตัวขึ้น
อยางรวดเร็วของคาเงินหยวนจะจํากัด
 ในเดือนที่ผานมาการแพรระบาดของโควิด -19 ใน อิน เดีย และ
อเมริกาใต ไดกดดันตอการคาดการณของอุปกรณอิเล็ก ทรอนิกส
ตางๆ เชนใน อีกทั้งยอดขายในจีนที่ออนกวาคาดไดสงผลกดดั น
ตอทั้ง หว งโซก ารผลิต อีก ทั้ง การผลิตที่ขัด ของดว ยจากทั้ง การที่
ตองชะลอการผลิตในบางสวนในอินเดีย และความเสี่ยงในไตหวัน
จากทั้งโควิด-19 น้ําแลง และไฟดับในไตหวันที่กดดันตอตลาดหุน
โดยในเดือนมิถุนายนคาดวาหลังจากที่ยอดติดเชื้อใหมในหลาย
ประเทศเริ่มที่จะปรับตัวลงจะทําให sentiment ภาพรวมการลงทุน
พื้นตัวขึ้น รวมถึงระดับ Valuation ที่กลับมาใกลระดับคาเฉลี่ย ทํา
ใหตลาดเกิดใหมมีความนาสนใจมากขึ้น

ตลาด REITs โลก
ภาวะตลาด REITs เดือน พฤษภาคม 2564
 ภาวะตลาด REITs ตางประเทศเดือน พฤษภาคม ปรับตัวขึ้น โดย
ดัชนี Dow Jones Real Estate ปรับตัวขึ้น +1.1% นําโดย ยุโ รป
+5.3% จากการเปดเมืองมากขึ้น
 REITs ปรับตัวขึ้น Outperform หุน เนื่องจากผลดําเนินงาน REITs
ทยอยประกาศแข็งแกรง โดยรวมดีกวาที่นักวิเคราะหคาดการณ
 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ยื น อยู ร ะดั บ ต่ํ า
ประมาณ 1.6% ดีตอ REITs และ ธนาคารกลางทั่วโลก ยืนยันจะ
ยังคงดอกเบี้ยระดับต่ําตอไป
 ตลาดกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ลดลง แมวาตัวเลขผูติด
เชื้ อ โควิ ด -19 จะยั ง เพิ่ม ขึ้ น ทั่ ว โลก แต มีก ารดํ าเนิ น มาตรการที่
เขมงวดเพื่อควบคุมโควิด-19 ทําใหตลาดคาดวาแตละประเทศจะ
กลับมาเปดการเดินทางขามประเทศกระตุนทองเที่ยวเร็วขึ้น

แนวโนมตลาด REITs ตางประเทศเดือน มิถุนายน 2564 แนะนํา
ลงทุนมากกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Overweight)
 ปจจัยหนุนจากการที่ Fed ECB BOJ หนุนนโยบายการเงิ น ผอ น
คลาย เขาซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมทําใหสภาพคลองอยูระดับที่สูง โดย
ที่การเขาซื้อสินทรัพยของ ECB ในอัตราเรงผานโปรแกรม PEPP
ส ง ผลหนุ น REITs ซึ่ ง ได ป ระโยชน จ ากเศรษฐกิ จ โลกฟ น ตั ว
งบประมาณสหรัฐฯ ที่เปดเผยการใชจายทั้ง หมดสูง กวา 6 ลาน
ลานดอลลารตลอดทศวรรษหน า และเพิ่มขึ้นเปน 8.2 ลา นล าน
ดอลลาร ในปอีก 10 ปขางหนา โครงสรางพื้นฐานมูลคา 1.7 ลาน
ลานดอลลาร ประกอบกับสหรัฐฯ มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและ
นโยบายการเงิ น ผ อ นคลายของ Fed เป น ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น, การเปดประเทศเพิ่มขึ้น โดยหาก
เมืองนิว ยอรก กลั บมาเป ด คลายล็ อ กดาวนใ นเดื อน กรกฎาคม
2564 ตามแผน คาดว า จะเป น บวกต อ REITs โรงแรม, Retail
REITs ที่จะมีการจับจายใชสอยกระตุน, ยอดผูติดเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศกลุมประเทศพัฒ นาแลวเริ่มชะลอตัว ทั้งในสหรัฐฯ และ
ยุโรปบางประเทศ, หลายประเทศทยอยจายวัคซีนปองกันโควิด-19
เพื่อกลับมาเปดประเทศ อีกทั้ง REITs เอเชีย ยกเวนประเทศญี่ปุน
คอนขาง Laggard
 ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก 1) ยอดผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น
จากการระบาดจะเปน ปจจัยที่ทํา ใหเศรษฐกิจฟนตัว ยากขึ้น และ
กดดัน REITs เอเชีย 2) ตัวเลขเศรษฐกิจเชน การวางงาน อัตรา
เงิ น เฟ อ ซึ่ ง จะกระทบกั บ การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก 3) การ
ประชุ มธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ เกี่ย วกั บ นโยบายการเงิ น หรื อ มี
โอกาสที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐฯ จะสง สั ญ ญาณลดขนาดเข า ซื้ อ
สินทรัพยในชวงครึ่งหลังของป 2564
ตลาดสินคาโภคภัณฑ - ตลาดน้ํามัน

ภาวะตลาดน้ํามัน เดือน พฤษภาคม 2564

ที่มา : Bloomberg 30 พฤษภาคม พ2564

2 มิถุนายน 2564

 ราคาน้ํา Brent มันปรับตัวขึ้นไปแตะ 70 เหรียญตอบารเรล โดย
ระหวางเดือนมีความผันผวนจากความกังวลทั้งในดานการ Lock
down ในหลายประเทศในตลาดเกิด ใหม และการกลั บ มาผลิ ต
น้ํ า มั น เพิ่ ม ขึ้ น ของ Iran แต ด ว ย Inventory ที่ ล ดลงเหนื อ ความ
คาดหมาย และการอัตราการฉีดวัคซีนในตลาดพัฒนาแลว สง ผล
ใหราคาน้ํา มัน กลับ มาแตะ 70 เหรียญตอบารเรลสําหรับ Brent
และ 67 เหรี ย ญต อ บาร เ รลสํ า หรั บ WTI โดยล า สุ ด OPEC+
คาดการณปริมาณการใชน้ํา ในปนี้จะไปถึง 96.5 ลานบารเรลตอ
วั น ใน และยั ง คงแผนการเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ไปจนถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม
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แนวโนมตลาดน้ํามัน เดือน มิถุนายน 2564 แนะนําน้ําหนักการ
ลงทุนเทากับดัชนี (Neutral)
 คา เงิน ดอลลารส หรัฐฯ กลับมาออนคา เมื่อเปรีย บเทียบกั บคู ค า
หลัก ความคาดหวังอุปสงคน้ํามันดิบโลกปรับตัวขึ้นจากการเป ด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตค วามเสี่ยงเชิงลบตอความตองการใช
น้ํามันในประเทศในกลุมตลาดเกิดใหมจากการระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น ใหน้ําหนักการลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
 สัญญาณที่ลดลงของ Inventory โดย Petroleum stocks ไดลดลง
ไ ป ที่ ร ะ ดั บ ค า เ ฉ ลี่ ย 5 ป ก ด ดั น ใ ห Brent Curve เ ข า สู
Backwardation มากขึ้นกวาเดิม เปนสัญญาณถึงความตองการ
ใชในปจจุบันที่สูง โดยจากการคาดการณของ Goldman Sachs
จะยังคง Deficit 1.8 ลานบารเรลตอวันในไตรมาส 2/2564 จาก
การ Reopening ของเศรษฐกิจในกลุมประเทศพัฒนาแลว
 บริษัท Big Oil ในสหรัฐฯเริ่มที่จะถูกกดดันจากทั้ง IEA และ ผูถือ
หุน ในการที่จะผลัก ดัน สูก ารลด Carbon Emission สง ผลใหแรง
กดดันในราคาน้ํา มันจาก ความเสี่ย งของการเพิ่มกําลังการผลิ ต
ของกลุ ม Shale Oil มี จํ า กั ด นอกเหนื อ จากนั้ น ซึ่ ง Bank of
America คาดแม ว า EV จะมี ย อดขายเป น 34% ของรถยนต
ทั้ง หมด Demand ของน้ํา มัน จะไป peak ที่ป 2570 ที่ประมาณ
109 ลานบารเรลตอวัน อีกทั้งยังเห็นความชัดเจนมากขึ้น ในการ
กลับมาผลิตน้ํามันของ Iran แลวดวย

ตลาดสินคาโภคภัณฑ – ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคํา เดือน พฤษภาคม 2564
 กองทุน SPDR Gold Trust ที่เปนกองทุนที่ลงทุนทองคําเปนอันดับ
ต น ๆของโลก ล า สุ ด ในเดือ น เมษายน-พฤษภาคม กลั บ มาซื้ อ
ทองคํา โดยตลอดเดือน พฤษภาคม ยอดรวมกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 26
ตั น ทํ า ให ย อดรวมสุ ท ธิ ม าที่ ร ะดั บ 1,043.21 ตั น ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม นอกจากนี้ยอดรวมของ ETF ทองคําทั่วโลกปรับตัวขึ้น
ในเดือน พฤษภาคม สูระดับ 101 ลานออนซ สอดคลองกับมุมมอง
ของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นเปนเดือนที่ 2
 Commodity Future Trading Commodity (CFTC) เป ด เผยยอด
สถานะ Net Long ทองคําของผูจัดการกองทุน มีสถานะคงคา ง
126,903 สัญ ญา ปรับ ตั ว เพิ่ มขึ้ น 100.9% MTD โดยยอด Long
ลาสุดอยูที่ 162,961 สัญญา ขณะที่ยอด Short ลาสุดอยูที่ 36,058
สัญญา
 อัต ราผลตอบแทนพั นธบัต รรัฐ บาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับ ตั ว ลง
ขณะที่พันธบัตรระยะสั้นยังคอนขางนิ่ง ทั้งนี้ US Bond Yield อายุ
2 มิถุนายน 2564

10 ป ป รั บ ตั ว ลงมาที่ 1.58% ลดลง 3-5 bps จากปลายเดื อ น
เมษายน ขณะที่ดอลลารสหรัฐฯออนคาเทียบกับสกุลหลัก 6 สกุล
สําคัญ ดวยปจจัยหนึ่งคือคาเงินเยนที่แข็งคาหลังจากที่นักลงทุน
เขาซื้อสินทรัพยปลอดภัยเชนสกุลเงินเยน
 ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ เผยเข า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ต อ เนื่ อ งในเดื อ น
พฤษภาคม ตามเปาหมายเขาซื้อสินทรัพยของธนาคารกลางอยาง
นอย 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน ซึ่งนับตั้งแตเกิดวิกฤต
โควิด-19 เมื่อปที่แลว แลวธนาคารอัดฉีดสภาพคลองเทาตัวทําให
ยอดงบดุลของธนาคารกลางปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 7.9 ลานลาน
ดอลลาร สหรั ฐฯ สูง สุดเปน ประวั ติก ารณ ขณะที่ธ นาคารกลาง
สหรั ฐ ฯ เป ด เผยการทํ า Reverse Repo ทว า ตลาดยั ง รอการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เดือน มิถุนายน

แนวโนมตลาดทองคํา เดือน มิถุนายน 2564 แนะนําน้ําหนักการ
ลงทุนเทากับดัชนี (Neutral)
 ด ว ยปจ จั ย หนุ น เชน ถ อ ยคํ าลา สุ ด ของประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯที่คาดวาธนาคารกลางจะยังดําเนินนโยบายการเงิน ผ อน
คลายตอเนื่องตลอดป 2564 โดยคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0%-0.25%
และคงวงเงิน เข า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ทั้ ง Treasuries และ MBS ที่ 1.2
แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน, ปริมาณเงิน ในระบบทรงตั ว
ระดับสูงแมหลายประเทศจะมีการเปดเผยตัวเลขลาสุดแผวตัวลง
จากป ที่ ผา นมา, สถานการณ ก ารเมื อ งระหว า งจี น และสหรั ฐ ฯ
พร อมที่จ ะตึง เครีย ด หลัง จากที่ ก ารประชุม รมว. ตา งประเทศ
ระหวางสองชาติยังไมมีค วามคืบหนา, ความผันผวนของคา เงิน
อาจทําใหค นหั น เขา หาทองคํ าในฐานะสิ น ทรั พยป ลอดภั ย เพื่ อ
ประกันความเสี่ยง, Fund Flow จากนักลงทุนเทขาย Bitcoin และ
Crypto-Currency อื่นๆ แลวหันมาเขาซื้อทองคําแทน
 ส ว นป จ จั ย กดดั น ได แ ก ความชั น ของเส น อั ต ราผลตอบแทน
พั น ธบั ต รสหรั ฐ ฯ ปรั บ ตั ว ขึ้ น (Normal Yield Curve) สะท อ น
เศรษฐกิจปรับตั วขึ้น และตลาดคาดวา ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ มี
โอกาสที่จะดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวในระยะขางหนาไดเชนกัน
อีกทั้งเงินเฟอที่ปรับตัวขึ้นอาจกดดัน ใหธนาคารกลางสหรัฐฯ สง
สั ญ ญาณนโยบายการเงิ น ตึ ง ตั ว ซึ่ ง จะเป น ป จ จั ย ลบต อ ราคา
ทองคํา, คา เงิน ดอลลาร ส หรั ฐฯ มีโอกาสแข็ งค าตอ เนื่ อ งกดดั น
ราคาทองคําในฐานะที่เปนตนทุนของราคา ทั้งนี้แมวาตลาดจะเชื่อ
ในพลังของ Fed ที่จะคงนโยบายการเงินผอนคลาย ทวาหากใน
การประชุ ม FOMC ระหว า งวั น ที่ 15-16 มิ ถุ น ายน Fed ส ง
สัญญาณลดขนาดเขาซื้อ สินทรัพยในทันทีจะเปน ปจ จัยเสี่ ยงต อ
ราคาทองคําและตลาดทองคํามีโอกาสผันผวน, ตัวเลขเศรษฐกิจที่
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ฟนตัวไดดี ประกอบกับความคืบหนาการฉีดวัคซีน อยางตอเนื่อง
อาจลดความนา สนใจของทองคําไปบางสว นจากการลดการถือ
ครองสิ น ทรั พ ย ป ลอดภั ย (Safe Asset) ของนั ก ลงทุ น ที่ ต องการ
เปดรับความเสี่ยงมากขึ้นโดยการหันไปซื้อหุน
ตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2564 ตราสารหนี้ตางประเทศใหผลตอบแทน
ดังนี้

ลดลง) ตลาดจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 1516 มิถุน ายน วา จะยัง คงขนาดซื้ อสิน ทรัพยที่ 1.2 หมื่นล านต อ
เดือนหรือไม หรือจะลดการเขาซื้อขนาดสินทรัพยลงจากตั ว เลข
ทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดีกวาคาดการณ
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให น้ํา หนัก การลงทุ น สํ าหรั บ หุ นกู เ อกชน
คุณภาพดี (IG) ใหน้ําหนักต่ํากวาดัชนีอางอิง (Underweight)
และหุนกูผ ลตอบแทนสูง (HY) ต่ํากวาดัชนีอางอิง เล็ กนอ ย
(Slightly Underweight) แมวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัว
คอยๆดีขึ้น หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดการผอนคลายนโยบาย
ทางการเงิน จะสงผลเชิงลบตอเครดิตเชนกัน

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
 เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัต รรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง 3 bps
จาก 1.62% (30/4/2564) มาอยูที่ 1.59% (28/5/2564)
 ตัว เลขเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ ออกมาดี สะทอนถึงเศรษฐกิจที่ ฟ น ตั ว
อาทิ

- ตัว เลขการจางงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือน เมษายน ปรับ
เพิ่มขึ้น 7.42 แสนตําแหนง สูงสุดในรอบ 7 เดือน
- ยอดขอรับสวัสดิการจางงานเบื้องตนสหรัฐฯ อยูระดับต่ําที่สุด
ใหม 4.06 แสนคนในสัปดาหกอน
- อัต ราเงิน เฟอทั่วไปสหรัฐฯเดื อ นเมษายน เรงตัวขึ้น +0.8%
MoM (+ 4.2% YoY) ซึ่ ง เกิ ด จา ก ฐา นตั ว เล ขที่ ต่ํ า และ
สอดคลองกับการเปดเมือง
- การบริโ ภคภายในประเทศเพิ่ มขึ้ น +11.3% QoQ สูงกว า ที่
ตลาดคาดที่ +10.9%
 รัฐบาล นาย โจ ไบเดนไดเปดเผยรางงบประมาณ ซึ่งวงเงินมาก
ที่ สุ ด ตั้ ง แตส งครามโลกครั้ง ที่ สอง วงเงิ น ประมาณ 6 ลา นล า น
เหรียญสหรัฐฯ โดยจะทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ ขาดทุนการคลังสูงกวา
1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยงบประมาณดังกลาวจะใชจากการ
ขึ้นภาษีนิติบุคคลและคนที่มีรายไดสูงในสหรัฐฯ
 แมวาตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีกวาที่ตลาดคาด และเศรษฐกิจ
คอยๆฟนตัว อัตราผลตอบแทนกลับเครื่องไหวในกรอบแคบๆ อัน
เนื่องมาจากที่ผานมาอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นมาระดับหนึ่ง
แลว

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
 ตลาดพัน ธบั ต รรัฐ บาลตลาดพั น ธบัต รรั ฐ บาล ให น้ํ าหนั ก
นอยกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Underweight) คาดวา
เส น อั ต ราผลตอบแทน (Yield) จะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น (ราคา
2 มิถุนายน 2564

สรุปสภาวะคาเงิน เดือนเมษายน 2564
 ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ (DXY) ออนคาลง -1.25% จากระดับ 90.97
สู ร ะดั บ 89.83 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยดั ช นี ด อลลาร
สหรัฐฯ ออนคาลงตอเนื่องจากเดือน เมษายน หลังจากที่ตัวเลขจาง
งานเดือน เมษายน ของสหรัฐฯ ขยายตัวต่ํากวาที่ตลาดคาดการณ
โดยตั ว เลขการจ า งงานนอกภาคเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 266,000
ตํ า แหน ง ในเ ดื อ น เมษายน ต่ํ า กว า ที่ นั ก วิ เ คราะ ห ค าด ไว
ที่ระดับ 1,000,000 ตําแหนง สวนอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นสูระดับ
6.1% ในเดือน เมษายน สวนทางกับที่ตลาดคาดวาจะลดลงสูระดับ
5.8% ขณะที่ยอดคาปลีกพื้นฐาน ซึ่งไมรวมยอดขายรถยนต น้ํามัน
วัสดุกอสราง และอาหาร รวงลง -1.5% ในเดือน เมษายน

สภาวะคาเงินหลักกลุม G-10
 คาเงินยูโร (EUR/USD) แข็งคาขึ้น +1.37% จากระดับ 1.21 สู
ระดับ 1.22 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยคาเงินยูโร แข็งคาขึ้น
สวนทางกั บ ค าเงิ น ดอลลาร สหรั ฐฯ ที่ออนคา ลง โดยในช ว งต น
เดือนยอดคาปลีกของยูโรโซนปรับตัวขึ้น +2.7% ในเดือน มีนาคม
(MoM) ขณะที่ในชวงปลายเดื อนตัวเลข Markit Manufacturing
PMI (May) เบื้องตน อยูที่ระดับ 63.1 เพิ่มขึ้นจากระดับ 62.8 ของ
เดือนกอนหนา สวนตัวเลข Markit Services PMI (May) เบื้องตน
อยูที่ระดับ 55.1 เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.5 ของเดือนกอนหนา สวน
ตัวเลข Unemployment Rate (Apr) ปรับตัวลดมาที่ระดับ 8.0%
 คาเงินปอนด (GBP/USD) แข็งคาขึ้น +2.19% จากระดับ 1.39
สูระดับ 1.42 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยคาเงินปอนด แข็ง
คาขึ้น สวนทางกับคาเงิน ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลข ยอดคา
ปลีกของอังกฤษปรับตัวขึ้น +9.2% ในเดือน เมษายน (MoM) สวน
ตั ว เลข Markit Manufacturing PMI (May) เบื้ อ งต น อยู ที่ ร ะดั บ
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66.1 ปรั บตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ 60.9 ของเดื อนก อ นหน า และ
Markit Services PMI (May) เบื้ องต น อยู ที่ ร ะดับ 61.8 ปรั บ ตั ว
เพิ่ ม ขึ้ น ระดั บ จาก 61 ของเดื อ นก อ นหน า อย า งไรก็ ต าม
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึ่งเปนที่ปรึกษาของ
รัฐบาลอังกฤษ ไดรายงานวามีสัญญาณบงชี้วาสหราชอาณาจัก ร
เขาสูระยะแรกของการแพรระบาดระลอกที่สามจากการพบผู ติด
เชื้อรายใหมเปนสายพันธุอินเดีย
 คาเงินเยน (USD/JPY) ออนคาลง -0.51% จากระดับ 109.02 สู
ระดับ 109.58 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยคาเงินเยน ออน
คาลงหลังจากที่ญี่ปุนประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มอีก 3 จังหวัด และ
ใชมาตรการคุมเขมโควิด ใน 6 จังหวัด โดยผูติดเชื้อโควิด-19 ทั่ว
ประเทศยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง สวนการจัดการฉีดวัคซีนในประเทศ
ยังคงลาชา ขณะที่ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1/2564 (QoQ) เบื้องตน
ปรับตัวลดลง -1.3% จากที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสกอนหนาที่ +2.8%
โดยตัวเลข Unemployment Rate (Apr) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ
+2.8% จากระดั บ +2.6% ขณะที่ ตั ว เลข Retail Trade (Mar)
ขยายตัวลดลง -4.5% จาก +1.2% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา

ฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจเลื่อนไปเปนไตรมาสแรกของป 2566
จากเดิมที่เคยมองไววาจะเริ่มฟนในชวงไตรมาส 3 ของป 2565 แต
ยังคงมีภาคการสงออกที่จะปรับดีขึ้นตอเนื่องตามการฟนตัวของ
อุปสงคจากประเทศคูคา ซึ่งชวยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรม
แนวโนมคาเงินเดือนมิถุนายน 2564
DXY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 89.00-92.00
EUR/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.20-1.23
GBP/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.40-1.43
USD/JPY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 108.00-111.00
USD/CNY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.30-6.50
USD/THB คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80-31.30

สภาวะคาเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 คาเงินหยวน (USD/CNY) แข็งคาขึ้น +1.60% จากระดับ 6.47 สู
ระดับ 6.37 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยคาเงินหยวน แข็งคา
ขึ้นตอเนื่อง จากการที่จีนไดกําหนดอัตราคากลางเงินหยวนลาสุด
ที่ 6.3682 หยวนตอดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่รายงานล าสุดระบุ วา
จีนพบผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหมในประเทศเพิ่มขึ้น 20 รายเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม สวนใหญเปนการติดเชื้อไวรัสสายพันธุอินเดีย
ขณะที่ทางการจีนไดประกาศล็อกดาวนเ มืองกวางโจว เมืองเอก
ของมณฑลกวางตุง อยางไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังคง
ทรงตัวในทิศทางที่ดี โดยตัวเลข Non-Manufacturing PMI (May)
อยูที่ระดับ 55.2 จากระดับ 54.9 ในเดือนกอนหนา สวนตัวเลข
NBS Manufacturing PMI (May) อยูที่ระดับ 51 จากระดับ 51.1
ในเดือนกอนหนา
 คาเงินบาท (USD/THB) ออนคาลง -0.22% จากระดับ 31.13 สู
ระดับ 31.19 (03/05/2564 - 31/05/2564) โดยคาเงินอ อนค า
ในชวงตนเดือน และกลับมาเริ่มแข็ งคาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ มีก าร
ประกาศใหประชาชนทั่วไปสามารถเขารับการฉีดวัคไดตั้งแตวันที่
7 มิถุน ายน ขณะที่ธ นาคารแห ง ประเทศไทยได ค าดว า ตั ว เลข
เศรษฐกิจของไทย ยังคงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ได รั บ ผลจากการระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ใน
ประเทศ ซึ่งจํานวนผูติดเชื้อรายใหมตอวันยังคงเพิ่มขึ้น มองวาการ
2 มิถุนายน 2564
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แนะนํากองทุน เดือน มิถุนายน 2564
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ( M-MIDSMALL )

 กองทุน M-MIDSMALL กองทุนเนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโนมการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราสวนการลงทุนเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เน็กซ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( MGTECH )

 กองทุน MGTECH กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) คือ BGF Next Generation
Technology Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ ( MCHINA )

 กองทุน M-CHINA ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพีย งกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares บริหารจัด การโดย Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกว ารอยละ 80 ของมู ลค าทรัพ ยสิ นสุท ธิข อง
กองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด เอเชีย ( M-DIVA )

 กองทุน M-DIVA เนนลงทุนในหุนของบริษัทที่มีรายไดหลักจากธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพในการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว (Rising Dividend) เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดี คัดเลือกหุนของบริษัทมีการเติบโตของรายไดอยางยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในราคาที่สมเหตุสมผล กองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และกระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวนของพอรตการลงทุน และลงทุนประเทศตางๆในเอเชีย เชน ไทย ฮองกง ใตหวัน
จีน และสิงคโปร เปนตน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ( M-ATECH )

 กองทุน M-ATECH ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ตราสารทุนตางประเทศ ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ย วของกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ย วกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อีเมอรจิ้ง มารเก็ต ( M-EM )

 กองทุน M-EM มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging
Markets Leading Companies Fund บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอ ย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิล อินคัม ( MPII )

 กองทุน MPII เนนลงทุนในสินทรัพยคุณภาพสูงของไทยและตางประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ หุนสามัญ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยสินทรัพยที่ลงทุนมีอัตราการจายปนผลสูงอยางสม่ําเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลคาของสินทรัพยในระยะยาว
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คําเตือน

 เอกสารนี้เปนลิ ข สิ ทธิ์ ของบริ ษัทหลักทรั พยจั ดการกองทุนเอ็ม เอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจั ดทํา ขึ้น เพื่อ ให ผูสนใจได รับ ทราบ
เกี่ย วกับสินคาและบริการของเอ็มเอฟซี และใชสําหรับการนํา เสนอ
ภายในประเทศไทยเทานั้น

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการหามลอกเลีย นขอมูลในเอกสารนี้ หรือ
หามแจกจายเอกสารนี้ หรือหามทําสําเนาเอกสารนี้ หรือหามกระทํา
การอื่นใดที่ ทําใหสาระสํา คัญ ของเอกสารฉบั บนี้เปลี่ย นไปจากเดิ ม
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเอ็มเอฟซี
 ขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ไดอางอิงจากแหลงที่มาของขอมูลที่เชื่อถือ
ได แตมิไดหมายความวา เอ็มเอฟซี ไดรับ รองในความถูก ตอ งและ
ครบถวนของขอมูลดังกลาวเนื่องจากขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับชวงเวลาที่นําขอมูลมาใชในการอางอิง
 ขอมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนเพียงความเห็นเบื้องตน
เทานั้น มิใชคํามั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแตอยางใด
 เอกสารนี้ไมไดผานการตรวจสอบหรื อรับรองจากหนวยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะตองทําดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบั บนี้
กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่โดยตรง

 ผลการดํา เนิ น งานในอดี ต ของกองทุ น มิ ไ ดเ ป นสิ่ งยื นยั นถึง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเป ดเอ็ มเอฟซี อินเตอรเนชั่ นแนล สมารท ฟนด (I-SMART),
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมารท อินคัม (M-SMART INCOME),
กองทุ น เป ดเอ็ มเอฟซี อิ น คัม พลั ส ห า มขายผู ลงทุ น รายย อ ย (MINCOMEAI), กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี ดิ วิ เ ดนด เอเชี ย (M-DIVA),
กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ดี เ วลลอป มาร เ ก็ ต (IDEVELOP), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ออยล ฟนด (IOIL), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด (I-GOLD),
กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร เ นชั่ น แนล เรี ย ลเอสเตท ฟ น ด (IREITs), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรั คเจอร
เฟล็ ก ซิ เ บิ ล อิ น คั ม (MPII), อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
(Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตา งประเทศ โดยขึ้นอยูกั บ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
 กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บางสวนหรื อ ทั้ งหมด ตามแตสภาวการณ ในแตล ะขณะ ดังนั้ นจึ งมี
โอกาสไดรับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิ ใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเมื่อเห็นวาการลงทุน
ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตนและผูลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได
 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกลา วเมื่อมี ความเขา ใจในความ
เสี่ ย งของสั ญญาซื้อขายลว งหนา และผู ลงทุน ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
 ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูลเปนลายลักษณอักษร (Customer
profile) ให บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ นส ว นบุ ค คลสามารถแจ ง ให ลู ก ค า
ทราบวาการเสนอนโยบายการลงทุนใหลูกคานั้น บริษัทไดพิจารณา
ขอมูลเพียงเทาที่ลูกคาใหบริษัทเทานั้น
 ขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืน
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