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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยลงทุน 1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

อั ตราผลตอบแทน
ลํ าดั บ

สิ นทรั พยลงทุน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป ไตรมาส 3 9 เดื อนแรก ป
ป 2564
2564
ป 2564
2564

1 สิ นค าโภคภัณฑ

14.2%

14.7%

4.1%

36.2%

2 ตลาดหุนไทย

10.5%

0.9%

2.1%

13.8%

3 หุน กู ภาคเอกชนต างประเทศที่มคี วามนาเชื อถือต่ํ ากวาระดั บนาลงทุน

0.7%

2.3%

0.7%

3.7%

4 หุน กู ภาคเอกชนไทย

0.9%

1.3%

0.5%

2.8%

5 กองทุนตลาดเงิน

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

6 พัน ธบัตรรัฐบาลต างประเทศ

-3.3%

0.9%

0.0%

-2.5%

เศรษฐกิจโลกผานจุดสูงสุดไปแลว ในไตรมาส 2 ป 2564 แต
ยังคงเผชิญกับการระบาดโควิด-19 สายพันธุเดลตาในหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุมประเทศตลาดเกิดใหมที่มี
อั ต ราการได รั บ วั ค ซี น ต า นโควิ ด -19 ในระดั บ ต่ํ า รวมทั้ ง
ป ญ หาติ ด ขั ด ด า นอุ ป ทานทํ า ให ต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ และราคา
สิน คาโภคภัณ ฑเ พิ่ มขึ้น สรางแรงกดดันต อการฟน ตั ว ทาง
เศรษฐกิ จและสร า งความกัง วลว า อั ต ราเงิ น เฟ อ จะสู ง ขึ้ น
ปจจัย ดังกลาวสง ผลกระทบเชิงลบตอการลงทุนในชวงไตร
มาส 3 ป 2564 ทั้ง การลงทุน ในตลาดหุ น และตราสารหนี้
ยกเว น การลงทุ น ในกลุ ม สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ที่ ใ ห อั ต รา
ผลตอบแทนสูงสุดในกลุมสินทรัพ ยลงทุน ที่ +4.1% ขณะที่
การลงทุนหุนในกลุมตลาดเกิดใหมใหผลตอบแทนต่ํา สุด ติด
ลบ -8.8% จากการระบาดโควิด-19 และผลกระทบเชิง ลบ
จากรัฐบาลจีน ออกกฏหมายควบคุ มที่เขมงวดขึ้ น ในกลุ ม
ธุรกิจ Internet และ Non-Internet รวมถึงปญหาของบริษัท
พัฒนาอสังหาริม ทรัพยเ อเวอร แกรนด สวนตลาดหุ น กลุ ม
ประเทศพัฒนาอัตราผลตอบแทนติดลบ -0.4% จากความ
กังวลเงินเฟอและนโยบายที่เขมงวดขึ้น ตรงขามกับตลาดหุน
ไทยที่ใหผลตอบแทนเป น บวก +2.1% ที่ไดประโยชน จ าก
เงินทุนไหลเขาในเดือน สิงหาคม จากคาเงินออน แมวาจะมี
การระบาดโควิด-19 จนตองปดเมืองบางสวน

การลงทุนในตราสารหนี้ใหอัตราผลตอบแทนที่แตกตางกั น
หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สงสัญญาณลดมาตการเขา
8 หุน กู ภาคเอกชนต างประเทศ
-5.5%
4.1%
-0.2%
-1.8%
ซื้อสินทรัพยปลายป 2564 แตการขึ้นดอกเบี้ยยังตองใชเวลา
9 ตลาดหุนกลุ มประเทศพัฒนาแล ว
4.5%
7.3%
-0.4%
11.8%
และอัตราเงินเฟอที่ทรงตัวสูงทําใหธนาคารกลางตองปรับขึ้น
10 กองทุน อสั งหาริ มทรั พยและโครงสร างพื้นฐานต างประเทศ
6.9%
9.3%
-0.6%
16.1%
ดอกเบี้ย เชน รัสเซีย สงผลใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
11 กองทุน อสั งหาริ มทรั พยและโครงสร างพื้นฐานไทย
-0.2%
2.6%
-3.9%
-1.6%
ตางประเทศและไทยติดลบที่ -0.0% และ -0.2% ตามลําดับ
12 ตลาดหุนกลุ มตลาดเกิดใหม
1.9%
4.4%
-8.8%
-3.0%
ตรงขามกับหุนกูภาคเอกชนตางประเทศที่มีความนาเชื่อ ถือ
ต่ํากวาระดับการลงทุนและหุนกูภาคเอกชนไทยที่ยังใหผลตอบแทนเปนบวกที่ +0.7% และ +0.5% ตามลําดับ
7 พัน ธบัตรรัฐบาลไทย

-0.3%

0.4%

-0.2%

0.0%

แนวโนมการลงทุนไตรมาส 4 ป 2564 ปจจัยสนับสนุน ไดแก การเปดเมืองหลังจากที่มีการกระจายวัคซีนโควิด-19 แพรหลาย แผนการใชจายและ
ลงทุนของสหรัฐฯ แตจะยังถูกกกดันจากความไมแนนอนที่ยังสูง ไดแก การระบาดและการกลายพันธุของไวรัสโควิด-19 ปญหาติดขัดดานอุปทาน
อัตราเงินเฟอที่ทรงตัวในระดับสูง สรางความกังวลตอภาวะ Stagflation และการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ประเด็นที่ตองติดตาม ไดแก
การปรับขึ้นเพดานหนี้และแผนการขึ้นภาษีในสหรัฐฯ และความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร ซึ่งการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงยังมีแนวโนมที่จะใหอัต รา
ผลตอบแทนที่ดีกวาสินทรัพยปลอดภัย ในกรณีที่นักลงทุนรับความเสี่ยงไดสูง แนะนําใหทยอยเขาลงทุนในกลุมสินทรัพยเสี่ยงเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังคง
ตองใชความระมัดระวัง และควรกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ไมควรกระจุกตัวอยูในสินทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
ทั้งนี้ ยังคงแนะนําใหจัด Asset Allocation แบบกระจายความเสี่ย งและใชก ลยุทธแบบ Selective เลือกกองทุนที่ Active สามารถปรับเปลี่ ยนกล
ยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวะการณเศรษฐกิจและการลงทุน
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คําแนะนําการลงทุนสําหรับ เดือนตุลาคม 2564
การแจกจายวัคซีนในอัตราเพิ่มขึ้น จํานวนผูติด เชื้อโควิด-19 ทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะใน
กลุมประเทศพัฒ นาแลว และการใชจายดานการคลังในยุโรปและญี่ปุน ใหน้ํา หนักการ
ลงทุนในหุนโดยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักตลาดหุนประเทศพัฒ นาแลว “สูง กวาเกณฑอางอิงเล็กนอ ย” สวนตลาดหุนในกลุ ม

ตลาดเกิดใหม ใหน้ําหนัก “เทากับเกณฑอางอิง” ถึงแมวาจะไดประโยชนจากการฟนตัว ของ
เศรษฐกิจโลกแตยังเผชิญกับการระบาดโควิด-19 และการฉีดวัคซีนที่ลาชา
 ใหน้ําหนั กตลาดหุ นไทย “เทากับเกณฑ อางอิ ง ” การทยอยผอ นคลายมาตรการป ดเมือ ง และ

รัฐบาลเพิ่มกรอบนโยบายการคลังเปน 70% ของ GDP ชวยใหออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจได
อยางตอเนื่อง แตมีความเสี่ยงจากปญหาการเมืองภายในประเทศ
อัต ราเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวในระดับ สูงจากราคาสินคาโภคภัณ ฑและปญหาติดขัด ดาน
อุป ทาน ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ มีแนวโนมลดการเขา ซื้ อสินทรั พยต ามมาตรการ QE และ
อุป ทานพันธบัต รสหรัฐ ฯ ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นหลัง สภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ เปนปจจัย
กดดันใหอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น ใหน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้รวม
“ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภ าครัฐตางประเทศ ใหน้ําหนัก “ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอ ย” และตราสารหนี้
เอกชนตางประเทศ ใหน้ําหนัก “เทากับเกณฑอางอิง” จากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
 ตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ไทยให น้ํ า หนัก “น อ ยกวา เกณฑ อ า งอิง เล็ ก น อ ย” ขณะที่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย ใหน้ําหนัก “เทากับเกณฑอางอิง” สอดคลองกับการเคลื่อนไหวของตางประเทศ

การทยอยเปด เศรษฐกิจ ราคาบานและที่ดินปรับ ขึ้นในหลายประเทศ เชน สหรัฐ ฯ และ
ญี่ปุน อีกทั้ง สวนตางผลตอบแทนเงิน ปน ผลยัง มี ค วามน า สนใจ ใหน้ําหนักการลงทุ น ใน
กองทุนอสังหาริมทรัพยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหนํา้ หนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไทย “เทากับเกณฑอางอิง” หลังจากที่รัฐบาลทยอยผอน
คลายมาตรการปดเมือง และลดการกักตัวนักทองเที่ยวตางชาติเหลือ 7 วัน แตยังมีความเสี่ยง
จากจํานวนผูติดเชื้อที่ยังใกลเคียงระดับหมื่นราย

ใหน้ําหนักการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ “เทากับเกณฑอางอิง”
 คาดมีการฟนตัวของความตองการใชน้ํามัน แตเริ่มจะเห็น การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ ทั่ ว โลก
โดยเฉพาะในกลุมประเทศตลาดเกิดใหมที่ยัง มีค วามเสี่ย งสูง ใหน้ํา หนักการลงทุน “เทา กั บ
เกณฑอางอิง”
 ความกังวลตอภาวะเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นทําใหทองคํามีความนาสนใจในฐานะเปนสินทรัพยปองกัน
ความเสี่ยงจากเงินเฟอ แตมีความเสี่ยงที่ Fed สงสัญญาณหยุดมาตรการ QE ใหน้ําหนักการ
ลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
-1 นํ าหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงเล็กน้อย
-2 นํ าหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงมาก
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0

นํ าหนักการลงทุน เท่ากับเกณฑ ์อ้างอิง

1
2

นํ าหนักการลงทุน สู งกว่าเกณฑ ์อ้างอิงเล็กน้อย
นํ าหนักการลงทุน สู งกว่าเกณฑ ์อ้างอิงมาก
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แบบจําลองน้ําหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได เดือนตุลาคม 2564

ประเภทสินทรั พย

ความเสี่ ยงต่ํา
Strategic
Tactical

ความเสี่ ยงปานกลาง
Strategic
Tactical

ความเสี่ ยงสู ง
Strategic
Tactical

ตราสารหนี้

64%

62%

36%

34%

12%

10%

หนี้ไทย

59%

58%

27%

26%

5%

5%

5%

4%

9%

8%

7%

5%

ตราสารทุ น

28%

29%

54%

55%

40%

77%

หุนไทย

13%

13%

28%

28%

0%

36%

หุนต างประเทศ

15%

16%

26%

27%

40%

41%

การลงทุ นทางเลื อก

8%

9%

10%

11%

12%

13%

REIT ไทย

6%

6%

8%

8%

9%

9%

REIT ต างประเทศ

0%

1%

0%

1%

0%

1%

น้ํามัน

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

หนี้ตางประเทศ

ทองคํา
อั ตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง
(% ตอป)
ค าความเสี่ ยง
(%)

3.50%

6.29%

8.42%

4.09%

7.59%

10.42%

ผลการดําเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจําลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือนตุลาคม 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 กันยายน 2564
 จํานวนผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลก ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 มีจํานวน 234.5 ลานราย เพิ่มขึ้น +7.5% (mom) แตชะลอ
ลงจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้น +10.3%(mom) อัตราการเสียชีวิตทรง
ตัวที่ 2.1% หลังจากที่หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจ
หลักในกลุมพัฒนาแลวไดเรงการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น

ว า “ หากเศรษฐกิ จ ยั ง ฟ น ตั ว ต อ เนื่ อ งตามที่ ค าดการณ ไ ว
คณะกรรมการเห็นวาการชะลอการเขาซื้อ สินทรัพย (QE Taper)
ใกลถึงจุดเริ่มตนแลว (May soon be warranted)” เปลี่ยนแปลง
ไปจากแถลงการณในการประชุมรอบกอนที่ระบุวา Fed จะทําการ
ประเมิ น พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ต อ ไปในการประชุ ม เดื อ น
ขางหนา

 ขอมูลการฉีดวัคซีนจาก Our World in Data ณ วันที่ 29 กันยายน
2564 ทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 รวมเข็ม 1 และ 2
คิดเปน 45.2% ของประชากรโลก ซึ่งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุน
และจีน ที่เปนเศรษฐกิจหลักของโลก มีอัตราการฉีดรวมเข็ม 1 และ
2 มากกวา 60% ของประชากร ขณะที่ประเทศกํา ลังพัฒนาโดย
สวนใหญยังมีอัตราการฉีดต่ํากวา 50% ของประชากร

 ประมาณการทางเศรษฐกิจ แมวาในป 2564 Fed จะปรับลดการ
เติบโต แตปรับเพิ่ม ในอีก 2 ปขางหนา ซึ่งเปนการเติบโตสูง กว า
ระดับศักยภาพ สอดคลองกับอัตราการวางงาน ที่คาดวาจะลดลง
ตอเนื่อง สะทอนเศรษฐกิจและการจางงานเต็มที่ ในขณะที่ไดปรับ
เพิ่มคาดการณอัตราเงินเฟอขึ้นแตยังสอดคลองกับเปาหมายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประเทศสหรัฐฯ : ธนาคารกลางคงดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน
ไมเปลี่ยนแปลง แตมีทาทีเขมงวดขึ้น
 เศรษฐกิจผานจุด สูงสุดจากฐานต่ํา และกําลังชะลอตัว ลงกลั บสู
ภาวะปกติ หลังจากที่มาตรการชว ยเหลื อแรงงานด านการคลั ง
ทยอยสิ้นสุดลง และการระบาดโควิด-19 สายพันธุเดลตา โดยการ
จางงานนอกภาคเกษตร เดือน สิงหาคม 2564 เพิ่มขึ้น 2.35 แสน
ตําแหนง เพิ่มขึ้นต่ําสุดในรอบ 7 เดือน อัตราการวางงานลดลงเปน
5.2% ของกําลังแรงงาน หลังจากที่เปดเศรษฐกิจการจางงานเรง
ตัวขึ้นไปกวา 1 ลานตําแหนงในเดือนกอนหนา ในขณะเดียวกั น
อัตราคาจางแรงงาน (Average Hourly Earnings) เดือน สิงหาคม
เพิ่มขึ้น +0.6% (mom) ซึ่งคาจางสูงกวากอนโควิด-19 เกือบ 10%
สะท อ นป ญ หาขาดแคลนแรงงานที่ ยั ง คงอยู ท า มกลางอุ ป สงค
แรงงานที่อยูในระดับสูง ซึ่งอาจเปนแรงกดดันตอเงินเฟอในระยะ
ตอไป แมวาอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน เดือน
สิงหาคม 2564 ขยายตัวในอัตราชะลอลงเปน +5.3% (yoy) และ
+4.0% (yoy) ตามลําดับ
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเปนเอกฉันท (11-0)
คงอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย Fed Funds Rate ไว ที่ ร ะดั บ ต่ํ า 00.25% ตอป และคงมาตรการเขาซื้อสินทรัพยที่ 120,000 ลา น
ดอลลารสหรัฐฯ โดยระบุเชนเดิมวาจะคงอัตราดอกเบี้ยอยูที่ระดับ
ดั ง กล า วจนกว า ตลาดแรงงานจะอยู ใ นระดั บ ที่ค ณะกรรมการ
ประเมิน วาเปนระดับการจา งงานเต็มอัต รา (Full Employment)
และอัต ราเงินเฟออยูที่หรือใกลเ คียงระดับ +2% (yoy) และเกิน
ระดับดังกล าวพอสมควร (Exceed Moderately) เปนระยะเวลา
หนึ่ง (For some time) แตในการประชุมรอบนี้ Fed ไดระบุเพิ่มเติม
5 ตุลาคม 2564

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
(GDP)
ประมาณการเดือนมิ ถุนายน 2564
อัตราการว างงาน
(Unemployment Rate)
ประมาณการเดือนมิ ถุนายน 2564
อัตราเงิ นเฟอที่วัดจากการใช จายสวนบุคคล
(PCE Inflation)
ประมาณการเดือนมิ ถุนายน 2564
อัตราเงิ นเฟอที่วัดจากการใช จายสวนบุคคล
(ไม นับรวมอาหารและพลังงาน) (Core PCE Inflation)
ประมาณการเดือนมิ ถุนายน 2564

2564

2565

2566

2567

คาดการณ
ระยะยาว

5.9

3.8

2.5

2.0

1.8

7.0

3.3

2.4

-

1.8

4.8

3.8

3.5

3.5

4.0

4.5

3.8

3.5

-

4.0

4.2

2.2

2.2

2.1

2.0

3.4

2.1

2.2

-

2.0

3.7

2.3

2.2

2.1

-

3.0

2.1

2.1

-

-

 แนวโนมของดอกเบี้ย (Dot Plot) ของ Fed เปนไปในทางที่เขมงวด
ขึ้ น โดยคณะกรรมการ 9 จากทั้ ง หมด 18 ท า น ที่ มองปรั บ ขึ้ น
ดอกเบี้ยในป 2565 และมี Fed Members 3 ทานมองขึ้นดอกเบี้ย
ถึง 2 ครั้ง สวนป 2566 และ 2567 ชี้วาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยปละ 3
ครั้ง โดยคงคาดการณอัตราดอกเบี้ยระยะยาว (Longer-run Rate)
ที่ 2.5% ตอป

กลุมยูโร : การระบาดโควิด-19 สายพันธุเดลาและปญหาติดขัด
ดานอุปทานสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 การบริโภคลดลง โดยยอดคาปลีก เดือน กรกฎาคม 2564 กลับมา
หดตั ว -2.3% (mom) ในขณะที่ ค วามเขื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภคในเดื อ น
สิงหาคม 2564 ลดลงมาที่ระดับ -5.3 จุด จากความกังวลตอภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในระยะขางหนา
หนา 5
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 อย า งไรก็ ต าม ยอดปล อ ยสิ น เชื่ อ ให กั บ ภาคครั ว เรื อ นขยายต ว
เพิ่มขึ้น +4.2% (yoy) สวนยอดปล อยสิ นเชื่ อภาคธุรกิจชะลอลง
เล็กนอย +1.8% (yoy) ยังสะทอนภาพการฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ตําแหนงเมื่อครบวาระ) ในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน พฤศจิกายน
นี้ ซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของนาย Kishida ไม
เปลี่ยนแปลงมากนักจากภาวะการณปจจุบัน

 อั ต ราเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไป (HICP inflation) เดื อ น สิ ง หาคม 2564
ขยายตั ว +3.0% (yoy) ส ว นอั ต ราเงิน เฟ อพื้น ฐาน (Core CPI)
ขยายตัว +1.6% (yoy) เนื่องจากฐานที่ต่ําในชวงเดี ย วกัน ของป
กอน โดยเฉพาะจากการลดภาษี มูลค า เพิ่ ม (VAT) ชั่ว คราวของ
เยอรมั น ราคาน้ํ า มั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการเป ด เศรษฐกิ จ ที่ ห นุ น
กิ จ กรรมภาคบริ ก ารท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ป ญ หาขาดแคลนด า น
อุปทาน ซึ่งนาจะเปนเพียงปจจัยชั่วคราวเทานั้น

 ธนาคารกลางญี่ปุน (BoJ) มีมติค งนโยบายการเงินเดิ ม คงเป า
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว
ที่ -0.1% สําหรับเงินสํารองสวนเกินของธนาคารพาณิชย (Excess
Reserve) และคงเปาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป
(Yield Curve Control: YCC) ไวที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหว
ในกรอบ +/-0.25% และคงเปาการเขาซื้อสินทรัพยตางๆ โดยมี
มุ ม มองว าเศรษฐกิ จ ญี่ ปุน มีแ นวโน มดี ขึ้น แม ว า จะยั ง คงอยู ใ น
สถานการณ เ ลวร า ยจากผลกระทบจากโควิ ด -19 ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ โดยการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยัง คง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาการสงออกและการผลิตบางสวนไดรับ
ผลกระทบจากขอจํากัดดานอุปทาน ดานการบริโภคยังคงซบเซา
เนื่องจากแรงกดดันดานการบริโภคในภาคบริการ สวนการลงทุน
ของธุรกิจฟนตัวขึ้น แมวาจะยังออนแอในบางอุตสาหกรรม

 ธนาคารกลางยุ โ รปคงดอกเบี้ ย นโยบายไว ที่ ร ะดั บ ต่ํ า และคง
นโยบายการเขาซื้อสินทรัพยที่เดือนละ 20,000 ลานยูโร แตไดสง
สัญญาณที่จะปรับลดวงเงินเขาซื้อสินทรัพยพิเศษผานมาตรการ
Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) สําหรับไตร
มาส 4 โดยระบุวา คณะกรรมการมีความเห็นวาจะสามารถรักษา
สภาวะทางการเงินใหคงอยูในระดับที่นาพึงพอใจได ทามกลาง
เศรษฐกิจที่ฟนตัวไดดี แนวโนมเงินเฟอที่ดีขึ้น
ประเทศญี่ปุน : การระบาดของโควิด -19 สงผลกระทบตอ การ
บริโภค ในขณะที่การสงออกสินคาเปนปจจัยหนุนเศรษฐกิจตาม
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
 การระบาดของโควิ ด -19 และการขาดแคลนเซมิค อนดั ก เตอร
ส ง ผลให ก ารบริ โ ภคและการผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศ
กลับมาหดตัว ในเดือน สิงหาคม 2564 ยอดคาปลีกหดตัว -4.1%
(mom) และผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว -3.2% (mom)
อยางไรก็ตาม สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น โดย
จํานวนผูติดเชื้อใหมลดลงเหลือ วัน ละ 2,000 กวาราย จากเฉลี่ย
17,000 รายตอวันในเดือน สิงหาคม 2564 รวมถึงจํานวนผูที่ไดรับ
วั ค ซี น อย า งน อย 1 เข็ มกว า 70% และได รับ วั ค ซี น เต็ ม จํ า นวน
(Fully Vaccinated) แลวเกือบ 60% ซึ่งจะเปนปจจัยบวกตอ การ
บริโภคในชวงที่เหลือของป
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจยัง คงไดรับแรงหนุน จากภาคต างประเทศ
โดยการสง ออกสิ น คาเดื อน สิง หาคม 2564 ขยายตั ว +26.2%
(yoy) ชะลอลงจาก +37.0% (yoy) ในเดือนกอน
 การเลือกตั้งประธานพรรค LDP ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นาย
Fumio Kishida ไดรับชัยชนะ และมีกําหนดจะไดรับการแตงตั้งให
เป น นายกรัฐ มนตรี ใ นการประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ในวั น ที่ 4
ตุลาคม ที่ผานมา และจะเปนตัวแทนชิงตํ าแหนงนายกรัฐ มนตรี
ของพรรค LDP (แทนนาย Yoshihide Suga ที่ ป ระกาศลงจาก
5 ตุลาคม 2564

ประเทศจีน : โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2564 ชะลอตัวลง เนื่องจาก
สถานการณอุทกภัย, การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุ Delta ทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งปญหาการขาดแคลนชิป
(Semiconductor Chips Shortages) ส ง ผลให ก ารการส ง ออก
สินคา ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรัพยถ าวรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยอดคาปลีก ชะลอลง ในขณะที่อัตราการ
ว า งงาน (Survey Unemployment Rate) เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยเป น
5.1% ของกําลังแรงงาน
 โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอลงตอเนื่องจากผลกระทบของปญหา
การติดขัดดานอุปทาน โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิต
ของทางการจี น (Official Manufacturing PMI) เดื อ น กั น ยายน
2564 ปรับตัวลง -0.5 จุด เปน 49.6 จุด ปรับตัวลงติดตอกันเปน
เดือนที่ 7 ที่นาสังเกต คือ ดัชนียอยที่ลดลงเปนคําสั่งซื้อสินคาใหม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สะทอนความตองการสินคาที่ชะลอ
ล ง อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ดั ช นี น อ ก ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต ( Official
Nonmanufacturing PMI) ปรั บ ตั ว ขึ้ น +5.7 จุ ด เป น 53.2 จุ ด
หลังจากการระบาดโควิด-19 ดีขึ้น
 รัฐบาลจีนออกกฏหมายควบคุมความปลอดภัย ของขอมูล กอน
หน า นี้ ไ ด อ อกกฎควบคุ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความบั น เทิ ง
การศึกษาภาคเอกชน การเลนเกมส ทรัพยสิน และการประกันภัย
และยั ง เน น ถึ ง นโยบาย “ความเจริ ญ รุง เรือ งร ว มกั น (Common
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Prosperity)” ซึ่ง คาดวา จะเป น ประเด็ น หลั ก สํา หรับ การควบคุ ม
ธุรกิจภาคเอกชน
ประเทศไทย : การระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบตอเนื่องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
 การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตา การใชมาตรการปด
เมือ งบางสว นเพื่อควบคุ มการระบาดโควิ ด-19 และปญหาการ
ติดขัดดานอุปทาน (Supply Disruption) ทั่วโลก สงผลใหเครื่องชี้
กิจกรรมเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2564 ดานการใชจายในประเทศ
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการบริโภคภาคครัวเรือนที่ห ดตัวมากขึ้ น
ตามความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลงและความไมมั่นใจตอรายได
ในอนาคต ในขณะที่การการลงทุนชะลอตัวลง แมวารัฐบาลจะมี
มาตรการพยุงกําลังซื้อก็ตาม

ปจจัยทางเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2564
ปจจัยตางประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางญี่ปุนและธนาคารกลางยุโรป ดังนี้
วันที่

เหตุการณ

27-28 ตุลาคม 2564

กอนหนา

ผลสํารวจของ Bloomberg

การประชุมธนาคารกลางญี่ปุน
BOJ Monetary Policy Rate (% pa)
BOJ Yield Curve Control (%)
BOJ Monetary Base (Tril ion Yen)

28 ตุลาคม 2564

-0.10%

-0.10%

0% +/- 2.5%

0% +/- 2.5%

80.0

80.0

การประชุ มธนาคารกลางยุโรป
ECB Main Refinancing Rate (% pa)

-0.50%

-0.50%

ECB Deposit Facility Rate (% pa)

0.30%

0.30%

0.00% - 0.25%

0.00% - 0.25%

ECB Marginal Lending Facility Rate (% pa)

ที่มา: Bloomberg

 การสง ออกสิน คา ชะลอตัวลงสอดคลองกับความตองการสิ น ค า
ของประเทศคูคาหลักเนื่องจากการระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น มี
ผลตอเนื่องใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง ในขณะที่จํานวน
นัก ทอ งเที่ย วต างประเทศเริ่ มลดลงจากการระบาดโควิด -19 ที่
รุนแรงขึ้น

 สภาสหรัฐฯ ตองอนุมัติรางกฎหมายเพดานหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ (Defaults) ภาครัฐ ฯ ที่ อาจเกิด ขึ้ น หลั ง วั น ที่ 18
ตุลาคม 2564 (ตามการประเมินของกระทรวงการคลัง ) ซึ่งจะ
สง ผลใหเกิดความเสี่ ย งที่ อาจถู ก ปรับลดอัน ดั บความนาเชื่ อ ถื อ
(Credit Rating) ของประเทศ

 อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน สิงหาคม 2564 ลดลงเปน -0.02% (yoy)
สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานชะลอลงเปน +0.07% (yoy) เนื่องจาก
มาตรการลดภาระคาครองชีพของภาครัฐ ในการลดคาเลาเรี ยนคาธรรมเนียมการศึก ษา คากระแสไฟฟาและคาน้ําประปา และ
ราคาสินคาในกลุมอาหารสดหลายชนิดลดลงคอนขางมาก

 ปลายเดื อ น ตุล าคม 2564 คณะกรรมการระดั บ สูง ของพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต จี น จะมี ก ารประชุ ม เพื่ อ กํ า หนดนโยบายที่ สํ า คั ญ
สําหรับป 2565 และหารือเกี่ยวกับสถานการณสํา คัญตางๆ เชน
ประเด็นเรื่องฮองกง แผนการควบคุมบริษัทขนาดใหญในประเทศ
รวมถึง ประเด็นดานการจัดการขอมูลของบริษัทขนาดใหญ

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ
0.50% ตอป มีมติเปนเอกฉันท 7 ตอ 0 เสียง โดยใหน้ําหนัก กั บ
การสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจเปนสําคัญ และประเมินวา
เศรษฐกิจป 2564 และ 2565 จะขยายตัวใกลเคียงกับที่ประเมินไว
ในการประชุมครั้งกอนจากผลบวกของการกระจายวัคซีนและการ
ผ อ นคลายมาตรการควบคุ มการระบาดที่ เ ร็ว กว าคาด แต ยั ง มี
ความไมแนนอนสูง คณะกรรมการฯ เห็นวามาตรการภาครัฐตอง
เรงสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดานมาตรการดานการเงินมี
ความคืบหนา มากขึ้น แตยังตองเรง ผลั ก ดัน การกระจายสภาพ
คล อ งและปรั บ โครงสร า งหนี้ ข องกลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบอย า ง
ตอเนื่อง ซึ่ง คณะกรรมการฯ เห็น วามาตรการด า นการเงิ น จะมี
ประสิทธิผลมากกวาการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปจจุบันอยูในระดับต่ํา
จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว

5 ตุลาคม 2564

ปจจัยในประเทศ
 การทยอยผอนคลายมาตรการเขมงวดเพื่อควบคุมการระบาดของ
โควิด-19 รวมทั้งมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของรัฐบาล

ตลาดตราสารทุนไทย
เดื อนกั น ยายน เป น เดื อนที่ต ลาดหุ น ไทยแกว ง ตั ว Sideways
down มาป ด ที่ 1,605.68 จุ ด ลดลง -2.02% (-33.07 จุ ด ) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้
 ดัชนีภาคการผลิตทั่วโลกออนแรงตอเนื่อง โดยเฉพาะยอดคําสั่งซื้อ
ใหม สว นหนึ่ ง เป น ผลมาจากป ญ หา Supply Disruption สง ผล
กดดันตอภาคการสงออกของไทย
 กลุม OPEC และพันธมิตร ยืนยันมติการคืนกําลังการผลิตวันละ 4
แสนบารเรลในเดือนตุลาคม เมื่อรวมกับสต็อกน้ํามันดิบทั่วโลกที่
ทําจุดต่ําสุดใหม จึงทําใหราคาน้ํามันดิบปรับสูงขึ้นตอเนื่อง
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 ซาอุ ดิ อ าราเบี ย ประกาศลดส ว นต า งราคาน้ํ า มั น OSP เดื อ น
ตุลาคม มายังโซนเอเชีย สงผลบวกตอกลุมโรงกลั่น
 ราคา LNG ทําจุดสูงสุดตอเนื่องจากความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
หลังหลายประเทศเริ่มเปดเมืองมากขึ้น
 หุน DELTA ปรับลงแรงในเดือนนี้ และกดดัน SET Index ลดลง 11 จุด จากการที่ ตลาดหลัก ทรัพ ยฯ อาจใชเกณฑคํานวณดัช นี
ใหม
 นั ก ลงทุ น กั ง วลกั บ ป ญ ห า วิ ก ฤ ติ สภ าพ ค ล อง ของ บ ริ ษั ท
Evergrande ของจีน จนเกิด Panic ในตลาด High Yield
 ประมาณการ Dot Plots รอบใหมของ Fed มีสัญญาณที่ Hawkish
มากขึ้น สงผลให Bond Yield ขยับขึ้น
 หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Outperform มากที่สุด จากขา ว
การจั ด โครงสร า งทางธุ ร กิ จ ใหม ข อง SCB ในขณะที่ หุ น กลุ ม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลง
ของหุน DELTA เปนสําคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แนวโนมตลาดหุนในประเทศ เดือนตุลาคม 2564
คาด SET Index แกวง ตัว ในกรอบ 1,520 – 1,650 จุด โดยมีปจจัย ที่
ตองติดตามอยางใกลชิด ดังตอไปนี้
 การคลาย Lockdown ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ นาจะทํา
ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น สงผลบวก
ตอกลุม Domestic Demand
 ความเปนไปไดที่ภาครัฐจะมีก ารออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิ จ
เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศขยายเพดาน
หนี้สาธารณะเปน 70% ตอ GDP คาดวาจะเปนปจจัยเชิงบวกตอ
การบริโภคภาคเอกชน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนกันยายน 2564
 YTD ของป 2564 SET Index ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น +10.79% ขณะที่
SET50 Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น +5.92% และ SETTRI Index
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +13.79%
 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
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดสื่อและสิ่งพิมพ หมวด
การแพทย หมวดปโตรเคมี หมวดพาณิชย หมวดธนาคารพาณิชย
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดวัสดุกอสราง
 สําหรับ Sector ที่มี Performance แยกวาตลาดหุนโดยรวม YTD

 ดั ช นี ภ าคการผลิ ต ทั่ ว โลกที่ ยั ง คงอ อ นแรงอย า งต อ เนื่ อ ง จาก
ปรากฏการณ Restocking ที่ผอนคลายลง และปญหา SupplyChain Disruption มองเปน ปจ จั ยเสี่ ยงสํ า คั ญ ต อ มายัง ภาคการ
สงออกของไทยในชวงถัดไป โดยเฉพาะกลุมสินคาอุตสาหกรรม
 พัฒนาการของ Bond Yield สหรัฐฯ ที่คาดวาจะมีการเรงตัวขึ้นตอ
หรือไม หากปรับขึ้นอีก จะสงผลกดดันตอตลาดหุนทั่วโลก
 การประชุม รวมของสมาชิกกลุม OPEC และพันธมิตร ในวันที่ 4
ตุลาคม ยังคงระบุจะคืนกําลังการผลิตเขาสูตลาดในระดับที่เดิมที่
4 แสนบารเรลตอวัน
 คาดการประชุ ม ECB, BoJ ในเดื อ นตุ ล าคมนี้ จะไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สําคัญ

ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนไทย เดือนตุลาคม 2564 เทากับดัชนี
อางอิง (Neutral)

ไดแก หมวดขนสงและโลจิ สติก ส หมวดพลังงาน หมวดพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย และหมวดอิเล็กทรอนิกส
5 ตุลาคม 2564
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ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนกันยายน 2564

Summary of Related Foreign Investor Transaction Data as of 30 Sep 21
All numbers are in THB Million Baht
Foreign Investor Transaction in Thai Bond Market
Lastest 3-month
Period
2019 2020
Jun-21 Jul-21 Aug-21
Tenor < 1 Yr
-139,349 -76,613 18,087 -14,520 27,223
Tenor > 1 Yr
53,793 7,831 24,473 6,145 18,293
Total
-85,556 -68,782 42,560 -8,376 45,516

YTD

MTD

-9,072 -20,463
80,677 -16,686
71,605 -37,149

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนตุลาคม 2564

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในเดือน กันยายน ปรับเพิ่มขึ้นในทุกรุน
โดยรุน 2 ป ขึ้นไป เรง ตัว สูง ขึ้น 10-37 bps ทํา ใหความชั นของเส น
อัต ราผลตอบแทน (2-10 spread) เพิ่มขึ้น +20 bps เปน 133 bps
โดยปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของพันธบัตรไทยไดแก
 ธปท. ไมลดอัตราเงินนําสง FIDF เพิ่ม ทําใหนักลงทุนที่ซื้อเก็งกําไร
จากการลดดอกเบี้ย นโยบายมีก ารปรับลดการถือครองพัน ธบัต ร
สอดคลองกับผลการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่มีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ตามคาด โดยผลโหวตคงดอกเบี้ย
เปนเอกฉันท 7-0 ทําใหนักลงทุนมองวาดอกเบี้ยนโยบายจะไม มี
การลดเพิ่มอีก
 ผลการประชุ ม FOMC วันที่ 21-22 กันยายน ที่ผา นมา Fed คง
อัตราดอกเบี้ยตามคาด แตผลการประชุมออกมาในโทน Hawkish
มากขึ้น ผลการประชุมทํา ใหต ลาดคาดวา Fed จะประกาศ QE
Tapering ในระยะใกลนี้ (ชวง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564) และ
เริ่มปรับลด QE ปลายป 2564 ขณะที่สมาชิก Fed ใหน้ําหนักการ
ขึ้นดอกเบี้ยป 2565 เพิ่มมากขึ้น
 สํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพิ่มอุปทานพันธบัตรรัฐ บาล
สํา หรับปงบประมาณหนาจาก 850 พันลานบาท เปน 1,000 –
1,300 พันลานบาท เพื่อรองรับการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
สอดคลองกับการปรับกรอบหนี้สาธารณะจาก 60% เปน 70% ตอ
GDP

 ตราสารหนี้ภ าครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนปรับตัว สูง ขึ้น แบบ
Bear Steepening จากปจจัยลบตางๆ ไดแก 1. มุมมองดอกเบี้ย
นโยบายที่เปลี่ยนไปหลังผลการประชุม กนง. รอบลาสุดกลับมาคง
ดอกเบี้ยแบบเอกฉันท (7:0) ทําใหนักลงทุนคาดวาจะไมมีก ารลด
ดอกเบี้ ย เพิ่ ม อี ก 2. การประกาศ QE Tapering ของFed ใน
ระ ย ะ ใ ก ล นี้ 3 . อุ ป ท า น พั น ธ บั ต ร (LB Supply) สํ า ห รั บ
ป ง บประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก เพื่ อ เร ง อั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น เข า ระบบ
เศรษฐกิจและเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 4. การลด
การถือครองพันธบัตรนัก ลงทุนตางชาติ ซึ่งปจจัยลบขางตน ลวน
กดดันใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยระยะกลาง-ยาวปรับ
เพิ่มได
 หุนกูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน : คาด Credit Spread
จะปรั บเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยตามอั ต ราพั น ธบั ต รที่ เ รง ตั ว สู ง ขึ้ น และ
สภาพคลองการซื้อขายหุนกูในตลาดรองที่ล ดลง อยางไรก็ต าม
การลงทุนในหุนกูภาคเอกชนยังเปนที่ตองการของนักลงทุนตอไป
เนื่องจากใหผลตอบแทนที่สูงกวาพันธบัตร
 แนะนํ า น้ํา หนั ก การลงทุ น เดื อนตุ ลาคม 2564 ตราสารหนี้
ภาครัฐไทยใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย” ขณะที่ ตรา
สารหนี้ภาคเอกชนไทยใหน้ําหนัก “เทากับดัชนีอางอิง”

 ในเดือน กันยายน ที่ผานมา นักลงทุนตางชาติขายสุทธิพัน ธบัต ร
ไทย จํ า นวน 37,149 ล า นบาท และเป น พัน ธบัต รยาวกว า 1 ป
16,686 ลานบาท สอดคลองกับเงินบาทที่ออนคาลง และ การ Pay
IRS ของนักลงทุนตางชาติ เปนอีกปจจัยที่ทําใหพันธบัตรไทยถูก
ขายออกมาตอเนื่อง

5 ตุลาคม 2564
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ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน

ตลาดตราสารทุนตางประเทศ
ภาวะตลาดหุนตางประเทศ เดือน กันยายน 2564

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เดือน กันยายน 2564
 ตลาดอสั งหาริ มทรั พยไทย ยัง มีความผั น ผวนจากป จจัย กดดั น
เศรษฐกิจชะลอตัว แมวาตัวเลขผูติด เชื้ อ มีแ นวโน ม ทรงตั ว และ
ลดลง แต ยั ง สู ง กว า 10,000 รายและ รั ฐ บาลเริ่ ม ผ อ นปรน
มาตรการควบคุม รวมทั้งอัตราการฉีด วัค ซีน มากขึ้น แตยัง คงต่ํ า
กวา 70% และแผนการเป ด ท องเที่ ยวกรุงเทพเลื่อนออกไปเป น
เดือน พฤศจิก ายน 2564 ธนาคารแหง ประเทศไทย คงดอกเบี้ย
นโยบาย 0.5% และคาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว +0.7% ในป
2564 และ +3.9% ในป 2565
 ตลาดมีความกังวลตอสถานการณน้ําทวม อาจสงผลเชิงลบระยะ
สั้นตอกลุมอุต สาหกรรม สําหรับนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูใ นพื้น ที่
เสี่ยง อาทิเชน สระบุรี อยุธยา
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ป ปรับตัวสูงขึ้นไปอยูที่
1.88%
 Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.31% และ Yield Spread
ปรับขึ้นมายูที่ +3.4% สูงกวาคาเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต

แนวโนมตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดือน ตุลาคม 2564
แนะนําน้ําหนักการลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)
 ตลาดอสั ง หาริม ทรั พ ย ไทยนา จะเห็ น การฟ น ตั วจากป จจั ย บวก
มาตรการผอนปรน และการเรงกระจายวัคซีน
 ปจจัยราคายังคงถูกอยู สามารถทยอยสะสมซื้อ
 ตลาดคาดหวังการฟนตัวอีกครั้งในไตรมาส 4 และปหนา
 อัตราดอกเบี้ยระดับต่ํา และปจจัยราคา ทําให Yield Spread ยัง
นาสนใจ
 ป จ จัย เสี่ย ง อาทิ เช น การระบาดในกลุ ม หลั ง คลายมาตราการ
ควบคุ มและการชะลอตั วของเศรษฐกิ จได รวมทั้ง ความกั ง วล
สถานการณ น้ํ า ท ว ม แต ค าดว า ระยะสั้ น และจํ า กั ด ทั้ง นี้ นิ ค ม
อุตสาหกรรมสวนใหญและผูประกอบการมีการสรางแนวคันกั้นน้ํา
ทวม จึงคาดวาจะลดผลกระทบสําหรับกลุมอุตสาหกรรม
5 ตุลาคม 2564

ที่มา : Bloomberg 30 กันยายน 2564

 ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลดลงรอยละ -3.7 ในชวงเดือนกันยายน
2564 ตลาดหุนสหรัฐฯ ปรับตัวลงเดือน กันยายน กดดันตลาดหุน
ทั่วโลก ขณะที่ดัชนี VIX ปรับตัวสูงขึ้นไปอยูที่ 20% และดัชนี S&P
500 ปรับตัวลงกวา -4%
 US 10yr Bond Yield เรง ตัว ขึ้น หลัง จากประชุ ม FOMC ในวัน ที่
21-22 กันยายน ประธาน Fed สงสัญญาณเตรียม QE Tapering
โดยกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ สวนใหญคาดวาการปรั บ ขึ้น
อัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในป 2565 ซึ่งเร็วกวาถึง 1 ป เมื่อเทียบกับ
คาดการณเดิมในการประชุมเดือน มิถุนายน ที่คาดการณวาจะมี
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในป 2566
 ตัวเลขดัชนี PMI กลุม DM เบื้องตน ของเดือน กันยายน สะทอน
การเติบโตชะลอตัวลงเนื่องจากปญหาอุปทานขาดแคลนสงผลตอ
กระบวนการผลิต
 หุนกลุมพลังงานปรับตัวขึ้น MSCI ENERGY ปรับตัวขึ้น +10% ใน
เดือ น กันยายน ขณะที่ราคาน้ํามันดิบ WTI ฟน ตัวมาที่ระดับสู ง
กวา US$70/bbl
 ประชุม ECB มีแนวโนมที่จะลดขนาดเขา ซื้อ สิน ทรัพย โปรแกรม
PEPP ในชวงที่เหลือของปนี้ โดยโปรแกรม PEPP จะสิ้นสุดมีนาคม
2565
 ทางการจีนออกมาตรการตางๆที่เขมงวดตอการทําธุรกิจ ธนาคาร
กลางจีนเปดเผยอยางเปนทางการถึงการทําธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงบิต คอยน ถือเปน
สิ่งที่ผิดกฎหมาย
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 China Evergrande Group บริษัทอสัง หาริมทรัพย ใหญอันดั บ 2
ของจี น เผชิ ญ ความเสี่ ย งที่ จ ะผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ จ ากที่ ไ ม ไ ด จ า ย
ดอกเบี้ย ใหกับผูถือหุนกูของบริษัท ซึ่งขาวดังกลาวสรางความผัน
ผวนใหกับตลาดหุนทั่วโลก
 นายฟูมิโอะ คิชิด ะ เตรียมขึ้น เปน นายกรัฐ มนตรี ญี่ ปุนคนถั ด ไป
หลั ง จากได ค ะแนนโหวตชนะเปน หั ว หน า พรรค LDP / ทั้ ง นี้ เขา
พยายามผลักดันมาตรการกระตุนเศรษฐกิจหลายสิบลานเยนในป
2564 นี้ และมีเปาหมายลดความเลื่อมล้ําทางรายได
MSCI World
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

Jul-21

May-21

Jan-21

ST DV-2

Sep-21

STDV2

Mar-21

Nov-20

Jul-20

Sep-20

May-20

Jan-20

ST DV-1

Mar-20

Nov-19

Jul-19

Sep-19

May-19

Jan-19

ST DV1

 ปจจัยกดดันที่สําคัญตอตลาดหุนประเทศที่พัฒนาแลว เชน การ
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 สําหรับตลาดหุนประเทศเกิด ใหม ปจจัยสําคัญ ไดแก Valuation
ในเชิง เปรีย บเทีย บอยูใ นระดั บ ที่ต่ํ า แตเปนผลที่ต ลาดใหค วาม
เสี่ยงตอตลาดจีน และ EM โดยรวมมากขึ้นจากทั้ง Regulation ที่
ออกในช ว งที่ ผ า นมา อี ก ทั้ ง การชะลอตั ว ลงของจี น และกลุ ม
ประเทศ EM ที่ยังคงประสบปญหาจากโควิด-19 แมวาจะเริ่มมีการ
ฉีดวัคซีนและคลาย Lockdown มากขึ้น, ตลาดเริ่มคาดการณการ
กระตุนเศรษฐกิจจากจีน ซึ่งอาจเปนปจจัยบวกไดในอนาคตแตก็มี
โอกาสผิดหวังเชนกัน แต นักลงทุนมี Sentiment เปนลบตอจีน ใน
ระดั บที่ สูง มากเช น กั น , กํ าไรของบริ ษั ท จดทะเบี ย นเริ่มถู ก ปรั บ
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แนวโนมตลาดตราสารทุนตางประเทศ เดือน ตุลาคม 2564
 แนะนํ า การลงทุ น มากกว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย (Slightly
Overweight) ในหุนประเทศที่พัฒนาแลว และแนะนําลงทุน
นอยกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Underweight) ในหุน
ประเทศเกิดใหม

5 ตุลาคม 2564

 ตลาดหุน ประเทศที่พัฒนาแลว ปจจัยหนุนไดแก กลุมเทคโนโลยี
(ทั้งกลุมซอฟตแวรและฮารดแวร) และ Semiconductors มีอัตรา
กําไรคาดหวัง (Profit Margin) ที่สูงและคาดวาจะขยายตัวได สูง
ชวงในป 2565 ซึ่งจะหนุนอัตราผลตอบแทนในชวงสภาวะตลาดที่
ผั น ผวน, การซื้ อ หุ น คื น (Buyback) จะเร ง ตั ว ต อ เนื่ อ ง, ตลาด
สหรัฐฯ มีสัด สวนหุนกลุมที่มีการเติบโตที่มีคุณภาพ และหุนกลุม
Defensive (Technology, Healthcare) ที่ สู ง แ ล ะ ใ น ด า น
Valuation เมื่อเทียบกับตราสารหนี้อยูในระดับที่นาสนใจ, สวนหุน
ยุ โ รปมีแนวโนมการเติ บโตของ GDP ที่สูงในป 2565 (ฟนตัว เร็ ว
กว า ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ) และมี แ นวโน ม ของกํ า ไรที่ ดี , EU Recovery
Fund ที่เริ่มเบิกจายในเดือน สิงหาคม, ดาน Valuation ที่นาสนใจ
ใกลระดับต่ําสุดเปนประวัติการณเมื่อเปรีย บเทีย บกับหุนสหรัฐฯ
หรือพันธบัตรยุโ รป และหุนญี่ปุนในดาน Earnings ของญี่ปุนได
ถู ก ปรั บ ตั ว ขึ้ น สู ง สุ ด ในแต ล ะภู มิ ภ าค จากคํ า สั่ ง ซื้ อ ของกลุ ม
Machinery และ Semiconductor Equipment และการฟนตัวของ
กลุมรถยนตจากการ Cut Production ในไตรมาสที่ผานมา อีกทั้ง
ผลการเลือกตั้งของเยอรมันคาดวาจะเปนปจจัยบวกตอตลาดหุน
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ลดลงจากผลของการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในจีนและทั่ว
โลก นอกเหนือจากนั้น กฏระเบีย บของจีน มีความเปนไปได ที่ จะ
กดดันกําไรของกลุมที่ถูกควบคุมในระยะยาวได
ตลาด REITs โลก
ภาวะตลาด REITs เดือน กันยายน 2564
ดัชนี Dow Jones Global Real Estate ปรับตัวลดลง -6.0%
 ดัชนี Dow Jones Global REITs ปดปรับตัวลงในเดือนกัน ยายน
ท า มกลางธนาคารกลางสํ า คั ญ ได แ ก Fed ECB เตรี ย ม QE
Tapering ในชวงที่เหลือของป 2564 ขณะที่ BOJ หยุดซื้อกองทุน
ETF เพิ่มนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม และหยุดซื้อ Japan REITs มา
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม ที่ผานมา
 Fed ส ง สั ญ ญาณปรั บ ลดวงเงิ น ในโครงการซื้ อ พั น ธบั ต รตาม
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในไมชา หากเศรษฐกิจ มี
ความคืบหนาตามที่คาดการณไว นอกจากนี้ กรรมการ Fed สวน
ใหญคาดวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะเกิดขึ้นในป 2565 เมื่อ
เทียบกับคาดการณเดิมในการประชุมเดือน มิถุนายน ซึ่งกรรมการ
สวนใหญคาดการณ Fed วาจะมีก ารปรับขึ้นอัต ราดอกเบี้ ย ในป
2566
 ECB ส ง สั ญ ญาณปรั บ ลดวงเงิ น ในโครงก ารซื้ อ พั น ธ บั ต ร
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) โ ด ย
โครงการมีวงเงิน รวม 1.85 ลา นลา นยูโร ทั้งนี้ปจจุบัน ECB ซื้อ
สินทรัพยรวม 75% ของวงเงิน PEPP ทั้งหมด
 การผลักดันรางกฎหมายลงทุนโครงสรางพื้นฐานของสหรัฐฯ
 ความลาชาของการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ทีท่ ําใหเกิดความเสี่ยง
วารัฐบาลสหรัฐฯ จะผิดนัดชําระหนี้
 ขา วคืบ หน า การฉี ด บู ส เตอร วั ค ซี น FDA ประกาศเกี่ ย วกั บ การ
อนุมัตกิ ารฉีดวัคซีนตานโควิด-19 เข็มสามใหกับกลุมสูงอายุ สงผล
ใหมแี รงเก็งกําไรในหุนกลุมโรงแรม และกลุมธุรกิจบริการทองเที่ยว

แนวโนมตลาด REITs ตางประเทศเดือน ตุลาคม 2564 แนะนํา
ลงทุนมากกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Overweight)
 REITs ไดรับประโยชนจากการเปดเมือง ความตองการเชามากขึ้น
ผลประกอบการณที่ ค าดว า จะดี ขึ้ น จากช ว งป ที่ ผ า นมา มี ก าร
จายเงินปนผลสูงขึ้น มีความเปนไปไดที่นักวิเคราะหอาจมีการปรับ
Target Price ขึ้ น , คาดว า ประเทศ ที่ ยั ง Laggard ใน เอเชี ย ที่
Valuation ยังไมแพงมากจะดีชึ้นในชวงปลายป และ หลังจากรับ
การฉีด วั ค ซีน มากขึ้น มี ก ารเป ด เมื อง, เนน ลงทุ น ใน REITs ที่มี
Quality มี Balance Sheet ที่ แ ข็ ง แกร ง มี ห นี้ ต่ํ า มี ผู บ ริ ห ารดี มี
แผนการขยายตัว มีการจายเงินปนผลที่สูงขึ้น คาดวา REITs ที่มี
Quality ที่ดีจะใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และมีบางส วนใน
REITs ที่ Laggards เขน โรงแรม Healthcare และในกลุม ที่ คาด
ว า จะมี ก ารเติ บ โตในระยะยาว เช น Self-Storage และ Data
Centre
 ขณะที่ US REITs อาจมี limited upside เนื่ อ งจากปรั บ ตั ว ขึ้ น
มาถึง จุด ก อ น Pre-COVID และใกล 5 years High, YTD +27%
อาจมีแรงกดดันจาก QE Tapering และ การขึ้นดอกเบี้ย ในช ว ง
ตอไป และ Developed REITs เชน US , Europe REITs ไดผาน
จุ ด Peak Growth แล ว ในช ว งต น ป 2564, การเมื อ งที่ อ าจมี
นโยบายควบคุมการดําเนินงาน เชน ผลกําไรของ REITs, Supply
REITs ที่สูงขึ้น และ เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงมากกวาที่คาด


ตลาดสินคาโภคภัณฑ - ตลาดน้ํามัน

ภาวะตลาดน้ํามัน เดือน กันยายน 2564
 ราคาน้ํามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น +9.53% ในเดือน กันยายน 2564
 กลุ ม OPEC+ คงนโยบายเพิ่ ม การผลิ ต น้ํ า มั น เดื อ นละ 4 แสน
บารเรลตอวันถึงสิ้นป 2564 นี้ EIA เปดเผยสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐฯ
ประจําสัปดาหปรับตัวลดลง 7.2 ลานบารเรล
 กลุมโอเปกปรับเพิ่มคาดการณอุปสงคน้ํามันป 2565 อีก 4.2 ลาน
บารเรลตอวันจากเดิมทีค่ าดวาจะเพิ่ม 3.28 ลานบารเรลตอวัน
 การฟนตัวการผลิต น้ํา มัน ดิ บบริเวณอา วเม็กซิ โกค อนขางล า ช า
ขณะที่ท างประเทศลิเ บี ย ป ด ท า เรื อ เป น การชั่ว คราว ทํา ให ก าร
สงออกน้ํามันของลิเบียหยุดชะงัก
 IEA และ กลุม OPEC คาดการณความตองการน้ํามันจะเติบโตใน
ป ห น า จะกลั บ มาอยู ที่ ระดั บ ก อ นเกิด ระบาดของโควิด -19 โดย
Goldman Sachs คาดการณ Brent ที่ระดับ US$ 90/bbl

ที่มา : Bloomberg 30 กันยายน 2564
5 ตุลาคม 2564

 โรงกลั่นน้ํามันในสหรัฐฯ กลับมาผลิตน้ํามันหลังจากหยุดไปในชวง
ที่มีพายุ ทําใหราคาน้ํามันดีดตัวขึ้น
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 แองโกลา ไนจีเรีย และคาซัคสถาน เผชิญปญหาความล า ช า ใน
งานซอมบํารุงหลุมขุดเจาะ
 ความกัง วลการผิด นั ด ชํ า ระหนี้ ข อง China Evergrande Group
สงผลใหนัก ลงทุน หันมาถือครองดอลลาร ทําใหดอลลารสหรัฐฯ
แข็งคาและอาจกดดันราคาน้ํามันใหปรับตัวลงได
 NBS รายงาน PMI ภาคผลิต จีนหดตัวเดือน กัน ยายน โดยเขาสู
ภาวะหดตัวเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2563 ขณะที่
จีนเผยเตรียมนําเขาน้ํามันเพิ่มขึ้นชดเชย Domestic Demand

แนวโนมตลาดน้ํามัน เดือน ตุลาคม 2564 แนะนําน้ําหนักการ
ลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)
 ปจจัยหนุนราคาน้ํามัน เชน ภาวะตลาดน้ํามันคาดวาจะยัง คงอยู
ในภาวะขาดดุลจากการฟน ตัว ของ Demand แตเริ่มจะเห็น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะใน EM ที่ยังมีความเสี่ยง
สูง, ในระยะสั้น ปจจัยกดดันในดาน Supply ยังคงสนับสนุนราคา
น้ํามัน จากระดับ Feedstock ที่อยูในระดับคาเฉลี่ย 10 ป อีกทั้งใน
ระยะกลางปจ จัย กดดันในดาน ESG จากผูถือหุน ในกลุม Shale
ยังจะทําให Rig Count ไมสามารถเพิ่มไดมาก และ Energy Crisis
ในยุโรปไดสงผลใหราคาแกสและถานหินปรับตัวขึ้นไปอยูในระดับ
ใกล เ คี ย งกั บ การใช น้ํ า มั น เตาทดแทนได ซึ่ ง หากป ญ หายั ง อยู
ตอเนื่องอาจเปน upside สําหรับน้ํามันได
 อยางไรก็ดี คาดวาผูผลิต Shale Oil ใน US จะมี Discipline ที่จะ
ระมัดระวังในการเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น แตเริ่มเห็นสัญ ญาณ
ของกลุม Private E&P สงผลใหการคาดการณ US Production ใน
ป 2565 เปนบวก และคาดเสี่ยงจาก OPEC+ จะเพิ่มกําลัง การ
ผลิตจาก Spare Capacity ยังคงเปนปจจัยกดดันตอราคาน้ํามัน

ตลาดสินคาโภคภัณฑ – ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคํา เดือน กันยายน 2564

 เดือนกันยายน Spot GOLD (XAU CURCNY) ปรับตัวลดลง
-3.12% จากอัตราผลตอบแทนพั น ธบั ต รัฐบาลสหรั ฐฯ (US
Bond Yield) ระยะ 10 ป ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1.48% โดย
เพิ่มขึ้น +17 bps จากสิ้นเดือนกอน
 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เปดเผย
หลังการประชุม FOMC ระหวางวันที่ 21-22 กัน ยายน โดย
ระบุ ว า Fed เตรี ย มจะลดขนาดเข า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย (QE
Tapering) ทวายังไมไดกําหนดชวงเวลาที่แนนอน แตคาดวา
จะเริ่มตนการทํา Tapering ภายในปนี้ แลวจะสิ้นสุดการลด
QE กลางป ห น า นี้ นอกจากนี้ สั ญ ญาณดอกเบี้ ย จากการ
5 ตุลาคม 2564

ประชุมบงชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น โดย Fed คาดวาจะขึ้น
ดอกเบี้ยภายในป 2565 จากคาดการณครั้งกอนที่คาดวาจะ
ขึ้นดอกเบี้ยในป 2566

 ตลาดคาดการณวา Fed จะเริ่มตนเปดเผยสัดสวนการลด QE
ภายในการประชุม FOMC วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 นี้
 ราคาทองคําเดือน กันยายน ยังมีปจจัยหนุนจากความกังวล
หนี้ China Evergrande Group
 เดือนกันยายน กองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคํา 10.23
ตัน โดยลดสัดสวนการถือครองทองคํามาที่ 990 ตัน
 ปจจัยความเสี่ยงทางการเมือง ปญหาขัดแยงระหวางประเทศ
ยังคงหนุนราคาทองคํา
แนวโนมตลาดทองคํา เดือน ตุลาคม 2564 แนะนําน้ําหนักการ
ลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)

 ด ว ยป จ จั ย หนุ น เช น สภาพคล อ งในระบบที่ ยั ง สู ง , ความ
ตองการทองคําของจีนและอินเดีย ตามฤดูกาลชวงไตรมาส 4
และความตองการทองคําที่อาจเพิ่ม ขึ้นจากการมีทองคํา ใน
พอรตชว ยให ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง และการป อ งกั น
ความเสี่ยงจากเงินเฟอ
 สวนปจจัยกดดัน ไดแก อัตราดอกเบี้ย และคาเงิน USD จะ
สู งขึ้น เนื่องจาก Fed มีแนวโนม ที่ จะลดการทํ า QE ในชว ง
ปลายป 2564 ซึ่ งเมื่ อรวมกับ การคาดการณเงิ น เฟอที่ค งที่
(5YR, 10YR) อาจทํา ให อั ต ราผลตอบแทนที่แ ท จริ ง (Real
Yield) สูงขึ้น และกดดันราคาทองคําได, เปรียบเทียบกับการ
ทํา QE Tapering ในป 2556 นักลงทุนขายทองคําออกมาทํา
ใหราคาทองคําลดลงประมาณ -20% อยางไรก็ดี ในป 2564
นี้ ตลาดไดรับรูการลดการทํา QE Tapering ไปมากแลว ราคา
ทองคํามีแนวโนมลดลง แตไมนาจะลดลงอยางรวดเร็ว, ดาน
ผลของฤดูกาล หุนมีแนวโนมที่จะมีอัตราผลตอบแทนดีในชวง
ไตรมาสที่ 4 ดังนั้นนักลงทุนอาจลดความตองการสินทรัพ ย
ปลอดภัยอยางเชนทองคํา
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ตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ
เดือนกันยายน 2564 ตราสารหนี้ตางประเทศใหผ ลตอบแทน
ดังนี้

 เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัต รรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น +19
bps จาก 1.29% (1/9/2564) มาอยูที่ 1.48% (30/9/2564) ตลาด
กังวลตอการคาดการณการลดลงของสภาพคลองในตลาด
 ดานนโยบายการเงิน นายเจอโรม โพเวล ยอมรับวาเงินเฟอจะอยู
ในระดับสูงนานกวาที่คาดการณ
 คณะกรรมการกํ าหนดนโยบายการเงิ น (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีมติเอกฉันทคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.000.25% ตามที่ตลาดคาดการณไว "หากเศรษฐกิจมีความคืบหนา
ตามที่คาดการณไว FOMC ก็มีความเห็นวา การปรับลดวงเงิน ใน
การซื้อสินทรัพยอาจจะเกิดขึ้นในไมชา" แถลงการณของ Fed ระบุ
 ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสงสัญญาณชะลอความเรงใน
การซื้อสินทรัพย เนื่องจากเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจฟน
ตั ว ได ดี ก วา ที่ ค าด ปรั บ GDP เป น ขยายตัว +5% จากเดิ มคาด
+4.6% ในป 2564
 ธนาคารกลางจีนประกาศอัด ฉีดเงินเขาสูระบบ เพื่อลดสภาวะตึง
ตัวในระบบการเงิน หลังจาก Evergrande ประสบปญหาสภาพ
คลอง

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ เดือนตุลาคม 2564
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ใหน้ําหนักนอยกวาดัชนี (Underweight)
คาดวาเสนอัตราผลตอบแทน (Yield) จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่ดวย
ราคาสิน คาโภคภัณ ฑ ปรั บขึ้ น สง ผลตออัต ราเงิน เฟอเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
และอาจจะมีผลตอการตัดสินใจใหธ นาคารกลางเรงการปรับ ลด
สภาพคลองในระบบ
 สําหรับ เครดิต ใหน้ําหนัก การลงทุนสํ าหรับตลาดหุนกูเ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG) ให น้ํ า หนั ก เท า กั บ ดั ช นี อ า งอิ ง (Neutral) และ
ตลาดหุ น กู ผลตอบแทนสู ง (HY) น อ ยกวา ดั ชนี อา งอิ ง เล็ ก น อ ย
(Slightly Underweight) เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวคอยๆ
ดีขึ้น ซึ่งสงผลบวกตอกลุมเครดิต

5 ตุลาคม 2564

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสภาวะคาเงิน เดือนมิถุนายน 2564
 ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ DXY แข็งคาขึ้น +1.88% จากระดับ 92.50
สู ร ะดั บ 94.24 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยดั ช นี ด อลลาร
สหรัฐฯ แข็งคาขึ้นตอเนื่องหลังจากที่ Fed ไดสง สัญ ญาณปรั บ ลด
วงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ
(QE) ในเร็ว ๆนี้ โดยอาจจะเริ่มเร็วสุด ในเดื อน พฤศจิก ายน 2564
และจบลงในกลางป 2565 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนออกมา
ในเชิงบวกเล็กนอย โดยตัวเลข ISM Manufacturing PMI (Sep) อยู
ที่ ร ะดั บ 61.1 จาก 59.9 ของเดื อ นก อ นหน า ตั ว เลข ISM
Manufacturing New Orders Index (Sep) ทรงตั ว ที่ ร ะดั บ 66.7
ขณะที่ตัว เลข Initial Jobless Claims 4-week average (Sep 24)
อยูที่ระดับ 340K จาก 335.75K ของสัปดาหที่แลว

สภาวะคาเงินหลักกลุม G-10
 คาเงินยูโร (EUR/USD) ออนคาลง -2.19% จากระดับ 1.18 สู
ระดับ 1.16 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยคาเงินยูโร ออนคา
ลงสวนทางกับคาเงินดอลลาร หลังจากที่ Fed ไดสงสัญญาณปรับ
ลดวงเงิน QE เร็วๆนี้ ขณะที่ ECB ไดสงสัญญาณวาการลดวงเงิน
ในโครงการซื้อพันธบัต รฉุกเฉินฯ (PEPP) ในไตรมาส 4 แตยังคง
เหลือโครงการจัดซื้อสินทรัพยมาตรฐาน (APP) ไวเชนเดิม ขณะที่
ตั ว เลขเศรษฐกิ จ รายเดื อ น ตั วเลข Markit Services PMI (Sep)
เบื้องตน อยูที่ระดับ 56.3 จาก 59.0 Markit Manufacturing PMI
(Sep) เ บื้ อ งต น อยู ที่ ร ะดั บ 58.7 จาก 61. 4 ส ว นตั ว เล ข
Unemployment Rate (Aug) ปรั บ ตั ว ลดลงมาที่ ร ะดั บ 7.5%
จากระดับ 7.6% ของเดือนกอนหนา
 คาเงินปอนด (GBP/USD) ออนคาลง -2.17% จากระดับ 1.38 สู
ระดับ 1.35 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยคาเงินปอนด ออน
คาลงสวนทางกั บค าเงิ น ดอลลาร ขณะที่ธ นาคารกลางอั ง กฤษ
(BoE) อาจปรับขึ้ น อัต ราดอกเบี้ ย ในปลายปนี้ หลังจากที่ มีก าร
ปรับคาดการณตัวเลขเงินเฟอไปที่ระดับ +4% ซึ่งสูงกวาเปาหมาย
ที่ของ BoE ตองการที่ +2% สองเทาตัว อยางไรก็ตามยังคงมีมติ
ดวยคะแนนเสียง 7-2 ใหคงวงเงินในโครงการ QE ที่ระดับ 8.95
แสนลานปอนด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร
ระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ขณะที่ตัว เลข Markit Services PMI
(Sep) เบื้ อ งต น อยู ที่ ร ะดั บ 54.6 จาก 55 ส ว นตั ว เลข Markit
Manufacturing PMI (Sep) เบื้องตน อยูที่ระดับ 56.3 จาก 60.3
ของเดือนกอนหนา
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 คาเงินเยน (USD/JPY) ออนคาลง -1.16% จากระดับ 110.01 สู
ระดับ 111.28 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยคาเงินเยนออนคา
ลงสวนทางกับค าเงินดอลลารเชนเดี ย วกันกั บ สกุลเงินหลั ก อื่น ๆ
หลังจากที่ Fed ไดสงสัญญาณปรับลดวงเงิ น QE อยางไรก็ต าม
คาเงินเยนไดเริ่มแข็งคาขึ้นในชวงปลายเดือนที่ผานมา ขณะที่นาย
คิชิดะ อายุ 64 ป ไดเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีญี่ปุนแทน นาย
โยชิฮิเดะ ซูงะ ที่ลาออกจากตําแหนง หลังจากถูกวิจารณเรื่องการ
รับมือกับโควิด-19 ทั้งนี้นายคิชิดะ ยังตองพยายามครองคะแนน
เสียงจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง กอนลงสูศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นใน
อี ก ไมถึง 1 เดือน โดยนโยบายของนายคิชิ ดะเป นไปในทางเพิ่ม
รายไดใหกลุมชนชั้นกลาง และหยุดพักนโยบายเสรีนิยมใหมซึ่งเขา
มองวาเปนนโยบายที่ทําใหเกิดการชองวางระหวางสิ่งที่มีกับ สิ่ง ที่
ขาด

จากปญหา Supply Disruption ทั้งการแพรระบาดในโรงงาน และ
การขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตและตูคอนเทนเนอร
แนวโนมคาเงินเดือน ตุลาคม 2564
DXY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 93.00-96.00
EUR/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.14-1.17
GBP/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.34-1.38
USD/JPY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 109.0-112.0
USD/CNY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.45-6.50
USD/THB คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.50-34.00

สภาวะคาเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 คาเงินหยวน (USD/CNY) แข็งคาขึ้น +0.21% จากระดับ 6.46 สู
ระดับ 6.45 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยคาเงินหยวน ทรงตัว
จากการที่จีนกําหนดอัตราคากลางเงินหยวนใหอยูที่ระดับ 6.4854
หยวนตอดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดยังคงจับตาประเด็น วิ ก ฤต
พลังงานในจีน ซึ่งทําใหจีน อาจมีพ ลั งงานไมเ พี ยงพอต อ ความ
ตองการในชวงฤดูหนาวนี้ โดยรัฐบาลจีนมองวาวิกฤตพลังงานที่
ทําใหประชาชนไมมีไฟฟาใชนั้น เปนเรื่องที่ไมสามารถยอมรับได
ขณะที่ตัวเลข NBS Manufacturing PMI (Sep) อยูที่ระดับ 49.6
ลดลงจาก 50.1 ตั ว เลข Non-Manufacturing PMI (Sep) อยู ที่
ระดั บ 53.2 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 47.5 และ Retail Sales (YoY) (Aug)
เพิ่มขึ้นเพียง +2.5% ลดลงจาก +8.5% ของเดือนกอนหนา
 คาเงินบาท (USD/THB) ออนคาลง -4.50% จากระดับ 32.21 สู
ระดับ 33.66 (01/09/2564 - 30/09/2564) โดยคาเงินบาท ออนคา
ลงต อ เนื่อ ง จากประเด็ น การปรั บ เพดานหนี้ ในช ว งกลางเดื อ น
กั น ยายน ทํา ให ค าดการณ ว าน า จะมีปริ มาณพั น ธบั ต รออกมา
เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ สงผลให มีก ารขายพันธบัต รของไทย
ออกกวา 35,000 ลานบาท ประกอบกับการที่ไทยยังไมสามารถ
เป ด ประเทศให นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข า มาได โ ดยสมบู ร ณ
เนื่องจากสัดสวนของผูที่ไดรับวัคซีนครบ 2 โดสในประเทศนั้นยัง
ไมถึง 30% สวนทางธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระบุวา ใน
เดือน สิงหาคม 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังลดลง
ขณะที่เศรษฐกิจ คูคาชะลอตัวและส ง ผลใหก ารสง ออกของไทย
แผวลง และภาคการผลิต และการสงออกสินคาได รับผลกระทบ
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แนะนํากองทุน เดือน ตุลาคม 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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