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คําแนะนําการลงทุนสําหรับ เดือนพฤศจิกายน 2564
ยังคงมีจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหมทั่วโลก แตการฉีดวัคซีนที่เรงขึ้นในหลายประเทศ
ทําใหอัตราการตายต่ํา และความรุนแรงนอยลงไมกระทบตอระบบสาธารณสุข ทําใหหลาย
ประเทศเปดเศรษฐกิจ ขณะที่การเปดเมืองและปญหาการติดขัดดานอุปทาน สงผลใหอัตรา
เงินเฟอสูงขึ้น ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนโดยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักตลาดหุนประเทศพัฒ นาแลว “สูง กวาเกณฑอางอิงเล็กนอ ย” สวนตลาดหุนในกลุ ม

ตลาดเกิดใหม ใหน้ําหนัก “เทากับเกณฑอางอิง” โดยตองติดตามการรายงานผลประกอบการ
ไตรมาส 3/2564
 ใหนํา้ หนักตลาดหุนไทย “เทากับเกณฑอางอิง” นโยบายการเปดเมือง เปดประเทศ และการออก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมของทางการ แตมีความเสี่ยงการระบาดโควิด-19 หลังการ
ผอนคลายและการเมืองในประเทศ
เศรษฐกิจหลักของโลกมีสัญญาณฟนตัว อัต ราเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูง จาก
ราคาสินคาโภคภัณฑแ ละปญหาติด ขัดดานอุปทาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนมลด
การเขาซื้อสินทรัพยตามมาตรการ QE และอุปทานพันธบัต รสหรัฐฯ ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น
หลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ เปนปจจัย กดดันใหอัต ราผลตอบแทนระยะยาวปรับ
เพิ่มขึ้น ใหน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้รวม “ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภ าครัฐตางประเทศ ใหน้ําหนัก “ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอย” และตราสารหนี้
เอกชนตางประเทศ ใหน้ําหนัก “เทากับเกณฑอางอิง” จากการฟนตัวของเศรษฐกิจ และอัตรา
เงินเฟอที่ทรงตัวในระดับสูง
 ตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ไทยใหน้ํา หนัก “นอ ยกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย” ขณะที่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย ให น้ํ า หนั ก “เท า กั บ เกณฑ อ า งอิ ง ” สอดคล อ งกั บ การเคลื่ อ นไหวของ
ตางประเทศ และการเพิ่มปริมาณพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหมในไตรมาส 4 ป 2564

การเปดเศรษฐกิจ การผอนคลายมาตรการเดินทางระหวางประเทศในหลายแหง อีกทั้ง
ส ว นต า งผลตอบแทนเงิ นป น ผลยั ง มี ค วามน า สนใจ ให น้ํ า หนัก การลงทุ น ในกองทุ น
อสังหาริมทรัพยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไทย “เทากับเกณฑอางอิง” นโยบายการเปดเมือง เปด
ประเทศ และการออกมาตรการกระตุน เศรษฐกิจเพิ่มเติม ของทางการ แตมีค วามเสี่ย งการ
ระบาดโควิด-19 หลังการผอนคลายและการเมืองในประเทศ

ใหน้ําหนักการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ “เทากับเกณฑอางอิง”
 คาดมีการฟนตัวของความตองการใชน้ํามันทั่วโลกหลังจากเปดเศรษฐกิจ ขณะที่อุปทานยังคง
ฟนตัวชา และการประกาศลดระดับน้ํามันจากคลังสํารองทางยุทธศาสตรของจีน ใหน้ําหนักการ
ลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”

-1 นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงเล็กน้อย
-2 นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงมาก

4 พฤศจิกายน 2564

 ความกังวลตอภาวะเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นทําใหทองคํามีความนาสนใจในฐานะเปนสินทรัพยปองกัน
ความเสี่ยงจากเงินเฟอ แตมีความเสี่ยงที่ Fed สงสัญญาณหยุดมาตรการ QE ใหน้ําหนักการ
ลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
0

นําหนักการลงทุน เท่ากับเกณฑ ์อ้างอิง
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นําหนักการลงทุน สู งกว่าเกณฑ ์อ้างอิงเล็กน้อย
นําหนักการลงทุน สู งกว่าเกณฑ ์อ้างอิงมาก
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แบบจําลองน้ําหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได เดือนพฤศจิกายน 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%

ตราสารทุน

28%

29%

54%

55%

40%

77%

หุนไทย

13%

13%

28%

28%

0%

36%

หุนต างประเทศ

15%

16%

26%

27%

40%

41%

การลงทุนทางเลื 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
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวั ง
(% ตอป)
คาความเสี่ ยง
(%)

3.50%

6.29%

8.42%

4.09%

7.59%

10.42%

ผลการดําเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจําลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือนพฤศจิกายน 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 เดือนตุลาคม 2564
 จํานวนผูติด เชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลก ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2564 มีจํานวน 247.13 ลานราย เพิ่มขึ้น +5.4% (mom) ชะลอลง
จากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้น +7.5% (mom) อัตราการเสียชีวิตทรงตัวที่
2.0% หลังจากที่ทั่วโลกมีการเรงการกระจายวัคซีน
 ขอมูลการฉีดวัคซีนจาก Our World in Data ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2564 ทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 รวมเข็ม 1 และ 2
คิดเปน 49.5% ของประชากรโลก ซึ่งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุน
และจีน ที่เปนเศรษฐกิจหลักของโลก มีอัตราการฉีดรวมเข็ม 1 และ
2 มากกวา 60% ของประชากร ขณะที่ประเทศกํา ลังพัฒนาโดย
สวนใหญยังมีอัตราการฉีดต่ํากวา 50% ของประชากร
 IMF ปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจป 2564 จากการระบาดโค
วิด-19 สายพันธุเดลตาและปญหาการติดขัดดานอุปทาน แตคง
คาดการณป 2565

 เศรษฐกิจมีสัญญาณฟนตัวตอเนื่อง แมวาจะชะลอลงแตเปนการ
เติบโตกลับสูภ าวะปกติ โดยการจางงานนอกภาคเกษตร เดือน
กันยายน 2564 เพิ่มขึ้นเพียง 1.94 แสนตําแหนง อัตราการวางงาน
ลดลงเปน 4.8% สวนดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อรวมภาคการผลิ ต
และบริการเดือน กันยายน 2564 อยูที่ระดับ 61.1 จุด และ 61.9
จุด ตามลํา ดับ ป ญ หาการติ ด ขัด ด านอุปทานและภั ย ธรรมชาติ
สงผลใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง -1.3% (mom) นอกจากนี้
ยังกดดันใหอัตราเงินเฟอทรงตัวในระดับสูง โดยดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปทรงตัวที่ +5.4% (yoy) สวนดัชนีราคาผูบริโภคไมรวมอาหาร
และพลังงานเพิ่มขึ้นเปน +4.0% (yoy)
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดวงเงิน ตามมาตรการผอนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ที่เขาซื้อสิน ทรัพยเ ดือนละ 15,000 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ แบงเป น พัน ธบั ต รรัฐบาล (Treasury) เดือนละ 10,000
ลานดอลลาร สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสิน เชื่อ ที่ อยู อ าศั ย เป น
หลักประกันออกโดยหนวยงานภาครัฐ (MBS) เดือนละ 5 พันลาน
ดอลลาร สหรัฐ ฯ เริ่มเดือ น พฤศจิก ายน 2564 นี้ และจะสิ้ น สุ ด
กระบวนการดั งกล าวสิ้ น เดื อน มิถุนายน 2565 แตยัง คงอั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.0-0.25% ตอป ไมเปลี่บนแปลง
 สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผานรา งกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้
เปนการชั่วคราวอีก 4.80 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ สูระดับ 28.9
ลานลานดอลลารสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม นี้

กลุมยูโร : เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นหลังจากการทยอยเปดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แมอัตราเงินเฟอสูงขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น
และขอจํากัดดานอุปทาน แตนโยบายการเงินคงผอนคลาย

ที่มา: IMF World Economic Outlook เดือนตุลาคม 2564

ประเทศสหรัฐฯ : เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ชะลอตัว กลับสูภ าวะปกติ
แต ยั ง ฟ น ตั ว ได ดี ขณะที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯ ทยอยลด
มาตรการเขาซื้อสินทรัพยในเดือนพฤศจิกายน ป 2564
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีสัญญาณเชิงบวกโดย GDP เติบโตติดตอกัน
5 ไตรมาส แมจะชะลอตัวจากผลกระทบการติดขัดดา นอุ ปทาน
และการใชจายที่เริ่มลดลงหลังจากการเปดเมือง โดยในชวงไตร
มาส 3/2564 ที่ GDP ชะลอลงเป น +2.0% (qoq,saar) จาก
+6.7% (qoq,saar) ไตรมาสกอน

4 พฤศจิกายน 2564

 GDP ไตรมาส 3/2564 (เบื้องตน ) เพิ่มขึ้นเล็ก นอ ยเปน +2.2%
(qoq) จาก +2.1% (qoq) ในไตรมาสก อ น เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดียวกันปกอน GDP ขยายตัว +3.7% (yoy) ชะลอตัวลงจากที่เรง
ขึ้นเปน +14.2% (yoy) ไตรมาสกอน นําโดยประเทศฝรั่งเศสและ
อิตาลีจากปจจัยสนับสนุนดานการใชจายภาคครัวเรือน และการ
สงออกสินคาที่ขยายตัวดี ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี
และสเปนขยายตั ว ในอั ต ราที่ ช ะลอลง ประเทศเยอรมนี ไ ด รั บ
ผลกระทบจากป ญ หาการติ ด ขั ด ด า นอุ ป ทานโดยเฉพาะที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต
 อั ต ราเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไป (HICP Inflation) รายงานเบื้ อ งต น เดื อ น
ตุลาคม 2564 เรงตัวขึ้น +4.1% (yoy) จาก +3.4% (yoy) ในเดือน
กอน เนื่องจากปญหาการขาดแคลนกาซธรรมชาติสงผลใหราคา
พลังงานสูงขึ้น ในณะที่ราคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบปรั บ ขึ้น
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ด ว ยเช น กั น ส ว นอั ต ราเงิ น เฟ อ พื้ น ฐาน (Core CPI) เร ง ตั ว ขึ้ น
+2.1% (yoy) จาก +1.9% (yoy) ในเดื อ นก อ น จากการเป ด
กิจกรรมเศรษฐกิจที่หนุนภาคการทองเที่ยว โดยอัตราเงินเฟอทั่วไป
สูงขึ้นในทุกประเทศหลัก นําโดยสเปนเยอรมนี, ฝรั่งเศสและอิตาลี

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัย
ในมหาวิทยาลัย, การพัฒนาผลิตพลังงานนิวเคลีย รและการ
สงเสริมพลังงานหมุนเวียน, ขยายการชวยเหลือนายจางและ
ลูกจาง SMEs ที่ไดรบั ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคง
วงเงิน ในการซื้อพันธบัต รตามโครงการ Pandemic Emergency
Purchase Program (PEPP) ที่ร ะดั บ 1.85 ล า นล า นยู โ รจนถึ ง
เดือนมีนาคม 2565 โดยประธาน ECB ระบุวาอัตราเงินเฟออาจจะ
สูงนานกวาที่คาด แตจะดีขึ้นเมื่อมีสินคาคงคลังที่เพียงพอภายใน
ชวงปหนา โดยยังคงมีมุมมองวา “อัตราเงินเฟอในระยะปานกลาง
จะอยูในระดับที่ต่ํากวาเปาหมายที่ 2%” เปนการสงสัญญาณว า
ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ําตอเนื่องในป 2565

 ดานนโยบายการคลัง เนนย้ําถึงความจําเปนของแผนกระตุน
เศรษฐกิจมูลคารวมหลายสิบลานลานเยน และสนับสนุน ให
โครงการ “Go To Travel” กลับมาอีกครั้ง โดยตั้งใจที่จะจัดหา
เงินทุนใหกับการใชจา ยทางการคลัง ผา นการออกพัน ธบั ต ร
รัฐบาล (JGBs)

ประเทศญี่ ปุ น : พรรค LDP ชนะการเลื อ กตั้ ง นโยบายทาง
เศรษฐกิจและการเงินผอนคลาย

ประเทศจีน : เศรษฐกิจชะลอตัวลง จากการแพรระบาดโควิด
ส า ย พั น ธุ เด ล ต า ป ญ ห า ด า น อุ ป ท า น แ ล ะ ห นี้ ใ น ภ า ค
อสังหาริมทรัพย

 ในเดือน กันยายน 2564 ยอดคาปลีกหดตัว -0.6% (yoy) ลดลง
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ขณะที่การผลิตภาคอุต สาหกรรมหดตัว 2.3% ลดลงเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือน มีนาคม 2564 สวนอัตรา
การวางงานทรงตัวที่ระดับ 2.8%
 ธนาคารกลางญี่ปุน (BoJ) มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไวที่ -0.1% ,
ปรับเปาหมาย YCC อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป
จาก 0.0% +/-0.2% เปน 0.0%+/- 0.25% และคงมาตรการเขาซื้อ
สินทรัพยที่ไดยกเลิกเพดานการเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากเดิ มที่
กํ า หนดไว 80 ล า นล า นเยนต อปใ นก อนหน า นี้ อี ก ทั้ ง คงวงเงิ น
โครงการเงิ น กู ป ลอดดอก เบี้ ย (Special Funds-Supplying
Operations) ที่ใหสถาบันการเงินนําไปปลอยกูใหกับภาคธุรกิจที่
ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 90 ลานลานเยนต อ ป
แต ข ยายเวลาออกไปอี ก 6 เดื อ นสิ้ น สุ ด เดื อ น มี น าคม 2565
นอกจากนี้ รั ฐ บาลญี่ ปุ น ยั ง มี แ ผนช ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบในวงเงินสูงสุด 1 แสนเยน เปนเวลา 3 เดือนตั้งแตเดือน
กรกฎาคม นี้
 พรรค LDP ชนะการเลื อกตั้ ง ทั่ ว ไปที่ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 31 ตุล าคม
2564 และไดจัดตั้งรัฐบาลโดยรวมกับพรรค KOMEITO และครอง
เสีย งขางมากในสภา ซึ่ง นาย Fumio Kishida จะดํ า รงตํ า แหนง
นายกฯ ดานนโยบายทางเศรษฐกิจ การคลังและการเงิน มีดังนี้
 ดานเศรษฐกิจ เนนกระจายได เพิ่มระดับรายไดเพื่อเพิ่มกําลัง
ซื้อในกลุมชนชั้นกลาง, ลดหยอนภาษีใหกับองคกรที่ขึ้นคาจาง
ใหแกแรงงาน, ปฏิรูปการบริหารเพื่ออํา นวยความสะดวกใน
การเปลี่ย นแปลงสูเศรษฐกิจดิจิทัล, สนับสนุนการลงทุนดา น
4 พฤศจิกายน 2564

 ดานนโยบายการเงิน สนับสนุนการผอนคลายทางการเงินเพื่อ
บรรลุเปาหมายอัตราเงินเฟอที่ 2% เปนอยางนอย โดยมองวา
การไมมีภาวะเงินฝดเปนสิ่งสําคัญสูงสุด

 GDP ไตรมาส 3 ป 2564 ขยายตัว +4.9% (yoy) ชะลอตัวลงจาก
+7.9% (yoy) ในไตรมาสก อ น ขณะที่เมื่อเที ยบกั บไตรมาสกอ น
GDP ขยายตัว +0.2% (qoq) ชะลอลงจาก +1.3% (qoq) ในไตร
มาสกอน โดยไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ปญหา
การติดขัดดานอุปทาน การขาดแคลนพลังงาน และปญหาหนี้ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย
 ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายเดือน กันยายน 2564 ผสมผสาน
โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนชะลอตัวลงจากเดือน
กอนหนา เนื่องจากภาวะการขาดแคลนพลังงาน และปญหาการ
ติดขัดดานอุปทาน แตยอดคาปลีก ฟนตัวขึ้น สอดคลองกับอัต รา
การว า งงาน (Survey Unemployment Rate) ลดลงเป น 4.9%
จาก 5.1% ในเดือนกอน
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) อยูที่ระดับ 2.9
ลานลานหยวน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการปลอยเงินกูใหมสกุล
หยวน และการออกหุนกูภาคเอกชน รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาล แต
สิ น เชื่ อ นอกภาคธนาคาร (Shadow Banking Credit) ซึ่ ง ได แ ก
Trust Loans, Entrusted Loans และ Undiscounted Bankers’
Acceptance ลดลงตอเนื่อง
 ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค (CPI) ขยายตั ว +0.7% (yoy) ในเดื อ น
กั น ยายน 2564 ชะลอตัวจาก +0.8% (yoy) ในเดือน สิง หาคม
ราคาเชื้อเพลิงยังขยายตัวสูง แตราคาหมูปรับลดลง สงผลใหแ รง
กดดันเงินเฟอชะลอลง ตรงขามกับดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ขยายตัว
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+10.7% (yoy) เพิ่มขึ้นจาก +9.5% (yoy) ในเดือนกอน โดยหลัก
เปนผลจากราคาถานหินที่สูงถึง +230.5% (yoy)

15,000 พั น ล า นดอลลาร สหรั ฐฯ โดยจะเริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารลดจริ ง
กลางเดือน พฤศจิกายน นี้ แตยังคงดอกเบี้ยในระดับต่ําตอไป

ประเทศไทย : เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟนตัว หลังจากรัฐ บาลผอน
คลายมาตรการปดเมือง และมีการเรงฉีดวัคซีน

 วันที่ 8-11 พฤศจิกายน นี้ ติดตามการประชุมคณะกรรมการกลาง
พรรค คอมมิ ว นิ ส ต จี น ค รั้ ง ที่ 6 (The Sixth Plenum of the
Communist Party of China) คาดจะมีการสรุปความคืบหนาของ
การพัฒนาประเทศจีนในชวง 100 ปที่ผานมานับตั้งแตกอตั้งพรรค
คอมมิวนิสตขึ้น และแนวทางการบรรลุเปาหมาย “การฟนฟูชาติ”
ภายในกลางศตวรรษนี้ และตองติดตามประเด็นสําคัญอื่นๆ เชน
ความขั ด แย ง กั บ ไต ห วั น จุ ด ยืน ด า นสิ่ ง แวดล อ ม และการจั ด
ระเบียบสังคมผานชองทางตางๆ

 การทยอยผอนคลายมาตรการปดเมือง และอัตราการฉีดวัคซีนเรง
ขึ้น ส ง ผลให เ ครื่ อ งชี้ กิ จ กรรมเศรษฐกิ จเดื อ น กั น ยายน 2564
ปรับตัวดีขึ้น โดยดานการใชจายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งการ
บริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุน
 การสงออกสินคาขยายตัวดีตามการสงออกสินคาเกษตรและการ
สงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน สงผลใหบวกตอดัชนีผลผลิ ต
สินคาอุตสาหกรรมปรับตัวดี
 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากมาตรการ
ดานการทองเที่ยวที่ยังเขมงวดอยู ประกอบกับการแพรระบาดของ
โควิด-19 ที่รุนแรง
 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน เดือน กันยายน 2564
ปรับตัวขึ้ นเปน +1.68% (yoy) และ +0.19% (yoy) ตามลํ า ดั บ
เนื่องจากผลจากมาตรการลดคาไฟฟาและคาน้ําประปาไดหมดไป
 รัฐบาลอนุมัติเม็ดเงินกระตุนการบริโภคในประเทศเพิ่มเติมในไตร
มาส 4/2564 ประมาณ 5.45 หมื่ น ล า นบาท คิ ด เป น ประมาณ
0.4% ของ GDP และมีมาตรการสงเสริมและรักษาระดับการจาง
งานในธุ รกิ จ SMEs วงเงิ น 3.75 หมื่ น ล านบาท หรื อ ประมาณ
0.2% ของ GDP
 ธนาคารแหง ประเทศไทยผ อนคลายหลั ก เกณฑ ก ารกํ ากั บ ดู แ ล
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ย วเนื่องกับสินเชื่อเพื่อ ที่
อยู อ าศั ย (มาตรการ LTV) เป น การชั่ ว คราว เพื่ อ กระตุ น ภาค
อสังหาริมทรัพ ย คาดวาจะเกิดเม็ดเงิน ใหมเ ขา สูระบบเศรษฐกิจ
ผ า นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระมาณ 5 หมื่ น ล า นบาท ภาค
อสังหาริมทรัพยมีความสําคัญและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องคิดเปนกว า
9.8 % ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจาง
งานรวมกวา 2.8 ลานคน

ปจจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2564
ปจจัยตางประเทศ
 การประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐฯ วันที่ 2-3 พฤศจิก ายน 2564
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราการเขาซื้อสิน ทรัพย (QE
Taper) อยางเปนทางการ จากปจจุบันเขาซื้อในอัต รา 120,000
พั น ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ต อเดือ น โดยจะลดการเข า ซื้อ เดื อ นละ

4 พฤศจิกายน 2564

ปจจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย วันที่ 10 พฤศจิก ายน 2564 คาดวา จะคงดอกเบี้ ยที่ ระดั บ
0.50% ตอป เนื่องจากเปนระดับที่ผอนคลาย และชวยสนับสนุน
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนนโยบายการเงิน ที่ตรงจุด ใน
การกระจายสภาพคลองและการปรับโครงสรางหนี้ใ หกับ กลุมที่
ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

ตลาดตราสารทุนไทย
เดือนตุลาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวสูงขึ้นในชวงแรก
กอนที่จะลงตลอดทั้งเดือนหลังจากนั้น โดยดัชนีปดที่ 1,623.43
จุด เพิ่มขึ้น +1.11% (+17.75 จุด ) โดยมีปจจัยสําคัญ ที่เ กิด ขึ้ น
ตอไปนี้
 Bond Yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นอยูในระดับสูง โดยเฉพาะรุนระยะสั้น
หลังคาดการณเงินเฟอในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จนนํามาถึงการปรับ
ขึ้นคาดการณดอกเบี้ย Fed ในอนาคต
 ที่ประชุมกลุม OPEC และพันธมิตร มีมติคืนกําลังการผลิตเข าสู
ตลาดอีก วัน ละ 4 แสนบารเรลในเดือนพฤศจิก ายน ระดับที่ต่ํานี้
สง ผลใหตลาดน้ํามันยังอยู ในสภาวะ Supply Deficit และทําให
ราคาน้ํา มันดิบปรับตัว สูง ขึ้น เปน ปจจัย ประคับ ประคองหุ นกลุ ม
Oil & Gas รวมถึง SET Index ตลอดทั้งเดือน
 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของไทยประจําเดือนกันยายน ปรับตัวดี
ขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ภายหลังสถานการณโควิด-19 ใน
ประเทศเริ่มดีขึ้น
 การแถลงของนายกฯ ให มี ก ารเป ด ประเทศตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤศจิกายนนี้ สงผลตอความคาดหวังเชิงบวกตอการทองเที่ย ว
และทําใหเงินบาทเริ่มทยอยปรับตัวแข็งคา
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 ธปท. ประกาศผอนคลายหลัก เกณฑก าร LTV เปนการชั่ว คราว
โดยกําหนดใหเพดานอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน
(LTV Ratio) เปนรอยละ 100

แนวโนมตลาดหุนในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564

 หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยปรับตัว Outperform มากที่สุด รับ
ข า วดี ก ารปรั บ เกณฑ LTV ใหม ข อง ธปท. ในขณะที่ หุ น กลุ ม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลง
ของหุน DELTA เปนสําคัญ

 ติด ตามการเปดประเทศของไทยเพื่อตอนรั บชาวตางชาติ ตั้ ง แต
วันที่ 1 พฤศจิก ายนนี้ วาจะเห็นพัฒนาการเชิงบวกทางดา นการ
ทองเที่ยวมากนอยเพียงใด

คาด SET Index แกวงตัวในกรอบ 1,580-1,660 จุด โดยมีปจจัยที่ตอง
ติดตามอยางใกลชิด ดังตอไปนี้

 ติ ด ตามการคลาย Lockdown เพิ่ม เติ ม ของภาครั ฐเพื่ อ กระตุ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเปนไปไดในการออกมาตรการ
กระตุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการบริโภคภายใน
 พัฒนาการของคาดการณเงินเฟอ และ Bond yield ในตลาด ซึ่ง
ถ า หากปรั บขึ้ น ตอ โดยเฉพาะรุน ระยะสั้น จะส งผลให ค วามชั น
Yield curve ปรับตัวลดลง และเปนปจจัยกดดันตอตลาดหุนได
 ติดตามการประชุมรวมของสมาชิกกลุม OPEC และ พันธมิตร ใน
วั น ที่ 4 พฤศจิก ายน วา จะคงระดั บการคืน กํ าลัง การผลิ ต เข า สู
ตลาดที่วันละ 4 แสนบารเรลตอไปหรือไม

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนตุลาคม 2564
 YTD ของป 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +12.01% ในขณะที่
SET50 Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น +7.05% และ SETTRI Index
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +15.09%
 Sector ที่มี Performance ที่ดีกวาตลาดหุ น โดยรวม YTD ได แ ก
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริการรับเหมากอสราง หมวดสื่อ
และสิ่งพิมพ หมวดการแพทย หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร หมวดธนาคารพาณิช ย หมวดพั ฒ นาอสัง หาริม ทรั พ ย
หมวดพาณิชย หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดปโตรเคมี

 การประชุ ม กนง.ในวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน คาดวา จะไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สําคัญ หลังลาสุดเพิ่งออกเกณฑ LTV
ใหมออกมา เพื่อลดขอจํากัดในการเขาถึงที่อยูอาศัย

ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนไทย เดือนพฤศจิกายน 2564 เทากับ
ดัชนีอางอิง (Neutral)
ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนตุลาคม 2564

 สําหรับ Sector ที่มี Performance แยกวาตลาดหุนโดยรวม YTD
ไดแก หมวดอิเล็กทรอนิก ส หมวดพลังงาน หมวดขนสง และโลจิ
สติกส และหมวดวัสดุกอสราง

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
4 พฤศจิกายน 2564
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(Pay IRS และ Sell Bond) ของกลุ ม นั ก ลงทุ น กลุ มธนาคารและ
ตางชาติ ทําใหพันธบัตรไทยถูกขายออกมาตามออกมาตอเนื่อง
 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
ในชว งป 2564 ที่ผา นมา การลงทุนในหุนกูภ าคเอกชนยังเปน ที่
ต อ งการของนั ก ลงทุ น ต อไป เนื่ อ งจากใหผ ลตอบแทนที่ สูง กว า
พันธบัตร (ที่มีผลตอบแทนติดลบในระยะสั้นที่ผานมา)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในเดือน ตุลาคม ปรับเพิ่มขึ้นทุกรุนตราสาร
โดยเฉพาะรุ น 2-5 ป ที่ เ ร งตัว สู ง สุ ด (14-24 bps) ทํ า ให เสน อั ต รา
ผลตอบแทน (2-10 spread) มีค วามชัน ลดลง เหลือ128 bps (Bear
Flattening) โดยปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของพันธบัตรไดแก
 มุมมองตอดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนไป สอดคลองกับผลการ
ประชุม กนง. ลาสุด ที่กลับมาโหวตแบบเอกฉันทใหคงดอกเบี้ย ที่
ระดับ 0.5% ตอไป ทําใหนักลงทุนลดการถือครองพันธบัตร
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (UST10 ป) ที่เรงตัวสูงขึ้น
แตะระดับสูงสุด ที่ 1.67% หลังการขยายเพดานหนี้ ของสหรั ฐ ฯ
ประสบความสําเร็จ และ Fed เตรียมประกาศลดสภาพคลองทาง
การเงิน (QE Tapering) ในระยะเวลาอันใกล
 การเปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปญหา Supply Disruption ซึ่ง
รวมถึงราคาพลังงานที่เรงตัวสูงขึ้น ทําใหเกิดความเสี่ยงที่อัต รา
เงินเฟอทรงตัวในระดับสูงสงผลตอการทํานโยบายการเงินที่เขม
และเร็วขึ้น

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เดือน ตุลาคม 2564
 ตลาดอสังหาริมทรัพยปรับขึ้น หลังจากมีค วามกังวลน้ําทวม การ
ปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจากเดือ นกอน
และในเดื อ นตุ ล าคม ตอบรั บ เชิ ง บวกมาตรการการผ อ น
คลาย Lockdown และการเป ด ประเทศจะช ว ยหนุน ให กิจ กรรม
เศรษฐกิจปรับตัว ดีขึ้น ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 รวมทั้งอัตราการ
เสียชีวิตจากการระบาดลดลง
 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย 10 ป ปรั บตั ว ขึ้ น จาก
1.86% มาอยูที่ 1.98% ณ 31/10/2564

 ความกังวลในอุปทานพันธบัตร (LB Supply) ในปงบประมาณ
2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ที่เพิ่มขึ้นมากรองรับการ
กระตุนเศรษฐกิจ และสอดคลองกับการปรับกรอบหนี้สาธารณะ
จาก 60% เปน 70% ตอ GDP ของภาครัฐ

 Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.06%และ Yield Spread ปรับ
ขึ้นมายูที่ +3.08% ใกลคาเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต

 การUnwind IRS (Pay IRS และ Sell Bond) ของกลุมนักลงทุน
กลุมธนาคารและตางชาติ เปนอีกปจจัยลบที่ทําใหพันธบัตรไทย
ถูกขายออกมาตามออกมาตอเนื่อง

 คาดวาจะฟนตัวจากปจจัยบวกมาตรการผอนปรน และแผนการ
เปดทองเที่ยว

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
 ตราสารหนี้ภ าครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนจะผันผวนจาก 1.
มุมมองดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนไป 2.การประกาศ QE Tapering
ของ Fed ในระยะอันใกลนี้ 3.ความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอทรงตัว ใน
ระดับสูงจะสงผลตอการทํา นโยบายการเงิน ที่เ ขมและเร็ว ขึ้น 4.
อุปทานพันธบัตร (LB Supply )ที่เพิ่มขึ้นมาก 5. การUnwind IRS
4 พฤศจิกายน 2564

แนวโนมตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดือน พฤศจิกายน
2564 แนะนําน้ําหนักการลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)

 คาดวากิจกรรมเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นตอในระยะขางหนา อี ก
ครั้งในไตรมาส 4 และปหนา
 นโยบายการเงินผอนคลายและอัตราดอกเบี้ยระดับต่ํา
 ปจจัยราคา ทําให Yield Spread ยังนาสนใจ
 ป จ จั ย เสี่ ย ง อาทิ เ ช น การระบาดในกลุ ม หลั ง คลายมาตรการ
ควบคุมและการชะลอตัว ของเศรษฐกิจได และ ปจจัย การเมือ ง
รวมทั้ง ปจจัยภายนอก นโยบายการเงินสหรัฐฯที่ผานคลายนอยลง
หนา 8
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ตลาดตราสารทุนตางประเทศ
ภาวะตลาดหุนตางประเทศ เดือน ตุลาคม 2564
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 กิจ กรรมบริการในญี่ปุน มีแนวโน มพลิกฟนตั วในเดือ นตุล าคมที่
ผานมา จากที่มีก ารเปดประเทศตามมาตรการของทางการญี่ปุน
นอกจากนี้ตลาดจับการเลือกตั้งทั่วไปในชวงสิ้นเดือนตุลาคม

19

Apr-18

 การทยอยเปดเศรษฐกิจของแตละประเทศ (re-opening) กระตุน
กิจกรรมเศรษฐกิจในชวงที่เหลือนี้

20

Feb-18

 ภาวะการขาดแคลนพลังงานในจีนสงผลใหราคาน้ํามันดีดตัวและ
เปนปจจัยหนุนตอหุนกลุมพลังงานนับตั้งแตชวงตนเดือนตุลาคมที่
ผานมา

21

Oct-17

MSCI ACWI +5.0% เดือน ตุลาคม 2564

MSCI Emerging Market

Dec-17

ที่มา : Bloomberg 29 ตุลาคม 2564

me an

 BOJ ECB ยังคงนโยบายการเงินผอนคลาย (Monetary Easing)

ที่มา : Bloomberg 29 ตุลาคม 2564

 ประธาน Fed สงสัญญาณลดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่
เหลือของป ขณะที่เผชิญปจจัยเสี่ยงคาดการณดอกเบี้ยเร็วขึ้น

แนวโนมตลาดตราสารทุนตางประเทศ เดือน พฤศจิกายน 2564

 ผลดํ า เนิ น งานบริ ษั ท จดทะเบี ย นไตรมาส 3 ที่ ป ระกาศยั ง คง
แข็งแกรง นอกจากนี้ขอมูล ที่เ ป ด เผย ระดับ 80% ของบริ ษั ท ใน
ดัชนี S&P500 มีผลรายงานกํา ไรดี ก ว า คาดการณ ขณะที่ 62%
ของบริ ษั ท ในดั ช นี STOXX600 บั น ทึ ก กํ า ไรแข็ ง แกร ง ก ว า
นักวิเคราะหคาดการณ

4 พฤศจิกายน 2564

 แนะนํ า การลงทุ น มากกว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย (Slightly
Overweight)
 ป จ จั ย หนุ น ได แ ก การทยอยเป ด เมื องของแต ล ะประเทศ (Reopening) โดยคลายการล็ อกดาวนในบางสวน / หันมาใหค วาม
สนใจกลุม Domestic play ของแตละดัชนีที่มีแนวโนมเปดเมื อง,
มาตรการเยี ย วยาเศรษฐกิ จ / สหรั ฐ ฯเร ง ผลั ก ดั น กฎหมาย
Infrastructure fund / และการสนับสนุนนโยบาย clean energy,
การเกิดการ rotation value to growth บนความคาดหมายวาดัชนี
ตลาดหุ น โลกยั ง อยู ใ นทิ ศ ทางขาขึ้ น (Bull) หรื อ mid-cycle,
ทางการจีนเชื่อมั่นจะสามารถควบคุมยอดผูติดเชื้อไวรัสโควิด -19
ในจีนที่เพิ่มขึ้นในชวง 1 เดือนขางหนานี้ / ยาโมนูฟลาเวียร ที่จะทํา
ใหภาพรวมโควิด -19 ไปในทางที่ดีขึ้น, December Effect ตลาด
หุนชวงทายป
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FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯระหวางวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ที่

 ปจจัยกดดันที่สําคัญตอตลาดหุน เชน ทางการจีนเขมงวดกับธุรกิจ
Monopoly อย า งไรก็ ดี ค าดตลาดหุ น รั บ รู ม าแล ว ในระยะหนึ่ ง ,
ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (supply chain), ราคาสินคาที่สูงขึ้นอาจ
กดดันตนทุนผลิตและกระทบเศรษฐกิจระยะถัดไป, ความเสี่ยงการ
กลายพันธุของไวรัสโควิด-19 / การระบาดของไวรัสโควิด -19 คาด
วาจะเปน Downside risk ตอตลาด, เศรษฐกิจญี่ปุนฟนตัวอยาง
ชาๆ ประกอบกับการเมืองในประเทศยังไมนิ่ง ทําใหเศรษฐกิจยัง
ขยับตัวลําบาก, ปญหา Stagflation , Slowflation, เม็ดเงินในการ
กระตุนเศรษฐกิจ การลงทุน Infrastructure อาจมาจากการเก็ บ
Tax เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเก็บ Capital gain เพิ่ม, แมวาหลายบริษัท
จะเผยกํ าไรที่ ดี นั ก วิเ คราะห ยั ง อาจไม ไ ด ป รั บ กํ า ไรคาดการณ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ

ตลาด REITs โลก
ภาวะตลาด REITs เดือนตุลาคม 2564
 ภาวะตลาด REITs ตา งประเทศเดือ นตุลาคม ดัชนี Dow Jones
Global Real Estate ปรับตัวขึ้น +6.4%
 ถอยคําของนายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้ง
ลาสุดสงสัญญาณวาธนาคารกลางสหรัฐฯควรเตรียมลดขนาดเขา
ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ใ นช ว งที่ เ หลื อ ของป นี้ และคาดว า การทํ า QE
Tapering จะไปยุ ติ ในช ว งกลางป ห น า กอ นปรับ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ใน
ระยะถัดไป
 ธนาคารกลางยุ โ รปและธนาคารกลางญี่ ปุ น มี ม ติ ค งนโยบาย
การเงินผอนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดายุติวงเงินเขา ซื้อ
สินทรัพยรวมทั้งปรับคาดการณขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ขึ้น สง ผลใหอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาดีดตัวขึ้น
 การเตรี ย มเปด เมื อ ง (re-opening) หนุ น ให REIT คา ปลี ก และ
REIT โรงแรม ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Office REIT ไดประโยชนจากการ
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19
 REITs กลุมอุตสาหกรรมปรับตัว ขึ้น โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
ภาคผลิต ของประเทศกลุม DM ยังอยูระดับสูงกวา 50.0 บง ชี้ถึง
ภาวะขยายตัว

แนวโนมตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน
 แนะนํ า การลง ทุ น มากกว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย (Slightly

Overweight) เดือนพฤศจิกายน นักลงทุนติดตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจจากการทยอยเปด ประเทศ รวมทั้งอัตราคาเชาที่กํ า ลัง

ประกาศลดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ นโยบายการเงินทั่ว
โลก ผลประกอบการณ และ Guidance ของ REITs

ที่มา : Bloomberg 29 ตุลาคม 2564



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
 โรงกลั่นน้ํามันในสหรัฐฯ กลับมาผลิตน้ํามันหลังจากหยุดไปในชวง
ที่มีพายุ ทําใหราคาน้ํามันดีดตัวขึ้น
 แองโกลา ไนจีเรีย และคาซัคสถาน เผชิญปญหาความล า ช า ใน
งานซอมบํารุงหลุมขุดเจาะ
 ความกั ง วลการผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ข อง China Evergrande Group
สงผลใหนัก ลงทุนหันมาถือครองดอลลาร ทําใหดอลลารส หรัฐฯ
แข็งคาและอาจกดดันราคาน้ํามันใหปรับตัวลงได

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปจจัยที่ติดตามในเดือนพฤศจิกายน ไดแก การประชุม
4 พฤศจิกายน 2564
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 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 และความเสี่ยงจาก OPEC+ จะเพิ่มกําลังการ
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) ทว า ยั งไม ไ ด กํ า หนดช ว งเวลาที่ แ น น อน แต จ ะ
เริ่มตนการทํา Tapering ภายในปนี้ แลวจะสิ้นสุดการลด QE
กลางปหนา นอกจากนี้ สัญ ญาณดอกเบี้ย จากการประชุ ม
บ ง ชี้ ถึ ง การขึ้ น ดอกเบี้ ย ที่ เ ร็ ว ขึ้ น โดย Fed คาดว า จะขึ้ น
ดอกเบี้ยภายในป 2565 จากคาดการณครั้งกอนที่คาดวาจะ
ขึ้นดอกเบี้ยในป 2566

4 พฤศจิกายน 2564

 ราคาทองคําเดือน กันยายน มีปจจัยหนุนจากความกังวลหนี้
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
ตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ
เดือนตุลาคม 2564 ตราสารหนี้ตางประเทศใหผลตอบแทนดังนี้
29/10/2021
ดั ชนีพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก

1M
-0.07%

3M
-1.41%

6M
0.66%

YTD
-2.54%

2020
6.03%

ดั ชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

-0.05%

-1.17%

1.14%

-2.72%

7.94%

ดั ชนีพันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิ ดใหม

0.05%

-1.14%

1.25%

-1.88%

5.67%

ดั ชนีหุนกูเอกชนคุ ณภาพสู งของสหรัฐอเมริกา

0.35%

-1.13%

3.17%

-1.12%

10.66%

ดั ชนีหุนกูเอกชนผลตอบแทนสู งของสหรัฐอเมริกา

-0.31%

0.16%

1.70%

3.43%

4.66%

ดั ชนีตราสารหนี้แปลงสภาพจากสิ นเชื่อที่อยู อาศั ย

-0.19%

-0.65%

-0.31%

-0.86%

3.84%

 เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 6 bps
จาก 1.48% (30/9/2564) มาอยูที่ 1.55% (29/10/2564)
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 ธนาคารกลางโลก คาดการณวา GDP ของประเทศกําลังพัฒนาจะ
กลับสูระดับกอนเกิดโควิดในปหนา คาด GDP โลก ปนี้ที่ +5.7%
และ +4.4% ในปห นา โดยการฟนตัว ของในแตละประเทศยัง มี
ความไมเทาเทียมกัน
 ธนาคารกลางยุ โ รป (อี ซี บี ) คงอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายและส ง
สั ญ ญาณชะลอความเร ง ในการซื้ อ สิ น ทรั พย ต อเนื่อ งเนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจยูโรโซนฟนตัวดี ในขณะที่ลาการดสงสัญญาณวาจะยัง
ไมรีบขึ้น ดอกเบี้ย แมจะประเมิน ว าเงินเฟ อจะเรงตัว ขึ้นและอยู
ยาวนานกวาที่คาด
 ธนาคารกลางญี่ปุน (บีโอเจ) มีมติคงนโยบาย การเงินแบบผอ น
คลายตอเนื่อง พรอมทั้งสงสัญญาณวาจะคงมาตรการซื้อสินทรัพย
และควบคุมอัตราผลตอบแทนไวยาวนาน จนกวาเงินเฟอจะอยูที่
ระดับ +2% อยางมีเสถียรภาพ และปรับลดคาดการณ GDP และ
เงินเฟอในป นี้ลงเหลือ +3.4% และ 0.0% ตามลําดับ
 ธนาคารกลางแคนาคาคงดอกเบี้ น โยบายไว ที่ 0.25% และ
ประกาศสิ้น สุ ด มาตรการคิ ว อี พร อมทั้ง สง สั ญ ญาณขึ้ น ดอกเบี้ ย
ในชวงกลางปหนา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังไดปรับลด
คาดการณ GDP ในปนี้ ลงเปน +6.5%และคาดการณวาเศรษฐกิจ
จะเติบโต +4.25% ในปหนา
 ทางอังกฤษมีแนวโนมวารัฐจะเพิ่มคาใชจายและปรับลดภาษีเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจ และปรับเพิ่มคาดการณ GDP เปน +6.5% ซึ่ง
คาดการณวาเศรษฐกิจจะกลับ สูระดับกอนเกิด โควิด -19 ในชว ง
ปลายปนี้ และคาดวาเงินเฟออยูที่ระดับ +4% ในปหนา

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ใหนํา้ หนักต่ํากวาดัชนีเล็กนอย (Slightly
Underweight) คาดวาเสน อัต ราผลตอบแทน (yield) จะทรงตั ว
เนื่องจากสะทอนเรื่องราคาสินคาโภคภัณฑปรับขึ้น และอัตราเงิน
เฟอเพิ่มสูงขึ้นแลว อยางไรก็ตามหากราคาพลังงานยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง อาจเปนปจจัยกดดันตลาดตราสารหนี้
 สําหรับ เครดิต ใหน้ําหนัก การลงทุนสํ าหรับตลาดหุนกูเ อกชน
คุณ ภาพดี (IG) ใหน้ําหนัก นอยกวา ดัช นี อา งอิง (Underweight)
จากราคาของตลาดหุนกูเอกชนคุณภาพดี ที่คอนขางตึงตัว และ
ตลาดหุ น กู ผลตอบแทนสู ง (HY) มากกวา ดั ชนี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย
(Slightly Overweight) ตลาดหุนกูผลตอบแทนสูง ยังคงไดรับอานิ
สงคบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ
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ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสภาวะคาเงิน เดือนตุลาคม 2564
 ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ DXY แข็งคาขึ้น +0.07% จากระดับ 94.07
สูระดับ 94.13 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยดัชนีดอลลาร
สหรัฐฯ ทรงตัว ขณะที่ตลาดรอติดตามการประชุม Fed ในวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งไดประกาศลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพย (QE
Taper) อยางเปนทางการ โดยเริ่มในชวงกลางเดือน พฤศจิกายน
และคาดว า เริ่ มขึ้ น ดอกเบี้ ย ครั้ ง แรกในช ว งกลางป ห น า ขณะที่
ตัวเลข GDP Annualized (Q3) เบื้องตนออกมาที่ +2% แยกวาที่
ตลาดคาดการณที่ +2.7% ตัวเลข Core Personal Consumption
Expenditures (Sep) ชะลอตั ว เล็ ก น อ ยที่ +0.2% จาก +0.3%
( mom) แ ล ะ ท ร ง ตั ว ที่ +3 . 6 % ( yoy) ส ว น ตั ว เ ล ข ISM
Manufacturing PMI (Sep) อยู ที่ ร ะดั บ 61.1 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 59.9
ของเดือนกอนหนา

สภาวะคาเงินหลักกลุม G-10
 คาเงินยูโร (EUR/USD) ออนคาลง -0.28% จากระดับ 1.16 สู
ระดับ 1.16 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยคาเงินยูโรทรงตั ว
ขณะที่ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย ตามการคาดการณของตลาด
ถึงแมวาตัวเลข Consumer Price Index (Sep) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
+3.4% (yoy) นอกจากนี้ยูโรโซนยังประสบกับปญหาขาดแคลน
พลังงานซึ่งอาจจะทําใหเงินเฟอขยายตัวในระดับสูงนานกวาคาด
สวนตัวเลข Markit Manufacturing PMI (Oct) เบื้องตนอยูที่ระดับ
58.5 ทรงตั ว จากเดื อ นก อ นหน า ตั ว เลข Markit Services PMI
(Oct) เบื้องตน อยูที่ระดับ 54.7 ลดลงจาก56.4 ของเดือนก อน
หน า ส ว นตั วเลข GDP (Q3) s.a. ออกมาที่ +2.2% (qoq) และ
+3.7% (yoy) ดีกวาที่ตลาดคาดการณ
 คาเงินปอนด (GBP/USD) แข็งคาขึ้น +1.00% จากระดับ 1.35
สูระดับ 1.37 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยคาเงินปอนดแ ข็ง
คาขึ้น หลัง จากที่มีการคาดการณวา BOE อาจจะปรับขึ้นอั ต รา
ดอกเบี้ย ภายในปลายปนี้ อยางไรก็ต ามต น เดือ น พฤศจิก ายน
ธนาคารกลางอังกฤษ Surprise ตลาดเนื่องจากประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ ร ะดั บ เดิ ม ขณะที่ ตัว เลขเศรษฐกิ จ ประจํ า เดื อ นส ง
สั ญ ญาณการฟ น ตั ว โดยตั ว เลข Markit Manufacturing PMI
(Oct) เบื้องตนอยูที่ระดับ 57.7 จากดับ 57.1 ของเดือนกอนหนา
ตั ว เลข Markit Services PMI (Oct) เบื้ อ งต น อยู ที่ ร ะดั บ 58.0
จากดับ 55.4 ของเดือนกอนหนา สวนตัวเลข Retail Sales (Sep)
ชะลอตัว ลงเล็กนอยที่ -0.2% (mom) และ -1.3% (yoy) ขณะที่
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ตั ว เลขอั ต ราเงิ น เฟ อ Consumer Price Index (Sep) ปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ้น +3.1% (yoy)
 คาเงินเยน (USD/JPY) ออนคาลง -2.70% จากระดับ 111.01 สู
ระดับ 114.00 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยคาเงินเยนออนคา
ตอเนื่อง หลังจากคะแนนเสีย งสนั บสนุน พรรค LDP เพิ่มขึ้นเกิน
กวาครึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนผูนําพรรคเปนนาย Fumio Kishida
ซึ่ ง ใช ส โลแกน ว า New Capitalism โดยนาย Kishida จะใช
นโยบายที่ผอนคลายเชนเดียวกับนายกรัฐมนตรีคนกอนหนา และ
ไม ส นั บ สนุนก ารขึ้ น Consumption Tax เพื่ อ นํ า เงิ น มา เป น
คาใชจายในการกระตุนเศรษฐกิจ แตจะเนนออกพันธบัตรรัฐบาล
เปนหลัก ซึ่งจะมีก ารออกมาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จ มู ลค า รวม
หลายสิ บ ล า นล า นเยน ส ง ผลให มี แ รงกดดั น ต อ ค า เยนอย า ง
ตอเนื่องในชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา

แนวโนมคาเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
DXY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 93.00-95.00
EUR/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.14-1.17
GBP/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.34-1.38
USD/JPY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 112.0-115.0
USD/CNY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.30-6.50
USD/THB คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.00-34.00

สภาวะคาเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 คาเงินหยวน (USD/CNY) แข็งคาขึ้น +0.75% จากระดับ 6.45 สู
ระดับ 6.40 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยคากลางเงินหยวน
ถู ก กํ า หนดให แข็ ง คา มาอยูที่ ระดั บ 6.3907 หยวนต อ ดอลลาร
สหรั ฐในช วงสิ้น เดื อนตุ ล าคม ขณะที่ตัว เลขเศรษฐกิ จ ค อ นข า ง
ชะลอตัวโดย GDP (Q3) เติบโตที่ +4.9% (yoy) ต่ํากวาคาดการณ
ที่ +5.2% ตัวเลข Industrial Production (Sep) เติบโตที่ +3.1%
(mom) ต่ํ า ว า คาดการณ ที่ +4.5% และตั ว เลข Fixed Asset
Investment YTD (Sep) เติ บ โตที่ +7.3% ต่ํ า กว า คาดการณ ที่
+7.9% NBS Manufacturing PMI (Oct) อยูที่ระดับ 49.2 ต่ํากวา
ระดับ 50 และต่ํากวาเดือนกอนหนา ซึ่งปญหาหลักมาจากผลพวง
ของการขาดแคลนพลังงาน
 คาเงินบาท (USD/THB) แข็งคาขึ้น +1.15% จากระดับ 33.66 สู
ระดับ 33.27 (01/10/2564 - 29/10/2564) โดยคาเงินบาทแข็งคา
ขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีไดประกาศเป ดรั บนักทองเที่ย วเข า
ประเทศโดยไมต องกั กตั วในวั น ที่ 1 พฤศจิก ายน 2564 ขณะที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดระบุวา เศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ําสุด
ไปแลวในไตรมาส 3/64 โดยคาดวาในป 2564 จะขยายตัว +0.7%
ขณะที่ป 2565 ขยายตัวได +3.9% แตการฟนตัวก็ยังมีความไม
แนนอนคอนขางสูง เพราะตองขึ้นอยูกับ 1.มาตรการควบคุ มการ
แพรระบาดโควิด-19 2.ความตอเนื่องของมาตรการชวยเหลือจาก
ภาครัฐ และ 3.ปจจัยจากตางประเทศ ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและ
ปจจัยเสี่ยงจากภาคการสงออก
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แนะนํากองทุน เดือนพฤศจิกายน 2564
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ( MGF )

 กองทุน MGF มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus
Fund เนนการลงทุนในหุน Quality Growth กองทุน MGF บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี ( M-RENEW )

 กองทุน M-RENEW ลงทุน ในหนวยลงทุ นของกองทุนรวมตางประเทศเพีย งกองทุ นเดีย ว (Feeder Fund) คือ BGF Sustainable Energy Fund เปน
กองทุนที่อยูภายใต BlackRock Global Fund และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนเนนลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ไดแก บริษัทที่ เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก (Alternative
Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies) ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผูผลิตพลังงาน
ทดแทน (renewable energy developers), เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ ก (alternative fuels), การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (energy efficiency),
ความสามารถในการใชพลังงานและโครงสรางพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure)
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เน็กซ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( M-EURO )

 กองทุ น M-EURO กองทุ น มีน โยบายลงทุน ในหนว ยลงทุ นของกองทุน รวมต า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว (Feeder Fund) คือ BGF Continental
European Flexible Fund เปนกองทุนที่อยูภายใต BlackRock Global Funds และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยใน
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 งกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares บริหารจัด การโดย Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูล ค าทรัพ ยสิ นสุทธิข อง
กองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ( M-MIDSMALL )

 กองทุน M-MIDSMALL กองทุนเนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโนมการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราสวนการลงทุนเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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 ดการกองทุ นเอ็ม 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 ไดรับรองในความถูก 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 วเมื่อมีความเขาใจในความ
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

4 พฤศจิกายน 2564

หนา 15

