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คำแนะนำการลงทุนสำหรับ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงในเดือนมกราคม 2565 จากการคาดการณ์นโยบายการเงินที่ตึ งตัว
มากขึ้น ของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ อย่ า งไรก็ ตาม นั ก ลงทุ น ในตลาดได้ รั บ รู ้ แ ละปรั บ
คาดการณ์มุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ไปบ้างแล้ว ในขณะที่เริ่มมีการประกาศผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ให้น้ำหนัก การลงทุนในหุ้นโดยรวม “สูงกว่า
เกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”
 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” ส่วนตลาดหุ้นในกลุ่ม

ตลาดเกิดใหม่ ให้น้ำหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้น้ำหนักตลาดหุ้นไทย “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของ

รัฐบาล และการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ยังเพิ่มขึ้นจากปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ อีกทั้งการส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เป็นปัจจัย
กดดันให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้
รวม “ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”
 ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ ให้น้ำหนัก “ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” และตราสาร
หนี้เอกชนต่างประเทศ ให้น้ำหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตราสารหนี้ภาครัฐไทยให้น้ำหนัก “น้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” ขณะที่ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนไทย ให้ น้ ำหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ ้ างอิ ง” สอดคล้ องกั บ การเคลื่อ นไหวของ
ต่างประเทศ
แม้ ว่ า จะคลายความกัง วลต่ อ การระบาดของไวรั ส โควิ ด-19 สายพั น ธุ ์ โ อไมครอน
เนื่องจากอัต ราการเสียชีวิต ต่ำ แต่หลายประเทศยังคงควบคุมการเดินทางระหว่ าง
ประเทศ และบางประเทศยังใช้มาตรการควบคุมการระบาด และถูกกกดดันจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สงู ขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างผลตอบแทนเงินปันผลยัง
มีความน่าสนใจ ให้น้ำหนักการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม “เท่ากับเกณฑ์
อ้างอิง”
 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้น้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย “เท่ากับเกณฑ์อา้ งอิง”
ให้น้ำหนักการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”
 ความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (รัสเซีย-ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์กับกลุ่ม กบฏฮูตี
ของเยเมน) และภาวะอุปทานโลกที่ต ึงตัว ให้น ้ำ หนั ก การลงทุ น “สู ง กว่ าเกณฑ์ อ้า งอิง
เล็กน้อย”
 ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ทองคำมีความน่าสนใจในฐานะเป็นสิน ทรัพย์
ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ถูกจำกัดจากการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้น้ำหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
-1 นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงเล็กน้อย
-2 นําหนักการลงทุน ตํากว่าเกณฑ ์อ้างอิงมาก
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แบบจำลองน้ำหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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ทองคํา
อัตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง
(% ตอป)
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ผลการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจำลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของ
ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่
ต้องการใช้เงินเป็นต้น / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี ระหว่าง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน
กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใข้ Thai BMA Government Bond ZRR 3 ปี, Thai BMA Corporate Bond เรตติ้ง A ขึ้นไป อายุ
3 ปี และตราสารหนี้ต่างประเทศ คำนวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ดัชนี SET / หุ้นต่างประเทศ
คำนวณโดยใช้ MSCI World Index สำหรั บประเทศพัฒ นาแล้ ว และ MSCI Emergin Index สำหรั บประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ /การลงทุ น
ทางเลือก คำนวณโดยใช้ SET REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev.
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สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2565
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดประมาณการณ์
การขยายตัว ของ GDP โลกปี 2565 ลงเป็น +4.4% (yoy) จาก
+4.9% (yoy) ที่คาดการณ์ในเดือน ตุลาคม 2564 โดยคาดว่า จะ
ชะลอตัวลงจากปี 2564 ที่คาดจะขยายตัว +5.9% (yoy) เนื่องจาก
ผลกระทบของการระบาดของโควิ ด -19 สายพั น ธุ์ โ อไมครอน
ปั ญหาการติด ขัดด้า นอุป ทาน อัตราเงิน เฟ้อที่สูงขึ้นจากราคา
น้ำมันที่เพิ่มขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ดังรายละเอียด
ตารางด้านล่าง

 ยอดโควิด-19 ทั ่วโลก ณ วั นที ่ 31 มกราคม 2565 อ้ างอิ งจาก
Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลที่มีการรวบรวมจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19
ทั ่ ว โลกสะสม 372,896,635 ราย ติ ด เชื ้ อ รายใหม่ เ พิ ่ ม ขึ้ น
2,625,457 ราย เสียชีวิตสะสม 5,675,371 ราย อัตราการเสียชีวิต
อยู่ในระดับต่ำที่ 1.5% การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโอไมครอน
ส่ ง ผลให้ จ ำนวนผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ โควิ ด -19 รายวั น เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น เป็ น
ประวัติการณ์
 ข้อมูลการฉีดวัคซีนจาก Our World in Data ณ วันที่ 30 มกราคม
2565 ทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 รวมเข็ม 1 และ 2
คิด เป็น 61% ของประชากรโลก ซึ่งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่ น
และจีน ที่เป็นเศรษฐกิจหลักของโลก มีอัตราการฉีดรวมเข็ม 1 และ
2 ตั้งแต่ 75% ของประชากร นำโดย จีน และ ญี่ปุ่น
ประเทศสหรัฐฯ : เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีจากการใช้จ่าย
ของผู้ บ ริ โ ภค ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ส่ ง สั ญ ญาณการดำเนิ น
นโยบายการเงินที่เข้มงวด

ที่มา: World Economic Outlook ณ มกราคม 2565

 IMF ประเมินอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงขึ้นและทรงตัวในระดับสูง
นานกว่ า ที่ ป ระมาณการไว้ เ ดิ ม ประมาณ 1-2% ในปี 2565
เนื่ องจากความไม่ สมดุ ล ของอุ ป สงค์แ ละอุป ทานหลัง การเปิ ด
กิจกรรมเศรษฐกิจ, ปัญ หาการติดขัดด้านอุปทานที่ยืดเยื้อ และ
ราคาพลังงานที่เร่งตัวขึ้น

 GDP ไตรมาส 4/2564 (รายงานเบื้องต้น) ขยายตัวสูงถึง +6.9%
(qoq, saar) เร่งตัวขึ้นจาก +2.3% (qoq, saar) ในไตรมาสก่ อ น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventories) หาก
ไม่นับรวม และพิจารณาเฉพาะอุปสงค์ในประเทศ (Final Sales to
Domestic Purchasers) GDP จะขยายตั ว +1.9% (qoq, saar)
จาก +1.3% (qoq, saar) ไตรมาสก่ อ น ภาคเอกชนเป็ น แรง
ขับเคลื่อ นเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2564 ตามการบริโภคในภาค
บริการ และการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา ขณะที่การใช้
จ่ายของรัฐบาลหดตัว หลังจากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลง
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ มี มติ เป็ นเอกฉั นท์ คงนโยบายการเงิ นไม่
เปลี่ย นแปลง แต่ ในการประชุ มครั ้ งนี ้ Fed ส่ ง สั ญ ญาณที ่ จะใช้
นโยบายการเงิน ที่ เข้มงวดขึ้ น เนื่ องจากเศรษฐกิจขยายตั ว ได้ดี
ต่อเนื่อง ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูง
กว่าระดับเป้าหมาย 2%
 Fed คงเข้าซื้อสินทรัพย์ในจำนวนเงินที่ลดลง (QE Taper) และจะ
สิ้นสุดต้นเดือน มีนาคม 2565 ส่วนการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ไม่ได้ระบุชัดว่าจะปรับขึ้นเมื่อไร โดยระบุเพียงว่าการปรับขึ้น ใน
ระยะใกล้ น ี ้ อ าจมี ค วามเหมาะสม ทั ้ ง นี ้ นั ก ลงทุ น ในตลาด
คาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มีนาคม
2565 นี้ ส่วนจำนวนครั้งของการปรับขึ้น คาดว่า Fed จะปรับขึ้น
ดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% อย่างน้อย 4 ครั้ง ในปี 2565 นี้
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 ในการประชุมครั้งนี้ ได้เริ่มพิจารณาถึงการลดขนาดงบดุล (QE
Tapering) และเปิดเผยรายละเอีย ดเบื้องต้น โดยจะยุติการเข้า
ซื้อคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดอายุ แต่ยังไม่ได้มีรายละเอี ย ด
ชัดเจนว่าจะเริ่มต้นลดเมื่อไรและในอัตรามากน้อยเพียงไร
กลุ่มยูโร : การระบาดของโควิด-19 ในยุโรปส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/2564
 GDP ไตรมาส 4/2564 (เบื้องต้น) ขยายตัว +0.3% (qoq) ชะลอ
ลงจาก +2.3% (qoq) ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการระบาดของโค
วิด-19 รอบใหม่ที่น ำไปสู่ก ารบัง คับใช้ม าตรการเข้ มงวดในการ
ควบคุมโรค ประกอบกับปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน
 ปัญหาราคาพลังงาน และปัญหาการติดขัดด้านอุปทาน ส่งผลให้
อัต ราเงินเฟ้อทั่วไป (HICP Inflation) และอัตราเงิ น เฟ้อพื้น ฐาน
(Core CPI) เดือ น ธัน วาคม 2564 ขยายตั ว +5 % (yoy) และ
+2.6% (yoy) ตามลำดับ ทั้งปี 2564 เงิ น เฟ้อ ทั่วไปเพิ่ มขึ้นเป็น
+2.6% (yoy) ในขณะที่ธ นาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้ออาจจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด แต่จะคลี่คลายเมื่อแรง
กดดันจากปัจจัยชั่วคราวเริ่มลดลง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคงวงเงิน
ในการซื ้ อ พั น ธบั ต รตามโครงการ Pandemic Emergency
Purchase Program (PEPP) ซึ่งจะยุติการเข้าซื้อในเดือน มีนาคม
2565 และยังคงเข้าซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase
Program (APP) ต่อไป
ประเทศญี่ปุ่น : การส่งออกสินค้าเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ในขณะที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย
 แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยังคงเป็นภาคการส่งออกสินค้า โดย
ในเดือน ธัน วาคม 2564 ขยายตัวสูงถึง +17.5% (yoy) เติ บโต
ติดต่อกันเป็นดือนที่ 10 ส่งผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนในเครื่องจักร
ของภาคธุร กิจที่ ปรับตัว ดีข ึ้ น ต่อ เนื ่อง ในขณะที ่การใช้จ ่ า ยใน
ประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่มากกว่า 5 หมื่นราย ทำให้รัฐบาลประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉิน
ในพื้นที่ 13 จังหวัด
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทำระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ +0.8% (yoy) ส่วน
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ +0.5% (yoy) เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 4 เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น
 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง ทั้ง
อัตราดอกเบี้ย มาตรการควบคุมเส้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐ บาล และมาตรการเข้ า ซื ้ อ สิ น ทรั พ ย์ พร้ อ มทั ้ ง ปรั บ เพิ่ ม
คาดการณ์ GDP ปี 2565 (เมษายน 2565-มีน าคม 2566) เป็น
3 กุมภาพันธ์ 2565

+3.8% (yoy) (จาก +2.9%) และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ
พื้นฐานในปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566)
ขึ้นเป็น +1.1% (จาก +0.9%) ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น ที่ +2% จึงยังจำเป็น ต้องใช้ม าตรการทาง
การเงินผ่อนคลายต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัวยังมีความเปราะบาง
ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดรอบล่าสุด
ประเทศจีน : เศรษฐกิจชะลอลงจากอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่
ธนาคารกลางจีนเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2564 ขยายตัว +4% (yoy) ชะลอตัวลงจากไตร
มาสก่อนหน้าที่ +4.9% (yoy) ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อ น
GDP ขยายตัว +1.6% (qoq) เพิ่มขึ้นจาก +0.2% (qoq) ในไตร
มาสก่อน ทั้งปี 2564 เศรษฐกิจจีน ขยายตัว +8.1% (yoy) ชะลอ
ตั ว ลงจาก +9.8% (yoy) ในปี 2563 อยู ่ เ หนื อ เป้ า หมายของ
ทางการจีนที่ “อย่างน้อย +6%” เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ยัง
อ่อนแอ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโค
วิด-19 ที่เข้มงวด
 ธนาคารกลางจีนเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน โดยธนาคาร
กลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ลง 1% เป็น
2.85% ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse
Repurchase Rate) ระยะ 7 วั น ลง 0.10% เป็ น 2.1% ต่ อ ปี
นอกจากนี้ได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านโครงการ MLF วงเงิน 7 แlสน
ล้ า นหยวน สะท้ อ นถึ ง ความกั ง วลต่ อ เศรษฐกิ จ ขณะที ่ ภ าค
อสังหาริมทรัพย์ ยัง เผชิญ แรงกดดัน จากปัญ หาการขาดสภาพ
คล่ อ งและความเสี่ ย งจากการผิ ด นั ด ชำระหนี้ ซึ ่ ง ในไตรมาส
1/2565 จะมีมูลค่าหนี้ครบกำหนดประมาณ 2.1 หมื่นล้านหยวน
ประเทศไทย : เศรษฐกิจไทยปรับ ตัวดีข ึ้นหลังจากผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมที่เข้มงวด รายได้เกษตรกรดีขึ้น และอุปสงค์
จากต่างประเทศดีขึ้น
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวดีขึ้นตาม
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ โดยการระบาดของโควิด-19
สายพันธุ์โอไมครอนยังส่งผลจำกัด
 การบริ โ ภคภาคเอกชนและการลงทุ น ภาคเอกชนปรั บ ดี ขึ้ น
สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้น
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 และ
การเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร
 มูล ค่า การส่งออกสินค้า โดยสินค้าส่ง ออกหลักอย่า งยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวดีขึ้น จากเดือ นก่อ น
ส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้น
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 นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการดำเนินมาตรการ
Test & Go ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2565 โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวยุโรป แต่จำนวนนักท่องเที่ย วยังต่ำกว่าช่วงก่อนโค
วิด-19 อยู่มาก
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ธันวาคม 2564
ปรั บ ตั ว ขึ ้ น เป็ น +2.2% (yoy) และ +0.3% (yoy) ตามลำดับ
เนื่ องจากราคาอาหารสดและพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ทั้ ง ปี 2564
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น +1.2% (yoy)
และ +0.2% (yoy)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ปัจจัยต่างประเทศ
เหตุการณ

3 กุมภาพันธ 2565

กอนหนา

ผลสํารวจของ Bloomberg

การประชุมธนาคารกลางยุโรป
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)

 หุ ้ น กลุ ่ ม Value ทั ่ ว โลกปรั บ ตั ว Outperform หุ ้ น กลุ ่ ม Growth
อย่างชั ด เจนในเดื อ นนี้ หลั งจาก Bond Yield สหรัฐ ฯเร่ง ตั ว ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563
 ในเดือนมกราคม นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้และหุ้นไทย
ไป 8.1 หมื่นล้านบาท และ 1.4 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ
 IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี นี้ล งจาก
เดิ ม ที่ +4.9% มาอยู ่ ที่ +4.4% แต่ ป รั บ การเติ บ โตปี 2566 ขึ้ น
เล็กน้อยจาก +3.6% เป็น +3.8%

 การประชุมธนาคารกลางยุโรป
วันที่

 ความชัน Yield Curve ของสหรัฐฯ ปรับตัวแบนราบอย่างต่อเนื่อง
สวนทางกับของไทยที่ยังคงยืนอยู่ได้ในระดับสูง

ที่มา : Bloomberg

ปัจจัยในประเทศ
 การประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟิ้นตัวได้ต่อเนื่องภายใต้
อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย

 ผลการประชุม FOMC ในเดือน มกราคม ค่อนข้างยืนยัน ต่อการ
ปรั บ ขึ ้ น ดอกเบี ้ ย ครั ้ ง แรกในเดื อ นมี น าคม 2565 แต่ ย ั ง ไม่ มี
รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล
 หุ ้ น กลุ ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ป รั บตั ว Outperform มากที ่ ส ุ ด ตาม
กระแสการโยกย้ า ยเม็ ดเงิ น เข้ าสู่ ห ุ ้ น Value ในขณะที ่ ห ุ ้น กลุ่ ม
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากแรงขายหุ้ น
กลุ่ม Growth และ Technology ทั่วโลก

 การรายงาน GDP ไตรมาส 4/2564 วันที่ 21 กุม ภาพั นธ์ 2565
คาดว่าจะขยายตัว +0.2% (yoy) จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
ของรัฐบาล ภาคการส่งออกสิน ค้า ที่ข ยายตั วตามอุ ปสงค์จ าก
ต่ า งประเทศ และการทยอยผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การ
ระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวด

ตลาดตราสารทุนไทย
ภาวะตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม 2565
เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งทรงตัว มาปิดที่
ระดับ 1,648.81 จุด เปลี่ยนแปลงแค่ -0.5% โดยมีปัจจัยสำคัญที่
เกิดขึ้นต่อไปนี้
 FOMC Minute บ่งชี้ว่า Fed มีแนวโน้มที่จะ Aggressive มากขึ้น
โดยประเด็นใหม่ที่เริ่ มมีน้ำ หนัก มากขึ้น ได้แก่ แนวโน้ มการลด
ขนาด Balance Sheet ในปี 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

 YTD ของปี 2565 SET Index ปรั บ ตั ว ลดลง -0.53% ในขณะที่
SET50 Index ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม ขึ ้ น +0.26% และ SETTRI Index
ปรับตัวลดลง -0.53%
 Sector ที่มี Performance ที ่ด ีก ว่ าตลาดหุ ้น โดยรวม YTD ได้แก่
หมวดธนาคารพาณิช ย์ หมวดปิโตรเคมี หมวดธุรกิจการเกษตร
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดพลังงาน หมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ หมวดพาณิชย์ และหมวดวัสดุก่อสร้าง
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 สำหรับ Sector ที่มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD
ได้แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดบริก ารรับเหมาก่อสร้าง หมวด
การแพทย์ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้น้ำหนัก
การลงทุ น ในหุ ้ น ไทยสู ง กว่ า ดั ช นี อ ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Overweightl)

ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนมกราคม 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,700 จุด โดยมีปัจจัยที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี้
 รายงานตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกประจำเดือนมกราคม
 การประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มี
มติ คืน กำลั งการผลิ ตที่ร ะดับเดิม วันละ 4 แสนบาร์เรลในเดือน
มีนาคม นี้
 การประชุม ของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ซึ่งน่าจะมีท่าทีที่แตกต่างกันต่อ ไป โดยตลาด
คาด ECB จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายไปจนถึงเดือน
มีนาคมปีหน้าที่จะมีการยุติโครงการ QE แต่ BoE น่าจะมีการขึ้น
ดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมครั้งนี้
 รายงานตั ว เลขการจ้ า งงานนอกภาคเกษตรของสหร ั ฐ ฯ
ประจำเดื อ นมกราคม ในวั น ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ ซึ ่ ง ล่ า สุ ด ตลาด
คาดการณ์เพิ่มขึ้น 1.5 แสนตำแหน่ง
 การประชุม กนง. ของไทยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ คาดว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
 รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนมกราคม ในวันที่
10 กุมภาพันธ์
 ปัญ หาค่าครองชีพในประเทศที่อยู่ในระดับสูงว่าจะดำเนิน ต่อไป
หรือไม่
 แนวโน้มกระแส Fund Flow ว่าจะยังคงเดินหน้าซื้อ สุทธิหุ้น ไทย
ต่อไปหรือไม่
3 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราผลตอบแทนพันธบั ตรไทยในเดือน มกราคม เพิ่มขึ้น 4-23 bps
โดยพันธบัตรรุ่น 10 ปี ปรับเพิ่ ม ขึ้น มากที่ ส ุด (+23 bps) ทำให้ เส้ น
อัตราผลตอบแทน 2 ปี และ10 ปี (2-10Y spread) มีความชันเพิ่มขึ้น
เป็น +143 bps (Bear Steepening) ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื ่อ นไหว
ของพันธบัตรได้แก่
 รายงานการประชุม FOMC เดือน ธันวาคม 2564 ระบุว่าสมาชิ ก
Fed มีมุมมองต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น (Dot Plots 3 ครั้ง )และ
เร่งลด QE เพิ่มเป็น 2 เท่าในปี 2565 (Hawkish มากขึ้น)
 ความกัง วลต่ ออั ตราเงิ นเฟ้อที ่เพิ่มสู งขึ ้น โดย CPI ล่า สุ ดเดื อน
ธันวาคม 2564 ของสหรัฐฯ เพิ่มถึง +7% สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้
นักลงทุนกังวลต่อการเร่งตั วของเงินเฟ้อว่าอาจทำให้ Fed รีบขึ้น
ดอกเบี้ยทันทีถึง 50 bpsในการประชุมเดือนมีนาคม 2565 นี้ และ
อาจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ (Fed Fund Future
และตลาดคาด 4-7 ครั้ง) จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ในระหว่าง
เดือน พันธบัต รสหรัฐฯ 10 ปี ทะยานจากราคาปิดสิ้นปี 2564 ที่
1.51% ไปทดสอบระดับ 1.90% สูงสุดตั้งแต่ มกราคม 2563 และ
พัน ธบั ตรสหรัฐฯ 2 ปีอ ยู ่เ หนื อ ระดั บ 1% ครั ้ งแรก ตั ้ งแต่เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2563
 อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง ผลการประชุ ม FOMC เมื ่ อ วั น ที ่ 25-26
มกราคม 2565 ที ่ ผ ่ า นมา Fed ส่ ง สั ญ ญาณขึ ้ น ดอกเบี ้ ย ใน
ระยะเวลาอันใกล้และเตรีย มลดขนาดงบดุล (QE Tapering) ใน
ระยะต่อไป ซึ่งตลาดได้มีรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไปแล้ว (Price in) ทำ
ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ชะลอการปรับขึ้น
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Summary of Related Foreign Investor Transaction Data as of 28 Jan 22
All numbers are in THB Million Baht
Period
Tenor < 1 Yr
Tenor > 1 Yr
Total

Foreign Investor Transaction in Thai Bond Market
Lastest 3-month
2020
2021
YTD
Oct-21 Nov-21 Dec-21
-113,809 39,617 2,879 13,982 6,175 37,407
7,831 138,068 6,127 30,218 21,045 40,116
-105,978 177,685 9,006 44,200 27,220 77,523

MTD
37,407
40,116
77,523

Foreign Net Holding = 1,098,148 THB Million Baht , accounting for 7.34% of total outstanding value.

 ขณะที่ Thai BMA (ตลาดตราสารหนี ้ ไ ทย) รายงานนั ก ลงทุ น
ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องมากกว่า 77,000 ล้านบาท และซื้อรุ่นอายุ
5-10 ปี เ ป็ น หลั ก บ่ ง ชี ้ ว ่ า ต่ า งชาติ ย ั ง ไม่ ม ี ส ั ญ ญาณการขาย
พันธบัตรแต่อย่างใด
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวน
จาก 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใ หม่
“โอไมคอน” 2. การเข้าสู่ ว ัฏ จักรของดอกเบี้ย ขาขึ้น ตามการส่ ง
สัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ 3. อุปทานพันธบัตรที่ผันผวน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นของภาครัฐ
 หุ ้ น กู ้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละบริ ษ ั ท เอกชน : คาดอั ต รา
ผลตอบแทนหุ้นกู้จะเคลื่อนไหว Sideway ตามอัตราผลตอบแทน
พัน ธบัตร โดย Credit Spread มีก ารปรับ เพิ่มขึ้นบ้า งแต่ ไม่ เ ท่า
พันธบัตร เนื่องจากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในหุ้นกู้ที่ผู้ออก
ตราสารมีสถานะการเงินแข็งแกร่งและมีอันดับความน่าเชื่อถือดี
โดยในช่วงปี 2564 – มกราคม 2565 การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
ยังเป็นที่ต้อ งการของนักลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
พันธบัตร

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดือน มกราคม 2565

 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเดือน มกราคม ปรับลดลงแรงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน 2564 เนื่องจาก จากความกังวล
ไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอนและเริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพัน ธ์
ใหม่ในประเทศ ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังอยู่ระดับต่ำและ
อัตราการเสียชีวิตลดลง นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกกดดัน ได้แก่
ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก
ปรับตัวสูงขึ้นและยาวนานกว่ าคาด ส่งผลต่อการปรั บขึ้ นอั ต รา
พันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งไทย นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟปรับลด
คาดการณ์เศรษฐกิ จโลกในปี 2565 เป็ น +4.4% จาก +4.9%
ชะลอลง ส่งผลต่อ sentiment ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
 อั ต ราผลตอบแทนพันธบั ตรรัฐ บาลไทย 10 ปี ปรั บขึ ้ น แรง อยู่ที่
2.11% (31/1/2565) จากเดือนต้นปี 1.96% (4/1/2565)
 Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.31% และ Yield Spread อยู่
ที่ +3.18% เหนือค่าเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต
แนวโน้มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ เดือน กุมภาพันธ์
2565 แนะนำน้ำหนักการลงทุน Neutral
 ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พย์ ไ ทยปรั บ ตั ว ลงใกล้ จ ุ ด ต่ ำ สุ ด เมื ่ อ เดื อน
กุมภาพันธ์ปี 2564 จากปัจจัยลบการระบาดสายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน ปี2564 และการปรับขึ้ นของอัต ราพั นธบั ต ร
รัฐบาลไทยตามทั่วโลก ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื่อในประเทศเริ่มอยู่ใน
ระดับควบคุมได้ อาการไม่รุนแรง และอัตราการเสียชีวิตต่ำ ส่งผล
ให้รัฐบาลไทยเริ ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมและมี แนวโน้ มจะ
ประกาศเป็น โรคประจำถิ ่ น ซึ ่ ง จะเป็ น ปั จ จั ย หนุ น ต่ อ กิ จกรรม
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ราคาของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ปรับลงมามากสะท้อนปัจจัยเชิงลบพอสมควร และ Yield Spread
ยังคงมากกว่า 3% จึงยังน่าสนใจระยะยาวอยู่ และคาดว่าอัตรา
การจ่ายปันผลจะฟื้นตัวดีขึ้น

ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ
ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือนมกราคม 2565

ที่มา : Bloomberg 31 มกราคม 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565
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 เดือ นมกราคม เข้าสู่ช่วง Earning Seasonal โดยผลดำเนิ นงาน
ของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ประกาศ มี
กำไรมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา นอกจากนี้
มีหลายบริษัทที่ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจ
 เจ้าหน้า ที่ระดับสูงที่ก ำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เปิดเผยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนมีนาคม นี้ ทว่ายังไม่มี Roadmap
หลังจากนั้นโดยจะยังคงเปิดทางเลือกสำหรับภาพรวมที่ไม่แน่นอน
สำหรับเงินเฟ้อและการระบาดของไวรัสโควิด-19 หนุนตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ฟื้นตัวในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ 1 ใน 4 ท่านที่ได้
ออกมาพูดสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ตัวอย่างเช่น
นางแมรี่ เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซานฟรานซิสโก กล่าว
กับรอยเตอร์ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า “พร้อมสำหรับการ
ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม แต่หลังจากนั้น ต้องดูข้อมูลก่อน”

3 กุมภาพันธ์ 2565
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 กองทุนการเงินระหว่างประเทศสนับสนุนให้ธ นาคารกลางญี่ปุ่น
ดำเนิน นโยบายการเงิน ผ่ อ นคลายแบบพิ เ ศษต่ อ เนื ่ อ ง (Ultra
Losses Monetary Policy) ทั้งนี้การประชุม นโยบายการเงิ น ทาง
คณะกรรมการ BOJ มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ
(Ultra Loose Monetary Policy) ซึ่ ง รวมถึงการคงอั ต ราดอกเบี้ย
นโยบายที ่ ร ะดับ -0.1% และคงเป้า หมายอั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ประมาณ 0% โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อฉุดให้ต้นทุนการกู้ยมื อยู่ในระดับต่ำเพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชน
และภาคครัวเรือน

27

Jan-18

 ตลาดหุ้นฮั่งเส็งที่เป็นตลาดหุ้นของฮ่องกงเคลื่อนไหว Outperform
(+1.73% MoM) เมื่อ เทียบกับตลาดหุ้ น ประเทศอื่ นที่ส ่วนใหญ่
ปรับตัวลง โดยในเดือนมกราคม 2565 ธนาคารกลางจีนประกาศ
ลดดอกเบี ้ ย เป็ น ครั ้ ง แรกเพื ่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ นอกจากนี ้ มี
สัญญาณว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติ มหลังจากตัวเลขกิจกรรม
เศรษฐกิจชะลอตัว

MSCI World

Mar-18

 เดื อ นมกราคม 2565 การปรับ ฐาน (Correction) ของตลาดหุ้ น
สหรัฐฯ กดดัน ตลาดหุ้นต่า งประเทศทั่วโลกปรั บตั ว ลงในเดื อ น
มกราคม ที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 -5.26% (MoM) ดัชนี Dow
Jones -3.32% (MoM) และดัชนี Nasdaq -8.98% (MoM) ขาน
รับการที่ธนาคารกลางสหรั ฐฯ เตรี ย มขึ้ น ดอกเบี้ ย ประกอบกั บ
รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนธันวาคม มีแนวโน้ม
แข็งกร้าวมากขึ้น

me an

ที่มา : Bloomberg 31 มกราคม 2565

แนวโน้ ม ตลาดตราสารทุ น ต่ า งประเทศ Slightly Overweight
สำหรับตลาดตราสารทุนต่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ตลาดหุ ้ นตราสารทุ นต่ างประเทศมี โ อกาสแกว่ งตั วก่อ นถึ ง การ

ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 15-16 มีนาคม สำหรับปัจจัย
บวกต่อตลาดหุ้น ต่างประเทศประกอบด้วย บริษัท จดทะเบีย นที่
กำลังทยอยประกาศในดัชนี S&P 500 โดยรวมมีกำไรแข็งแกร่ง
กว่าการคาดการณ์ของ Consensus สำหรับภาพรวมเชิงบวกจาก
ผู้บริหารอาจหนุนให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาและการ
เติบโตกำไร นอกจากนี้ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะหนุน
การปรับฐานของตลาดจะค่อยเป็นค่อยไป โดยหากเทียบกับตลาด
หุ ้ น ในเดื อ นมกราคม แล้ว เชื ่ อ ว่า ภาพรวมตลาดหุ ้ น ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ นักลงทุนจะเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
ซึ ่ ง นั ก ลงทุ น อาจสนใจหุ ้ น Defensive หุ ้ น ที ่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ าก
นโยบายการขึ้นดอกเบี้ย ของรัฐบาล หุ้นเกี่ยวกับ การเปิด เมือง
นอกจากนี้ติดตามการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่ราคา
ปรับตัวลงลึกในเดือนที่ผ่านมา
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 ปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างเช่น บางประเทศเผชิญ

กรอบเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นขณะที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง / การปรับตัวขึ้น
ของดัชนีกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่ผ่านมาเผชิญแรงกดดันให้ปรับตัว
ลงจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งขึ้นดอกเบี้ยและดำเนิน
นโยบายถอนสภาพคล่องเร็วขึ้นกว่าเดิม และสถานการณ์ความตึง
เครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครนและหลายๆชาติที่
ยากต่อการประเมินสถานการณ์

สู ่ ร ะดั บ +3.2% จากเดิ ม คาดจะเติ บ โต +3.8% เหตุ ท ี ่ มี การ
Downgrade การเติบโตเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยเสี่ย งอย่างเช่น
นโยบายการคลังที่ล่าช้าขณะที่การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจ
ยังไม่สิ้นสุดลงง่ ายนั ก นัก ลงทุนติดตามรายงานประชุ ม FOMC
ย้อนหลังของเดือ นมกราคม ที่อาจมีสัญญาณและแนวโน้ มการ
ดำเนินนโยบายการเงินระยะข้างหน้า


ตลาด REITs โลก
ภาวะตลาด REITs เดือนมกราคม 2565

ดั ช นี REITs ต่างประเทศขึ้ นอยู ่ กั บ ทิ ศ ทางการดำเนิ น นโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสำคัญนอกจาก Fed อย่างเช่น BOJ ที่มี
โทนเสียง Dovish ขณะที่ ECB และ BOE ค่อนข้างระมัดระวังใน
การส่งสัญญาณ Hawkish เนื่องจากความวิตกกังวลการระบาด
ของไวรัสที่ยังไม่สิ้นสุด สำหรับปัจจัยสำคัญอื่นๆอย่างนโยบายการ
คลังทั่วโลกน่าจะเริ่มผ่อนคลายลงในปีนี้หลังจากที่หลายประเทศ
กระตุ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19
ทว่าอาจมี บ างประเทศที่รั ฐบาลยังคงมีการลงทุ นเชิงโครงสร้ าง
พื้นฐาน เช่น อินเดีย และ เวียดนาม

แนวโน้มตลาด REITs เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : Bloomberg 31 มกราคม 2565

ภาวะตลาด REITs ต่างประเทศปรับตัวลงในเดือนมกราคม โดยดัชนี
Dow Jones Global Real Estate ปรั บ ตั ว ลง -6.4% ขานรั บ การที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวเร็วขึ้น


โทนเสียง Hawkish ที่มากกว่าตลาดคาดการณ์ของ นาย เจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ที่ ท ำให้ต ลาดคาดว่ า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม
FOMC ใน วันที่ 15-16 มีนาคม 2565



กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ธนาคารกลางญี่ปุ่นควร
จะคงนโยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายเป็ น พิ เ ศษเพื ่ อ กระตุ้ น
เศรษฐกิจฟื้นตัวประกอบกับเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังอยู่ระดับค่อนข้างต่ำ
เมื่อเทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น



ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้น ดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนธันวาคม
2564 ขณะที่แรงกดดันจาก Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ยกดดันดัชนี REITs
ของสหราชอาณาจักรปรับตัวลงในเดือนมกราคม นอกจากนี้ตลาด
ยังจับตาประชุมธนาคารกลางอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้
ที ่ ม ี โอกาสเป็ น ไปได้ ที่ BOE จะดำเนิ น นโยบายการเงิ น ตึ ง ตั ว
เพิ่มเติมเนื่องจากเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้น



ความเสี ่ ย งเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯเติ บ โตชะลอตั ว โดยที่ Goldman
Sachs ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำการลงทุ นดั ชนี อ้ างอิ ง (Neutral) เดื อนกุม ภาพั นธ์ แนวโน้ ม
REITs ต่างประเทศทรงตัวก่อนเข้าสู่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
เดือนมีน าคม สำหรับภาพรวมการขึ้น ดอกเบี้ยน่าจะสะท้อนในราคา
สินทรัพย์ไปในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ปัจจัยที่ติดตามอาทิ การประกาศ
ผลประกอบการณ์บริษั ท จดทะเบี ยน การจ่ายเงินปั นผลของ REITs
และรายงาน FOMC ประจำเดือนมกราคม

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - ตลาดน้ำมัน
ภาวะตลาดน้ำมันเดือนมกราคม 2565


เดื อ นมกราคม ราคาน้ ำ มั น ดิ บ เวสเท็ ก ซั ส (WTI) ปรั บ ตั ว ขึ้ น
+17.2% ขานรับสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดขึ้นเร่งความเสี่ยง
ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Risk) ขณะที่
หลายประเทศผู้ผลิตน้ำมันเผชิญภาวะกำลังการผลิตน้ำมันตึงตัว
(Oil Supply’s Tight) นอกจากนี้ราคาน้ ำมั นได้อานิสงค์ จากการ
พุ่ง ขึ้น ของราคาก๊า ซธรรมชาติเนื่ องจากความต้ องการพลังงาน
โดยเฉพาะความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุโรป



Energy Information Administration (EIA) เ ป ิ ด เ ผ ย ส ต ็ อ ก
น้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปลายเดือนมกราคม 2565 โดยยอดรวม
ของสต็ อ กน้ ำ มั น สหรั ฐ ฯสุ ท ธิ (Crude oil total inventory data:
excluding strategic petroleum reserve) อยู ่ ที่ 416.19 ล้ า น
บาร์เรล ปรับตัวลดลง 16.92 ล้านบาร์เรล ท่ามกลางความต้องการ
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น้ำมันในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและตลาดเผชิญภาวะอุปทานน้ำมันตึง
ตัว








Baker Hughes รายงานปริมาณแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ ณ ปัจจุบัน
อยู่ที่ระดับ 495 แท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15 แท่นขุด
เจาะในเดือนมกราคม
CFTC Nymex Crude oil managed money เปิ ด เผยผู ้ จ ั ด การ
กองทุ น เปิ ด สั ญ ญาน้ ำมั น ล่ ว งหน้ า สถานะคงค้ า งฝั ่ ง SHORT
ปรับตัวลดลง 21,171 สัญญาในเดือนมกราคม มาที่ระดับ 25,277
สัญ ญา ขณะเดียวกันยอด NET LONG สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 3
หมื่นสัญญาจากปลายเดือนธัน วาคม นอกจากนี้ส ถานะคงค้ าง
NET LONG อยู่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ 1. การผลิตน้ำมันมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วง
ไตรมาส 2 ทั้งนี้กลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรยังมีโอกาสเพิ่ม
การผลิตน้ำมัน 2. การเจรจานิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่หากบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันอาจทำให้มีปริมาณน้ำมันจากอิหร่านเข้าสู่ระบบ
ปัจ จั ย หนุ น อาทิ 1. การพบว่ า เชื ้ อ ไวรัส โควิด -19 สายพั น ธ์ โอ
ไมครอนอาการไม่รุนแรงอาจสนับสนุนความคาดหวังว่าใกล้สิ้นสุด
การระบาดแล้ว (Pandemic’s end) 2. การเปิด ประเทศมากขึ้น
อย่างเช่นอินโดนีเซียเตรียมเปิดเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ 3.
ปัญ หาความตึ ง เครี ย ดทางการเมื อ งระหว่า งรั ส เซี ย กั บ ยูเครน
รวมทั้งปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางที่เร่งตัวขึ้นอาจจะหนุน
ราคาน้ำมัน ชั ่ว คราว 4. กลุ่ม โอเปกและประเทศพั นธมิ ต รยัง มี
แนวโน้มที่จะผลิตน้ำมันไม่ได้ตามเป้าหมายของมติข้อตกลงการ
ประชุม

แนวโน้มตลาดน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แนะนำน้ ำ หนั ก การลงทุ น สู ง กว่ า ดั ช นี อ ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Overweight) เดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าภาวะ Bullish ของตลาดน้ำมัน
จะคงอยู่ไปอีกระยะเนื่อ งจากภาวะอุปทานน้ำ ตึง ตัว อย่างไรก็ต าม
ราคาน้ ำ มั น มี โอกาสคลายช่ ว งบวกหากประเด็ น การเมือ งระหว่ า ง
ประเทศมีท่าทีผ่อนคลายนอกจากนี้นักลงทุนยังควรติดตามท่าทีก าร
เพิ่มการผลิตน้ำมันของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่



เดือนมกราคม กองทุน SPDR Gold Trust ซื้อ ทองคำเพิ่มขึ้น 42
ตัน เป็นปัจจัย ประคับประคองราคาทองคำขยับตัวลงไม่มากนัก
ทั้งนี้กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนอันดับต้นๆที่ลงทุนใน
ทองคำจึงมีน้ำหนักต่อราคาทองคำ



ผู ้ จ ั ด การกองทุ น สั ญ ญาทองคำล่ ว งหน้ า (CFTC CMX Gold
managed money) มี ส ถานะคงค้ า งของ Position Net LONG
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 117,708 สัญญาในช่วงเดือนมกราคม (+19%
MoM)



อดีตที่ผ่านมาราคาทองคำมักจะเผชิญแรงขายทำกำไรหลังจาก
ผ่ า นช่ ว งเทศกาลตรุ ษ จี น (Lunar New Year) ขณะที ่ ค วามตึ ง
เครียดทางการเมืองระหว่างประเทศเป็ นปั จจัยหนุนที่น่าจะทำให้
ราคาทองคำเคลื่อนไหวกรอบบริเวณ US1,800/oz



ปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยและการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวรวมทั้ง
การลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนัก
ต่ อ ราคาทองคำในปี 2565 ขณะที ่ น ั ก ลงทุ น ติ ด ตามการส่ ง
สัญญาณที่ผ่อนคลายมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ระดับสูงในเดือนกุมภาพันธ์

แนวโน้มตลาดทองคำเดือนกุมภาพันธ์


แนะนำน้ำ หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บดั ช นี อ ้ า งอิ ง (Neutral) เดื อ น
กุมภาพันธ์ ราคาทองคำมีโอกาสแกว่ งตั วบริเวณกรอบระหว่ าง
US$1,800/oz ก่อ นเข้าสู่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือ น
มีนาคม 2565 ที่มีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก ซึ่งนั ก
ลงทุนมักจะทยอยลดการถือครองทองคำเพื่อลดความเสี่ยงที่ราคา
ทองคำจะผันผวนในทิศทางขาลงระหว่ างที่ ใกล้เปิด เผยผลการ
ประชุมนโยบายการเงิ นธนาคารกลางสหรั ฐฯ รอบระหว่ างวั น ที่
15-16 มีนาคม 2565

ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ
ภาวะตราสารหนี ้ ต ่ า งประเทศ เดื อ นมกราคม 2565 ให้
ผลตอบแทนดังนี้

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – ตลาดทองคำ
ภาวะตลาดทองคำเดือนมกราคม


เดือนมกราคม Spot GOLD (XAU CURNCY) ปรับตัวลง -1.7%
ขานรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี และ 2 ปีที่
ปรั บ ตั ว ขึ ้ น เนื ่ อ งจากนั ก ลงทุ น ขานรั บ แนวโน้ มธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เตรียมขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเพื่อกดดันการเร่งตัวของเงินเฟ้อ

3 กุมภาพันธ์ 2565

 เส้นอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรรัฐบาลสหรั ฐ ปรับเพิ่มขึ ้ น +26
bps จาก 1.51% (31/12/2564) มาอยู่ที่ 1.77% (31/1/2565)
หน้า 11

MFC Wealth Journal

 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนมกราคม คงอัตราดอกเบี้ย
แต่ส่งสัญญาณจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น จากเร่งการลด
วงเงินซื้อสินทรัพย์ จนสามารถจบ QE ได้ภายในต้นเดือนมีนาคม
2565 (เดิมจบกลางเดือนมีนาคม) การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกได้ใน
เดื อ นมี น าคม 2565 และการลดขนาดงบดุ ล ของ Fed (QE
Tapering) ตั้งแต่กลางปี 2565
 GDP สหรัฐฯไตรมาส 4 ขยายตัว +6.9% ดีกว่าที่คาดการณ์ ที่
+5.5 % เนื่องจากการขยายตัว ของการลงทุนภาคเอกชน การ
บริโภคเอกชน การส่งออก และการลงทุนของภาคธุรกิจ ขณะที่
การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวลง
 ธนาคารกลางญี่ปุ่ นคงนโยบายการเงินแบบผ่อ นคลายต่อเนื ่อ ง
ในขณะที่เงินเฟ้อยังไม่ใกล้เคียงเป้าหมายที่ 2% ทั้งนี้ บีโอเจปรับ
ประมาณการณ์ GDP และเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 3.8%(เดิม 2.9%)
และ 1.1% (เดิม 0.9%)
 ไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2565 เป็ น +4.4%
จาก +4.9% ชะลอลงจากประมาณการเดิม และประเมินว่าเงิน
เฟ้อมีแนวโน้มคงอยู่ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ น ้ ำ หนั ก น้ อ ยกว่ า ดั ช นี (Slightly
Underweight) คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทน (yield) จะปรับเพิ่ม
สูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้น โดยจบมาตรการ QE
ต้นเดือนมีนาคม 2565 และคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2565 เช่นกัน
 สำหรับ เครดิ ต ให้ น้ำหนัก การลงทุนสำหรับตลาดหุ ้นกู้เ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG) ให้น ้ ำ หนัก เท่ ากั บ ดั ช นี อ ้ า งอิ ง (Neutral) และ
ตลาดหุ้ นกู้ ผลตอบแทนสูง (HY) น้อ ยกว่า ดัชนีอ้า งอิ งเล็ก น้อย
(SlightlyUnderweight) จากมีปัจจัยกดดันจากการใช้มาตราการ
ที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสภาวะค่าเงิน เดือนมกราคม 2565
 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ DXY แข็งค่าขึ้น +0.36% จากระดับ 96.28
สู่ระดับ 96.63 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดยดัชนีดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อ นค่าลงในช่ว งครึ่ งเดือนแรก จากตัวเลขเศรษฐกิจที่
ปรั บ ตั ว แย่ ก ว่ า ที่ ต ลาดคาดการณ์ ท ั ้ ง ในส่ ว นของตั ว เลข ISM
Manufacturing PMI ตั ว เล ข ISM Service PMI แล ะ ตั ว เลข
Nonfarm Payrolls ประจำเดื อ นธั น วาคม อย่ า งไรก็ ต ามดั ช นี
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ได้ ป รั บ ตั ว แข็ ง ค่ า ขึ ้ น หลั ง จากการที ่ ต ั วเลข
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Consumer Price Index ex Food & Energy ทั้งส่วนของ (MoM)
และ (YoY) ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดการณ์ที่ระดับ +0.6% และ
+5.5% ส่งผลให้มีคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ตามการเปิดเผยรายงานการ
ประชุมของ Fed เดือนธันวาคม
สภาวะค่าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ า เงินยูโร (EUR/USD) อ่อนค่าลง -0.48% จากระดับ 1.13 สู่
ระดับ 1.12 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดยค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง
สวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการ
คาดการณ์ว่า Fed จะอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด
ขณะที่ ต ัวเลข Core Consumer Price Index (MoM) และ (YoY)
ของยูโรโซนเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ที่ +0.4% และ +2.6%
ส่วนตัวเลข Markit Manufacturing PMI (Jan) เบื้องต้นอยู่ที่ระดับ
59 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 58 ของเดือนก่อนหน้า และ
ตั ว เลข Markit Services PMI (Jan) เบื ้ อ งต้ น อยู ่ ท ี ่ ร ะดั บ 51.2
ปรับตัวแย่ลงจากระดับ 53.1 ของเดือนก่อนหน้า
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่อนค่าลง -0.65% จากระดับ 1.35 สู่
ระดับ 1.34 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดยค่าเงินปอนด์ปรับตัว
แข็ งค่ า ขึ ้ น ต่อ เนื ่ อ ง ในช่ ว งต้ น เดื อ นหลั ง จากที่ ธนาคารกลาง
อังกฤษ (BoE) ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดั บ
0.25% ในช่วงกลางเดื อนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และเริ่มอ่อน
ค่าลงในช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 หลังจากที่มีการคาดการณ์
ว่า Fed จะอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ขณะที่ตัวเลข
Consumer Price Index (Dec) ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม ขึ ้ น +5.4% (YoY)
ส่วนตัวเลข Markit Services PMI (Jan) เบื้องต้น อยู่ที่ระดับ 53.3
ปรับตัวลดลงจากระดับ 53.6 และ ตัวเลข Markit Manufacturing
PMI (Jan) เบื้องต้น อยู่ที่ระดับ 56.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 57.9
ของเดือนก่อนหน้า
 ค่าเงินเยน (USD/JPY) แข็งค่าขึ้น +0.84% จากระดับ 116.08 สู่
ระดับ 115.10 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดยค่าเงินเยนแข็งค่า
ขึ้นในช่วงต้นเดือ นมกราคม 2565 จากการอ่อนค่าลงของค่าเงิน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ขณะที ่ ต ั ว เลขผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ โควิ ด -19 เพิ ่ ม สู ง ขึ้ น
มากกว่า 50,000 คนในช่วงปลายเดือนมกราคม ส่งผลให้รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉินครอบคลุมกรุงโตเกียวและอีก 33
จากทั ้ ง หมด 47 จั ง หวั ด ขณะที ่ ต ั ว เลข Industrial Production
ปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของ (Mom) และ (YoY) ส่วนตัวเลข Jibun
Bank Manufacturing PMI และ Service PMI ทรงตัวใกล้เคียงกับ
เดือนก่อนหน้า และทางด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคง
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นโยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายพิ เ ศษ และคงอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายที่ระดับ -0.1%
สภาวะค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) แข็งค่าขึ้น +0.18% จากระดับ 6.37 สู่
ระดับ 6.36 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดยค่ากลางเงิน หยวน
ถูกปรับค่ากลางให้แข็งค่าขึ้น ในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ าลง
ขณะที่ทางการจีน ตรวจพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของแข่งขัน
กีฬ าโอลิมปิก ติด เชื้อโควิด-19 แล้ วทั ้ง สิ ้น 36 ราย ส่ว นตัวเลข
เศรษฐกิ จ ของจี น NBS Manufacturing PMI (Jan) อยู ่ ท ี ่ ร ะดั บ
50.1 ลดลงจากระดั บ 50.3 ของเดื อ นก่ อ นหน้ า ตั วเลข NonManufacturing PMI (Jan) อยู่ที่ระดับ 51.1 ลดลงจากระดับ 52.7
ของเดือ นก่อนหน้า ตัวเลข Retail Sales (Dec) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.7% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ ธนาคารกลางจีน
(PBOC) ประกาศลดอั ต ราดอกเบี ้ ย เงิ น กู ้ ล ู ก ค้ า ชั ้ น ดี (LPR)
ประเภท 1 ปีลงสู่ระดับ 3.70% จากระดับ 3.80%
 ค่าเงินบาท (USD/THB) แข็งค่าขึ้น +1.62% จากระดับ 33.74 สู่
ระดับ 33.19 (01/12/2564 - 30/12/2564) อ่อนค่าลง -0.09%
จากระดับ 33.21 สู่ระดับ 33.24 (04/01/2565 - 31/01/2565) โดย
ค่าเงินบาทเคลื่อนไหว ตามการปรับตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่ ม ี ก ารคาดการณ์ ก ารปรั บ ขึ ้ น อั ต ราดอกเบี ้ย ขณะที ่ ผ ู้ ว ่ า การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2565 ยังเป็นการฟื้นตัวแบบเปราะบาง ไม่รวดเร็ว และไม่
เท่าเทียมกันในแต่ละ Sector หรือเป็นการฟื้นตัวในลักษณะของ
K-shape โดยเศรษฐกิจไทยถือว่าฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่น ซึ่งคาด
ว่ากว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิด
โควิด-19 น่าจะเป็นไตรมาส 1 ปี 2566
แนวโน้มค่าเงิน เดือนกุมภาพันธุ์ 2565
DXY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 95.00-97.00
EUR/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.12-1.14
GBP/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.33-1.38
USD/JPY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 113.0-116.0
USD/CNY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.30-6.40
USD/THB คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-33.50
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แนะนำกองทุน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ( MGF )
 กองทุน MGF มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus
Fund เน้นการลงทุนในหุ้น Quality Growth กองทุน MGF บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ( M-RENEW )
 กองทุน M-RENEW ลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) คือ BGF Sustainable Energy Fund เป็ น
กองทุนที่อยู่ภายใต้ BlackRock Global Fund และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative
Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies) ซึ่งรวมถึ ง เทคโนโลยีพ ลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงาน
ทดแทน (renewable energy developers), เชื ้ อ เพลิง ทางเลื อ ก (alternative fuels), การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (energy efficiency),
ความสามารถในการใช้พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( M-EURO )
 กองทุน M-EURO กองทุนมีน โยบายลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุ นรวมต่ า งประเทศเพีย งกองทุ นเดี ย ว (Feeder Fund) คื อ BGF Continental
European Flexible Fund เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ BlackRock Global Funds และบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ ( M-EDGE )
 กองทุน M-EDGE กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF Global Long-Horizon
Equity Fund ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ ( MCONT )
 กองทุน MCONT ลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Robeco Global Consumer Trends โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Robeco Capital Growth
Funds และบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ( M-MIDSMALL )
 กองทุน M-MIDSMALL กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปี ัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ( MPII )
 กองทุน MPII เน้นลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงของไทยและต่างประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หุ้นสามัญ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนมีอัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว
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คำเตือน

 เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัด ทำขึ้นเพื่อให้ผู ้สนใจได้รับทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั้น

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือ
ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำ
การอื ่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบั บนี ้เปลี่ยนไปจากเดิม
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ แต่มิได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
 ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น
เท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้
กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

 ผลการดำเนิ น งานในอดีต ของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืน ยั นถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต
 กองทุน เปิด เอ็มเอฟซี อิน เตอร์เนชั่น แนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART),
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (M-SMART INCOME),
กองทุ น เปิ ด เอ็ มเอฟซี อิน คัม พลัส ห้ามขายผู ้ล งทุ น รายย่อ ย (MINCOMEAI), กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี ดิ ว ิ เ ดนด์ เอเชี ย (M-DIVA),
กองทุ น เปิ ด เอ็ม เอฟซี อิ น เตอร์ เ นชั ่น แนล ดี เ วลลอป มาร์ เ ก็ ต (IDEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (IOIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD),
กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร์ เนชั ่ น แนล เรี ย ลเอสเตท ฟั น ด์ (IREITs), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็ ก ซิ เบิ ล อิ น คัม (MPII), อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้น อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมี
โอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่ว งหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคำนึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer
profile) ให้ บริ ษ ัท จั ด การกองทุน ส่ ว นบุค คลสามารถแจ้ งให้ล ู กค้า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณา
ข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
 ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืน
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