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กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤศจิกายนปี 2564
ตลาดหุ้นโลก MSCI ACWI ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นในฝั่ ง
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งการปรับตัวขึ้นในรอบนี้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ส่วนใหญ่ประกาศออกมาดีกว่าคาด ขณะที่การประกาศทำ QE Tapering ของเฟดที่เดือนละ
15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาด หลังจากนี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนักไปที่การขึ้นดอกเบี้ยของ
เฟดในปีหน้ามากกว่า นอกจากนี้เรื่องของเงินเฟ้อที่สูงก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ตลาดกังวลอยู่ สังเกตได้จาก Bond Yield
อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในระยะข้างหน้าเรามองว่า Bond yield น่าจะเริ่ม
ทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.50%-1.70% ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้
ในเดือนนี้เรายังคงแนะนำหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) เรามองว่าบริษัทเหล่านี้จะรักษาอัตรา
การเติบโตของกำไรได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย และยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี รวมถึง
หุ้นยุโรปที่ธนาคารกลางยังมีนโยบายลดการอัดฉีดสภาพคล่องที่ช้ากว่าเฟด ขณะที่ตลาดหุ้นเกิดใหม่และตลาดหุ้นจีน
หากพิจารณาในแง่ Valuation ผ่าน Forward P/E ปี 2565 และการเติบโตของรายได้ในช่วงปี 2565-2566 จะพบว่า
ณ ระดับราคาปัจจุบันมีมูลค่าที่ถูกและมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว
ติดตามการประชุม COP26 การประชุมที่จะมีผู้นำจากทั่วโลกมาร่วมกันเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ Net Zero Emission ภายในปี 2593 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรม
ของนักลงทุนมุ่งไปสู่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนสำหรับหุ้นในธีมพลังงานสะอาดที่จะมา
แทนที่หุ้นพลังงานแบบเก่าอย่างถ่านหินและน้ำมัน

กองทุนแนะนำ
MGF: กองทุนหุ้นทั่วโลก เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) ที่มีรายได้และกำไรเติบโต
สม่ำเสมอ ซึ่งกองทุนมีเกณฑ์การเลือกหุ้นที่คำถึงถึงหลักการของ ESG เพื่อพิจารณาในการลงทุนด้วย
MEURO: นักวิเคราะห์คาดการณ์ ปี 2564 ตลาดหุ้นยุโรปจะมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าภูมิภาคอื่น มีกำไร
เติบโตสูงถึง 55%YoY นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรปยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นของสหรัฐฯ
M-ATECH: หุ้นเทคโนโลยีของเอเชียที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว จากการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนเอเชียที่มีอัตรา
เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น Semiconductor, Hardware ต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
MRENEW: พลังงานทางเลือกยังคงได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสนับสนุนเม็ดเงินของรัฐบาลต่างๆทั่วโลก เพื่อ
ลงทุนในพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็น Mega Trend ที่เติบโตสูงต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปี
MCHINA: ดัชนีหุ้น A-share ปรับฐานลงมาจากความกังวลเรื่อง "Regulatory Risk” ซึ่งไม่ได้กระทบต่อปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยปัจจุบันตลาดหุ้นจีนมี Valuation ที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
MCHEVO: ลงทุนหุ้นจีน All Shares ผ่านบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมได้แก่ 1.กลุ่มการบริโภค 2.กลุ่มเทคโนโลยี 3.กลุ่มอุตสาหกรรม 4.กลุ่มพลังงานสะอาด 5.กลุ่มยาและสุขภาพ
M-MIDSMALL: กองทุนหุ้นไทยที่มีผลตอบแทนโดดเด่นชนะดัชนี SET TRI ในปีที่ผ่านมา การเติบโตของหุ้นขนาดกลาง
และเล็กทั่วโลกผนวกกับการเลือกหุ้นที่ยอดเยี่ยม ทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย
MCBOND: ตราสารหนี้ภาคเอกชนจีนยังมีอัตราผลตอบแทน (Yield) สูงกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนสหรัฐฯ และมีความ
สัมพันธ์กับตราสารหนี้สหรัฐฯ ในระดับต่ำ ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีหากเฟดเริ่มลดการอัดฉีดสภาพคล่อง
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนตุลาคม 2564

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 29 Oct 2021

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 29 Oct 2021

ในเดือนตุลาคม ภาพรวมการลงทุนทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ถึงแม้ยังมีความกังวลในเรื่องของ
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แต่ตลาดหุ้นได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงความคืบหน้าของแผนใช้จ่ายสวัสดิการสหรัฐฯ ช่วยให้
ตลาดคลายความกังวล ทำให้ในเดือนตุลาคมตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) Outperform ตลาดหุ้นในกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ (EM) โดยดัชนีที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีที่สุดในเดือนตุลาคม คือ ดัชนี NASDAQ ที่ปรับตัว
เพิ่มสูงสุดที่ +7.27% โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม NASDAQ ปิดที่ 15,498.39 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดย
ได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินคาดและอัตาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่อ่อนตัวลงในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม รองลงมาเป็นของดัชนี S&P500 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.91% และ
ดัชนี MSCI DM ปรับตัวเพิ่มขึ้น +5.59% ในส่วนของตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ ดัชนี KOSPI ปรับตัว
ลดลง -3.2% และดัชนี NIKKEI225 ปรับตัวลดลง -1.90%
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดี หลังจากอัตาผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ่อนตัวลงในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม รวมถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดได้รับอานิสงค์จากความคาด
หวังในการประชุม COP26 โดย Ishares Global Clean Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ +16.72% รองลงมาเป็น
ARKW ปรับตัวเพิ่มขึ้น +13.03% และ KraneShares Electric Vehicles ปรับตัวเพิ่มขึ้น +12.88%
ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ และนโยบายการแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนจากการประชุม COP26 ที่ประเทศสกอตแลนด์
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม 2564
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนตุลาคม ทิศทางตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรก ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วง
ครึ่งเดือนหลัง เป็นการแกว่งตัวแบบ sideways โดยดัชนีหุ้นไทยมาปิดที่ 1,623.43 จุด หรือเพิ่มขึ้น 1.11% (+17.75 จุด) ด้าน
ผลตอบแทน YTD 2564 SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +12.01% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.05% และ SETTRI
INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +15.09% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญ อันได้แก่ Bond yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะรุ่น
ระยะสั้น หลัง คาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จนนำมาถึงการปรับขึ้นคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed ในอนาคต, ที่ประชุมกลุ่ม
OPEC และพันธมิตร มีมติคืนกำลังการผลิตเข้าสู่ตลาดอีกวันละ 4 แสนบาร์เรลในเดือนพฤศจิกายน ระดับที่ต่ำนี้ ส่งผลให้ตลาด
น้ำมันยังอยู่ในสภาวะ Supply deficit และทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยประคับประคองหุ้นกลุ่ม Oil & Gas รวมถึง
SET Index ตลอดทั้งเดือน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยประจำเดือนกันยายน ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ภาย
หลังสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น, การแถลงของนายกฯ ให้มีการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ส่งผลต่อ
ความคาดหวังเชิงบวกต่อการท่องเที่ยว และทำให้เงินบาทเริ่มทยอยปรับตัวแข็งค่า, หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัว
Outperform มากที่สุด จากการรับข่าวดีการปรับเกณฑ์ LTV ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับ
ตัว Underperform มากที่สุด จากการปรับลงของหุ้น DELTA
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +1.1%) โดยภาพรวมของเดือน
ตุลาคม 2564 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +6.1% หมวดธนาคารพาณิชย์ +3.6% หมวดขนส่งและโล
จิสติกส์ +3.4% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ +2.5% และหมวดการแพทย์ +2.5%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ -6.8% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.1% หมวดธุรกิจการเกษตร -1.6% หมวดวัสดุก่อสร้าง -1.3% และหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.6%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายน คาดว่า SET INDEX น่าจะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,580-1,660 จุด
โดยให้น้ำหนักเรื่องติดตามการเปิดประเทศของไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่าจะเห็น
พัฒนาการเชิงบวกทางด้านการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด รวมถึงการคลาย Lockdown เพิ่มเติมของภาครัฐเพื่อที่จะกระตุ้น
กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และติดตามการประชุมของ กนง. ในวันที่ 10
พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำคัญ
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มุมมองการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2564
ภาพที่ 1 : Equity return drivers (MSCI ACWI Index
total return, 2011-2021)

Source : BlackRock, Refinitiv as of Oct 2021

ภาพที่ 2 : Inflation remains the biggest “tail risk”

Source: BofA Global Fund Manager Survey as of 19 Oct 2021

ภาพที่ 3 : GS Forecast : US 10Y Bond Yield

Source: Goldman Sachs as of 22 Oct 2021

ตลาดหุ้นโลก MSCI ACWI ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ใน
เดือน พ.ย. โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นในฝั่ งประเทศ
พัฒนาแล้ว (Developed Markets) อย่างสหรัฐฯ และ
ยุโรป ซึ่งการปรับตัวขึ้นในรอบนี้สอดคล้องกับผลประกอบ
การของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ส่วนใหญ่ประกาศ
ออกมาดีกว่าคาด เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับช่วงไตรมาส
2 ที่ตลาดหุ้นถูกผลักดันด้วยกำไรของบริษัทจดทะเบียน
มากกว่าการขยายตัวของ P/E Ratio (Multiples) และ
เงินปันผล (Dividends) (ภาพที่ 1)
ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 รายงานงบ
การเงินออกมาแล้ว 392 บริษัท และกว่า 80% ของบริษัทที่
รายงานงบออกมามีกำไรมากกว่าคาด โดยทั้ง 392 บริษัทมี
กำไรรวมมากกว่าคาดที่ +10.1% ขณะที่ดัชนี STOXX600
รายงานงบการเงินออกมาแล้ว 280 บริษัท และกว่า 65%
ของบริษัทที่รายงานงบออกมามีกำไรมากกว่าคาด โดยทั้ง
280 บริษัทมีกำไรรวมมากกว่าคาดที่ +8.2%
ขณะที่การประกาศลดวงเงินการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE
Tapering) ของเฟดที่เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาด หลังจากนี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนัก
ไปที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้ามากกว่า เราแนะนำให้
จับตาดูแนวโน้มดอกเบี้ยหรือ Fed Dot Plot ในการประชุม
ครั้งถัดไปช่วงกลางเดือน ธ.ค. โดยตอนนี้ตลาดคาดไว้ว่า
เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปี 2565
นอกจากนี้เรื่องของเงินเฟ้อที่สูงก็ยังเป็นความเสี่ยงที่
ตลาดมีความกังวลอยู่ (ภาพที่ 2) สังเกตได้จากอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี หรือ Bond
Yield ที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในระยะข้าง
หน้าเรามองว่า Bond Yield น่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นได้อย่าง
จำกัดและทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.50%-1.70% ซึ่งจะช่วยลด
แรงกดดันต่อตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ สอดคล้องกับ
Goldman Sachs ที่ยังคงมุมมองของ Bond Yield ในปี
2564 ที่ระดับ 1.60% (ภาพที่ 3)
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ในเดือนนี้เรายังคงแนะนำหุ้นเติบโตคุณภาพดี
(Quality Growth Stock) อย่างกองทุน MGF ที่ลงทุน
ในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นไปที่หุ้นเติบโตคุณภาพดีของสหรัฐฯ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เรามองว่าบริษัทเหล่านี้จะรักษา
อัตราการเติบโตของกำไรได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย และยังทนกับ
ภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้
ดี สอดคล้องกับสถิติย้อนหลังของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ใน
รอบ 25 ปีที่ผ่านมา ที่บ่งชี้ว่าหุ้นเติบโตคุณภาพดี MSCI
USA Quality Index สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง
กว่า MSCI USA Index ในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ
(Mid-Cycle) ได้เฉลี่ยราว 2% ต่อปี (ภาพที่ 4)
นอกจากนี้เรายังชอบกองทุน MEURO หุ้นยุโรปที่อีซีบี
หรือธนาคารกลางยุโรปยังมีนโยบายลดการอัดฉีดสภาพ
คล่องที่ช้ากว่าเฟด โดยในการประชุมวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่าน
มา อีซีบียังคงมาตรการซื้อพันธบัตรวงเงิน 2 หมื่นล้าน
ยูโรต่อเดือนในโครงการ APP และซื้อพันธบัตรใน
โครงการ PEPP ไปจนถึงเดือน มี.ค.2565
สำหรับตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Markets) ยังมี
ภาพการฟื้ นตัวที่แตกต่างกัน ประเทศในภูมิภาคยุโรป
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) ตลาดหุ้นปรับตัว
ขึ้นได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยได้ประโยชน์จากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนที่มีสัดส่วนใน
MSCI Emerging Markets Index สูงถึง 34% ยัง
เป็นตัวฉุดผลตอบแทนโดยรวมของตลาดหุ้นเกิดใหม่อยู่
(ภาพที่ 5) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ Valuation
ผ่าน Forward P/E ปี 2565 และการเติบโตของรายได้
ในช่วงปี 2565-2566 จะพบว่าทั้งตลาดหุ้นเกิดใหม่และ
ตลาดหุ้นจีน ณ ระดับราคาปัจจุบันมีความน่าสนใจในการ
ลงทุนระยะยาว เพราะมีมูลค่าที่ถูกและมีการเติบโตของ
รายได้เฉลี่ยต่อปีที่มากกว่าตลาดหุ้นในฝั่ งประเทศพัฒนา
แล้วอย่างเช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4 : Quality vs. Market Performance by Cycle
Phase (1995-2021)

Source: Fidelity as of 30 Sep 2021

ภาพที่ 5 : Various parts of EM have seen a wide
disparity in performance this year

Source: Goldman Sachs Investment Research as of 20 Oct 2021

ภาพที่ 6 : EM and China appears attractive based on
various profitability and valuation metrics

Source: Goldman Sachs Investment Research as of 20 Oct 2021
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ภาพที่ 7 : All of the warming is caused by human

นอกจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯแล้ว ในเดือนนี้
ยังมีอีกหนึ่งการประชุมที่เป็นวาระสำคัญของโลกคือ การ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) วันที่
31 ต.ค. ถึง 12 พ.ย. ที่เมือง กลาสโกว์ ประเทศ
สกอตแลนด์ ซึ่งครั้งนี้จะมีผู้นำจาก 196 ประเทศทั่วโลก
มาร่วมประชุมเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้ม
ข้นขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ Net Zero
Emission ทั่วโลกภายในปี 2593 เพราะเป้าหมายดัง
กล่าวจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้
สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมช่วงก่อนหน้าปี 2393 (ภาพที่ 7)
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้ประกาศเป้าหมาย Net Zero
Emission อย่างเป็นทางการแล้วนำโดยประเทศสหรัฐฯ
ยุโรป และจีน ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ตัวอย่างเช่น ระบบการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมลด
CO2 ได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดแปลงเป็นคาร์บอน
เครดิตสามารถนำมาขายให้กับธุรกิจที่มีการปล่อย CO2
เกินกว่าเป้าหมายได้ รวมถึงการเก็บภาษี Carbon Taxes
กับธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็น
จำนวนมาก ซึ่งหากเราย้อนไปตั้งแต่ปี 2558 ปีที่มีข้อ
ตกลงปารีสเกิดขึ้น จะพบว่าหลายประเทศยังมีมาตรการที่
ล่าช้าและยังห่างไกลกับเป้าหมาย Net Zero Emission
ตามที่เคยให้สัตยาบันไว้อยู่มาก (ภาพที่ 8)

Source: Bloomberg, IPCC AR6 Report

ภาพที่ 8 : Global emissions covered by a carbon tax
or emissions trading system (%)

Source: World Bank Carbon Tracker, U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change, JP Morgan

ภาพที่ 9 : Projected market share of energy supply to
reach zero emissions

ในการประชุมครั้งนี้เราจึงมองว่ารัฐบาลทั่วโลกจะดำเนิน
มาตรการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังและเข้มข้นกว่าทุก
การประชุมที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคและ
พฤติกรรมของนักลงทุนมุ่งไปสู่เทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับหุ้นธีม
พลังงานสะอาดอย่างกองทุน MRENEW ที่จะมาแทนที่
หุ้นพลังงานแบบเก่าอย่างน้ำมันในอนาคต (ภาพที่ 9)
Source: IEA, World Energy Outlook 2021
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เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้ นตัวได้ดีแม้จะชะลอตัวลงหลังจากการฟื้ นตัวแรงในช่วงครึ่งปีแรก โดยภาพรวม
เศรษฐกิจโลกอยู่ในแนวโน้มฟื้ นตัวดีหลังจากที่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเริ่มกลับมา
เปิดประเทศอีกครั้ง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงอยู่
ในระดับต่ำ น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และตราสารหนี้ไทยเป็น Slightly Underweight เช่นเดียว
กับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากปัจจุบันเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและธนาคารกลางในหลายประเทศมีท่าทีจะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจจะกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ในส่วนของตราสารทุนของประเทศพัฒนาแล้วให้
น้ำหนักเป็น Slightly Overweight เหมือนในเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่ในปัจจุบันมูลค่า
ตลาดหุ้นจีนค่อนข้างถูก และสำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) รวมถึงถึงตลาดหุ้นไทยให้น้ำหนัก
การลงทุนเป็น Neutral เช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า
ธีมการลงทุนที่น่าสนใจให้น้ำหนักเป็น Slightly Overweight เช่นเดิม ได้แก่ พลังงานสะอาด (Clean
Energy) เนื่องจากได้รับประโยชน์จากนโยบายการคลังสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานสะอาดและ
โครงสร้างพื้นฐาน และในระยะยาวจะได้รับประโยชน์จากการที่รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้เป็นศูนย์ นอกจากนั้นธีมพลังงานสะอาดยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการประชุม
COP26 ที่ประเทศสกอตแลนด์ หุ้นอีกกลุ่มที่ให้น้ำหนัก Slightly Overweight คือ หุ้นเทคโนโลยีซึ่งเป็นหุ้นที่มี
ศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว สำหรับในกลุ่ม Alternatives เราให้ Global REITS และThai REITS มีน้ำหนัก
เป็น Slightly Overweight เช่นเดิม และน้ำมันยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนเช่น
เดียวกับทองคำ
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนของกองทุน (Concentration Risk) เนื่องจากส่วน
ใหญ่กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์การขนส่ง และ/หรือ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจมี
ความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าปกติ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ลงทุน (Business Risk) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร
ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) การลงทุนในประเทศต่างๆ ยังคง
มีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง และการชำระเงินต้น
และดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้

คำเตือน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่
กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัท
จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น
บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบาง
ส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้
สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้
หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยน
ไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่น
สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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