Monthly Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
เรามองตลาดหุ้นในเดือน ก.พ. ยังคงมีความผันผวนอยู่จากความไม่ชัดเจนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดขนาด
งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.3%YoY ส่งผลให้ปัจจุบัน
ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 5 ครั้งในปีนี้ และทำให้ความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือน มี.ค. ที่
ระดับ 0.50% ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 32.7% อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปยังมีแรงหนุนจากผลประกอบการที่บริษัท
ส่วนใหญ่ประกาศงบออกมาดีกว่าคาด จึงช่วยจำกัด Downside ของตลาดได้ในระยะสั้น
เรามองภาพของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนระหว่างหมวดอุตสาหกรรม (Sector rotation) ยังคงกดดันหุ้นใน
กลุ่มเทคโนโลยีต่อในเดือนนี้ โดยจากสถิติที่ผ่านมาดัชนี Nasdaq มักจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี S&P500 และปรับตัว
ลดลงประมาณ 2-3 เดือนก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก แต่หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกไปแล้ว
2 เดือน เราจะเริ่มเห็นการกลับตัวขึ้นของดัชนี Nasdaq อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ดัชนี S&P500 เรามองการปรับฐานใน
รอบนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ค่า Forward P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ระดับ 18.6 เท่า ซึ่งจะมี Downside อีกประมาณ -6%
จากราคาปิด ณ วันที่ 3 ก.พ. ไปอยู่ที่ระดับ 4,200 จุด ทำให้ Drawdown รวมของ S&P500 จะอยู่ที่ประมาณ -13%
เรามองว่าการปรับฐานในรอบนี้เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ เราแนะนำให้เน้นลงทุนหุ้นเติบโต
คุณภาพดีในจังหวะที่ตลาดมีการย่อตัวลงมา นอกจากนี้ เรายังชอบหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ได้รับประโยชน์จากอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปที่มี Valuation ค่อนข้างถูกมี P/BV
Ratio 0.73 เท่า เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ที่มี P/BV Ratio 1.45 เท่า
สำหรับตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ ยังมีปัจจัยกดดันจากทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางหลัก
กลยุทธ์การลงทุน ยังเน้นลงทุนในตราสารอายุเฉลี่ยระยะสั้น (Low Duration) และให้ผลตอบแทนสูง (Yield) ส่วนตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ยังมีความผันผวนจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก กดดัน Yield
Spread แคบลง เราให้มุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มเอเชียและไทย Dividend Yield 4-5% และ Yield Spread มากกว่า 3%

Highlighted Funds
MGF : เรามองว่าหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงกลางวัฏจักร (Mid-Cycle)
และสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโต
สม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถ
สร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด
ที่มีความผันผวน
MEURO : หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 เราเริ่มเห็นตลาดหุ้นยุโรปดัชนี STOXX600 ถูกปรับประมาณการกำไร
เพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯดัชนี S&P500 นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรปยังถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น
สหรัฐฯ โดย Relative Forward P/E ของดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2S.D.
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนมกราคม 2565

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 31 Jan 2022

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 31 Jan 2022

ในเดือนม.ค. ปี 2565 ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ปรับตัวลงค่อนข้างมาก จากประเด็นความกังวล
เกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และยุโรปที่อยู่ในระดับสูง และท่าทีของธนาคารกลางในหลายประเทศที่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมกับภาวะเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีโอกาสปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายถึง 5 ครั้งในปีนี้ รวมถึงมีโอกาสที่เฟดจะดำเนินการลดขนาดงบดุล (QT) ในปีนี้เช่นเดียวกัน โดย
สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในเดือนม.ค. คือ น้ำมัน (WTI) ที่สามารถปรับตัวเพิ่มสูงสุดถึง +17.21%
จากความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ที่มีมากขึ้น จากประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครนและ
รัสเซีย รวมถึงสหรัฐฯ ที่อาจนำไปสู่สงคราม นอกจากนี้ ในเดือนที่ผ่านมาดัชนีที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนรองลงมา
เป็นของดัชนี Hang Seng ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.73% และดัชนี FTSE ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.08%
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนม.ค.ปรับตัวลงค่อนข้างแรง หลัง
ตลาดกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ที่มีโอกาสปรับขึ้นถึง 5 ครั้งในปีนี้ เพื่อควบคุมกับภาวะเงินเฟ้อ
ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นอย่างมาก จากที่ระดับ 1.5% มา
อยู่ที่บริเวณ 1.8% ส่งผลให้เป็นแรงกดดันโดยตรงต่อ Valuation ของหุ้นเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นเทคโนโลยี
ขนาดกลางและเล็ก โดยเดือนที่ผ่านมา ARKF ปรับตัวลงมากที่สุดที่ -20.44% รองลงมาเป็น ARKK ปรับตัวลดลง
-20.26% ARKW ปรับตัวลดลง -20.01%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนม.ค. 2565 ทิศทางตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวทรงตัว โดยดัชนีหุ้นไทยมาปิดที่
1,648.81 จุด ปรับตัวลดลงเพียง -0.5% ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวลดลง -0.53% ในขณะที่ SET50
INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.26% และ SETTRI INDEX ปรับตัวลดลง -0.53% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจได้แก่ IMF
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงจากเดิมที่ 4.9% มาอยู่ที่ 4.4% แต่ปรับการเติบโตปี 2566 ขึ้นเล็กน้อย
จาก 3.6% เป็น 3.8%, ผลการประชุม FOMC ค่อนข้างยืนยันต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมี.ค.แต่ยังไม่มีรายละเอียด
ชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล, หุ้นกลุ่ม Value ทั่วโลกปรับตัว Outperform หุ้นกลุ่ม Growth อย่างชัดเจนในเดือนนี้ หลัง
Bond yield สหรัฐฯเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่เดือนเม.ย. ปี 2563, ในเดือนม.ค. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้และหุ้นไทยไป 8.1 และ 1.4 หมื่นล้านบาท ตาม
ลำดับ, หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามกระแสการโยกย้ายเม็ดเงินเข้าสู่หุ้น Value ในขณะที่หุ้น
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากแรงขายหุ้นกลุ่ม Growth และ Technology ทั่วโลก
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index -0.53%) โดยภาพรวมของ
เดือนมกราคม 2565 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธนาคารพาณิชย์ +3.5% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.9% หมวด
ธุรกิจการเกษตร +2.9% หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +2.3% และหมวดพลังงาน +0.9%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ -15.9% หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง -5.4% หมวดการแพทย์ -2.9% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ -1.2% และหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม -1.2%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนก.พ. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,600-1,700 จุด ภาพตลาดหุ้น
ไทยน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ อิงทิศทางขาขึ้น จากแนวโน้มตลาดที่ผ่อนคลายความวิตกกังวลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงในเดือนนี้ต้องติดตามรายงานตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกและรายงานตัวเลขด้านเงินเฟ้อ
ของสหรัฐ (CPI) ประจำเดือนมกราคม และจะต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป โดยตลาดคาด ECB จะยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าที่จะมีการยุติโครงการ QE สำหรับไทยนั้น จะมีการประชุมของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเกิดขึ้น ดังนั้น Sentiment ของตลาด
หุ้นไทยในเดือนก.พ. จึงมีมุมมองเป็น Neutral
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มุมมองการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ภาพที่ 1 : Investors expect first rate hike in
March 2022

Source : Cmegroup.com as of 7 Feb 2022

ภาพที่ 2 : Markets are pricing in five consecutive
BOE rate hikes

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022

ภาพที่ 3 : Q4 2021 EARNINGS VS. EXPECTATIONS

Source: Refinitiv I/B/E/S data as of 4 Feb 2022

เรามองตลาดหุ้นในเดือน ก.พ. ยังคงมีความผันผวนอยู่
จากความไม่ชัดเจนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดขนาด
งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลอัตรา
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันที่ 10 ก.พ. นี้ โดย
ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ
7.3%YoY ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าเดือน ธ.ค. ที่ระดับ
7.0%YoY ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยถึง 5 ครั้งในปีนี้ และทำให้ความน่าจะเป็นในการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเดือน มี.ค. ที่ระดับ 0.50% ปรับเพิ่มขึ้นเป็น
32.7% (ภาพที่ 1)
นอกจากนี้ธนาคารกลางอังกฤษก็มีท่าที Hawkish เช่น
เดียวกัน มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม
รอบเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค. ปีที่
ผ่านมา โดยตลาดคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 5 ครั้งในทุกรอบการประชุมไป
จนถึงเดือน มิ.ย. (ภาพที่ 2) ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปก็ส่ง
สัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ จาก
เดิมที่มองว่าไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ "Very
unlikely" เปลี่ยนเป็นขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
"Data dependent" สะท้อนการปรับนโยบายการเงินที่เริ่ม
ตึงตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปยังมีแรงหนุนจาก
ผลประกอบการที่มาช่วยจำกัด Downside ในระยะสั้น โดย
ปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี S&P500 รายงานงบ
การเงินออกมาแล้ว 278 บริษัท และกว่า 78% ของบริษัทที่
รายงานงบออกมามีกำไรมากกว่าคาด (ภาพที่ 3) โดยทั้ง
278 บริษัท มี Earnings Surprise รวมมากกว่าคาดที่
4.8% (ค่าเฉลี่ยระยะยาวตั้งแต่ปี 2537 อยู่ที่ 4.1%) เช่น
เดียวกับดัชนี STOXX600 ที่มีบริษัทรายงานงบการเงินออก
มาแล้ว 122 บริษัท และกว่า 65% มีกำไรมากกว่าคาด โดย
ทั้ง 122 บริษัท มี Earnings Surprise รวมมากกว่าคาดที่
11.3% (ค่าเฉลี่ยระยะยาวตั้งแต่ปี 2554 อยู่ที่ 5.9%)
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มุมมองการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เรามองภาพของ Sector rotation ยังคงกดดันหุ้นใน
กลุ่มเทคโนโลยีต่อในเดือนนี้ โดยจากสถิติที่ผ่านมา ดัชนี
Nasdaq มักจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี S&P500 และ
ปรับตัวลดลงประมาณ 2-3 เดือนก่อนการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยครั้งแรก ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แต่หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกไปแล้ว 2
เดือน เราจะเริ่มเห็นการกลับตัวขึ้นของดัชนี Nasdaq
อย่างมีนัยสำคัญ (ภาพที่ 4) เราแนะนำให้ใช้โอกาสที่ดัชนี
Nasdaq ปรับฐานลงมาแล้วกว่า -17% ทยอยลงทุนหุ้น
เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและ
มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอเพื่อรอการฟื้ นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
สำหรับดัชนี S&P500 เรามองว่าที่ระดับราคาปัจจุบัน
ตลาดได้รับรู้ (priced in) การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการ
ลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯไปแล้วในระดับ
หนึ่ง โดยเรามองการปรับฐานในรอบนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ค่า
Forward P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ระดับ 18.6 เท่า ซึ่ง
จะมี Downside อีกประมาณ -6% จากราคาปิด ณ วันที่
3 ก.พ. ไปอยู่ที่ระดับ 4,200 จุด ทำให้ Drawdown รวม
ของ S&P500 จะอยู่ที่ประมาณ -13% (ภาพที่ 5)
เรามองว่าการปรับฐานในรอบนี้เป็นโอกาสสำหรับนัก
ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ เราแนะนำให้เน้นลงทุน
หุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) ในจังหวะ
ที่ตลาดมีการย่อตัวลงมา นอกจากนี้ เรายังชอบหุ้นในกลุ่ม
ธนาคารที่ได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่ารายได้จะฟื้ นตัว
จาก Net interest margin (NIM) ที่ปรับตัวดีขึ้น โดย
เฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปที่มี Valuation ค่อนข้าง
ถูกมี P/BV Ratio 0.73 เท่า เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม
ธนาคารสหรัฐฯที่มี P/BV Ratio 1.45 เท่า (ภาพที่ 6) อีก
ทั้งธนาคารในยุโรปยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
อยู่ในระดับสูงถึง 15% เพิ่มขึ้นจากระดับ 9% ในปี 2552

ภาพที่ 4 : Tech Falls Three Months Before The First
Rate Hike, Underperforming The S&P 500

Source: BCA Research as of 24 Jan 2022

ภาพที่ 5 : S&P500 Forward P/E Band

Source: Bloomberg as of 3 Feb 2022

ภาพที่ 6 : P/BV of Europe Bank and S&P 500 Bank

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022
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มุมมองการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มุมมองตราสารหนี้ต่างประทศ
ทิศทางนโยบาการเงินของธนาคารกลางหลัก ส่ง
สัญญาณนโยบายการเงินเข้มงวด จากความกังวล
เงินเฟ้อที่คาดว่าจะสูงและคงอยู่นาน นำโดย ธนาคาร
กลางสหรัฐ (FED) คาดว่าจะปรับขึ้นในเดือนมี.ค.
สำหรับ ธนาคารกลางอังกฤษ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
0.25% เป็นครั้งแรกในปีนีั้ ในขณะที่ ธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ยังคงดอกเบี้ยนโยบายและ QE แต่
โครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ (PEPP) สิ้นสุดมี.ค. และมี
แนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ ท่ามกลางเงินเฟ้อสูงขึ้นใน
ยุโรป ส่งผลให้อัตราพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นทุกช่วง
อายุ (ภาพที่ 7, 8) และราคาปรับตัวลง ดังนั้น กลยุทธ์
การลงทุนยังคงเป็นการรักษาอายุเฉลี่ยตราสารสั้น
(Low Duration) และ ลงทุนในกองทุนที่ให้ผล
ตอบแทนสูง (Yield) อาทิเช่น ตลาดตราสารหนี้เอเชีย
และจีนที่มีนโยบายการเงินผ่อนคลายสวนทางสหรัฐฯ

ภาพที่ 7 : คาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022

ภาพที่ 8 : Yield Curve

มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
ทิศทางนโยบายการเงินเข้มงวดของสหรัฐฯ การ
ปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก
อัตราเงินเฟ้อและการแพร่ระบาดยังคงอยู่ทั่วโลก เป็น
ปัจจัยเชิงลบกดดัน YIeld Spread แคบลง ส่งผลให้
ราคาตลาดปรับลงแรงในเดือนก่อน คาดว่าตลาดจะ
ฟื้ นตัวในกรอบแคบแต่ยังคงจำกัด ให้มุมมองเชิงบวก
ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเอเชีย และไทย สำหรับ
Dividend Yield 4-5% และ YIeld Spread มากกว่า
3% (ภาพที่ 9)
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปรับตัวลงมาใกล้จุดต่ำ
สุด จากปัจจัยลบการระบาดสายพันธ์ใหม่ และการปรับ
ขึ้นของอัตราพันธบัตรรัฐบาลไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะฟื้ น
ตัวในกรอบแคบ จากปัจจัยหนุนราคาที่อยู่ในระดับน่า
สนใจเมื่อเทียบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มาตรการผ่อนปรน
รัฐบาล แผนการเปิดประเทศ และการจ่ายปันผล
ของกองอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนมี.ค.

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022

ภาพที่ 9 : Dividend Yield vs Yield Spread

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้ นตัวต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจโลกจะเริ่มปรับเข้าสู่สภาวะปกติ จาก
การที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะเริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 5 ครั้งในปี 2565 และมีโอกาสที่จะ
ดำเนินการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ทำให้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าของ
ตราสารหนี้ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้
ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทยเป็น Slightly Underweight เช่นเดียวกับในเดือนก่อนหน้า ในส่วนของการลงทุนใน
ตลาดหุ้นโลกให้น้ำหนักเป็น Slightly Overweight เหมือนกับในเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้น
ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เนื่องจากดัชนีราคา
หุ้นขึ้นไปอยู่ในระดับสูง และมีปัจจัยกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ในส่วนของการลงทุนใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เช่นเดียวกับในเดือนก่อนหน้า สำหรับการ
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนในหุ้น
วัฏจักรและหุ้นคุณค่า (Value Stock) ในสัดส่วนที่มากจึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ และ REITS ไทย ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
เนื่องจากถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวด
มากขึ้น สำหรับทองคำยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า ในส่วนของน้ำมัน ปรับเพิ่ม
น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย
และยูเครนที่อาจมีมากขึ้น
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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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