Monthly Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนเดือนมีนาคมปี 2565
ตลาดจับตามองไปที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 16 มี.ค. นี้ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่ 0.25% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันก็
คำนึงถึงผลกระทบของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในเดือนนี้เรายังคงน้ำหนักการลงทุนน้ำมัน เป็น Slightly Overweight ต่อจากเดือน ก.พ. และปรับเพิ่มน้ำหนักการ
ลงทุนในทองคำจากระดับ Neutral ในเดือน ก.พ. เป็น Slightly Overweight เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนและการ
ปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ สำหรับสินทรัพย์เสี่ยง ในระยะยาวยังคงให้น้ำหนัก Slightly Overweight เพราะจากสถิติในอดีต
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2484 เวลาที่เกิดเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Event) ดัชนี S&P500 จะมี Drawdown เฉลี่ย
ที่ -4.6% และใช้เวลาในการปรับฐานรวมการฟื้ นตัวจากจุดต่ำสุดมาที่ระดับเดิมราว 2 เดือน
ช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ ความเสี่ยงรัสเซีย-ยูเครน ยังมีความไม่แน่นอนสูง ให้ติดตามการเจรจาอย่าง
ใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ต่ำ เราแนะนำให้ใช้จังหวะที่ตลาดรีบาวด์ทยอยลดน้ำหนักหุ้นลงบางส่วน แต่ใน
ระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า เรามองว่าหุ้นจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ หากเศรษฐกิจโลกไม่ได้เข้าสู่ภาวะ
ถดถอย (Recession) อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนที่นักลงทุนต้องติดตามคือ Inverted Yield Curve หรือ ผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี มีค่าติดลบ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็มักจะตามมาด้วย
เศรษฐกิจถดถอยอยู่เสมอ โดยปัจจุบันส่วนต่างของ 2-10 Spread แคบลงมาอยู่ที่ระดับ 0.25%
สำหรับตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ มีปัจจัยกดดันจากทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นสูง
ส่งผลต่อการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จึงเน้นลงทุนในตราสารอายุเฉลี่ยระยะสั้น (Low Duration)
และให้ผลตอบแทนสูง (HY Yield) และตราสารหนี้เอเชีย ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก คาดว่าให้ผลตอบแทนจำกัดจาก
Yield Spread แคบลง ให้มุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มเอเชียและไทยที่มีปัจจัยราคาน่าสนใจ และYield 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 : ปัจจุบันเราเริ่มเห็นตลาดหุ้นยุโรปดัชนี STOXX600 ถูกปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี S&P500 นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรปยังถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดย Relative Forward P/E
ของดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 อยู่ที่ระดับ -2S.D.
M-EUBANK : หุ้นกลุ่มธนาคารได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหุ้นกลุ่มธนาคาร
ยุโรปมี Valuation ค่อนข้างถูก มี P/BV Ratio 0.75 เท่า เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ที่มี P/BV Ratio 1.45 เท่า
นอกจากนี้หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปได้รับการปรับประมาณการกำไรมากกว่าหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 28 Feb 2022

Source: Bloomberg, MFC, Data as of 28 Feb 2022

ในเดือนก.พ. ปี 2565 ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลง
ค่อนข้างมาก จากมุมมองตลาดเชิงลบต่อความกังวลในสถาณการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนรุนแรงขึ้น
โดยรัสเซียได้เข้าบุกโจมตียูเครนในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ชาติผู้นำดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย นักลงทุนมีการเทขายหุ้น
เพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในเดือนก.พ. คือ น้ำมัน (WTI) ปรับตัว
เพิ่มสูงสุดถึง +8.59% ตามด้วยทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.22% ซึ่งน้ำมันปรับตัวขึ้นจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก และทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งทั้งสองสินทรัพย์นี้ได้รับอานิสงค์จากความเสี่ยงทางด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ที่มีมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น +2.21% ตามด้วย ดัชนี Thai Reit ก็
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +5.79% จากปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวในปีนี้ รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งค่า
สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมออกมาดี อาทิเช่น ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือน ก.พ. ออกมาค่อนข้าง
แข็งแกร่ง การจ้างงานนอกภาคเกษตรและค่าจ้างรายชั่วโมงปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาด อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อเดือน
ม.ค. ของสหรัฐฯก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 7.5%YoY ขณะที่เดือน ก.พ. ตลาดคาดว่าจะรายงานออกมาที่ 7.9%YoY
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนก.พ. ปรับตัวลงแรง จากทั้งประเด็น
ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ซึ่งกดดันโดยตรงต่อ
Valuation ของหุ้นเติบโต นอกจากนี้ ในเดือนที่ผ่านมา KraneShares CSI China Internet ปรับตัวลงมากที่สุดที่
-10.56% รองลงมาเป็น Amplify Online Retail ETF ปรับตัวลดลง -7.73% และ ARKF ปรับตัวลดลง -6.74%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ทิศทางตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็ก
น้อย โดยดัชนีหุ้นไทยมาปิดที่ระดับ 1,685.18 จุด หรือ +2.2% ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวขึ้น +1.7%
ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.6% และ SETTRI INDEX ปรับตัวขึ้น +2% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ
อันได้แก่ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนมกราคมปรับเพิ่มขึ้นถึง 3.2% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่
2.5%, ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงให้น้ำหนักสนับสนุนการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจเป็นสำคัญ ตัดข้อกังวลในตลาดบางส่วนที่ว่า ระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาตอนนี้จะก่อให้เกิดการเร่งเข้มงวดนโยบายการ
เงินในช่วงถัดไป
สำหรับ sector ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +2.2%) โดยภาพรวมของเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +7% หมวดพาณิชย์ +6.5% หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร +6.1% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ +5.1% และหมวดการแพทย์ +5.1%
ส่วน sector ที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร
-5.5% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -5.2% หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง -1.4% หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -0.5%
และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม +0.1%
มุมมองตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคม คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,600-1,740 จุด ซึ่งภาพตลาดหุ้นไทย
น่าจะแกว่งตัวผันผวน โดยมีปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศจีน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 มีนาคม ที่ซึ่งมีแนวโน้มการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 25 bps แต่หากขึ้นถึง 50 bps อาจเป็น Negative surprise ต่อตลาดได้ รวมทั้งประเด็นที่สำคัญคือสถานการณ์
ตึงเครียดด้านความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน ที่ซึ่งตลาดมองว่าเป็นปัจจัยกดดันภาพการ
ลงทุนในขณะนี้ และยังหาบทสรุปของการเจรจาทางด้านการทูตไม่สำเร็จ หลังจากที่มีการเจรจาผ่านไปแล้ว 2 รอบด้วยกัน
สำหรับปัจจัยภายในประเทศไทยนั้น จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในวันที่ 30 มีนาคม คาดว่าจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อไป จึงยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาด แต่น่าจะมีการปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ขึ้น
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มุมมองการลงทุนเดือนมีนาคม 2565
ภาพที่ 1 : Share of Gas imports from Russia

Source : JP Morgan as of 28 Feb 2022

ภาพที่ 2 : Bloomberg Commodity Index

Source: Bloomberg as of 2 Mar 2022

ภาพที่ 3 : Stocks Usually Take Geopolitical
Events In Stride

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้
ประกาศปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และมีการระเบิดใน
เมืองเคียฟ (Kyiv) เมืองหลวงของยูเครน ทำให้ประเทศ
สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศสมาชิก NATO ยกระดับมาตรการ
คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย เช่น การห้ามซื้อตราสาร
หนี้และพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียที่ออกใหม่ในเดือน มี.ค. ,
ยกเลิกธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) ของ
ธนาคารขนาดใหญ่ในรัสเซีย, ประกาศระงับการอนุมัติการ
เปิดใช้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2, อายัดทรัพย์สินของ
บุคคลชาวรัสเซียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำกัดการเดินทางไม่ให้
ใช้น่านฟ้าจากสายการบินรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้
ประกาศคว่ำบาตรสินค้ากลุ่มพลังงาน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน และน้ำมัน เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปพึ่งพาการนำ
เข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย (ภาพที่ 1) ในสัดส่วน
ที่สูง เฉลี่ยรวม 39% ของอุปทานพลังงานที่นำเข้าทั้งหมด
จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้ราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น (ภาพที่ 2) เนื่องจาก
รัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับสามของโลก
รวมถึงแพลเลเดียม แพลตินั่ม นิกเกิล ขณะที่ยูเครนเป็นผู้
ผลิตรายสำคัญในส่วนของข้าวโพดและข้าวสาลี ซึ่งอาจหนุน
ให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่ตลาดคาด
เราคาดว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูง จากปัจจัยกดดัน
ความเสี่ยงของอุปทานน้ำมันตึงตัว จึงให้น้ำหนักการลงทุน
น้ำมัน เป็น Slightly Overweight และปรับเพิ่มน้ำหนักการ
ลงทุนในทองคำจากระดับ Neutral ในเดือน ก.พ. เป็น
Slightly Overweight ในเดือน มี.ค. เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่ไม่แน่นอนและการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
สำหรับสินทรัพย์เสี่ยง ในระยะยาวยังคงให้นำ้หนัก
Slightly Overweight จากสถิติในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี
2484 เวลาที่เกิดเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical
Event) ดัชนี S&P500 จะมี Drawdown เฉลี่ยที่ -4.6%
และใช้เวลาในการปรับฐานรวมการฟื้ นตัวจากจุดต่ำสุดมาที่
ระดับเดิมราว 2 เดือน (ภาพที่ 3)

Source : LPL Research, CFRA
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มุมมองการลงทุนเดือนมีนาคม 2565
สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ การปรับฐาน (correction)
ของดัชนี S&P500 ในรอบนี้ มองว่าดัชนีได้ปรับตัวลงมา
ถึงแนวรับที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยราคา (Valuation) โดย
ค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 ปรับลดลงมาอยู่ที่
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ภาพที่ 4) ประกอบกับถ้อยแถลง
ของนายพาวเวลต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำ
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ล่าสุดบ่งชี้ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะปรับ
ขึ้นแค่ 0.25% ในการประชุมวันที่ 16 มี.ค. (ภาพที่ 5) ซึ่ง
ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว (Priced in) จึงมีโอกาส
ที่ดัชนีจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้ในเดือนนี้ โดยเฉพาะหุ้นเติบโต
(Growth Stock) ที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมามาก ส่งผลให้
ในเดือน มี.ค. เราปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นสหรัฐฯจาก
ระดับ Neutral เป็น Slightly Overweight

ภาพที่ 4 : S&P500 Forward P/E Band

Source: Bloomberg as of 4 Mar 2022

ภาพที่ 5 : Target Rate Probabilities For 16 Mar
2022 Fed Meeting

ตลาดหุ้นยุโรปเราปรับลดน้ำหนักจาก Slightly
Overweight สู่ระดับ Neutral แม้ว่าตลาดหุ้นยุโรปจะ
ปรับตัวลดลงสะท้อนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนมาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากสถานการณ์รุนแรง
ขึ้นจนรัสเซียประกาศหยุดส่งก๊าซธรรมชาติให้ยุโรป จะส่ง
ผลวิกฤตด้านพลังงานในยุโรป และอัตราเงินเฟ้อปรับตัว
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการฟื้ นตัวเศรษฐกิจยุโรป
ในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ ความเสี่ยง
รัสเซีย-ยูเครน ยังมีความไม่แน่นอนสูง ให้ติดตามการ
เจรจาอย่างใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้
ต่ำ เราแนะนำให้ใช้จังหวะที่ตลาดรีบาวด์ทยอยลดน้ำหนัก
หุ้นลงบางส่วน แต่ในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า เรามองว่า
หุ้นจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้
หากเศรษฐกิจโลกไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)
อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนที่นักลงทุนต้องติดตามคือ
Inverted Yield Curve หรือ ผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯอายุ 10 ปี ลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี
มีค่าติดลบ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็มักจะตามมาด้วย
เศรษฐกิจถดถอยอยู่เสมอ โดยปัจจุบันส่วนต่างของ 2-10
Spread แคบลงมาอยู่ที่ระดับ 0.25% (ภาพที่ 6)

Source: CME FedWatch Tool as of 7 Mar 2022

ภาพที่ 6 : U.S. 2-10 Spread and FED Fund Rate

Source: Bloomberg as of 7 Mar 2022
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มุมมองการลงทุนเดือนมีนาคม 2565
มุมมองตราสารหนี้ต่างประทศ
ประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในเดือนมีนาคม คาดว่า
0.25% ปัจจัยกดดันอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น
(ภาพที่ 7) ส่งผลให้ US Yield curve flattening ใน
อนาคต แม้ว่า ณ ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐตัวสั้นปรับขึ้นสะท้อนนโยบายการเงิน
สหรัฐ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
10 ปี ปรับลงจากความกังวลปัญหาภูมิรัฐศาตร์รัสเซีย
และยูเครน (ภาพที่ 8) ส่งผลเชิงบวกต่อพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐระยะสั้น สำหรับกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพ
สูง HY ที่ให้ coupon สูง พบว่า credit spread กว้าง
ขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลลบต่อผลตอบแทน
ระยะสั้น กลยุทธ์การลงทุนเน้นลงทุนอายุเฉลี่ยตราสาร
สั้น (Low Duration) และ ลงทุนในกองทุนที่ให้ผล
ตอบแทนสูง (HY Yield) และตราสารหนี้เอเชีย
มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (REITs)
แนวโน้ม REITs ทั่วโลก ยังคงได้รับปัจจัยกดดัน
จากทิศทางนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐ ส่งผลต่อ
การปรับขึ้นพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก ทำให้ Yield
spread แคบลง โดยเฉพาะ US-REIT มี Yield
Spread เพียง 1.07% เทียบกับ THAI-REIT ที่ 3%
(ภาพที่ 9) ทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย อาจทำให้
การเติบโตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวระยะสั้นได้ ส่งผลให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีผลตอบแทนจำกัด
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยคาดว่าได้รับผลกระทบ
จำกัด จากปัจจัยหนุนนโยบายการเงินไทยผ่อนคลาย
การปรับขึ้นพันธบัตรรัฐบาลไทยจำกัด และ แผนเปิด
ประเทศไทย ประกอบกับปัจจัยราคายังถูก รวมทั้งการ
จ่ายปันผลของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูง
ขึ้น และเศรษฐกิจไทยชะลอเป็นปัจจัยเสี่ยง

ภาพที่ 7 : เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อ

Source: Bloomberg as of 4 Feb 2022
Source: Bloomberg as of 3 Mar 2022

ภาพที่ 8 : Yield Curve

Source: Bloomberg as of 3 Mar 2022

ภาพที่ 9 : Dividend Yield vs Yield Spread

Source: Bloomberg as of 3 Mar 2022
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนเดือนมีนาคม 2565

เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนมีนาคม ตลาดให้ความสำคัญการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ โดยคาดว่าธนาคารสหรัฐจะ
เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และคำนึงถึง
เศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งผลกระทบต้นทุนพลังงานสูงขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รัสเซีย-ยูเครน โดยเฟดมีโอกาสจะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 5 ครั้งในปี 2565 และมีโอกาสที่จะดำเนินการปรับลดขนาดงบดุล (QT)
ทำให้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นำไปสู่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
และทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ปรับตัวลง จึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและ
ตราสารหนี้ไทยยังคงเป็น Slightly Underweight ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกให้น้ำหนักเป็น Slightly
Overweight เหมือนกับในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น
Slightly Overweight เนื่องจากดัชนีราคาหุ้นปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากขึ้น โดย Forward P/E ของ
ดัชนี S&P500 ปรับลดลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น
Neutral เนื่องจากหากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนรุนแรงมากขึ้นจะกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปมากสุด
สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ และ REITS ไทย ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
จากผลตอบแทนจำกัด สำหรับน้ำมันให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เช่นเดิม เนื่องจากได้รับอานิ
สงค์จากราคานำ้มันปรับขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ในส่วนของการลงทุนในทองคำ
ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เนื่องจากทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่
ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนและการปรับขึ้นอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้
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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

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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