Quarterly Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ในไตรมาส 2 ปี 2565 เรามองตลาดหุ้นยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเคลื่อนไหว Sideway
up จากปัจจัยหนุนด้านราคาที่กลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยดัชนี S&P 500 มีค่า Forward P/E อยู่ที่ 19.8 เท่า ใกล้
เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ตลาดยังได้รับรู้ปัจจัยเชิงลบทั้งความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน และ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไปมากแล้ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสาร
ทุนมากกว่าตราสารหนี้ แนะนำเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดี ซึ่งทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยเป็นขา
ขึ้นได้ดี
สำหรับตลาดหุ้นจีนเรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ทั้งการปรับกลยุทธ์การควบคุมโควิดเพื่อให้กระทบกับเศรษฐกิจน้อย
ที่สุด และการผ่อนคลายมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเร่งสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้การปรับฐานของ
ตลาดหุ้นจีนยังทำให้ Valuation ในปัจจุบันมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งหากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา
อย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะช่วยจำกัด Downside ของตลาดหุ้นจีนได้หลังจากนี้
ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดว่าผลตอบแทนได้รับผลกระทบเชิงลบการปรับขึ้นของอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
และ Credit spread ปรับตัวขึ้นส่งผลเชิงลบต่อราคากลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง แนะนำ
ตราสารหนี้เอเชียและจีน ที่ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับสูงถึง 6% และอายุตราสารสั้น ขณะที่ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและไทย ได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศและอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับขึ้น
ค่าเช่าและรายได้รวมถึงการฟื้ นตัวในการจ่ายปันผล อย่างไรก็ตาม Yield Spread แคบลงจากการปรับขึ้นอัตราผลตอบ
แทนพันธฐบัตรรัฐบาลทั่วโลก ทั้งนี้แนะนำลงทุน REITS ในกลุ่มประเทศเอเชียและไทยซึ่งให้อัตราปันผลกว่า 4%-6%

Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจาก
หุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่
เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี
สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน
และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้นกลาง
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300 อยู่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D.
MCHEVO : ลงทุนในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการบริโภค 2. กลุ่มเทคโนโลยี 3. กลุ่มอุตสาหกรรม 4.
กลุ่มพลังงานสะอาด 5. กลุ่มยาและสุขภาพ
MRENEW : ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืนและพลังงานทดแทนทั่วโลก (Renewable Energy) ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้รับประโยชน์จากที่ยุโรปจะหันไปใช้พลังงานทางเลือก
และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล อีกทั้ง ปัจจุบันราคาปรับฐานลงมาอยู่ใน
ระดับราคาที่น่าสนใจลงทุน
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ภาพรวมผลตอบแทนสินทรัพย์ทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565

Source : Bloomberg, MFC as of 31 March 2022

สำหรับสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2565 ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยกดหลักสอง
ประการ ได้แก่ 1.) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และ 2.) ประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่สร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2565 คือ
น้ำมัน ทำผลตอบแทน +33.33% อันดับรองลงมาได้แก่ ทองคำ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ +5.92% ซึ่งทั้งสองสินทรัพย์นี้ได้
ประโยชน์จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ และดัชนี SET ทำผลตอบแทนได้ที่ +2.27% ในส่วน
ของสินทรัพย์การลงทุนที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2565 คือ พันธบัตรจีนที่ให้ผลตอบแทนสูง (China high
yield bond) ปรับตัวลดลง -18.55% หลังจีนเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เร่งตัวสูงขึ้นและรัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการ
Zero Covid อยู่ ทำให้มีการปิดเมืองที่สำคัญอย่างเมืองเซินเจิ้นและเซียงไฮ้ สร้างความกังวลต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของจีน
ทางด้าน Global REITs ในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลง -6.36% ถึงแม้กลุ่ม REITs จะ
ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ได้รับปัจจัยกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของเฟด ในส่วนของ Singapore REIT ไตรมาส 1 สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ +0.86% QoQ และในส่วนของ Thailand
REITs ปรับตัวลดลงที่ -3.37% QoQ
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในไตรมาส 1 ปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากทั้งประเด็น
ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดซึ่งกดดันโดยตรงต่อ Valuation ของ
หุ้นเติบโต อย่างไรก็ตาม iShares Global Clean Energy สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ +1.65% ในไตรมาส 1 หลังจากได้รับประโยชน์
จากที่ประเทศในยุโรปจะลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเชีย โดยจะหันไปใช้พลังงานทางเลือกและเพิ่มการใช้
พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้น เพื่อทดแทนการขาดแคลน โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลของรัสเซียก่อนปี 2573
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยไตรมาส 1 ปี 2565 และมุมมองการลงทุน
Sector Performance (YTD)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในช่วงไตรมาส 1ปี 2565 ทิศทางตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงเดือนมกราคม จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับทาง IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงจากเดิมที่
4.9% มาอยู่ที่ 4.4% และตลาดคาดการณ์ผลการประชุม FOMC ค่อนข้างยืนยันต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม เข้าสู่
เดือนกุมภาพันธ์ ทิศทางตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการ
เงิน พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงให้น้ำหนักสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ตัดข้อกังวลที่ว่า ระดับเงินเฟ้อที่สูง
ขึ้นจะก่อให้เกิดการเร่งเข้มงวดนโยบายการเงิน และในเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,695.24 จุด หรือเพิ่ม
ขึ้น +0.6% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้นานาประเทศ
คว่ำบาตรรัสเซีย และทางด้าน MSCI และ FTSE ตัดสินใจถอดรัสเซียออกจากการคำนวณดัชนีสำคัญทั้งหมด รวมถึงดัชนีในกลุ่ม
Emerging market ด้วย, ราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 13 ปีที่ระดับ 139 เหรียญฯต่อบาร์เรล, กระทรวงพาณิชย์
รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวที่ระดับ 5.3% ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551, ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้
บริโภคของไทยเดือนกุมภาพันธ์ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขยายวงกว้าง
มากขึ้นในประเทศจีน จึงส่งผลให้เกิดการประกาศสั่งล็อกดาวน์ 17 ล้านคนในเมืองเซินเจิ้น ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.3% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.9% และ SETTRI INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.2%
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +2.3%) โดยภาพรวมสิ้นสุด
เดือนมีนาคม 2565 (YTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +11.3% หมวดการแพทย์ +10.3%
หมวดพาณิชย์ +6.9% หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +3.9% และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +3.8%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-11.9% หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง -7.2% หมวดธุรกิจการเกษตร -5.7% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.8% และหมวดวัสดุ
ก่อสร้าง -2.5%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 2 ปี 2565 คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,630-1,720 จุด โดยมี
ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนที่ยังต้องรอบทสรุปของการเจรจา
เพื่อยุติสงคราม อีกทั้งประเด็นด้านการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากในเอเชีย เช่น จีน
และ ไทย แต่มีมุมมองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนมีอัตราการฉีดสูงมากแล้ว และจะกลายเป็นเชื้อโรค
ประจำถิ่นในอนาคต ส่วนทางด้านการลงทุนแม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอาจชะลอตัวลงบ้างจากปัจจัยราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
เปิดประเทศและการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้ นตัวและการส่งออกที่ยังคงเติบโตได้
ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของ GDP สำหรับกลยุทธ์การลงทุนตราสารทุนภายในประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน คือ Slightly
Overweight (SOW)
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2565
ภาพที่ 1 : S&P 500 Forward P/E Band

Source: Bloomberg as of 31 Mar 2022

ภาพที่ 2 : Earning Momentum (YTD)

Source: Bloomberg as of 31 Mar 2022

ภาพที่ 3 : Fed Fund Rate Path (Market expectation)

ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2565 เรามองว่าตลาดหุ้นจะ
เคลื่อนไหว side way up จากปัจจัยหนุนราคาที่กลับมาอยู่
ในระดับน่าสนใจ โดยดัชนี S&P 500 Forward P/E อยู่ที่
19.8 เท่า ใกล้ค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา จากระดับ P/E สูงสุดที่
23 เท่า (ภาพที่ 1) และการเติบโตรายได้ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาด ( ภาพที่ 2 Earning momentum ) รวมทั้ง ภาพ
เศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังเติบโตได้ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคง
แข็งแกร่ง และภาคการผลิต PMI ที่ระดับ 55.9 ณ เดือน
ก.พ. 2565 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกดดันตลาดที่จะสร้างความ
ผันผวน ได้แก่ ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยัง
คงยืดเยื้อ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯอยู่ระดับสูง ส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
ทั้งปี ซึ่งตลาดได้สะท้อนปัจจัยลบดังกล่าวไปพอสมควรแล้ว
สำหรับมุมมองการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ซึ่งมีปรับขึ้นครั้งแรก 0.25% ในเดือนมีนาคม
2565 และตลาดคาดว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึงครั้งละ
0.5% ในการประชุมเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน (ภาพที่
3) และต่อเนื่อง โดยคาดว่าเป้าหมายดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ
อยู่ที่ 2.78%-3.00% ในเดือนตุลาคม 2566 ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รุ่นอายุ 2 ปีปรับขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 2.33% สะท้อนดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นน้อยกว่าอยู่ที่ระดับ
2.34% ส่งผลให้ 2-10 yrs spread แคบที่สุดและอาจนำ
ไปสู่การเกิด Yield curve inversion (อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี มากกว่า 10 ปี )
การเกิด Yield curve inversion เป็นสัญญาณเตือน
โอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ซึ่งตามสถิติพบว่าใน
ช่วงที่ Yield curve Inversion เกิดขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
(ดัชนี S&P 500) ปรับตัวขึ้นได้เฉลี่ย 11 เดือน ก่อนที่
เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเริ่มเข้าสูภาวะถดถอยตามมาซึ่งใช้ระยะ
เวลาเฉลี่ย 16 เดือน (ภาพที่ 4 และ 5)

Source : Authers, CME as of Mar 2022
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2565
เรามีมุมมองว่าหากเกิด Yield curve inversion อาจ
สร้างความกังวลให้ตลาด แต่ภาพของเศรษฐกิจถดถอยยัง
คงไม่เกิด เนื่องจากอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ยังอยู่ระดับต่ำที่
3.8% ณ กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นระดับต่ำใกล้ปี 2562 ก่อน
เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด และภาคการผลิต PMI ปัจจุบัน
ยังขยายตัวที่ระดับ 57.1 ในเดือนมีนาคม
นอกจากนี้ ยังพบว่าในแต่ละช่วงการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2523 ถึง 16 มีนาคม
2565 ตามสถิติแล้วตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 ยังปรับ
ตัวขึ้นและให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 10 % ในขณะที่ดัชนี
MSCI world ให้ผลตอบแทนติดลบได้บางช่วงเวลาแต่ผล
ตอบแทนเฉลี่ยยังเป็นบวกอยู่ที่ 12% (ภาพที่ 6)
ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
มากกว่าตราสารหนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุน แนะนำหุ้นเติบโต
คุณภาพดี (Quality Growth Stock) ที่มีความทนทานต่อ
อัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วน
แบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ รวม
ถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาในการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น
จึงเป็นโอกาสลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในระดับที่
น่าสนใจ
สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศคาดว่าจะได้รับผล กระทบ
เชิงลบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นขาขึ้นต่อ
เนื่อง และ Flattening yield curve โดยพันธบัตรรัฐบาล
อายุสั้นปรับขึ้นมากกว่าอายุยาว ในขณะที่ credit spread ใน
กลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) ปรับตัวขึ้นมากกว่าหุ้นกู้ผล
ตอบแทนสูง (HY) เราจึงแนะนำการลงทุน Underweight
ในกลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ เราแนะนำการลงทุนใน
ตราสารหนี้เอเชีย และจีน ที่ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่
ในระดับสูงถึง 6% และอายุตราสารสั้น ซึ่งจะช่วยลดการปรับ
ลงของราคาตราสารได้

ภาพที่ 4 : #Month of Yield curve inversion S&P500 and
Recession

Source: JP Morgan as of Mar 2022

ภาพที่ 5 : S&P 500 and 2-10 Spread

Source: Bloomberg as of 31 Mar 2022

ภาพที่ 6 : Equity Performance during Fed's rate hikes

Source: JP Morgan as of Mar 2022
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2565
สำหรับตลาดหุ้นจีนเรามองว่ามาตรการ Zero Covid
โดยการประกาศ Lockdown ในหลายเมืองยังเป็น
ปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจ และกำไรของบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลจีนก็ได้
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการควบคุมโควิดเพื่อให้
กระทบกับเศรษฐกิจน้อยที่สุด เช่นการแบ่งพื้นที่
Lockdown นครเซี่ยงไฮ้ ออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก
จะเป็นพื้นที่ฝั่ งตะวันออก และช่วงที่สองจะพื้นที่ฝั่ ง
ตะวันตก นอกจากนี้ทางการจีนยังได้ผ่อนคลาย
มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางราคาบ้านที่
กำลังปรับตัวลง โดยเร่งสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและปริมาณ
สินเชื่อ (Credit impulse) ในไตรมาสที่ 2 (ภาพที่ 7)
ขณะที่การปรับฐานของตลาดหุ้นจีน ทำให้ Valuation
ในปัจจุบันมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยหากพิจารณา
ส่วนต่างของค่า Forward P/E ระหว่างหุ้นจีนดัชนี
MSCI China และหุ้นโลกดัชนี MSCI ACWI จะพบว่า
อยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งหากรัฐบาลมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง ก็น่า
จะช่วยจำกัด Downside ของตลาดหุ้นจีนได้หลังจาก
นี้ (ภาพที่ 8) อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นจีนยังคงมีความ
ผันผวนอยู่ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า จนกว่า
สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศจะดีขึ้น

ภาพที่ 7 : China Bloomberg Credit Impulse Index and
China Housing Price

Source: Macromicro as of 31 Mar 2022

ภาพที่ 8 : Valuation Gap Between Chinese Shares
and Global Peers at Record Cheap

Source: Bloomberg as of 18 Mar 2022

ภาพที่ 9 : MSCI China Index Bear Market Statistics

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนมากขึ้น และให้มุม
มองการจัดน้ำหนักการลงทุนที่ระดับ Slightly
Overweight (แนะนำลงทุน) ทั้งนี้ หากพิจารณาสถิติ
ในอดีตช่วงที่ตลาดหุ้นจีนดัชนี MSCI China มีการ
ปรับฐานจากเหตุการณ์ต่าง ๆ พบว่า ตลาดหุ้นจีนมีการ
ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด (Maximum
Drawdown) เฉลี่ยอยู่ที่ -35% และหลังจากนั้นตลาด
หุ้นจีนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก 29% และ 30%
ในอีก 6 เดือน และ 12 เดือนถัดมา (ภาพที่ 9)
Source: MFC, Bloomberg as of 28 Mar 2022

6

Quarterly Investment Strategy

มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ไตรมาสก่อนหน้า

ไตรมาสล่าสุด

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอตัวลงจากปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และผล
กระทบของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยไตรมาส 2 ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทย
เป็น Slightly Underweight เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และผลกระทบ
การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกตามสหรัฐฯ ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกให้น้ำหนักเป็น
Slightly Overweight เหมือนกับไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากราคาหุ้นได้สะท้อนผล
ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโบายของเฟดและความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนไปพอสมควรแล้ว ทำให้
ราคากลับมาอยู่ในระดับน่าสนใจ ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นจีน คงน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight
เนื่องจากปัจจุบันมีมูลค่าที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี MSCI China อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -1.5
S.D. อีกทั้ง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของจีนคาดว่าจะลดลง หลังทางการจีนส่งสัญญาณเน้นย้ำรักษาเสถียรภาพในตลาด
ทุน สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เนื่องจากปัจจุบันระดับราคา
อยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน โดย Forward P/E ของดัชนี MSCI EM อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ประมาณ -1 S.D.
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ และ REITS ไทย ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
ถึงแม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัว แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว และอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้น
ส่งผลดีต่อการปรับขึ้นค่าเช่าและรายได้ รวมถึงการฟื้ นตัวในการจ่ายปันผล อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 อาจถูก
กดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอย่างต่อ
เนื่อง ทำให้ Yield spread แคบลง ทั้งนี้แนะนำลงทุน REITS ในกลุ่มประเทศเอเชียและไทยซึ่งยังให้อัตราปันผลระดับสูงกว่า
REIT สหรัฐฯ สำหรับน้ำมันยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า โดยคาดว่าราคา
น้ำมันดิบจะยังอยู่ในระดับสูงในช่วงระยะสั้นถึงกลางจากมาตรการคว่ำบาตร (Sanction) ต่อรัสเซียที่ดำเนินอยู่ ในส่วนของ
การลงทุนในทองคำปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral หลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงในไตรมาสที่ 1 จากความกังวล
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้นักลงทุนหันมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันยอมมีการเจรจาระหว่างกัน ส่งผลให้
ตลาดคลายความกังวลและคาดว่าราคาทองคำจะเริ่มปรับตัวลงในไตรมาส 2 แต่ยังได้ปัจจัยหนุนเงินเฟ้อสูงอยู่
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Fund View and Weight

หมายเหตุ :

1 Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
2 Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
3 Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)

4 Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
5 Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ ต้องทำความเข้าใจ
ลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ปัจจัยอื่นประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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Asset Allocation
Conservative Model
ประเภทความเสี่ยงต่ำ
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย มีเป้าหมายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
และสามารถรับความผันผวนได้ในระดับต่ำ แนะนำให้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 80%, กองทุนตราสารทุน 15%
และกองทุนทางเลือก 5%
คาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ 2-4% ต่อปี และความผันผวนประมาณ 3-5% ต่อปี
(ผลตอบแทนคาดการณ์ต่อปี ในกรณีถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 3-5 ปี)

Domestic Fixed Income
MMM-PLUS 40.0%

Foreign Alternative
Investment
MPDIVMF 3.0%
MPII 2.0%

Foreign Fixed Income
I-SMART 25.0%
MCBOND 15.0%

Domestic Equity
M-FOCUS 2.5%

Foreign Equity
MGF 5.0%
MRENEW 2.5%
MEURO 2.5%
MCHINA 2.5%
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Asset Allocation
Moderate Model
ประเภทความเสี่ยงปานกลาง
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มีเป้าหมายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโต
และสามารถรับความผันผวนในระยะสั้นได้บ้าง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แนะนำให้ลงทุนใน
กองทุนตราสารหนี้ 45% , กองทุนตราสารทุน 45% และกองทุนทางเลือก 10%
คาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ 6-8% ต่อปี และความผันผวนประมาณ 7-9% ต่อปี
(ผลตอบแทนคาดการณ์ต่อปี ในกรณีถือครองหน่วยลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปี)

Domestic Fixed Income
MMM-PLUS 20.0%

Foreign Alternative
Investment
MPDIVMF 6%
MPII 4%

Foreign Fixed Income
I-SMART 15.0%
MCBOND 10.0%

Domestic Equity
M-FOCUS 7.5%

Foreign Equity
MGF 12.5%
MRENEW 7.5%
MEURO 10.0%
MCHINA 7.5%
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Asset Allocation
Aggressive Model
ประเภทความเสี่ยงสูง

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มีเป้าหมายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี สามารถรับ
ความผันผวนได้สูง และยอมรับการขาดทุนได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แนะนำให้ลงทุนในกองทุน
ตราสารหนี้ 20% , กองทุนตราสารทุน 70% และกองทุนทางเลือก 10%
คาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ 10-12% ต่อปี และความผันผวนประมาณ 12-15% ต่อปี
(ผลตอบแทนคาดการณ์ต่อปี ในกรณีถือครองหน่วยลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปี)

Domestic Fixed Income
MMM-PLUS 5.0%

Foreign Fixed Income
I-SMART 7.5%
MCBOND 7.5%

Domestic Equity
M-FOCUS 10%

Foreign Equity
MGF 20%
MRENEW 12.5%
MEURO 15.0%
MCHINA 12.5%

Foreign Alternative
Investment
MPDIVMF 6.0%
MPII 4.0%
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คำเตือน (Asset Allocation)
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
พอร์ตการลงทุนจำลอง เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการ
เลือกกองทุนตามพอร์ตการลงทุนจำลอง ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผล
ตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตลงทุน
จำลอง เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต“ผลตอบแทน
คาดหวัง” หรือ “ผลตอบแทน”ของพอร์ตลงทุนจำลอง ถูกพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติร่วมกับ
การคาดการณ์การเติบโตของภาวะตลาดเงินตลาดทุนในอนาคต 3ปีข้างหน้า ซึ่งมิได้ยืนยันว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนที่ระบุไว้ ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตการลงทุน หรือ ท่านอาจ
ขาดทุนจากการลงทุนตามพอร์ตการลงทุนจำลองได้ ควรมีระยะเวลาลงทุน 3 ปี ขึ้นไป
เมื่อลงทุนจริงตามพอร์ตจำลอง มูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริง ไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควร
พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการ
รับความเสี่ยงของผู้ลงทุนในแต่ละขณะ

ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้
สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสาร
นี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจาก
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่น
สัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ
เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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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