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กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคมปี 2565
ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญในเดือนนี้ คงหนีไม่พ้นผลการประชุม FOMC ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.50% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ไปพร้อม ๆ กับการประกาศลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QT)
ที่วงเงินไม่เกิน 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน นอกจากนี้ตลาดยังมองไปถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ในรอบการ
ประชุมเดือน มิ.ย. อีกด้วย สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ การปรับฐานของดัชนี S&P500 ในรอบนี้ มองว่าดัชนีได้ปรับตัวลงมาถึง
แนวรับที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยราคา โดยค่า Forward P/E ของดัชนี S&P500 ปรับลดลงมาบริเวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่
ดัชนีประมาณ 4,200 จุด ซึ่งในกรณี Base Case ดัชนีมีโอกาสที่จะ priced in การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% แล้วค่อย ๆ
ฟื้ นตัวได้หลังจากนี้ โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากผลประกอบการของหุ้นในดัชนี S&P500 ที่กว่า 80% ของบริษัทจดทะเบียนที่
รายงานงบออกมา มีกำไรมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด นอกจากนี้ Bloomberg Consensus ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ต้องเร่งขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่อย่างไรก็ตาม หากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 3-4 พ.ค. ออกมา Hawkish
มากกว่าปัจจุบันที่ตลาดคาดไว้ อาจทำให้ดัชนี S&P500 เข้ากรณี Worst Case มีโอกาสปรับตัวลงมาที่บริเวณ Forward
P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ที่ระดับ 17 เท่า ซึ่งคิดเป็นดัชนีประมาณ 3,900 จุด (คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2565 ที่ $228)
สำหรับตลาดหุ้นจีน ยังมีปัจจัยกดดันจากมาตรการปิดเมืองที่เข้มงวดและยาวนานกว่าที่ตลาดคาด จากจำนวนผู้ติดเชื้อใน
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการ GDP จีนลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลจีนยังคงเน้นย้ำถึงความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น การใช้จ่ายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้
ธนาคารกลางจีนดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เรามองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะเริ่มเห็นผลในช่วง
ครึ่งปีหลัง ขณะที่ปัจจัยราคาของหุ้นจีนยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยค่า Forward P/E อยู่ที่ระดับ 11.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 ปี ที่บริเวณ -0.5 S.D. ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างถูกสำหรับการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น
ตลาดหุ้นจีนยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมาตรการปิดเมือง เราแนะนำให้ทยอยลงทุนอย่างระมัดระวัง

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 ที่บริเวณ -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
M-BT : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะ
ตลาด ที่มีความผันผวน
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ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเดือนเมษายน 2565

Source: Bloomberg as of 30 Apr 2022

Source: Bloomberg as of 30 Apr 2022

ในเดือนเม.ย. ภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวลงค่อนข้างมากและมีความผันผวนที่สูง จากปัจจัย
กดดันหลายประการ อาทิ สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ, เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และการดำเนินนโยบายการ
เงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดในเดือนเม.ย. คือ ตลาดหุ้น
สหรัฐฯ โดยดัชนี NASDAQ ปรับตัวลดลงถึง -13.26% ถือเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบ 14 ปี รองลงมาเป็นดัชนี
S&P 500 ปรับตัวลดลง -8.80% อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในเดือนเม.ย. คือ น้ำมัน
(WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง +4.40% ซึ่งน้ำมันได้รับอานิสงค์จากความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ที่
ยังคงยืดเยื้อ ในฝั่ งของดัชนีตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเดือนเม.ย. คือ ดัชนี FTSE100 ของประเทศอังกฤษ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.38% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่ปรับตัวขึ้น และการเปิดเผยผลประกอบการที่
แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในเดือนเม.ย. ปรับตัวลงแรง จากทั้งประเด็น
ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดและการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ อีกทั้ง
ยังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Bond Yield) ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับที่ 2.9% ใน
เดือนเม.ย. ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันโดยตรงต่อ Valuation ของหุ้นเติบโต โดยในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ARKK ปรับตัวลงมาก
ที่สุดที่ -28.90% รองลงมาเป็น ARKF ปรับตัวลดลง -27.02% และ ARKW ปรับตัวลดลง -26.54%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนเมษายน 2565
Sector Performance MTD

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในเดือนเม.ย. ทิศทางตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวปรับตัว Sideways down มาปิดที่ระดับ
1,667.44 จุด หรือ -1.64% ด้านผลตอบแทน YTD 2565 SET INDEX ปรับตัวขึ้น +0.59% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัว
ลดลง -0.73% และ SETTRI INDEX ปรับตัวขึ้น +1.93% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ อันได้แก่ IMF คาดการณ์ GDP
โลกปีนี้จะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 3.6% จากเดิมคาด 4.4% ส่วนปี 2566 คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3.6% เช่นกัน ซึ่งเป็น
การปรับลดลงมาจาก 3.8%, สถานการณ์โควิดในประเทศจีนที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้จีนยังคงยึดมั่นกับมาตรการ Zero-Covid
ต่อไป, รายงานการประชุม Fed บ่งชี้ว่ากรรมการเห็นควรให้เริ่มต้นการลดขนาดงบดุลได้ตั้งแต่เดือนพ.ค. นี้เป็นต้นไป โดยขนาด
การลดสูงสุดจะอยู่ที่เดือนละ 95,000 ล้านเหรียญฯ, การส่งออกของไทยขยายตัวสูงถึง 19.5% โดยได้รับอานิสงส์จากยอดการส่ง
ออกทองคำในเดือนนี้มีมูลค่าสูงถึง 2.7 พันล้านเหรียญฯ ขยายตัวจากปีก่อน 1,047%, หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform
มากที่สุด จากการเป็นกลุ่มหลบหลีกต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด
ตามหลังการปรับตัวลงของหุ้นธนาคารขนาดใหญ่
สำหรับหมวดอุตสาหกรรม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index -1.64%) โดยภาพรวมของเดือน
เมษายน 2565 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดการแพทย์ +2% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.93% หมวด
ธุรกิจการเกษตร +1.55% หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +0.86% และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม +0.47%
หมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธนาคารพาณิชย์ -9.49% หมวด
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -6.29% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ -2.95% หมวดพาณิชย์ -2.34% และหมวดวัสดุก่อสร้าง -2.30%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนพ.ค. คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,590-1,720 จุด ภาพรวม
ตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งตัว Sideways โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ผลการประชุม FOMC ที่จะออกมาในวันที่ 4
พ.ค. คาดว่าไม่น่าจะมี Surprise ในทิศทางลบ เนื่องจากนักลงทุนได้ Price in ประเด็นต่าง ๆ ไปพอสมควรแล้ว ทั้งการปรับขึ้น
ดอกเบี้ย 50bps และการลดขนาดงบดุลที่ 9 หมื่นล้านเหรียญฯ ต่อเดือน รวมถึงประเด็นการขึ้นราคาน้ำมันดีเซล จะส่งผลให้ธุรกิจ
ต่าง ๆ มีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งการส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวมายังผู้บริโภคนั้น จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลงไปด้วย มองปัจจัยนี้จะทำให้
Downside risk ของระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น โดยเฉพาะภาค Domestic demand และประเด็นที่สำคัญคือสถานการณ์
ตึงเครียดด้านความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน ที่ซึ่งตลาดมองว่ายังเป็นปัจจัยกดดันภาพการลงทุน
เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซีย และการจำกัดการส่งออกสินค้าพลังงานจากทางรัสเซีย
จะทำให้เงินเฟ้อโลกอยู่ในระดับสูงต่อไป
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มุมมองการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2565
ภาพที่ 1 : U.S. economy unexpectedly shrank in
the first quarter

Source : Bloomberg as of 28 April 2022

ภาพที่ 2 : S&P 500 Forward 12-Month P/E Ratio

Source: FactSet as of 25 April 2022

ภาพที่ 3 : 80% of S&P 500 Companies Reported a
Positive EPS Surprise

Source : Bloomberg as of 2 May 2022

ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญในเดือนนี้ คงหนีไม่พ้น
ผลการประชุม FOMC ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับสูง ไปพร้อม ๆ กับการประกาศลดการอัดฉีดสภาพ
คล่อง (Quantitative Tightening) ที่วงเงินไม่เกิน 9.5
หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน นอกจากนี้ตลาดยังมองไปถึง
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ Hawkish มากขึ้นที่ระดับ 0.75%
ในรอบการประชุมเดือน มิ.ย. เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อให้สำเร็จ
อย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีอุปสรรคเนื่องจาก GDP ใน
ไตรมาส 1 ปี 2565 ของสหรัฐฯที่รายงานออกมาปรับตัวลด
ลง -1.4%QoQ (ภาพที่ 1) จากผลกระทบของการส่งออกที่
ขาดดุลการค้ามากขึ้น รวมถึงการลดลงของสินค้าคงคลัง
ซึ่งสวนทางกับผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่าจะ
เติบโตได้ 1.1%QoQ ทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากเกิน
ไปเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเป็น
ความเสี่ยงให้ GDP ติดลบในไตรมาสที่ 2 และทำให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (GDP ติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมาส)
สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ การปรับฐาน (correction) ของ
ดัชนี S&P500 ในรอบนี้ มองว่าดัชนีได้ปรับตัวลงมาถึง
แนวรับที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยราคา (Valuation) โดยค่า
Forward P/E ของดัชนี S&P500 ปรับลดลงมาบริเวณค่า
เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ดัชนีประมาณ 4,200 จุด (ภาพที่ 2)
ซึ่งในกรณี Base Case ดัชนีมีโอกาสที่จะ priced in การ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% แล้วค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้หลังจากนี้
โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากผลประกอบการของหุ้นในดัชนี
S&P500 ที่รายงานผลประกอบการออกมาแล้ว 294 บริษัท
ซึ่งกว่า 80% ของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบ
การออกมามีกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยมียอดขายและ
กำไรรวมมากกว่าที่ตลาดคาดราว 1.82% และ 3.14% ตาม
ลำดับ (ภาพที่ 3) แสดงถึงการเติบโตของกำไรของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลาง GDP ที่หด
ตัวในไตรมาสที่ 1
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มุมมองการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2565
นอกจากนี้การคาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อโดย
Bloomberg Consensus ยังมองว่าอัตราเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ มีโอกาสทำจุดสูงสุดในไตรมาสที่ 2 และจะเริ่มปรับ
ตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง (ภาพที่ 4) ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
บวกให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่รีบเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แต่อย่างไรก็ตาม หากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
วันที่ 3-4 พ.ค. ออกมา Hawkish มากกว่าปัจจุบันที่ตลาด
คาดไว้ก่อนหน้า อาจทำให้ดัชนี S&P500 เข้ากรณี Worst
Case มีโอกาสปรับตัวลงมาที่บริเวณ Forward P/E
เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ที่ระดับ 17 เท่า ซึ่งคิดเป็นดัชนี
ประมาณ 3,900 จุด (คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2565 ที่
$228)
สำหรับตลาดหุ้นจีน ยังมีปัจจัยกดดันจากมาตรการปิด
เมืองที่เข้มงวดและยาวนานกว่าที่ตลาดคาด จากจำนวนผู้
ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีความกังวล
เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้นักวิเคราะห์มีการ
ปรับประมาณการ GDP จีนลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของ
รัฐบาล (ภาพที่ 5) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงเน้นย้ำ
ว่าจะรักษาการเติบโตของ GDP ให้ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ
5.5% พร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่าย
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้ธนาคารกลางจีน
ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เช่น การปรับลด
อัตราส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR)
(ภาพที่6), นโยบายผ่อนผันการชำระหนี้บ้าน, เร่งออก
พันธบัตรสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
เรามองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะเริ่ม
เห็นผลในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่ปัจจัยราคาของหุ้นจีนยัง
อยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยค่า Forward P/E อยู่ที่ระดับ
11.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่บริเวณ -0.5
S.D. ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างถูกสำหรับการลงทุนใน
ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดหุ้นจีนยังคงมี
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมาตรการปิดเมือง
เราแนะนำให้ทยอยลงทุนอย่างระมัดระวัง

ภาพที่ 4 : US inflation nears the peak

Source: Bloomberg as of 28 April 2022

ภาพที่ 5 : 2022 China GDP Growth Forecast

Source: Reuters as of April 2022

ภาพที่ 6 : China cuts reserve requirement ratio to
boost economy

Source: Bloomberg as of 2 May 2022
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มุมมองการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2565
มุมมองตราสารหนี้ต่างประทศ
ได้รับปัจจัยกดดันจาก ทิศทางนโยบายการเงิน
สหรัฐฯ ที่เข้มงวด แผนการลดขนาดงบดุลของเฟด
อัตราเงินเฟ้อสหรัฐสูง ส่งผลต่อการปรับขึ้นอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดย อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปีปรับตัวขึ้น
มากถึง 134 bps จาก 1.51% (31/12/2564) มาสู่
ระดับ 2.85% ส่งผลให้ Flattening Yield curve
(ภาพที่ 7) ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เฉลี่ย 10 ปี 2.76% ณ สิ้นปี
(ภาพที่ 8) ซึ่งอาจสะท้อนว่า การปรับขึ้นพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐจะปรับขึ้นต่อไปได้อีกแต่จำกัด
สำหรับกลุ่มหุ้นกู้เอกชน Credit spread ปรับตัว
สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ส่งให้
ราคาปรับตัวลงแรง เราจึงยังคงแนะนำการลงทุน
Underweight ในกลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้
เราแนะนำการลงทุนในกลุ่มหุ้นกู้ตราสารหนี้เอเชีย และ
จีน ที่ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับสูงและ
อายุตราสารสั้น รวมทั้งนโยบายการเงินผ่อนคลายของ
จีน ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาตราสารหนี้ได้ในอนาคต
มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (REITs)
การปรับขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ และทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ Yield
spread แคบลง (ภาพที่ 9) จึงเป็นปัจจัยกดดันตลาด
ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลดี
ต่อการปรับขึ้นค่าเช่าและรายได้ในอนาคตได้ รวมทั้ง
อัตราการจ่ายปันผลที่สูงขึ้นของกองทุน
อย่างไรก็ตามภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และโลกชะลอ
ตัวอาจเป็นอุปสรรคต่อตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ได้ เราแนะนำเลือกการลงทุนในกองทุอสังหาริมทรัพย์
เอเชียและไทย ที่ยังให้ Yield สูงที่ระดับ 3.7%-5.0%
และมีนโยบายการเงินผ่อนคลาย รวมทั้งเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงฟื้ นตัวจากการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยราคายัง
น่าสนใจ

ภาพที่ 7 : US Yield Curve

Source: Bloomberg as of 29 April 2022

ภาพที่ 8 : ตลาดคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐ 10 ปี

Source : Bloomberg as of 29 April 2022

ภาพที่ 9 : Dividend Yield vs Yield Spread

Source: Bloomberg as of 29 April 2022
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2565

เดือนก่อนหน้า

เดือนล่าสุด

ในเดือนพ.ค. ตลาดให้ความสำคัญกับการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงต้นเดือนนี้ (3 - 4 พ.ค.) โดยดูท่าทีของเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการปรับ
ลดขนาดงบดุล (QT) นอกจากนั้น ตลาดให้ความสนใจในการติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน
เม.ย. ที่จะประกาศในวันที่ 11 พ.ค. 2564 ว่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขา
ขึ้น นำไปสู่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ให้
ปรับตัวลง จึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทยยังคงเป็น Slightly Underweight ใน
ส่วนของการลงทุนในตราสารทุน ปัจจุบันตลาดหุ้นได้รับปัจจัยกดดันค่อนข้างมากทั้งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคง
ยืดเยื้อ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนที่
ค่อนข้างสูง เราจึงปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลงเป็น Neutral ในขณะที่การลงทุนใน
ตลาดหุ้นยุโรป ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่
ยังคงยืดเยื้อและเงินเฟ้อในยุโรปที่เร่งตัวขึ้น สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการ
ลงทุนเป็น Slightly Overweight เหมือนในเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และไทย
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ และ REITS ไทย ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral จาก
ผลตอบแทนจำกัด สำหรับน้ำมันให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Overweight เช่นเดิม เนื่องจากการลงทุนในน้ำมันได้
รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ในส่วนของการลงทุนในทองคำ
ให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก ปัจจุบันทองคำถูกกดดันจากการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริง (Real Yield) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่ามากขึ้น
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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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