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US inflation nears the peak
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน มี.ค. เพิ่ม
ขึ้น 8.5%YoY โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงานที่
เพิ่มขึ้น 32%YoY และราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น 8.8%YoY
เบื้องต้น ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าอัตราเงินเฟ้อ
เดือน มี.ค. จะอยู่ในระดับสูง เราแนะนำให้ติดตามตัวเลข
เงินเฟ้อในเดือน เม.ย. ว่าจะมีแนวโน้มลดลงและทำให้
อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือไม่
ECB ยืนยันแผนการที่จะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
APP ในไตรมาสที่ 3 แต่ไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจน และจะ
เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์
ประเด็นความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกมีความ
กังวลมากที่สุดในเดือน เม.ย. คือ ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ
โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 26% เพิ่ม
ขึ้นจากประมาณ 20% ในเดือน มี.ค.
จีนรายงาน GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 4.8%YoY
มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายการ
เติบโตของรัฐบาลจีนที่ระดับ 5.5%
(อ่านต่อหน้า 3 - 4)
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Highlighted Funds
MGF : ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด
เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและรายได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพ
ดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle
ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
MCHINA : ลงทุนในหุ้นจีน A-shares ซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว จากกลุ่มชนชั้น
กลางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Valuation อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูก โดย Forward P/E ของดัชนี CSI300
อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ -0.5 S.D.

MCHEVO : ลงทุนในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยน
ผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการบริโภค 2. กลุ่มเทคโนโลยี 3. กลุ่ม
อุตสาหกรรม 4. กลุ่มพลังงานสะอาด 5. กลุ่มยาและสุขภาพ

MRENEW : ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืนและพลังงานทดแทนทั่วโลก (Renewable Energy) ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้รับประโยชน์จากที่ยุโรปจะหันไปใช้พลังงาน
ทางเลือกและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้น อีกทั้ง ปัจจุบันราคาปรับฐานลงมาอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจลงทุน
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม
ประกาศออกมาเพิ่มขึ้น 8.5%YoY สูงกว่าคาดการณ์
ของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.4%YoY โดยมีปัจจัย
หลักมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 32%YoY และราคา
อาหารที่เพิ่มขึ้น 8.8%YoY แต่หากไม่รวมส่วนของ
อาหารและพลังงาน ดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 6.5%YoY ต่ำ
กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 6.6%YoY (ภาพที่ 1)
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัว
ขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ระดับ 2.85% เรามองว่า
สถานการณ์เงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ตลาดได้คาดการณ์ไว้
แล้วว่าจะรายงานออกมาอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม
เราแนะนำให้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. ว่าจะมี
แนวโน้มลดลงและทำให้อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดใน
เดือน มี.ค. ไปแล้วหรือไม่
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยรี
ไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่
คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% ท่ามกลางความ
วิตกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดย ECB ยืนยัน
แผนการที่จะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ APP (Asset
Purchase Programmes) ในไตรมาสที่ 3 แต่ไม่ได้
กำหนดเวลาที่ชัดเจน และจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
หลังจากที่ยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์แล้ว (ภาพที่ 2)
จีนรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว
4.8%YoY มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ
4.4%YoY อย่างไรก็ตาม ตัวเลข GDP ในไตรมาส 1 ที่
ประกาศออกมายังต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตของ
รัฐบาลจีนที่ระดับ 5.5% เนื่องจากผลกระทบของการใช้
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด สอดคล้องกับการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC)
ประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์
(RRR) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
ตัดสินใจปรับลด RRR ในอัตรา 0.25% สำหรับสถาบัน
การเงินทุกแห่ง และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25
เม.ย. 2565 (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : Consumer prices in U.S. post largest
annual advances since 1981

Source : Bloomberg as of 12 April 2022

ภาพที่ 2 : ECB's Asset Purchase Programmes

Source : Bloomberg as of 31 March 2022

ภาพที่ 3 : China's economy grew by 4.8%YoY in
the first quarter of 2022

Source : Tradingeconomics as of 18 April 2022
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Chart of the week
Recession Fears Now Consensus as War Fears Subside

Source: BofA Global Fund Manager Survey as of April 2022

จากผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกของ Bank of America ในเดือนเมษายน พบว่า ผู้จัดการกองทุนทั่ว
โลกส่วนใหญ่มีความกังวลต่อประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ลดลงอย่างมีนัย
สำคัญ จากที่เคยอยู่สูงถึงประมาณ 45% ในเดือนมีนาคม ลดลงสู่ระดับ 16% ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ผล
กระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และมาตราการคว่ำบาตรรัสเซียคงอยู่ ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและ
อาหารปรับตัวสูงขึ้นทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ ที่เงินเฟ้อในเดือนมีนาคมปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี เช่นเดียวกับยูโรโซนที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นถึง 7.5% YoY ในเดือนมีนาคม
ซึ่งจากผลสำรวจของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกในเดือนเมษายน พบว่ามีความกังวลเพิ่มสูงขึ้นต่อประเด็นความเสี่ยง
ด้านเงินเฟ้อสู่ระดับ 21% ในเดือนเมษายน จากเดือนก่อน
ผลสืบเนื่องจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศเริ่มดำเนินนโยบายการเงินที่
เข้มงวดมากขึ้น (Hawkish) อย่างธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้น
และต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินมาตรการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนกังวลต่อ
ประเด็นความเสี่ยงของธนาคารกลางที่ Hawkish มากขึ้น โดยปรับตัวขึ้นจากระดับประมาณ 8% ในเดือนมีนาคม สู่
ระดับ 25% ในเดือนเมษายน และนำไปสู่ประเด็นความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกมีความกังวลมากที่สุดในเดือน
เมษายน คือ ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 26% โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ
20% ในเดือนมีนาคม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่สูง เฟดดำเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจลดลงได้รวมทั้งผลประกอบการณ์ของบริษัท
ดังนั้น ในช่วงเวลานี้นักลงทุนควรมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น โดยเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ
ผันผวนค่อนข้างต่ำและกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์เผื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ หากนัก
ลงทุนมีความต้องการลงทุนในหุ้น ควรเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพดีที่กำไรและรายได้เติบโตต่อเนื่อง มีส่วนแบ่งการ
ตลาดที่สูง มีงบดุลแข็งแกร่ง และมีอำนาจในการผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้

กองทุนแนะนำ : MGF, M-EDGE
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MFC Analysis

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับเพิ่มตาม UST ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลาง
การเทขายต่อเนื่องของนักลงทุนหลังการส่งสัญญาณ Hawkish จาก
กรรมการ FED กดดันการเร่งขึ้นดอกเบี้ยและการเตรียมลดขนาดงบดุล
เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย UST 10 ปี แตะระดับสูงสุดที่ 2.83% ขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิพันธบัตรไทยกว่า 3,500 ลบ. และเป็นพันธบัตร
ระยะยาวกว่า 1 ปีเกือบทั้งหมด แม้ว่าสภาพคล่องในระบบจะอยู่ระดับสูงแต่
นักลงทุนในประเทศยังชะลอการลงทุนจากปัจจัยลบต่างๆ และที่สำคัญคือ
ตารางการประมูลทั้งพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนที่หนาแน่นในช่วง เม.ษ.พ.ค.นี้
คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะผันผวนตาม Fund Flow แต่จะปรับ
สูงขึ้น (Sideway up) ตาม
1. แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
2. แรงกดดันจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัว ของธนาคารกลาง
หลักต่างๆ ทั้งการเร่งขึ้นดอกเบี้ย, ลด QE และลดขนาดงบดุล (QT)
3. อุปทานพันธบัตรและหุ้นกู้ภาคเอกชนที่เร่งออก ในช่วง เม.ษ. – พ.ค.
ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการเข้าลงทุน

กองทุน

MMMPLUS,
SMART

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 13 bps
สัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 2.83% ขานรับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต
พุ่งทำสถิติสูงสุดเท่าที่เริ่มจัดทำดัชนีนี้มา และเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้
SMINCO,
บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือน
มี.ค. ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2524
I-SMART
สำหรับระยะกลางและระยะยาวเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเป็นขาขึ้น จากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมาก
ขึ้นเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น เราเลือกใช้กลยุทธ์ Low duration เพื่อ
จำกัดความเสี่ยงของพอร์ท

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)
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Asset Class View
มุมมอง มุมมอง
Asset Class
3-6
6-12
เดือน
เดือน

ตราสารทุนใน
ประเทศ

ตราสารทุนต่าง
ประเทศ

4

4

3

4

MFC Analysis

กองทุน

สัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปิด 1,674.34 จุด หรือ -0.69% WoW โดย
ตลาดได้ตอบรับความกังวลการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของสหรัฐฯ
(Hawkish) หลังรายงานตัวเลขเงินเฟ้อยังทรงตัวสูงในรอบ 40 ปี, ความ
Mกังวล Geopolitics risk, การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในจีน รวม MIDSMAL,
ถึงการที่นักลงทุน Wait & see ก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และการ
M-FOCUS,
ประชุม FED เดือนพ.ค.
M-S50,
ติดตามผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 ของกลุ่มธนาคารที่จะทยอย
M-MEGA,
ประกาศในสัปดาห์นี้ โดยต้องจับตาการตั้งสำรองของกลุ่ม แม้ตัวเลข
M-BT
NPL ณ สิ้นปี 2564 จะอยู่ที่ 2.98% ของสินเชื่อรวมซึ่งใกล้เคียงระดับ
ก่อนเกิดโควิด-19 แต่ตัวเลขหนี้คงค้าง 1-3 เดือนยังทรงตัวในระดับสูงที่
4 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 6.39% ของสินเชื่อรวมซึ่งสูงขึ้นจากระดับ
ก่อนเกิดโควิด-19 ที่ 2.79% ของสินเชื่อรวม

ดัชนีตราสารทุนต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงโดยดัชนี MSCI
World ปรับตัวลง -1.74% (WoW) และดัชนี MSCI Emerging ปรับ
ตัวลง -1.33% (WoW) ท่ามกลางแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์เร่งตัวขึ้น
และตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยและลดขนาด
งบดุลในการประชุม FOMC ครั้งถัดไป ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ค. ทั้งนี้
สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ ทยอยประกาศผลดำเนิน
งานไตรมาส 1 โดยส่วนใหญ่ดีกว่าที่คาดการณ์
สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาผลดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 ที่
เริ่มต้นทยอยประกาศ รวมทั้งสถานการณ์คืบหน้าความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ภาพรวมตลาดตราสารทุนต่างประเทศพอมีปัจจัย
สนับสนุนจาก Earnings บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯแข็งแกร่ง
กว่าที่คาดการณ์

M-ATECH,
M-EM,
MCHINA,
MRENEW,
MEURO,
MGF,
MCHEVO,
M-EDGE

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)
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มุมมอง มุมมอง
3-6
Asset Class
6-12
เดือน
เดือน

อสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ

3

3

4

3

MFC Analysis

กองทุน

ดัชนี SETPREIT (total return) ปรับตัวขึ้นจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
+0.26% (WoW) สัปดาห์ที่ผ่านมาการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และปัจจัยกดดันอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นปิดที่ระดับ 2.48%
(+10bps จากสัปดาห์ก่อน) สำหรับ Dividend Yield (Sector Yield)
ของ REITs ณ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.05% และบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นกดดัน
Yield Spread ลดลงมาที่ 2.57% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย Yield Spread ที่
3%)
MPDIVMF
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยใกล้จุดต่ำสุดเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2564 ระดับ
ราคา และ Valuation ยังน่าสนใจ ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังอยู่ใน
ระดับที่สูงแต่คาดว่าควบคุมได้โดยการติดเชื้ออาการไม่รุนแรง จะส่งผลให้
รัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว ทั้งนี้นักลงทุนติดตามตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
หลังเทศกาลสงกรานต์และมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและภาคท่อง
เที่ยวของภาครัฐ

ดัชนี REITs ต่างประเทศสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลง -0.55% (WoW)
โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และลดขนาดงบดุล (balance sheet) อย่างไรก็ดีอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมามากนับตั้งแต่ต้นปีนี้และ
ดัชนี REITs ต่างประเทศจึงปรับลงไม่มากนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่ม
ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเหนือ
พันธบัตรรัฐบาลของอสังหาริมทรัพย์ดูน้อยลง (ํYield Spread) อย่างไร
ก็ดีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็น Inflation hedged ให้ผลตอบแทนดี
กว่าในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง ประกอบกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้
สามารถเพิ่มค่าเช่าได้ดีขึ้นด้วย

MPII

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)
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น้ำมัน

ทองคำ

4

4

3

3

MFC Analysis

สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้น +8.84% (WoW) โดย
นายโมฮัมหมัด บาร์คินโด เลขาธิการโอเปกเตือนในการประชุมระหว่าง
ตัวแทนสหภาพยุโรป (EU) และโอเปกว่า จะไม่สามารถชดเชยปริมาณ
น้ำมันที่หายไปถึง 7 ล้านบาร์เรลต่อวันได้ในกรณีที่มีการคว่ำบาตรน้ำมัน
ของรัสเซีย และทางด้าน EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่านัก
วิเคราะห์คาดเล็กน้อยในสัปดาห์ล่าสุด
แนวโน้มราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงไประยะหนึ่งท่ามกลางนักลงทุนยัง
กังวลต่ออุปทานน้ำมันตึงตัวเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน และ EU พิจารณายกเลิกนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซียส่งผลให้ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง

สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้น +1.58% (WoW) ท่ามกลางนัก
ลงทุนคาดว่าสถานการณ์การเมืองรัสเซียและยูเครนยังไม่สิ้นสุดในระยะ
อันใกล้นี้ สำหรับสัปดาห์ที่แล้วกองทุน SPDR gold trust ซื้อทองคำ
สุทธิ 9 ตัน สู่ระดับ 1,099.49 ตัน โดยเป็นตัวเลขล่าสุด ณวันที่ 14
เม.ย. ทั้งนี้ SPDR gold trust ซื้อทองคำยอดสุทธิมาตั้งแต่ต้นปี 2565
รวมสุทธิ 124 ตัน
แนวโน้มราคาทองคำมีปัจจัยหนุนเนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองเร่ง
ปัจจัยเสี่ยง Geopolitical ตึงตัวขึ้น โดยเราคาดการณ์ราคาทองคำมี
โอกาสเคลื่อนไหวบริเวณเหนือ US$1,925/0z -US$1,950/oz และมี
โอกาสที่จะทดสอบบริเวณ US$2,000/oz ซึ่งนักลงทุนใช้ทองคำเป็น
สินทรัพย์เพื่อการ hedging

กองทุน

I-OIL

I-GOLD

หมายเหตุ :
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)
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Fund View and Weight

หมายเหตุ : 1
2
3
4
5

Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Slightly Underweight/Bearish View (แนะนำชะลอการลงทุน)
Neutral View (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
Slightly Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)
Overweight/Bullish View (แนะนำลงทุน)

คำเตือน : น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการลงทุนตามน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ ต้อง
ทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ น้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ เป็นเพียงตัวอย่าง
เบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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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
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การตัดสิน
ใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยว
กับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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