Quarterly Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565
สำหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2565 เรายังมองตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ถึงแม้ว่าผลตอบแทนคาดหวังอาจจะไม่ได้สูงเหมือนในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก Valuation ของดัชนีหุ้น
โลกที่ตึงตัวสะท้อนผ่าน Forward P/E ของดัชนี MSCI ACWI ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ ณ บริเวณ +1SD ในรอบ 10
ปีผ่านมา รวมถึงธนาคารกลางในหลายประเทศก็มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่รายงาน
การประชุมเฟดเดือน ธ.ค. และการคาดการณ์ของตลาด (Fed Fund Futures) บ่งชี้ว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเร็วที่สุดในปีนี้คือการประชุม FOMC รอบเดือน มี.ค.
จากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นขนาด
กลาง-เล็ก (Hyper-Growth Stocks) เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน
ไม่มาก (TINA Effect) เราจึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนเมื่อตลาดหุ้นมีการปรับฐาน โดยมองความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐานในไตรมาสนี้อยู่ 3 ประเด็น ได้แก่
1.) การแพร่ระบาดที่รวดเร็วของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนโรงพยาบาลรับไม่ไหว
2.) ร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ Build Back Better ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ถูกขัดขวางในวุฒิสภา
3.) ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง จนเป็นสาเหตุให้นักลงทุนคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่ม
เติมจากเดิมที่ 3 ครั้ง กลายเป็น 4 ครั้ง ในปีนี้
อย่างไรก็ตาม หากตลาดหุ้นปรับฐานลงจากประเด็นเหล่านี้เรามองเป็นโอกาสทยอยลงทุนจาก Upside ของ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเหตุผลของ TINA Effect ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยเน้นไปที่หุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality
Growth Stock) เนื่องจากหุ้นประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน มี
กำไรกับรายได้เติบโตสม่ำเสมอ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น

Highlighted Funds
MGF : เรามองว่าหุ้นเติบโตคุณภาพดี (Quality Growth Stock) จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงกลางวัฏจักร (MidCycle) และสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาด เนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง มีกำไรและราย
ได้เติบโตสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทนกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นได้ดี
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี
สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน
และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
MRENEW : ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยั่งยืนและพลังงานทดแทนทั่วโลก (Renewable Energy) ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนเม็ดเงินของรัฐบาล
ต่าง ๆ ทั่วโลก เราคาดว่าธีมพลังงานสะอาดจะเป็น Mega Trend ที่เติบโตต่อไปอีกในทศวรรษหน้า
MEURO : ตลาดหุ้นยุโรปดัชนี STOXX600 ถูกปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯดัชนี S&P500
นอกจากนี้ Valuation ของตลาดหุ้นยุโรปยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดย Relative Forward P/E ของ
ดัชนี STOXX600 และดัชนี S&P500 ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2S.D.
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ภาพรวมผลตอบแทนสินทรัพย์ทางการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2564

Source : Bloomberg, MFC as of 31 December 2021

สำหรับสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากหลายปัจจัย
ได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า แต่มีความรุนแรงที่
น้อยกว่า ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลง อีกทั้ง ประเด็นที่เฟดประกาศลดการอัดฉีด
สภาพคล่อง (QE Tapering) เพิ่มขึ้นและจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 3 ครั้ง ในปี 2565 เป็นต้น ซึ่งดัชนีที่สร้างอัตราผล
ตอบแทนได้ดีที่สุด คือ ดัชนี VNI ของประเทศเวียดนาม ทำผลตอบแทนในไตรมาส 4 ปี 2564 ได้ +11.64% อันดับรองลงมาได้แก่
ดัชนี S&P500 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ +10.65% และดัชนี CAC40 ทำผลตอบแทนได้ที่ +9.71% ในส่วนของสินทรัพย์การ
ลงทุนที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดในไตรมาส 4 ปี 2564 คือ พันธบัตรจีนที่ให้ผลตอบแทนสูง (China high yield bond) ปรับ
ตัวลดลง -15.42% โดยได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท Evergrande และบริษัท KAISA ซึ่งเป็น
บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนที่ออกหุ้นกู้ใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ
ทองคำในไตรมาส 4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.11% QoQ หลังจากนักลงทุนมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาย
พันธุ์โอมิครอน ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด นอกจากนั้น ทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับป้องกันเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น หลังจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ และยุโรป
ทางด้าน Global REITs ในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น +11.55% จากที่ในหลาย
ประเทศมีการเปิดเมืองและเปิดประเทศมากขึ้น หลังจากที่ใช้มาตรการเข้มงวดและล็อคดาวน์ในบางพื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 3 สำหรับ
การรับมือกับสายพันธุ์เดลต้า ในส่วนของ Singapore REIT ไตรมาส 4 สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ +0.44% QoQ และในส่วนของ
Thailand REITs ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -0.05% QoQ
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ไตรมาส 4 ปี 2564
Sector Performance (MTD)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในช่วงไตรมาส 4/2564 ทิศทางตลาดหุ้นทรงตัวในช่วงแรก จากวิกฤติสภาพคล่องของบริษัท
Evergrande ในจีนที่ทำให้นักลงทุนมีการโยกย้ายเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนที่จะมาปรับลดลงแรงในเดือนพฤศจิกายน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลในช่วงปลายปี หลังพิสูจน์ได้ว่า
ความรุนแรงของสายพันธุ์นี้อยู่ในระดับต่ำ และในเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยไต่ระดับขึ้นมาปิดที่ 1,657.62 จุด หรือ
เพิ่มขึ้น 5.7% ด้านผลตอบแทน YTD 2564 SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +14.37% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+8.82% และ SETTRI INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +17.67% ซึ่งในเดือนนี้มีปัจจัยสำคัญ อันได้แก่ ปัญหา Supply chain disruption
ทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้ค่าขนส่งต่าง ๆ รวมถึงเงินเฟ้อปรับ
ตัวสูงขึ้น, Fed มีมติเพิ่มอัตราเร่งการลดวงเงิน QE เป็น 30,000 ล้านเหรียญฯ ต่อเดือน ซึ่งจะทำให้โครงการ QE สิ้นสุดลงในเดือน
มีนาคม และยังได้ขยับ Dot plots ขึ้นเพื่อสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดได้คาดการณ์อยู่แล้ว, ผลการ
ประชุมของ กนง. ออกมาในโทน Dovish พอสมควร พร้อมทั้งยังมีการปรับเพิ่มประมาณการด้านการบริโภคภาคเอกชน และการส่ง
ออกสินค้า, หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้น ADVANC เป็น
สำคัญ ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังหุ้น DELTA ที่เตรียมถูกถอดออกจากดัชนี
SET50 และ SET100
หมวดอุตสาหรรม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index +5.7%) โดยภาพรวมของเดือนธันวาคม
2564 (MTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +10.7% หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง +10.5%
หมวดธนาคารพาณิชย์ +8.4% หมวดพลังงาน +8.3% และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +6.7%
หมวดอุตสาหกรรม ที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ -6.1% หมวดพาณิชย์ +0.7% หมวดวัสดุก่อสร้าง +2.8% หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +3% และหมวดธุรกิจ
การเกษตร +3%
ประเด็นที่น่าสนใจต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม 2565 คาดว่า SET INDEX จะแกว่งตัวภายในกรอบ 1,600-1,680 จุด โดย
มีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ด้านการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่าง
แน่นอน แต่มีมุมมองว่าทางรัฐบาลจะยังไม่ออกมาตรการ Lockdown ในประเทศเพิ่มเติม อีกทั้งประเด็นด้านการขายคืนของกองทุน
ประเภท LTF ที่ครบกำหนดอายุ ซึ่งคาดว่าแรงไถ่ถอนจากกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอายุใหม่ ๆ ในเดือนมกราคมจะอยู่ที่ราว 1.1 หมื่น
ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่มีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับสภาพคล่องที่อยู่ในมือของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ จึงคาดการณ์ว่านักลงทุน
กลุ่มนี้มีโอกาสซื้อหุ้นกลับคล้าย ๆ กับภาพที่เคยเกิดขึ้นตลอดช่วง 8 ปีหลังสุดที่เปิดให้มีการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอายุใหม่
ๆ และมีประเด็นที่น่าสนใจอีกคือ ติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนตราสารทุนภายใน
ประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม คือ Slightly Overweight (SOW)
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
2021 Asset Class Returns

Source: Bloomberg, MFC as of 31 Dec 2021

ในปี 2564 สินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ ทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี ถึงแม้จะ
เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทั้งสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน แต่สินทรัพย์เสี่ยงได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก
อีกทั้ง หลายประเทศทั่วโลกกลับมาเปิดเมืองและเปิดประเทศอีกครั้ง สอดคล้องกับจำนวนผู้ได้รับการฉีด
วัคซีนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้ นตัวดีขึ้น
โดยสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนมากที่สุดในปี 2564 ได้แก่ น้ำมัน (WTI) ที่ให้อัตราผลตอบแทน
มากถึง 55% รองลงมาเป็น ตลาดหุ้นเวียดนาม (VNI) ให้อัตราผลตอบแทน 36%, Global REIT ให้อัตรา
ผลตอบแทน 30%, ตลาดหุ้นฝรั่งเศส (CAC40) ให้อัตราผลตอบแทน 29% และตลาดหุ้นสหรัฐฯ
(S&P500) ให้อัตราผลตอบแทน 27% ในขณะที่สินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนติดลบมากที่สุดในปี 2564
ได้แก่ ตราสารหนี้จีนผลตอบแทนสูง (China High Yield Bond) ปรับตัวลดลง -26% จากประเด็นการ
ผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน รองลงมาเป็นตลาดหุ้นฮ่องกง (Hang Seng) และ
ตลาดหุ้นจีน (CSI300) ที่ปรับตัวลดลง -14% และ -5% ตามลำดับ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบจากทางภาครัฐ
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
ภาพที่ 1 : MSCI ACWI Forward P/E Band

Source: Bloomberg as of 5 Jan 2022

ภาพที่ 2 : Investors expect first rate hike in
March 2022

Source : cmegroup.com as of 10 Jan 2022

ภาพที่ 3 : COVID-19 Daily New Cases

Source : Our World in Data as of 7 Jan 2022

สำหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2565 เรายังมองตลาดหุ้น
เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ถึงแม้ว่าผลตอบแทนคาดหวังอาจจะไม่ได้สูงเหมือนในปีที่
ผ่านมา เนื่องจาก Valuation ของดัชนีหุ้นโลกที่ตึงตัว
สะท้อนผ่าน Forward P/E ของดัชนี MSCI ACWI ที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยอยู่ ณ บริเวณ +1SD ในรอบ 10 ปีผ่านมา
(ภาพที่ 1) รวมถึงธนาคารกลางในหลายประเทศก็มีแนวโน้ม
ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่รายงานการ
ประชุมเฟดเดือน ธ.ค. และการคาดการณ์ของตลาด (Fed
Fund Futures) บ่งชี้ว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เร็วที่สุดในปีนี้คือการประชุม FOMC เดือน มี.ค. (ภาพที่ 2)
สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯรุ่นอายุ 2
ปีที่ปรับตัวขึ้นมาบริเวณ 0.85% และรุ่นอายุ 10 ปีที่ปรับตัว
ขึ้นมาแตะระดับเดียวกันกับช่วงเดือน พ.ย. 2564 ที่ 1.75%
ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่โหมด Risk-Off จาก
เหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน
จากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลาง-เล็ก
(Hyper-Growth Stocks) เช่นเดียวกับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนไม่มาก
(TINA Effect) เราจึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนเมื่อ
ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน โดยมองความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้
ตลาดหุ้นมีการปรับฐานในไตรมาสนี้อยู่ 3 ประเด็น ได้แก่
1.) การแพร่ระบาดที่รวดเร็วของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิ
ครอนที่ตอนนี้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศสหรัฐฯ
และทวีปยุโรป ถึงแม้ว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จะมี
อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าสายพันธุ์อื่น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม
การแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า 2-5 เท่า อาจ
ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนโรงพยาบาลรับไม่ไหว และเป็น
สาเหตุให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง
เพื่อยับยั้งอัตราการเสียชีวิต (ภาพที่ 3)
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
2.) การผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ Build
Back Better ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน โดย
สถาบัน Oxford Economics คาดว่าหากร่าง
กฎหมาย Build Back Better (BBB) ถูกขัดขวางใน
วุฒิสภาก็จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯปี 2565 ถูกปรับลด
ประมาณการลง 0.4% จากเดิมที่คาดการณ์ขยายตัวที่
4.1%YoY จะเหลือขยายตัวเพียง 3.7%YoY (ภาพที่ 4)
3.) ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง จนเป็น
สาเหตุให้นักลงทุนในตลาด (Fed Fund Futures)
คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมจาก
เดิมที่ 3 ครั้ง กลายเป็น 4 ครั้ง ในปีนี้
อย่างไรก็ตามหากตลาดหุ้นปรับฐานลงจากประเด็น
เหล่านี้เรามองเป็นโอกาสทยอยลงทุนจาก Upside
ของตลาดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเหตุผลของ TINA Effect
ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยเน้นไปที่หุ้นเติบโตคุณภาพดี
(Quality Growth Stock) เนื่องจากหุ้นประเภทนี้
ส่วนใหญ่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน มีกำไรกับรายได้เติบโตสม่ำเสมอ และ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดในช่วงที่
อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น (ภาพที่ 5)
ขณะที่ตลาดหุ้นจีน เรามองว่าในระยะข้างหน้ามีโอกาส
เกิด “Positive Surprise” จากการที่ธนาคารกลางจีน
(PBoC) อาจมีการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
เพิ่มเติม คล้ายกับในช่วงปี 2561-2562 ช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ Trade War ที่ธนาคารกลางจีนทำการลด
อัตราส่วนเงินกันสำรองขั้นต่ำ (Reserve
Requirement Ratio) ติดต่อกัน 6 ครั้ง รวมลด
RRR ทั้งหมด -4.0% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและปริมาณ
สินเชื่อ (Credit impulse) ที่ชะลอตัวลง ซึ่งตรงกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ปริมาณสินเชื่อในระะบบ
เศรษฐกิจจีนอยู่ ณ บริเวณจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับ
วัฏจักรของปริมาณสินเชื่อในอดีตที่ผ่านมา (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 4 : U.S. GDP growth lining up slower

Source: Oxford Economics/Haver Analytics as of Dec 2021

ภาพที่ 5 : Quality Stock Outperform When the Fed
Raises Interest Rates

Source: Bloomberg as of 31 Dec 2021

ภาพที่ 6 : China Credit Impulse Cycle Has Bottomed

Source: Alpine Macro as of Dec 2021
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ไตรมาสก่อนหน้า
ไตรมาสล่าสุด

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1 ปี 2565 จะยังคงฟื้ นตัวต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ฟื้ นตัวค่อนข้างแรงในปี 2564 จากที่มีการเข้าถึงวัคซีนและมีการใช้นโยบายในการก
ระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามในปี 2565 เศรษฐกิจโลกจะเริ่มปรับเข้าสู่สภาวะปกติ จากการที่ธนาคารกลาง
ทั่วโลกจะเริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟด ที่จะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้งในปี 2565 ทำให้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อ
มูลค่าของตราสารหนี้ อีกทั้ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงให้น้ำหนักการลงทุนใน
ตราสารหนี้ต่างประเทศและตราสารหนี้ไทยเป็น Slightly Underweight เช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการ
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนจะทำให้พอร์ตของนักลงทุนได้รับประโยชน์จากภาวะ TINA Effect ในส่วนของ
ตราสารทุนของประเทศพัฒนาแล้วให้น้ำหนักเป็น Slightly Overweight เหมือนกับไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับการ
ลงทุนในตลาดหุ้นจีน สำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เช่น
เดียวกับในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ และ REITS ไทย ปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral
ถึงแม้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัว และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 อาจถูกกดดันจากประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอยู่ รวมทั้งการปรับ
ขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น สำหรับน้ำมันยังคงให้น้ำหนัก
การลงทุนเป็น Neutral เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับการลงทุนในทองคำ
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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
MPII 3.0%
I-REITs 2.0%

Foreign Fixed Income
I-SMART 15.0%
MCBOND 25.0%

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
MPII 6%
IREITs 4%

Foreign Fixed Income
I-SMART 10.0%
MCBOND 15.0%

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
MPII 6.0%
I-REITS 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
เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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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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