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ลงทุนอย่างไรเมื่อสหรัฐฯ จะ Soft Landing
เมื่อเฟดจงใจชะลอเศรษฐกิจ
เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย
้ นโยบายอีก 0.50% ในรอบการประชุมวันที่ 4 พฤษภาคม ต่อเนื่องหลังปรับขึ้น 0.25% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบีย
้ อีก 0.50% ในแต่ละรอบการ

ประชุมในเดือนมิถน
ุ ายนและกรกฎาคม ก่อนจะปรับขึ้นอีกเพียง 0.25% ในแต่ละรอบการประชุมที่เหลือของปีนี้ อีกทั้งเร่งมาตรการลดงบดุล หรือ QT ในปีนี้ เพื่อดูดสภาพคล่องในระบบและเร่งอัตราดอกเบีย
้ ระยะ
ยาวให้ขยับขึ้น ที่เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบีย
้ แรงต่อเนื่องในช่วงนีก
้ ็เนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก แม้นักเศรษฐศาสตร์จะประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ น่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุด และจะเห็นการ
ปรับลดลงเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แต่การลดลงของอัตราเงินเฟ้อน่าจะน้อยและลดลงช้า จนเฟดอาจยังคงต้องใช้ยาแรงหรือการขึ้นอัตราดอกเบีย
้ ต่อเนื่องเพื่อลดความร้อนแรงของความต้องการสินค้า
ทีน
่ ่าสนใจคือ เงินเฟ้อจากฝั่ งสหรัฐฯ มีท้งั ส่วนอุปสงค์และอุปทาน ในส่วนอุปทาน คือ ของผลิตไม่ทันตามความต้องการ ด้วยที่ว่าคนงานยังไม่กลับเขาทางานหลังมีความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด

ทางบริษัทต่างๆ จึงเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้องเพิ่มค่าจ้างอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดคนให้มาทางาน อีกทั้งสหรัฐฯ ก็เผชิญราคาน้ามันแพง และราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นสูงจากปัญหาสงครามในยูเครน
รวมทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานชะงักงันในจีนหลังปัญหาควบคุมการระบาดของโควิดในจีน รวมทั้งปัญหาการผลิตรถยนต์ใหม่ที่ล่าช้าจนทาให้คนหันไปต้องการรถเก่าจนราคารถมือสองพุ่งสูง ส่วนด้านอุปสงค์ในสหรัฐฯ
ก็ร้อนแรงหลังค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นทาให้คนใช้จ่ายมากขึ้น เห็นได้จาก Core inflation เพิ่มขึ้นสูง ส่วนผู้ผลิตที่ต้องเพิ่มค่าจ้างก็ผลักภาระต้นทุนที่สงู ขึ้นในราคาสินค้าจนทาให้เงินเฟ้อพุง่ ต่อเนื่อง
เฟดจึงต้องขึ้นดอกเบีย
้ เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อฝั่ งอุปสงค์ การขึ้นดอกเบีย
้ เพื่อลดความต้องการของสินเชื่อหลังต้นทุนการกู้ยม
ื เพิม
่ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคและนักลงทุนชะลอการลงทุนใน

โครงการใหม่ แม้การขึ้นอัตราดอกเบีย
้ สามารถลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจได้ แต่การส่งผลของการขึ้นดอกเบีย
้ เพื่อลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนีจ
้ ะใช้เวลาราว 2-3 ไตรมาสกว่าจะเห็นผล ดังนั้นหากเฟดใจร้อน
ต้องการรีบลดอัตราเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบีย
้ แรง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เสีย
่ งจะเผชิญปัญหาชะลอลงต่อเนื่องจนเข้าสูภ
่ าวะ Recession
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เมื่อการลงทุนและการบริโภคลดลงแรงจนเผชิญปัญหาการว่างงานทีส
่ ูงขึ้น แต่หากเป็นภาวะถดถอย หรือ Recession ชั่วคราวเพื่อสกัดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ก็จะ
ปรับเข้าสูส
่ มดุลและน่าจะสามารถเข้าสูร่ ะดับ 2% ได้หลังจากนั้น โดยที่เฟดน่าจะสามารถกลับมาลดอัตราดอกเบีย
้ หรือเพิม
่ สภาพคล่องได้ในภายหลังหากอัตราเงินเฟ้อลดลงใกล้เป้าหมายหรือมีระดับการจ้างงานที่
น้อยเกินไป ทั้งนี้ ความยืดหยุ่นของเฟดในการกากับนโยบายการเงินน่าจะเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ภาวะ soft landing ในสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลว่าจะเป็นภาวะวิกฤติผ่านปัญหาสถาบันการเงิน โดยเฉพาะหาก
การขึ้นดอกเบีย
้ ที่กาลังเกิดขึ้นนี้มผ
ี ลให้ราคาบ้านในสหรัฐฯ ลดลงจนกระทบการลงทุน การจ้างงานและการผิดนัดชาระหนีน
้ สถาบันการเงิน และหากเป็นเพียง soft landing ได้ การฟื้นตัวในลักษณะ V-shape ก็

น่าจะเกิดขึ้นได้จากมาตรการการคลังและการเงินที่ผ่อนคลาย แต่ท่ว
ั โลกคงได้รับผลกระทบผ่าน 3 ปัจจัย คือการส่งออกที่ชะลอลง การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เติบโตช้า และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง
เลีย
่ งความเสีย
่ งด้วยการลงทุนใน 4 Theme หลัก เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความเสีย
่ งชะลอลงชั่วคราวหลังเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย
้ แต่ด้วยแนวโน้มเงินเฟ้อที่กาลังปรับลดลง และเศรษฐกิจโลกไม่ได้เข้าสู่
ภาวะวิกฤติ เพียงแค่ชะลอลงชั่วคราว ขณะที่มาตรการทางการเงินและการคลังยังสามารถประคองการฟื้นตัวได้ นักลงทุนน่าจะเห็นโอกาสในการลงทุนในภาวะ soft landing เช่นนี้ และน่าเข้าลงทุนใน 4 ธีมหลัก
ได้แก่

1. กองหุน
้ คุณภาพพื้นฐานดี : หุ้นคุณภาพที่มพ
ี ้น
ื ฐานดีที่สามารถเติบโตได้ในช่วงผันผวน บริษัทไม่มห
ี นี้มากจนเกินไปที่จะได้รับผลลบจากดอกเบีย
้ ขาขึ้น และสามารถทากาไรได้ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง
เน้นการบริโภคที่บริษัทสามารถขยับราคาสินค้าขึ้นได้ตามวัตถุดิบและต้นทุนอื่นที่สงู ขึ้น อีกทั้งเน้นการกระจายการลงทุนทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ และประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่เศรษฐกิจยังเติบโตได้
2. กองหุน
้ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รบ
ั การเปิดเมือง : หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองในไทยและสิงคโปร์น่าจะได้รับโอกาสการลงทุนในช่วงที่มค
ี วามผันผวนในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และรีทที่น่าจะได้รับรายได้ที่สงู ขึ้นจากการท่องเที่ยวต่างชาติและนักธุรกิจที่ขยายการลงทุนในห้างสรรพสินค้า สานักงาน นิคมอุตสาหกรรม โกดังและศูนย์กระจายสินค้า
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3. กองทุนรวมหุน
้ จีนรับการคลายล็อกดาวน์ : หุ้นจีนปรับตัวลดลงมามากและมีมล
ู ค่าที่น่าดึงดูดให้เข้าลงทุน จาก PE ที่ต่า และการปรับตัวในอนาคตหลังผ่านพ้นปัญหามาตรการจากัดหุ้นเทคในจีน
สงครามในยูเครน และมาตรการเข้มงวดในการจากัดเชื้อโควิดในจีน ซึ่งเมื่อปัญหาต่างๆ คลี่คลายในทิศทางที่ดีข้น
ึ รัฐบาลและธนาคารกลางจีนน่าจะออกมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบีย
้
การลดภาษีให้กลุ่มธุรกิจ SME และการอัดฉีดทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภค อีกทั้งมีความเป็นไปได้ว่าทางสหรัฐฯ จะทบทวนสงครามการค้ากับจีนด้วยการปรับลดภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนลง 25% เพื่อให้ราคา
สินค้าในสหรัฐฯ ลดลง อีกทั้งกลุ่มเทคในจีนที่เคยถูกมาตรการจากัดต่างๆ น่าจะคลี่คลาย ซึ่งหุ้นเทคในจีนมีความน่าสนใจมาก ทั้งโอกาสการเติบโตที่สงู ทั้งราคาที่ถก
ู กว่าหุ้นเทคสหรัฐฯ และน่าจะไม่ได้รับแรงกดดันใน

การถอดถอนหุ้นจากกระดานตลาดสหรัฐฯ มากเช่นในอดีต
4. ตราสารหนีร้ ะยะสั้นรับมือความผันผวนหากเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย
้ แรงลากยาว : นักลงทุนอาจชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสีย
่ งและเก็บเงินสดหรือลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสั้นเพื่อรอจังหวะใน
การลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะหากมีความไม่แน่นอนจากการเร่งขึ้นดอกเบีย
้ ของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ จนทาให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญภาวะถดถอยรุ นแรง หรือ hard landing ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์
เสีย
่ งที่ราคาย่อลงได้ในภายหลัง

ดร.อมรเทพ จาวะลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสานักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ภาคอสั งหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง ท่ามกลางดอกเบีย
่ ทีอ
่ ยู่อาศัยทีป
่ รับตัวสู งขึ้น
้ สิ นเชือ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว

ดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อันส่งผลให้อัตราดอกเบีย
้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย 30
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ECB ส่ งสั ญญาณชัดเจนเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ ครั้งแรกในเดือน ก.ค. นี้
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ECB เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ใน เดือน ก.ค. นี้
o

ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) ส่ง สัญญาณชัดเจนเตรี ยมปรั บขึ้น อั ต ราดอกเบี้ย ในเดือ น ก.ค. และ

เดือน ก.ย. นี้ หลังการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) สิ้นสุดลงในช่วงต้ นไตรมาส 3 ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า
อัตราดอกเบีย
้ จะปรับตัวขึ้นสูร่ ะดับ 0% ในช่วงสิน
้ ไตรมาส 3/2022
o

หากพิจารณาสาเหตุการเกิดเงินเฟ้อในยุโรปจะพบว่าแตกต่างจากเงินเฟ้อในฝั่ งสหรัฐฯ เพราะ
มาจากด้านอุปทานเป็นหลัก ด้วยราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่ยุโรปยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้า
พลังงานจากรัสเซียค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นก็สะท้อนถึงผลกระทบจาก

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ในจีน ส่วนด้านอุปสงค์ในฝั่ งยุ โรป การ
ใช้จ่ายที่แท้จริง (Real Consumption) ยังไม่สามารถกลับไปเท่าระดับ Pre-Covid ได้ เนื่องจากการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 และความแข็ ง แกร่ ง ของ

ผลกระทบของสงครามและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มต
ี ่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจยุโรป
%

0

Deviation from baseline due to war in Ukraine

ตลาดแรงงานในยุโรป ยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่ าเมื่อเทียบกับสหรัฐ ฯ ซึ่งจากตั วขับเคลื่อนเงิ นเฟ้อที่

due to China slowdown

แตกต่ างกั น ท่ า มกลางการดาเนิ น นโยบายการเงิ น ที่เ ข้ มงวดมากขึ้ น ของ ECB เพื่อ คุมเงิ นเฟ้อ ที่

ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (Technical

-0.5
-1

Recession) ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 นี้

-1.5
-2

o

-2.5
Euro-area
base case

Euro-area
adverse
scenario

Source: Bloomberg Economics

UK base case

UK adverse
scenario

US base case

US adverse
scenario

กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของยู โรโซนเดือน พ.ค. ชะลอตั วลงจากเดือนก่ อน โดยภาคผลิตยั งถูก
กดดันจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยุโรปออกมา
ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. สะท้อนถึงภาพรวมแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่

แน่นอนสูง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

เงินเฟ้อญีป
่ ่น
ุ เดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นเหนือเป้ าหมายเงินเฟ้อของ BOJ ทีร่ ะดับ 2%
o

เศรษฐกิจไตรมาส 1/2022 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
%

20

ประเทศที่ ส่ง ผลให้ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนพลิ ก กลั บ มาหดตั ว ประกอบกั บผลกระทบของราคา

พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังอาจกลับมา

0

ขยายตั วใกล้เ คียงกั บช่วง Pre-Covid เนื่องจากการยกเลิก มาตรการควบคุมโควิ ด -19 ในประเทศ

-1.0%

-10

แม้ว่ าภาคธุ รกิ จจะยัง มีความเสี่ยงจากปัญหาห่วงโซ่ อุปทานและราคาต้ น ทุนวั ตถุดิบที่เพิ่ มสูงขึ้ น
ขณะที่ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ญี่ ปุ่ น (Core CPI) เดื อ น เม.ย. ออกมาเพิ่ ม ขึ้ น สู่ ร ะดั บ 2.1% YoY สู ง กว่ า

-20

เป้ า หมายเงิ น เฟ้ อ ของ BOJ ที่ ร ะดั บ 2% อย่ า งไรก็ ดี แม้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี นี้ มี
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แนวโน้มอยู่สูงกว่ าเป้าหมายเงินเฟ้อของ BOJ แต่เราคาดว่ าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะดาเนิน
นโยบายการเงินคงเดิมในปีนี้ ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ประกอบ

เงินเฟ้อพื้นฐานเดือน เม.ย. เพิม
่ ขึ้นเหนือเป้าหมายเงินเฟ้อของ BOJ ที่ 2%

2.5
2

1.5

GDP ไตรมาส 1/2022 ออกมาหดตัว -1.0% QoQ, Saar ดีกว่าทีต
่ ลาดคาดไว้ว่าจะหดตัว -1.8%
โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจช่วง 3 เดือนแรกของปี เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ใน

Annualized GDP Change QoQ

10

%

9

กั บการที่ BOJ ให้ความสาคั ญต่ อ การบรรลุเ ป้าหมายเงิ น เฟ้ออย่ างยั่ งยืน ซึ่ง ควรมาพร้อ มกั บการ

2.1%

BOJ inflation target
Core inflation
Contribution of major items to CPI

ขยายตัวของค่าจ้างแรงงาน
o

ความคาดหวั งต่ อการฟื้นตั วของเศรษฐกิ จ จากการเปิ ดประเทศ รับนั ก ท่อ งเที่ย วต่ างชาติ โดย

1

เบื้องต้นจะเป็นการทยอยเปิดรับในลักษณะกรุ ๊ปทัวร์ ขณะที่การเปิดประเทศอย่างเต็มรู ปแบบ เรา

0.5

คาดว่า อาจล่าช้าออกไปเป็นช่วงปลายปี เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่จานวนผู้ติดเชื้อในประเทศจะ

0

กลั บมาเพิ่ มสูง ขึ้ น ขณะที่ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วหลัก ที่ มีก ารใช้ จ่ า ยสูง สุดของญี่ปุ่น คื อ ชาวจี น ซึ่ ง

-0.5

ปัจจุบน
ั ยังอยู่ภายใต้มาตรการ Zero-Covid ขณะที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ Go To
Cell phone fees

Source : Bloomberg

Processed foods

Energy

Core CPI(YoY%)

Travel อาจเริ่มกลับมาดาเนินการอีกครั้งในช่วงเดือน ก.ย. นี้

10

จีนเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่ อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
ยอดค้าปลีกจีนเดือน เม.ย. หดตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากการมาตรการควบคุม
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศ

40

o

ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. ลดลงถึง 11.1% สะท้อนผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์เมืองสาคัญ

เพื่อควบคุมโควิด-19 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2/2022 มี

Retail Sales

ความเสีย
่ งที่จะหดตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่มองไปข้างหน้า การฟื้นตัวของการบริโภคใน

20

จีน อาจจะยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากนโยบายของทางการ นอกจากนี้ ภาระหนี้ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งผลกระทบของการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่

0

-20
Jan-19

เป็นเครื่องมือในการสะสมความมั่งคั่งของภาคครัวเรือน ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติ ดตามในระยะ

ต่อไป

-11.1%

Jul-19

Jan-20

Jul-20

Jan-21

Jul-21

Jan-22

o

ทั้งนี้ ในเดือนทีผ
่ ่านมา ทางการจีนได้มก
ี ารออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การปรั บลดภาษี มูลค่ า 1.2 ล้ า นล้ า นหยวน หรื อ ประมาณ 0.1% ของ GDP การปรั บ ลดภาษี ซ้ ื อ

อัตราการว่างงานเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน

รถยนต์ การเพิ่มโควตาสินเชื่อ SME และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมลูกค้าชั้นดี 5 ปีลง 0.15%

7
Urban Unemployment rate

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิ จ

6

เซี่ยงไฮ้ ซึ่งปัจจั ยดังกล่าว คงช่วยรักษาระดับการจ้างงาน และประคองกิ จกรรมทางเศรษฐกิจให้
กลั บ มาฟื้ นตั ว ขึ้ น หลั ง สถานการณ์ ก ารระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 คลี่ ค ลายลง ตลอดจน ช่ ว ย

5

ประคองสถานการณ์ ใ นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ใ ห้ เ สื่ อมถอยลง จนกลั บ มาสร้ า งปั ญ หาด้ า น
4

เสถียรภาพในระยะข้างหน้า

3
Jan-19

Jul-19

Source : Bloomberg, NBS

Jan-20

Jul-20

Jan-21

Jul-21

Jan-22

ดัชนีชน
ี้ าทางเศรษฐกิจของจีน ยังคงถูกกดดันจากมาตรการ Zero-COVID
กิจกรรมภาคการผลิตของจีนเดือน พ.ค. ส่งสัญญาณการฟื้นตัว
60
55

o

11

มุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการของกิจกรรมภาคการผลิตทีเ่ ริม
่ มีสัญญาณฟื้นตัว หลังทางการจีน

PMI Manufacturing

PMI : Production

เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้และได้ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

PMI : New Order

PMI : New Export Order

ทั้ ง การปรั บ ลดภาษี และลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ลู ก ค้ า ชั้ น ดี (LPR) ประเภท 5 ปี หากพิ จ ารณา
รายละเอียดของข้อมูลองค์ประกอบย่อยของดัชนี PMI จะพบว่า การฟื้นตัวของดัชนีคาสั่งซื้อใหม่

50

เพื่อการส่งออกที่ฟ้ ืนตั วล่าช้ากว่ าองค์ประกอบอื่ นๆ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า การส่งออกของจี น
ยังคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่อการฟื้นตัวค่อนข้างมาก ขณะที่ปจ
ั จัยเสีย
่ งด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

45

ยังคงอยู่ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นความเปราะบางจากปัญหาหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ และหนี้ของ

40

ครั ว เรื อ นที่ ปรั บสูง ขึ้ น ค่ อ นข้ า งเร็ ว ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา อี ก ทั้ ง ความกั ง วลเกี่ ย วกั บการกลั บ มาแพร่
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ระบาดของโควิ ด-19 ที่อาจมีการจากั ดการเดินทางยังคงเป็นปัจจั ยที่สร้างความไม่แน่นอนทาให้

อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมไวรัสโควิด

เศรษฐกิ จ จี น เผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งที่ จ ะเติ บ โตต่ า กว่ า เป้ า หมายการเติ บ โตของทางการอย่ า งมี
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Auto Production

นัยสาคัญ

Auto Sales

%YoY
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o

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์อาจเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมทีเ่ ผชิญกับผลกระทบจากมาตรการล็

200

อกดาวน์ทค
ี่ ่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ในเซี่ยงโฮ้ และเมืองสาคัญในเขตแม่น้าแยงซี

100

ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สด
ุ ของจีน ตลอดจน เป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ โดย

0

การผลิตและการซื้อรถยนต์ในเดือน เม.ย. หดตัวถึง 46.1% และ 47.6% ตามลาดับ ซึ่งเป็นระดับ
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การหดตัวที่รุนแรงกว่าช่วงที่เศรษฐกิจจีนเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2020
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Source : Bloomberg, NBS, China Association of Automobile Manufacturers
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ภาคต่างประเทศทีฟ
่ นตั
ื้ วค่อนข้างดี หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2022
o

องค์ประกอบของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/65 ขยายตัว 2.2%YoY หรือ 1.1%QoQ, SA โดยเป็นผลจากการการ

ภาคการส่งออกฟื้นตั ว ตลอดจน ผลของมาตรการการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ขณะที่
อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด -19

10%

หนุ น ให้ ภ าคการบริ โ ภคเติ บโต 3.9%YoY หรื อ 3.2%QoQ, SA อย่ างไรก็ ดี การลงทุน ขยายตั ว
0.8%YoY หรือ 3.6%QoQ, SA ชะลอลงของการลงทุนเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อนและการหด

5%

ตัวของกิจกรรมในภาคก่อสร้าง แต่หากพิจารณาการลงทุนเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ายังคงฟื้นตัว

ต่ อเนื่ อง โดยได้ รั บ แรงหนุ น จากการลงทุน เพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า ส่ง ออก ในส่วนของการใช้ จ่า ย
ภาครัฐ เติบโต 4.6%YoY หรือ-3.0%QoQ,
สาหรับมุมมองเศรษฐกิจไทย เรามองว่าการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 2/2022 อาจจะเติบโต
ในอัตราที่ชะลอตัวต่ากว่าไตรมาส 1/2022 ในแบบไตรมาสต่อไตรมาส เนื่องจากแรงกดดันของ

%YoY

o

0%

-5%

การปรับขึ้นของราคาสินค้าที่คงมีการส่งผ่านมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ภาครัฐเริ่มทยอยปรับลด

ขนาดการอุดหนุนราคาพลังงานลง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการควบคุมโควิด -19 ที่เข้มงวด

-10%

ของจีนที่ยังคงลากยาวออกไปอาจส่งผลให้ภาคการผลิตเผชิญกั บความเสี่ยงต่ อการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต อย่างไรก็ ดี มุมมองเชิงบวกในภาคการท่องเที่ยว คงจะเป็นปัจจั ยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สาคัญของไทยในปีนี้

-15%
2021
Consumption

Source: Bank of Thailand, FPO

1Q21

2Q21

Government

3Q21
Investment

4Q21
Inventory

1Q22
Net Trade

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย. ได้ปัจจัยหนุนจากการเปิดประเทศ
o

o
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เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยรายเดือนที่สาคัญ

เศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. 2022 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยยังคงได้ปจ
ั จัยสนับสนุน

จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม

25.0

ส่วนภาคเศรษฐกิ จ ในประเทศในภาพรวมมีแ นวโน้ มปรับตั ว ดีขึ้น จากเดือนก่ อน น าโดยการ

20.0

เติบโตของการบริโภคในกลุ่มภาคบริการ ที่ได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโค

15.0

วิด-19 และการบริโภคสินค้าไม่คงทน ยังได้รับแรงหนุนจากโครงการช่วยเหลือของภาครัฐและ
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี วั น หยุ ด ยาว อย่ า งไรก็ ดี การบริ โ ภคสิ น ค้ า คงทนถู ก กดดั น จากปริ ม าณการ

10.0

ขยายตัว 13.2 %YoY ยังเป็นปัจจัยหนุนกาลังซื้อในต่างจังหวัด ในส่วนของการลงทุนปรับตัวดีข้น
ึ
จากการฟื้นตั ว ของกิ จ กรรมในภาคก่ อ สร้ า ง หลั ง ผู้ ป ระกอบการเริ่ มกลั บมาลงทุน อี ก ครั้ ง เพื่ อ
รองรับการเปิดประเทศ สาหรับการใช้จ่ายของภาครัฐ การใช้จ่ายรวมและการใช้จ่ายงบลงทุนหด

%YoY

จาหน่ายรถยนต์น่ังส่วนบุคคลที่ลดลง จากผลของการขาดแคลนชิ้นส่วน ทั้งนี้ รายได้เกษตรกร

5.0
0.0

ตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ Front-loaded
-5.0
o

ในด้านเศรษฐกิ จต่ างประเทศ การส่งออก (BOP) ขยายตั ว 6.6%YoY ในเดือน เม.ย. ชะลอลง
จาก 18.9%YoY ในเดือนก่ อนหน้า โดยเป็นผลจากการขาดแคลนปัจจั ยการผลิตที่ยังกดดันอยู่

-10.0

โดยเฉพาะการส่ ง ออก HDD และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขณะที่ ใ นเดื อ น เม.ย. 2022 มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จานวน 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่มี
นักท่องเที่ยว 2.1 แสนคน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในช่วง 4 เดือนแรกของปี มีจานวน 7.9 แสนคน

โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจาก สหราชอาณาจักร อินเดีย เยอรมนี สิงคโปร์และออสเตรเลีย
Source: Bank of Thailand, FPO

-15.0
PCI

PII

4Q21

1Q22

Gov't spending Exports, BOP

Feb22

Mar22

Apr22

Imports, BOP

ทิศทางราคาน้ามันถูกกดดันจากความกังวลเกีย
่ วกับแนวโน้มการเกิด Recession
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ราคาน้ามันดิบในเดือนทีผ
่ ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจาก EU เตรียมใช้มาตรการคว่าบาตรการนาเข้าน้ามันจากรัสเซีย ประกอบกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการนาเข้าน้ามันสูงที่สุด เริ่ม

o

ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายเมืองสาคัญซึ่งอาจช่วยหนุนความต้องการใช้น้ามันให้สงู ขึ้น อย่างไรก็ดีปจ
ั จัยที่อาจส่งผลให้ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นได้จากัด คือ ความกังวลเกี่ยวกับการเกิด Recession
ราคาทองคาในเดือนทีผ
่ ่านมาถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนทีแ
่ ท้จริง (Real Yield) และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

o

จากการ Lockdown ในจีน การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ ของเฟด และสงครามรัสเซียยูเครน อาจส่งผลให้ราคาทองคากลับมามีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
Real Yields vs Gold Price
US 10-Year Treasury Real Yield

อุปสงค์น้ามันทั่วโลกชะลอตัวลงในช่วงปี 1990-91 และ 2001 เนื่องจากการเกิด
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ

Spot Gold Price in USD (RHS)
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Economic Calendar for June 2022
June 1





U.S. ADP Nonfarm Employment (May)
U.S. ISM PMI Manufacturing (May)
JOLTs Job Openings (Apr)
Eurozone Manufacturing PMI (May)

June 2

 Japan Services PMI (May)

June 6

 Japan Household Spending (YoY) (Apr)

June 7

 Japan GDP (QoQ) (Q1)

June 10
 U.S. Core CPI (MoM) (May)
 U.S. CPI (YoY) (May)
 U.S. Michigan Consumer Sentiment (Jun)

Source: Investing

June 14





June 3







China - Dragon Boat Festival
U.S. Nonfarm Payrolls
U.S. Unemployment Rate
U.S. ISM PMI Non-Manufacturing (May)
Eurozone Services PMI (May)
Eurozone Retail Sales (MoM) (Apr)

June 8
 Eurozone GDP (YoY) (Q1)
 China Exports (YoY) (May)
 China Imports (YoY) (May)

June 15

U.S. PPI (MoM) (May)
China Industrial Production (YoY) (May)
Eurozone ZEW Economic Sentiment (Jun)  Fed Interest Rate Decision
Japan Industrial Production (MoM) (Apr)

June 5

 China Caixin Services PMI (May)

June 9
 Eurozone Interest Rate Decision
 China CPI (YoY) (May)
 China PPI (YoY) (May)

June 20

 United States – Market Closed
(Juneteenth)

ภาวะตลาดการเงินและการลงทุน
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ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (Asset Class Return)
o

ภาพรวม: ตลาดยั งถูก กดดัน จากการชะลอตั วของเศรษฐกิ จและ
อัตราเงิ นเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 0.75% - 1.00% พร้อมกั บ
ส่ ง สั ญ ญาณว่ า เฟดอาจจะปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย อี ก 0.50% ในการ
ประชุม 2 ครั้งข้างหน้า และเริ่มแผนปรับลดงบดุล (Quantitative

Tightening: QT) ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม
ตลาดยังคงได้รับปัจจั ยสนับสนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่เริ่มส่ง
สัญญาณผ่านจุดสูงสุดแล้ว
o

ตราสารทุน: ในเดือนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่มก
ี ารปรับตัว
ลดลง โดยถู ก กดดั น จากความกั ง วลว่ า เฟดจะเร่ ง ปรั บ ขึ้ น อั ต รา

ดอกเบี้ย เพื่อสกั ดเงิ น เฟ้อ สงครามรั สเซี ย -ยู เครนยัง คงดาเนิ นอยู่
และทางการจีนยืนยันเดินหน้าใช้นโยบาย Zero Covid ต่อไป ซึ่งทา
ให้นักลงทุนกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เมือง
ต่างๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทางฝั่ งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้รับ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากผลประกอบการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่

ออกมาในเชิงบวก

MSCI ACWI
MSCI WORLD
US:S&P500
US:NASDAQ 100
US:Russell 3000
EU:STOXX 50
EU:STOXX 600
UK:FTSE
GE:DAX
JP:NIKKEI 225
MSCI EM
MSCI AxJ
CN:CSI300
HK:HSI
KR:KOSPI
IN:Nifty 50
IN:SENSEX
TH:SET
MY:KLCI
SG:STI
ID:JCI
PH:PCOMP
VN:VNI

-0.13%

-1.35%

-1.43%

-0.25%
-3.07%
-3.19%
-0.37%
-1.86%
-2.11%
-4.39%
-3.81%
-1.72%
-3.35%
-3.76%
-2.80%
-0.08%
-5.95%

-8%
Source: Bloomberg as of 30 May 2022

Market Indices Return (% YTD)

Market Indices Return (% 1M)

-4%

0%

MSCI ACWI
-13.51%
MSCI WORLD
-13.28%
0.25%
US:S&P500
-12.76%
0.64%
US:NASDAQ 100 -22.30%
US:Russell 3000
-13.77%
0.45%
EU:STOXX
50
-11.39%
0.16%
EU:STOXX 600
-8.99%
UK:FTSE
0.54%
GE:DAX
-8.96%
2.58%
JP:NIKKEI 225
-6.98%
MSCI EM
-15.33%
MSCI AxJ
-15.80%
CN:CSI300 -19.01%
HK:HSI
-11.54%
KR:KOSPI
-11.40%
IN:Nifty 50
-5.77%
IN:SENSEX
-5.78%
TH:SET
-1.14%
MY:KLCI
-1.33%
SG:STI
ID:JCI
PH:PCOMP
-5.57%
VN:VNI
-14.20%
4%

-25% -20% -15% -10% -5%

2.72%

3.42%
6.76%

0%

5%

10%
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ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ (Asset Class Return)
o

ตราสารหนี้: ในเดือนที่ผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

1-Month Asset Class Return (%)

YTD Asset Class Return (%)

รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ า
การด าเนิ น นโยบายที่ เ ข้ ม งวดมากขึ้ น ของเฟด เพื่ อ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
o

การลงทุ น ทางเลื อ ก : สิ น ทรั พ ย์ ท างเลื อ กส่ ว นใหญ่
ปรั บ ตั ว ลดลง โดยได้ รั บ ปั จ จั ย กดดั น จากการปรั บ ขึ้ น
อั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ขณะที่ ร าคา

US Gov Bond -6.71%
Thai Gov Bond

US Gov Bond
Thai Gov Bond

3.94%

DM Equity
-3.07%

EM Equity

AxJ Equity

-3.19%

AxJ Equity

น้ามันปรับตัวขึ้น สวนทางกับราคาสินทรัพย์อ่ ืน ซึ่งได้รับ
Thai Equity

ยังคงดาเนินอยู่ และความกังวลเกี่ยวกับการที่ EU เตรียม

Gold

49.08%

DM Equity

0.25%

EM Equity

ปัจจัยสนับสนุนจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่

81.22%

-1.72%
-2.28%

Thai Equity

-1.14%

Gold

1.34%

ออกมาตรการคว่าบาตรการนาเข้าน้ามันจากรัสเซีย
Global REITs
Thai REITs
Oil

Source: Bloomberg as of 30 May 2022

-4.30%

Global REITs

-1.96%

Thai REITs
9.91%

Oil

-6.75%
53.00%
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ผลประกอบการไตรมาส 1/2022

ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 ปี 2022 ของแต่ละดัชนีท่ว
ั โลก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรป ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ขณะเดียวกันผลประกอบการของประเทศฝั่ งเอเชีย อย่าง
ตลาดหุ้นญีป
่ น
ุ่ ตลาดหุ้นจีน อินเดีย และไทย ออกมาตามที่คาดการณ์ โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2022 การเร่งขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมไปถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด -19 ในประเทศจีน ทาให้รัฐบาลจีนมีการประกาศ Lockdown ในหลายเมืองสาคัญ สาหรับ
ภาพรวมของตลาดหุ้นไทย ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

Aggregate Earnings Surprises

Earning Surprises
Reported (%) 98%

97%

91%

96%

95%

99%

100%

97%

94%

88%

Reported (%) 98%

100%

25.00%

90%

20.00%

97%

10.00%

70%

5.00%

60%

96%

95%

99%

100%

97%

94%

88%

19.99%

15.00%

80%

91%

4.73%

7.56%

10.64%

3.16%

1.31%

0.00%

50%

-5.00%
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ความผันผวนในแต่ละสิ นทรัพย์
ดัชนีความผันผวนอย่าง VIX Index และ Move Index ปรับตัวลดลง ส่วน Credit Spread ของ Investment Grade และ Spread ของ High Yield Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองตลาดที่
อาจจะกลับมา Risk on อีกครั้ง โดยตลาดได้เริ่มคลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ส่งสัญญาณว่าอาจผ่านจุดสูงสุดแล้ว รวมไปถึงผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง

CBOE Volatility Index (VIX)

MOVE Index
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0
01-Jan-20 01-May-20 01-Sep-20 01-Jan-21 01-May-21 01-Sep-21 01-Jan-22 01-May-22

Index

26-Feb-22

28-Mar-22

Change

Index

26-Feb-22

28-Mar-22

Change

CBOE Volatility Index (VIX)

33.4

25.72

-23.0%

ICE BofAML MOVE 3-Month

127.17

100.99

-20.6%

Source: Bloomberg as of 30 May 2022

21

ความผันผวนในแต่ละสิ นทรัพย์ปรับตัวเพิ่ มขึ้น
US BBB/Baa: Credit Spread (%)

US High Yield: Credit Spread (%)
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Year Spread

Source: Bloomberg as of 30 May 2022
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Valuation ของดัชนีตลาดหุ้นส่ วนใหญ่ปรับตัวลดลง

การประเมินมูลค่าของดัชนีตลาดหุ้น (12M Forward PE Ratio) ในเดือนทีผ
่ ่านมา ส่วนใหญ่มีการปรับตัวลดลงจากความกั งวลเกี่ ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
รัสเซียและยูเครน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ สาหรับด้านภาพรวม Valuation ดัชนีส่วนใหญ่เริ่ม
กลับมาอยู่ต่ากว่ากรอบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นอกจากนี้ ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม และยุโรป ปรับตัวลดลงต่ากว่า +/- 1 SD แล้ว

Global: Forward P/E Ratio
35
30

25
20

15
10
5
0

+/-1SD
Source: Bloomberg as of 30 May 2022

5Y Avg and High/Low

current (LHS)

Last Month
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Earning Revision ของดัชนีตลาดหุ้นส่ วนใหญ่มีการปรับตัวแบบผสมผสาน
1 M Earning Revision

o ด้ า นการประมาณการรายได้ ใ นเดื อนที่ผ่ า นมา

YTD Earning Revision

มีการปรับตั วผสมผสานโดย ในกลุ่มประเทศ DM

MSCI ACWI

0.55%

MSCI ACWI

ส่ว นใหญ่มี ก ารปรั บประมาณการรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น

MSCI WORLD

0.98%

MSCI WORLD

ขณะที่ทางฝั่ ง EM ปรับตั วลดลง ยกเว้ น ประเทศ

MSCI AxJ -2.54%

อิ น โดนี เ ซี ย ที่ ปรั บตั ว ขึ้ น ได้ ค่อ นข้ า งดี โดยปัจ จั ย

US:S&P500

กดดั น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากมาตรการล็ อ คดาวน์ ใ น

US:NASDAQ

หลายเมืองสาคัญของจีน
o ส าหรับ การประมาณการรายได้ นั บ ตั้ งแต่ ต้ น ปี
พบว่ า ประเทศเกาหลีใ ต้ และอิ นโดนี เซี ย ยัง คงมี
การปรั บ ประมาณการรายได้ ลดลง สวนทางกั บ

ประเทศอื่นๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด

3.80%

GE:DAX

UK:FTSE

3.90%

UK:FTSE

10.91%
22.22%
10.61%

HK:HIS

CN:CSI300 -2.78%

CN:CSI300

KR:KOSPI -3.01%

KR:KOSPI

-0.28%

9.73%
-11.00%

IN:SENSEX

0.93%

SG:ST

-0.20%

SG:ST

MY:KLCI

-0.18%

MY:KLCI

TH:SET

-0.19%

TH:SET
12.80%

-0.98%

-8.0%-4.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0%16.0%
Source: Bloomberg as of 30 May 2022

15.95%

JP:NIKKEI

-1.05%

HK:HIS -3.35%

VN:VNI

5.63%

EU:STOXX600

1.88%

ID:JCI

8.38%

US:NASDAQ

-0.74%

IN:SENSEX

0.25%

US:S&P500

GE:DAX

JP:NIKKEI

7.56%

MSCI AxJ
0.26%

EU:STOXX600

5.70%

19.46%
16.56%
7.76%

14.20%

ID:JCI -21.97%
VN:VNI
-40.0%

21.80%
0.0%

40.0%
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Valuation ของกลุ่มอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า

การประเมินมูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรม (12M Forward PE Ratio) ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดาเนินอยู่ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 ในจีน และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ด้าน Valuation ของกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นกลุ่ม Utilities ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่ม Utility ยังคงอยู่
ในระดับสูงกว่า +/- 1SD ในขณะที่ Valuation ของกลุ่ม Materials และ Energy ยังคงมีความน่าสนใจ นอกจากนี้กลุ่ม Real Estate ได้ปรับตัวลงต่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีแล้ว

By Sector: Forward P/E Ratio
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
ENERGY

MATERIALS

INDUSTRIAL

CON DIS
+/-1SD

Source: Bloomberg as of 30 May 2022

CON STA
Current

HEALTHCARE

FINANCIALS

5-yr Avg and High/Low

Last Month

IT

TELECOM

UTILITIES

REAL ESTATE

Earning Revision ของกลุ่มอุตสาหกรรมาส่ วนใหญ่ปรับตัวผสมผสานในเดือนทีผ
่ ่านมา
o ด้ า นการประมาณการรายได้ ส่ ว นใหญ่ ป รั บ ตั ว
ผสมผสาน โดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดี นาโดย กลุ่ม
Energy, Real Estate และMaterials ส่วนกลุ่มที่

ปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อ ย น าโดยกลุ่ ม Consumer
Discretionary และ Telecom
o น อ ก จ า ก นี้ ห า ก นั บ ตั้ ง แ ต่ ต้ น ปี พ บ ว่ า ก า ร
ปร ะมาณกา รร าย ได้ ข องกลุ่ ม Financial และ
Telecom ยังคงปรับตัวลดลงสวนทางกับกลุ่มอื่นๆ

1 M Earnings Revision by Sector
ENERGY

ENERGY

9.57%

MATERIALS
INDUSTRIAL

CON DIS

CON STA

-0.08%

CON STA

HEALTHCARE

-0.30%

HEALTHCARE

FINANCIALS

-0.27%

FINANCIALS

UTILITIES

15.19%

6.33%
1.29%

7.10%
-9.70%

IT

0.21%

TELECOM

-1.17%

UTILITIES

-0.23%

REAL ESTATE
-5.0%

13.15%

INDUSTRIAL

1.08%

CON DIS -1.44%

TELECOM

103.47%

MATERIALS

3.44%

IT

Source: Bloomberg as of 30 May 2022

YTD Earnings Revision by Sector

REAL ESTATE

4.42%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-30.0%

4.92%
-6.83%
4.54%
10.11%
10.0%

50.0%
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กลยุทธ์การลงทุน

27

Strategic Asset Allocation: Q2 2022
Asset Class

UW

SUW

N

SOW

OW

Detail

Cash

ลดการถือครองเงินสด เนื่องจากผลตอบแทนต่ากว่าเงินเฟ้อ และตลาดหุ้นโลกเริม
่ ฟื้ นตัวจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน

Fixed Income

ธนาคารกลางสหรัฐเริม
้ และธนาคารกลางอื่นๆ มีแนวโน้มปรับเพิ่มตาม ส่งผลให้ตราสารหนี้ราคาปรับลดลง เน้นลงทุนใน Duration ระยะสั้น
่ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย

Global Government Bond

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนที่ต่ากว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงยังไม่น่าลงทุน

Global Corporate Bond

แนวโน้มการผิดนัดชาระหนี้น่าจะทรงตัวในระดับต่าจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ทาให้อัตราดอกเบีย
้ ส่วนเพิ่มยังน่าสนใจในการเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตโฟลิโอ

Global High Yield

Credit Spread ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง หลังจากบริษัทต่างๆ ผ่านช่วง Covid-19 และภาวะสงครามไปได้ เน้นเลือกบริษัทในการลงทุน

Thai Government Bond

ดอกเบีย
้ ที่อยู่ในระดับต่า รวมถึงเส้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่แบนราบ เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อแล้วยังไม่ค่อยน่าสนใจในการลงทุน

Thai Corporate Bond

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
้ ยังคงมีความน่าสนใจ โดยเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่มค
ี วามเชื่อมโยงกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและเลือกบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง

Equities

ตลาดหุ้นโลกเริม
่ ฟื้นตัวจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน และการระบาดของโควิด-19 Valuation น่าสนใจจากการที่ปรับตัวลดลงไปแล้ว

Global Equity

ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลงมาจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน Forward P/E ปรับตัวลดลงมาในระดับที่ไม่แพง ขณะที่รบ
ั รูก
้ ารขึ้นดอกเบีย
้ ของ FED แล้ว

Regional Equity

หลายประเทศในเอเชียเริม
ั บาลจีนในการสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
่ เปิดประเทศจากการปรับโควิด-19 เป็นโรคประจาถิ่น รวมถึงเงินเฟ้อยังไม่สูงมาก และท่าทีรฐ

Local Equity

เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวจากการเปิดประเทศ การผ่อนคลายมาตรควบคุมโรค มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการปรับโควิด-19 เป็นโรคประจาถิ่น

Alternatives

การลงทุนทางเลือกเริม
่ มีความน่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่ม REITs และพลังงานสะอาด ขณะที่ทองคาคงถือตามสัดส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

REITs

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เริม
่ มีความน่าสนใจมากขึ้นจากรายได้ค่าเช่า Retail, Industrial, Hospitality และ Office ที่เริม
่ กลับมาดีขึ้นจากการ Reopening

Commodity

สินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ามันมีการปรับตัวขึ้นมามากจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน คาดว่าสงครามน่าจะจบเร็ว ทาให้ราคาน้ามันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Gold

ทองคาในฐานะ Safe-Haven Asset ปรับตัวขึ้นจากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ให้ถือตามสัดส่วนเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

Note: UW = Underweight, SUW = Slightly Underweight, N = Neutral, SOW = Slightly Overweight, OW = Overweight
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Tactical Asset Allocation : 2021

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
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Tactical Asset Allocation : Performance 2021
Normalized from 100 THB
120.00

Defensive

Conservative

Balance

Growth

Aggressive

115.00
110.00
105.00

100.00
95.00
90.00
Jan-21

Mar-21

May-21

Jul-21

Sep-21

Nov-21

Defensive

Conservative

Balance

Growth

Aggressive

Return

5.01 %

6.38 %

8.76 %

11.09 %

12.05 %

SD

6.97 %

10.85 %

14.26 %

18.52%

21.54 %

Benchmark

2.66 %

4.00 %

7.37%

9.73%

11.04 %

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank

Tactical Asset Allocation : Q2 2022 Recommended Funds

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
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Tactical Asset Allocation : Performance YTD
Normalized from 100 THB
105.00

100.00
95.00

90.00
85.00

80.00
Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Defensive

Conservative

Balance

Growth

Aggressive

Return

-1.52%

-5.27%

-8.15%

-10.92%

-12.31%

SD

2.01%

6.01%

9.66%

12.70%

14.20%

Benchmark

-1.99%

-3.73%

-5.15%

-6.75%

-8.37%

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
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Tactical Fund Recommendation
PRINCIPAL CHTECH-A
Accumulation

PRINCIPAL GBRAND-A
Accumulation
ลักษณะการลงทุน : มีนโยบายการ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียวคือ Morgan Stanley
Investment Funds - Global Brands
Fund (กองทนุ หลัก) ชนิดหน่วยลงทุน
(Share Class) Z ใน สกุลเงิน USD โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
ปัจจัยสนับสนุน : ลงทุนหุ้นที่มีตรา
สินค้าชั้นนาทั่วโลก เน้นหุ้นที่มี
คุณภาพสูง เป็นผู้นาตลาด มีกระแส
เงินสดที่แข็งแกร่ง มีรายได้อย่าง
สม่าเสมอ และเติบโตจากตัวบริษัทเอง
(Organic growth) ซึ่งหุ้นดังกล่าวจะ
เป็นกลุ่ม Defensive stock ที่เป็น
สิ่งจาเป็นในการอุปโภคบริโภค ทาให้
ทนต่อแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย และการปรับตัวลดลงของ
ตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดี
Top 5 Holdings :
1. Philip Morris International Inc
2. Microsoft Corp
3. Reckitt Benckiser Group plc
4. Visa Inc
5. Danaher Corp

UOBSJSM
Accumulation

ลักษณะการลงทุน : มีนโยบายลงทุนใน
กอ งทุ น รว ม แ ล ะ / หรื อ กอ ง ทุ น ETF
ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของ
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในจี น หรื อ
ดาเนินธุรกิจในจีน หรือบริษัทที่มีรายได้
หลั ก จากกิ จ การในจี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี โดยปัจจุ บันลงทุ นในกองทุ น
iShares Hang Seng TECH ETF
( 74.43%) แ ล ะ KraneShares SSE
STAR Market 50 Index ETF (26.82%)

ลักษณะการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วย
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ห ลั ก คื อ United
Japan Small and Mid Cap Fund ซึ่ง
เป็ น กองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การ
โ ด ย UOB Asset Management Ltd.
(Singapore) (โดยมี Sumitomo Mitsui
DS Asset Management Company
,Limited เป็นผู้จัดการกองทุนย่อย) โดย
เฉลี่ ย รอบปี บั ญ ชี ไ ม่ ต่ า กว่ า 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ปัจจัยสนับสนุน : ลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีของจีน ทั้งตลาดหุ้นฮ่องกง
และเซียงไฮ้ หลังจากราคาหุ้นปรับตัว
ลดลงมามาก จากการควบคุมของ
รัฐบาลจีนในช่วงที่ผ่านมา หลังจากนี้
นายหลิว เหอ รอง ปธน. จีน กล่าวว่าจะ
ส่งเสริมสนับสนุนภาคเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลังจากผ่านพ้นการระบาด
ของโควิด-19

ปั จ จั ย สนั บ สนุ น : ลงทุ น ในหุ้ น ขนาด
กลางและเล็ ก ในญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ได้ ป ระโยชน์
จากการที่ ญี่ ปุ่ น ยั ง คงมี น โยบายผ่ อ น
คลายทางการเงิ น รวมถึ ง การกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ การกลั บมาใช้ชี วิ ต แบบปกติ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ กลั บ มาด าเนิ น
แ บ บ ป ก ติ แ ล ะ ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ รั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ยว หลั ง จากการแพร่ ร ะบาด
ของโควิด-19

Top 5 Holdings :
1. TRINA SOLAR CO LTD-A
2. NINGBO RONBAY-A
3. BEIJING KINGSO-A
4. MONTAGE TECHNO-A
5. SHANGHAI JUNSH-A

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank

Top 5 Holdings :
1. SONY GROUP CORP
2. TOYOTA MOTOR CORP
3. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
GROUP
4. HITACHI LTD
5. DAIKIN INDUSTRIES LTD

TMBGQG
Accumulation
ลักษณะการลงทุน : มีนโยบายการลงทุ น
ในกองทุ น รวมต่ างประเทศเพี ยงกองทุ น
เ ดี ย ว คื อ ก อ ง ทุ น Wellington Global
Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุ น
ช นิ ด USD Class S Accumulating
Unhedged ( Master Fund) โ ด ย เ น้ น
ลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก
ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น : ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ที่ มี
ปั จ จั ย พื้ นฐา นดี ทั่ ว โลก เน้ น ล ง ทุ นใ น
บริษัทที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ
เป็นหุ้นกลุ่ม Value stock ที่ สามารถทน
แรงกดดั น จากการขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย ได้
ดีกว่าหุ้นกลุ่ม Growth stock ขณะที่นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรั ฐ ฯ (เฟด) ได้ ใ ห้ ค ามั่ น ว่ า ธนาคาร
กลางสหรั ฐ จะปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ให้ สู ง
ที่สุดเท่าที่จาเป็น เพื่อจัดการกับอัตราเงิน
เฟ้ อ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ
เศรษฐกิจ
Top 5 Holdings :
1. Microsoft Corp
2. Apple Inc
3. Alphabet Inc
4. Amazon.com Inc
5. UnitedHealth Group

PRINCIPAL DPLUS-A
Accumulation
ลั ก ษณะการลงทุ น : มี น โยบายเน้ น
ลงทุ น ในตราสารแห่ง หนี้ ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนไม่
น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง มู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิข องกองทุ นที่ เ สนอขาย
ทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ
โดยมี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อถื อ ของตรา
สารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่ ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น ไ ด้ ( Investment
Grade)
ปัจจัยสนับสนุน : ลงทุนในกองทุนตรา
ส า ร ห นี้ ที่ เ ป็ น Money market เ ป็ น
แหล่งพักเงินเพื่อรอการลงทุน ในช่วงที่
ต ล า ด หุ้ น มี ค ว า ม ผั น ผ ว น โ ด ย มี
Portfolio duration 0.36 ปี ลงทุ น ใน
ตราส ารหนี้ ภาครั ฐอายุ ไม่ เ กิ น 1 ปี
69% หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินบริษัท 29%
Top 5 Holdings :
1. CB22505A
2. CB22512B
3. CB22707B
4. CB22519A
5. CB22714A
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ผลการดาเนินงานของกองทุน (Fund Performance): YTD 2022
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Source: Bloomberg as of 30 May 2022
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

รายละเอียดคาแนะนา

คาแนะนา

Fixed Income

KFSMART

กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้

ในปัจจุบน
ั แนวโน้มดอกเบีย
้ นโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาตราสารหนี้

และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกรับรอง รับ

ปรับตัวลดลง ทั้งนี้กองทุน KFSMART ได้มก
ี ารลงทุนในตราสารหนี้ที่มี Duration เฉลี่ยเพียง 0.64 ปี ซึง่ ถือว่า

อาวัล หรือค้าประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึง่ มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

+0.09%

ถือ

หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment

เป็น Duration ที่ค่อนข้างสั้น จึงมีความผันผวนต่าและไม่ได้รบ
ั ผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับกองทุนตราสาร
หนี้ที่มี Duration ยาว คงแนะนาถือเพื่อเป็นเป็นแหล่งพักเงินระยะสั้น โดยมีระยะเวลาในการลงทุนตั้งแต่ 2
เดือนเป็นต้นไป

Grade)

Local Equity

KFDYNAMIC

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อย

กองทุนเน้นคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มแ
ี นวโน้มรายงานผลการดาเนินงานที่สูงกว่าที่ตลาดคาด และ

กว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มป
ี ัจจัยพื้นฐานดี มี

หลักทรัพย์กลุ่ม Reopening ที่ได้รบ
ั ประโยชน์จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบน
ั กองทุนมีการ

แนวโน้มการเติบโตสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร กลยุทธ์การลงทุน
เน้นมุง่ หวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active Management)

-0.00%

ถือ

Overweight ในหมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดธุรกิจการเกษตร และพาณิชย์ ขณะที่ Underweight ในหมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค คงแนะนาถือ เนื่องจากแม้ว่าเศรษฐกิจและกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
จะฟื้นตัว แต่มค
ี วามความเสี่ยงที่จะถูกปรับประมาณการลงอันเนื่องมาจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาพลังงาน
และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับตลาดหุ้นไทยมี Valuation ค่อนข้างตึงตัว

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

รายละเอียดคาแนะนา

คาแนะนา

Global Equity
ท่ามกลางความไม่แน่นอน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน , การดาเนิน
นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางหลักทั่วโลก , ภาวะเงินเฟ้อสูง เป็นต้น ดังนั้นควรเลือก

TMBGQG

กองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยลงทุนผ่าน Master Fund ที่ช่ อ
ื
Wellington Global Quality Growth Fund เพียงกองทุนเดียว

-0.42%

ถือ

ลงทุนในบริษัทที่มค
ี ณ
ุ ภาพ และได้รบ
ั ประโยชน์จากทิศทางดอกเบีย
้ ขาขึ้น โดยกองทุนนี้มก
ี ารกระจายการ
ลงทุนในหุ้นทั่วโลก และ เน้นหุ้นคุณภาพอย่างกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มการเงินที่ได้ประโยชน์
จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ อีกทั้ง ลักษณะของกองทุนมีการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงขา
ลง (Downside Risk) ค่อนข้างมาก ซึง่ ถือเป็นจุดเด่นในช่วงภาวะตลาดผันผวน

ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global

ONE-UGG-RA

Growth Fund ซึง่ จะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นการ
ลงทุนระยะยาวเพื่อให้สร้างผลตอบแทนอย่างแท้จริงในระยะเวลา 5

ตลาดได้ Price in เรื่องของ FED จะขึ้นอัตราดอกเบีย
้ 0.5% ในอีก 2 ครัง้ ข้างหน้า เพื่อควบคุมเงินเฟ้อไป
-9.37%

ถือ

ส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลดลงมาแตะโซน Bear market และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐเริม
่ ปรับตัวลดลง ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกเริม
่ มีแรงรีบาวด์ขึ้น และเริม
่ มีการ Risk on อีกครัง้ หนึ่ง

-10 ปี
มุง่ เน้นลงทุนในบริษัทชัน
ื เสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกระจาย
้ นาระดับโลก ที่ประสบความสาเร็จ/มีช่ อ

การลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันไปยัง 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี , กลุ่มสินค้าอุปโภค
กองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยลงทุนผ่าน Master Fund ที่ช่ อ
ื Morgan

PRINCIPAL GBRAND-A

Stanley Investment Funds - Global Brands Fund เพียงกองทุน
เดียว

บริโภค และ กลุ่มเฮลท์แคร์ อีกทั้ง ยังเลือกลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Develop Market) ซึง่ มี
-1.38%

ถือ

จานวนบริษัทที่มค
ี ณ
ุ ภาพ และมีความแข็งแกร่งของ brand ในสัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนา โดยที่กลุ่มบริษัทเหล่านี้มค
ี วามสามารถในการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังสินค้า/
บริการ ท่ามกลางสภาวะอัตราเงินเฟ้อสูงในปัจจุบน
ั รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดังนั้น ควรถือลงทุน
เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022
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Fund Highlights
กองทุน

PRINCIPAL GMA-A

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

รายละเอียดคาแนะนา

คาแนะนา

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการลงทุน ที่อาจจะทาให้การปรับพอร์ตทาได้ไม่ทันท่วงที ดังนั้น การ

และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ

กระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ และหลายภูมภ
ิ าค ซึง่ จะช่วยบรรเทาความผันผวนให้ลดลงได้ โดย

โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภททั้ง ตราสาร

กองทุนนี้จะมีผู้จัดการกองทุน ที่คอยติดตามสถานการณ์ตลาดการลงทุน และปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับ

ทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้าง

-2.23%

ถือ

+1.13%

ซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอย
สะสม

สภาวะตลาด กองทุนนี้จึงควรถือเป็น core port และ ลงทุนในระยะยาว เพื่อช่วยลดความผันผวนที่มอ
ี ยู่สูง
ได้ในภาวะปัจจุบน
ั

พื้นฐาน ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนได้ตั้งแต่
0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึง่ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน
ลงทุนในกองทุน Invesco Continental European Small Cap

KT-EURO

Equity Fund เน้นลงทุนบริษัทขนาดเล็ก ในทวีปยุโรป (ไม่รวมส
หราชอาณาจักร)
ลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีนโยบาย

KFHEUROPE-A

เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของ

-3.55%

ซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอย
สะสม

สหภาพยุโรป

ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) มีนโยบายมุง่ ลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P
Global Clean Energy ซึง่ เป็นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022

เฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ ECB ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่
ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปยังดีอยู่โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 41.4%
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงกดดันตลาด และส่งผลให้ราคาสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลข
เฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ ECB ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่
ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปยังดีอยู่โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 41.4%

กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก)

PRINCIPAL GCLEAN-A

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงกดดันตลาด และส่งผลให้ราคาสินค้าอาหารและโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ตัวเลข

+3.95%

ซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอย
สะสม

Macro catalyst ต่างๆ ที่กดดันกลุ่ม growth เริม
่ มีความชัดเจนไปในทางบวกมากขึ้น รวมถึง การเติบโตใน
ระยะยาวของอุตสาหกรรม พลังงานสะอาดที่จะที่ได้รบ
ั การสนับสนุนอย่างมากจากทางภาครัฐทั่วโลก
โดยเฉพาะ GCLEAN ที่หุ้นส่วนใหญ่เน้นไปทาง Renewable Infrastructure เป็นหลัก เเตกต่างกับกอง
พลังงานสะอาดอื่นๆ ที่มส
ี ัดส่วนของ EV battery รวมอยู่ด้วย
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Fund Highlights
กองทุน

ONE-MEDTECH

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

รายละเอียดคาแนะนา

คาแนะนา

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน iShares U.S. Medical Devices

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ การแพทย์แม่นยาสูง นวัตกรรมที่สาคัญในด้านไมโคร

ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชวี ภาพและซอฟต์แวร์ ซึง่ ยังคงเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ยังเติบโตได้ในปี 10 ปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ เป็นกองทุนประเภท

ข้างหน้า ที่ประชากรผู้สูงอายุยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นอุปกรณ์

Exchange Traded Fund (ETF) บริหารจัดการโดย BlackRock

ทางการแพทย์มก
ั ลงทุนในบริษัทที่มค
ี วามสามารถในการทากาไรอยู่แล้ว และมีกระแสเงินสดจากการ

Fund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca

-0.61%

ถือ

ดาเนินงาน ทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนนั้นผันผวนน้อยกว่ากองทุน Healthcare อื่นๆ ที่ลงทุนใน

ประเทศสหรัฐฯ โดย ณ สิ้น เม.ย.2022 IHI ETF ลงทุนใน Thermo

อุตสาหกรรม Biotechnology ที่ผลการดาเนินงานอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สูงกว่า หรือกลุ่มผู้ผลิตยา

Fisher (16.67%), ABBOTT (15.35%), Medtronic

ที่อาจเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในการควบคุมราคาจากทางการ ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความเป็น Defensive

(10.73%),Boston Scientific (4.71%) และ Edwards Lifescieces

stock ซึง่ มีโอกาสที่จะยังสามารถสร้างผลกาไรได้ในช่วงที่ตลาดเผชิญกับความผันผวน

(4.70%)
กองทุน ONE-GLOBFIN-RA เป็น Feeder Fund โดยมีกองทุน

แนวโน้มอัตราดอกเบีย
้ ขาขึ้นในปีนี้ ถือเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่ม Financial เนื่องจากโดยทั่วไปหุ้นกลุ่มนี้มี

BlackRock World Financials Fund เป็นกองทุนหลัก ซึง่ เน้น

ONE-GLOBFIN-RA

ลงทุนในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับภูมภ
ิ าค เช่น Bank
of America, JPMORGAN โดยมีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มธนาคาร
สูงสุดประมาณ 56% และเน้นลงทุนในสหรัฐฯ สูงสุดถึง 58%

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022

+1.99%

ซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอย
สะสม

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ Bond Yield (High Correlation) แม้จะมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ที่อาจกระทบต่อความต้องการสินเชื่อและความเสี่ยงต่อการผิดนัดชาระหนี้ แต่ด้วย
ผลประกอบการของธุรกิจกลุ่มนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับ Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เราจึง
แนะนาซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอยสะสม
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

คาแนะนา

รายละเอียดคาแนะนา
กองทุนลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาให้มส
ี ภาพคล่องและเป็นกองทุน
แรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เน้นลงทุนสินทรัพย์นอกตลาด เน้นลงทุนบริษัทชัน
้ นาเช่น KKR, Aplllo,

ABPCAP-A

กองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยลงทุนผ่าน Master Fund ที่ช่ อ
ื Aberdeen
Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund เพียงกองทุนเดียว

Brookfield, 3i, ICP และอื่นๆที่เป็นผู้เชีย
่ วชาญการบริหารสินทรัพย์ทั้งทุนและตราสารหนี้นอกตลาด โดย
+7.86%

ถือ

Prequin คาดการณ์ว่า AUM ของสินทรัพย์นอกตลาด จะมีเติบโตถึงปีละ 10% ในช่วงเวลา 2021-2025
ซึง่ เป็นผลดีต่อบริษัทในกองทุน ในระยะสั้นกองทุกองทุนจะโดนกดดันจากอัตราดอกเบีย
้ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ทาให้รายได้ของการบริหารสินทรัพย์การลงทุนอาจจะลดลง โดยมองว่าโดยมองว่ารายได้จากการบริหาร
และการลงทุนของธุรกิจในกองทุนยังเติบโตได้ดีในระยะกลางถึงยาว
เน้นลงทุนบริษัทที่มก
ี ลยุทธ์ด้าน ESG โดยบริษัทในกองทุนเน้นการลดการทาลายธรรมชาติเน้นพัฒนา

PRINCIPAL GESG-A

กองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยลงทุนผ่าน Master Fund ที่ช่ อ
ื Schroders
ISF Global Sustainable Growth เพียงกองทุนเดียว

สังคมและมีธรรมาภิบาลดี โดยหุ้นในกองทุนเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง เช่น Microsoft, Alphabet,
N/A

ถือ

AstraZeneca, Reckitt Benckiser ซึง่ มีความสามารถในการทากาไรที่แข็งแกร่งกระแสเงินสดที่มน
ั่ คงและ
สม่าเสมอและส่วนแบ่งการตลาดที่สูง สามารถจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทาให้ไม่ได้รบ
ั
ผลกระทบเยอะถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงโดย

Regional Equity
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia

Valuation ถือเป็นจุดเด่นของภูมภ
ิ าคนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม Technology ของทางจีน ที่เริม
่ เห็นสัญญาณของ

Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียง

PRINCIPAL APDI-A

กองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุง่ หมายในการ
บริหารจัดการ ผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจาก
การลงทุนในภูมภ
ิ าค เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป
่ ุ่น)

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022

+0.48%

ซื้อถัวเฉลี่ย/ทยอย
สะสม

การกลับตัว อีกจุดเด่นที่สาคัญก็คือ Style การลงทุนที่มท
ี ั้งกลุ่ม Growth & Value ยิ่งทาให้กองทุนนี้มี
ความสามารถรับมือกับความผันผวนได้ดี
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

คาแนะนา

รายละเอียดคาแนะนา
ทยอยสะสม หลังจากหุ้น Big Tech หลายตัว ปรับตัวลงตามดัชนีหลัก หลังจากประเทศจีน
มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเศรษฐกิจสาคัญ เช่น เซีย
่ งไฮ้ และบางส่วนของปักกิ่ง จนทา

กองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีน และฮ่องกง โดยจะเน้นสร้างโอกาสจากดัชนี

PRINCIPAL CHTECH-A

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างดัชนี STAR 50 Index หรือดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นขนาด
ใหญ่ที่สุด ในตลาด Hang Seng Tech Index ผ่านกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF และ

ให้มล
ู ค่าของ HS Tech นั้นน่าสนใจอย่างมาก ปัจจุบน
ั เทรด PE ต่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5
+5.49%

ทยอยสะสม

ปี เพียง 15 เท่า รวมถึงมูลค่าเทคส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลงเกิน 50 % จากจุดสูงสุดนับว่า
เป็นโอกาสสะสมในระยะยาวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มศ
ี ก
ั ยภาพในอนาคต และ

กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ตามลาดับ

อีกไม่นานที่นโยบาย Zero Covid Policy จะถูกผ่อนคลาย รวมถึงทางการจีนเริม
่ มีนโยบาย
สนับสนุนตลาดการเงินให้มเี สถียรภาพมากขึ้น
China Equity ที่กองทุนนี้เน้นเลือกลงทุนในหุ้นจีนที่มก
ี ารเติบโต มีคณ
ุ ภาพ และมีมล
ู ค่าที่

MCHINAGD

กองทุนนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลแทนระยะยาว ลงทุนในตลาดหุ้น A-Share ของสาธารณรัฐ

เหมาะสม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคใน

ประชาชนจีนซึง่ เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซีย
่ งไฮ้และเซิน
่ เจิ้น เน้นลงทุนในกลุ่ม

ประเทศจีน และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐอย่าง Semiconductor , EV

Domestic Play ของประเทศจีนซึง่ ที่กระจายการลงทุนในหุ้นหลาย ๆ Sector เช่น อุตสาหกรรม

-0.17%

ถือ

car และอุปกรณ์ Hi-Tech ต่างๆ ดังนั้นจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงมาเป็นโอกาสสะสม แต่

เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจการเงินสมัยใหม่ เป็นต้น ตามปรัชญาการลงทุน

อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่า ในระยะสั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างตามที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่

ของ Allianz Global Investors Fund ที่สะท้อนผ่านการเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ประกาศออกมาในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทั้งตัวเลข retail sale ที่ลดลง ซึง่ ทาให้การบริโภค
ของประชากรจีนนั้นลดลง ตามนโยบาย zero covid

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

รายละเอียดคาแนะนา

คาแนะนา

สาหรับภาพรวมเราค่อนข้างชอบการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามจากในแง่ของปัจจัยการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและ Valuation รวมถึงประเด็นสนับสนุนในแง่ของการพัฒนาตลาดให้มเี สถียรภาพและมี

PRINCIPAL VTOPP-A

กองทุนเน้นลงทุนในตลาดหุ้นไทยและเวียดนามเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ

ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทาให้ในระยะต่อจากนี้ ตลาดหุ้นเวียดนามน่าจะยังคงมี Upside ต่อได้จาก

แบบ Active Management ซึง่ จะทาให้สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดที่

ประเด็นการฟื้นตัวของความเชื่อมัน
่ ในตลาด ส่วนตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมาแม้จะมีความผัน

เปลี่ยนแปลงไปได้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (F/X) ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน และมีสินทรัพย์ลงทุน 5 อันดับแรก (Top 5 Holding) ได้แก่ 1.Masan

-2.59%

ทยอยสะสม

ผวนที่ค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบน
ั Valuation เริม
่ มีความน่าสนใจมากขึ้น ในขณะที่ในส่วนของการ
ท่องเที่ยวก็เริม
ั ปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาท ซึง่ จะทา
่ กลับมาฟื้ นตัวและกาลังได้รบ

Group (7.28%) 2.Kinh Bac City Development (5.67%) 3.Vinhome JSC (5.61%)

ให้ดล
ุ การค้าของไทยและในภาคการท่องเที่ยวอาจจะได้รบ
ั ประโยชน์จากประเด็นตรงนี้ด้วย เราจึง

4.Vietnam Commercial Bank (5.56%) 5.Housing Developmemt Bank (5.03%)

แนะนาให้เป็นการเข้าทยอยซื้อสะสม (Accumulate) ด้วยเหตุผลในแง่ของ Valuation ที่น่าสนใจ และ

คาดว่าตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ตลาดในช่วงของเดือนนี้
เราค่อนข้างชอบในแง่ของปัจจัยมหภาคที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้ยังคงเป็นอันดับ
ต้นๆของ Asia ในขณะที่พ้ น
ื ฐานของบริษัทจดทะเบียนยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและมี Valuation ที่

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามแบบ Active Management มีการปกป้องความ

น่าสนใจด้วย P/E Ratio ประมาณ 12 เท่า ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีค่อนข้างมาก ทาให้การ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (F/X) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบน
ั จะมี

ลงทุนในกองทุนยังคงค่อนข้างมีความน่าสนใจ ในขณะที่ในระยะสั้นอาจจะเริม
่ มองเห็นการกลับตัว

สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินกว่าประมาณ 30% ของพอร์ทการ

ลงทุน และมี Top 5 Holding ในปัจจุบน
ั ได้แก่ 1.SSIAM ETF VNFIN LEAD (8.76%)

-5.89%

ทยอยสะสม

ของดัชนี หลังดัชนี VNI ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และกาลังได้รบ
ั ปัจจัยสนับสนุน

การฟื้นตัวจากประเด็นในเรื่องของเสถียรภาพและความโปร่งใสของตลาด หลังจากที่นายกรัฐมนตรี

2.HOA PHAT (7.44%) 3.MASAN GROUP (7.36%) 4.VINHOMES JSC (6.43%)

เวียดนามประกาศความร่วมมือในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์กับทางการสหรัฐ ซึง่ จะส่งผลบวกต่อใน

5.MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (6.34%)

แง่ของ Sentiment การลงทุนในช่วงของเดือนนี้ เราจึงแนะนาให้เป็นการเข้าทยอยซื้อสะสม
(Accumulate) ด้วยเหตุผล Valuation น่าสนใจและความเชื่อมัน
่ ในตลาดทุนกาลังฟื้นตัวกลับมาได้ดี
ขึ้นในช่วงหลังจากนี้

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022
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Fund Highlights
กองทุน

รายละเอียดกองทุน

1M Return
(%)*

คาแนะนา

รายละเอียดคาแนะนา

Alternatives
กองทุนเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้ง ไทย ซึง่ น่าจะได้รบ
ั ประโยชน์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/REITs /กองทุน Property

จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดผ่านพ้นไป อีกทั้งการลงทุนในกองทุนการลงทุนในกอง

Fund/REIT ETF และ หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนา

PRINCIPAL iPROP-A

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Infra Fund) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึง่

-2.14%

ถือ

ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ สิ้น เม.ย.

ระบาดของโควิดคลี่คลายลง ทัง้ นี้ แม้ว่าปัจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย
้ ของเฟดจะเป็นปัจจัยกดดัน

CPNREIT (8.09%), Ascendas REIT (7.21%) FTREIT (6.61%), และ WHART (6.45%)

ต่อมูลค่าของกองทุนการลงทุนในกองอสังหาริมทรัพย์/REIT

กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR
ผลตอบแทน ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคา

Source: Wealth Advisory by CIMB Thai Bank
*1M Return (%) as of 30 May 2022

กลางการลงทุนในกองอสังหาริมทรัพย์/REIT ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้
โดยกองทุนดังกล่าวส่วนใหญ่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนซึง่ เศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวหลังการ

2022 กองทุนลงทุนใน CapitaLand Integrated Commercial Trust : CICT (8.39%),

ั
PRINCIPAL iGOLD-A Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รบ

อสังหาริมทรัพย์/REIT เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มค
ี วามผันผวนค่อนข้างต่าโดยเปรียบเทียบ ในระยะ

ราคาทองคาในเดือนที่ผ่านมาถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real
-3.55%

ถือ

Yield) และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก อาจส่งผลให้ราคาทองคากลับมามีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

Disclaimer

“ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือหมวดอุตสาหกรรมหรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปจ
ั จัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รบ
ั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับคาแนะนาเพิม
่ เติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร 02 626 7777
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Disclaimer
ข้อมูล คาแนะนาบทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุ ป และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้จัดทาโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อหรือ

ควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คายืนยันและไม่รับรองหรือรับประกันถึงความครบถ้วน สมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียด
ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้แต่อย่างใด ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคลากรอื่นใด) จึงไม่รับผิดชอบ
และไม่มีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการนาเอาข้อมูล คาแนะนา บทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยที่
ผู้ที่ประสงค์จะนาข้อมูลและรายงานฉบับนี้ ไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยลาพังด้วยตนเองนอกจากนี้ทั ้ งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเพิ่มเติ มเปลี่ยนแปลง
รายงานฉบับนี้ไม่ว่าท้ั งหมดหรือบางส่วนโดยมิต้องแจ้ งให้ทราบล่ วงหน้า แต่ ธนาคารมิได้มีหน้าที่ ใด ๆ ในการต้ องแก้ ไขเพิ่มเติ มหรือปรับปรุ งรายงานฉบับนี้ เมื่อข้อมูลหรือรายละเอี ยดใด ๆ ที่

ระบุในรายงานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลอดจนไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในรายฉบับนี้ เป็นปัจจุบันหรือมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูล คาแนะนา บทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุ ปใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ตี พิมพ์ทาซ้า ลอกเลียนแบบ
อ้ างอิง แก้ไข ไม่ว่าท้ั งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดๆ ก็ ตาม เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลั กษณ์อักษรจากธนาคารก่ อน ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใด ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดาเนิ น งานในอดีต / ผลการดาเนิ น งานของกองทุ น รวมมิ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ งยื น ยั น ถึ งผลการดาเนิ น งานในอนาคต การลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ไม่ใ ช่ ก ารฝากเงิ น จึ งมี ความเสี่ ยงจากการลงทุ น
ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ติดตามข่าวสารอัปเดต และอ่านย้อนหลังได้ที่
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