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กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 4 ปี 2565
Executive Summary
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในรอบวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2523 โดยในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ทำให้เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ จาก
เดิม Slightly Overweight เป็น Neutral
ปัจจุบันเราให้น้ำหนักที่จะเกิด กรณี Base Case มากที่สุด โดยมองกรอบบนของดัชนีที่ 4,200 จุด และกรอบล่างที่ 3,400 จุด ซึ่งเป็นระดับ
เดียวกันกับช่วงก่อนเกิดโควิด และเป็นแนวรับที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนขาดทุนสะสม (Drawdown) จากจุดสูงสุดที่ประมาณ -30%
สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย Drawdown ย้อนหลังของดัชนี S&P500 ในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยในอดีตทั้งหมด 12 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2490
หากพิจารณาผลตอบแทนรายเดือนในอดีตของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 (Market Seasonality) ตั้งแต่ปี 2523 จะพบว่า ในช่วง
เดือน ต.ค.-ธ.ค. ของทุกปี มักจะเป็นช่วงที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 60% ขึ้นไป ต่างจาก
เดือน ก.ย. ที่มักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นลบ สะท้อนถึงรอบการฟื้ นตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาส 4
ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนสูง เรามองว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ สังเกตได้จากผล
ตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของดัชนี MSCI ASEAN ที่ทำผลตอบแทนได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI อยู่ที่ประมาณ 12% สะท้อนความ
ผันผวนที่ค่อนข้างต่ำ (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2565)
เรามองว่าหุ้นไทยที่เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นอาเซียนจะฟื้ นตัวได้ดีในช่วงไตรมาส 4 จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ SET
Index ปรับฐานลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1,600 จุด เราจึงปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจาก Slightly Underweight เป็น Neutral
มุมมองตราสารหนี้ต่างประเทศ มีความผันผวนสูง จาก Fed ที่ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจนถึงปีหน้า ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อได้แต่คาดว่าจำกัด จากความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ทั้งนี้ Yield ของหุ้นกู้เอกชน
สหรัฐฯ ที่ 5%-9% อยู่ในระดับน่าสนใจ ให้คำแนะนำ Neutral และรักษา Duration สั้น
มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (REITs) มีปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ชะลอ จึงลดความน่าสนใจ ให้คำแนะนำ Slightly Underweight และกองทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มประเทศเอเชียให้คำแนะนำ Neutral จาก
ปัจจัยหนุน Yield spread กว้าง และ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเอเชียฟื้ นตัว

Highlighted Funds
MMM-PLUS : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มี Duration ไม่เกิน 1 ปี จึงได้รับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่ำ และมีนโยบายการ
ลงทุนที่เปิดกว้างสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภท (ควรลงทุน 3 เดือนขึ้นไป)
MBT-G : กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่คัดสรรหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคโดยทีมผู้จัดการ
กองทุนที่มากด้วยประสบการณ์และมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด ที่มีความผันผวน (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุน
ด้วยความระมัดระวัง)
M-FOCUS : คัดสรรหุ้นไทยที่ดีที่สุดไม่เกิน 30 ตัว จากการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค และกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์หลากหลาย ในสภาวะ
ตลาดที่แตกต่างกัน เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่กลับมาขยายตัวดีด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการ
เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
M-EDGE : โอกาสลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน คัดเลือกลงทุนหุ้นคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าได้เหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก
อีกทั้ง กองทุนกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่มี business cycle ต่างกัน และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MVIET : เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นเวียดนามที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาดทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก และลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น Real Estate, Bank, Technology ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเวียดนามยังขยายตัวที่ 6.42%YoY
ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายทั้งปีที่รัฐบาลเวียดนามกำหนดไว้ที่ 6.0%-6.5% (ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MHEALTHG : หุ้นกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนต่ำ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่
ทำให้กำไรของบริษัท Healthcare นั้นโดดเด่นกว่าตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ ช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง (ระยะสั้นตลาดมีความ
ผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
MRENEW : เรามองการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานสะอาด, เร่งให้เกิดการผลิตพลัง
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 40% ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อหุ้นธีมพลังงานสะอาดในระยะยาว
(ระยะสั้นตลาดมีความผันผวน แนะนำทยอยลงทุนด้วยความระมัดระวัง)
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ภาพรวมผลตอบแทนสินทรัพย์ทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565

Source : Bloomberg, MFC as of 30 September 2022

สำหรับสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกในไตรมาส 3 ปี 2565 ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยกดดัน ได้แก่
1.) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มากกว่าคาดและออกมาส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้ปรับตัวลงสู่อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย และ 2.) ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลง
ทั้งจากตัวเลข Composite PMI ของสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น เช่นเดียวกับตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นที่สร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2565 คือ ตลาดหุ้นอินเดีย อย่างดัชนี NIFTY50 ทำผล
ตอบแทน +8.33% หลังเศรษฐกิจอินเดียฟื้ นตัวต่อเนื่องและกำลังซื้อภายในประเทศยังคงเติบโตได้ดี อันดับรองลงมาได้แก่ ตลาดหุ้น
ไทย อย่าง SET Index สามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ +1.35% ในส่วนของตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี
2565 คือ ตลาดหุ้นจีน อย่างดัชนี Hang Seng และดัชนี CSI300 ปรับตัวลดลง -21.21% และ -15.16% ตามลำดับ จากการที่นัก
ลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนที่เป็นไปอย่างซบเซา
ทางด้าน Global REIT ในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลง -12.37% ซึ่งได้รับปัจจัย
กดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ Yield
spread แคบลง เช่นเดียวกับ Singapore REIT และ Thailand REIT ที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 3 ที่ -9.07% และ -2.14% ตาม
ลำดับ
ในส่วนของธีมการลงทุน หุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กในไตรมาส 3 ปรับตัวลงค่อนข้างแรง จากอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาอยู่บริเวณ 4% ซึ่งถือเป็นปัจจัยกดดันโดยตรงต่อ
Valuation ของหุ้นเติบโต โดยเฉพาะหุ้นกล่มเทคโนโลยี โดย KraneShares CSI China Internet ปรับตัวลดลง -24.79% และ
Global X Cannabis ETF ปรับตัวลดลง -14.38%
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ภาพรวมตลาดหุ้นไทยไตรมาส 3 ปี 2565 และมุมมองการลงทุน
Sector Performance YTD

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ในช่วงไตรมาส 3/2565 ทิศทางการปรับตัวของตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวแบบ sideway โดยในช่วง
เดือน ก.ค. มีประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาคือ การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
0.75% และธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจทำ Surprise ตลาดเช่นกัน ด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง 0.50% พอเข้าสู่เดือน ส.ค.
ทิศทางการปรับตัวของตลาดหุ้นไทยช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ แนวโน้มการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจไทย ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีกว่าคาด และจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลัง
ตลาดเกิดการแกว่งตัวแบบ sideway และในเดือน ก.ย. เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,589.51 จุด ซึ่งในเดือนนี้มี
ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การประชุม FOMC ที่ Hawkish โดยค่ากลาง Dot plots ปีนี้ถูกปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% ซึ่งถือเป็นระดับที่
สูงกว่านักลงทุนคาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในส่วนของ Dot plots ปีหน้า Fed ยังได้ขยับขึ้นสู่ 4.50-4.75% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาด,
อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ทั้งในส่วนของ Headline และ Core ชี้ว่าในด้านของ Price level นั้นยัง
ไม่ได้ผ่านจุดสูงสุดตามที่หลายคนคาดหวังไว้, ธนาคารกลางยุโรปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% และได้ส่งสัญญาณ
Forward guidance ในเชิง Hawkish สำหรับการประชุมครั้งถัด ๆ ไป, คณะรัฐมนตรีของไทยมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่ว
ประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค., กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 1.00% สำหรับทางด้านผลตอบแทน YTD
นั้น SET INDEX ปรับตัวลดลง -4.11% ในขณะที่ SET50 INDEX ปรับตัวลดลง -3.66% และ SETTRI INDEX ปรับตัวลดลง -1.58%
สำหรับหมวดอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index -4.11%) โดยภาพรวมสิ้นสุดเดือนก.ย.
2565 (YTD) 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดการแพทย์ +27.6% หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +25.6% หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ +7.4%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +2.9% และหมวดพลังงาน -1.4%
ส่วนหมวดอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนแย่กว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร
-21.4% หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ -19.4% หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -17.2% หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง -12.6% และหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -12.2%
ด้านมุมมองการลงทุนตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2565 คาดว่า SET Index จะแกว่งภายในกรอบ 1,550-1,650 จุด โดยมองว่าช่วงนี้
ตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวนจากแรงกดดันของทิศทางอัตราเงินเฟ้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ความกังวล
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามคือ รายงานตัวเลขการจ้างงานและตัวเลขเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ การประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจะเริ่มในวันที่ 16 ต.ค. คาดว่าจะมีการต่ออายุการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง
ออกไปอีกเป็นสมัยที่ 3 และการประชุม ECB ในวันที่ 27 ต.ค. คาดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.50-0.75%
เรามองว่าตลาดหุ้นไทย ได้รับอานิสงค์จากอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้ นตัวและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้ นตัวได้ดีในช่วง
ไตรมาส 4 ประกอบกับ SET Index ปรับฐานลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1,600 จุด เราจึงปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral จาก
Slightly Underweight
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ภาพที่ 1 : U.S. interest rate tightening cycles,
1972-2022

Source : BlackRock, with data from Refinitiv Datastream as of Sep 2022

ภาพที่ 2 : Recession probability is rising

เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในรอบวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่
เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2523 (ค.ศ.1980) (ภาพที่ 1) โดยใน
เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน เพื่อ
คุมอัตราเงินเฟ้อให้ลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% ขณะที่แนวโน้มการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่าง Fed's Dot Plot บ่งชี้ว่า
Fed อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึง 4.40% ภายในสิ้นปีนี้ และ
เพิ่มขึ้นเป็น 4.60% ในปีหน้า นอกจากนี้ Fed ยังส่งสัญญาณ
ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี 2566 ก่อนที่จะ
เริ่มปรับลดลงในปี 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่
เข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี
S&P500 ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ ต่ำกว่าเดิมที่เคยทำไว้ใน
เดือน มิ.ย. ที่บริเวณ 3,666 จุด
ในไตรมาส 4 นี้ เราได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น
โลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากเดิม Slightly Overweight
(แนะนำลงทุน) เป็น Neutral (แนะนำคงน้ำหนักการลงทุน)
จากเหตุผลเรื่องนโยบายการเงินเข้มงวดของ Fed ที่กล่าวไป
ข้างต้น รวมถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้น โดยล่าสุด
ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg มองความน่าจะ
เป็นที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้น นำโดยประเทศสหรัฐฯ ที่ความน่าจะเป็น 50% สหราช
อาณาจักร 60% และสหภาพยุโรป 72.5% (ภาพที่ 2)

Source : Bloomberg as of 30 Sep 2022

ภาพที่ 3 : The U.S. Stock Market Scenario

นอกจากนี้ เรายังได้ทำการแบ่งสถานการณ์ของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ออกเป็น 3 กรณี ภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกันเพื่อ
คาดการณ์ถึงกรอบของดัชนีที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ (ภาพที่ 3)
Best Case : เงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดในไตรมาส 3 และ
ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ตลาดคลายความกังวล เศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย มองดัชนี S&P500 ที่ 4,2004,500 จุด

Source : Bloomberg as of 23 Sep 2022

Base Case : เงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดในไตรมาส 3 แต่
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและปรับตัวลดลงยาก แต่
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง 9 เดือน
ข้างหน้า มองดัชนี S&P500 ที่ 3,400-4,200 จุด
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มุมมองการลงทุนไตรมาส 4 ปี 2565
Worst Case : เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงจนเข้า
สู่ภาวะถดถอยในช่วงเวลาไม่เกิน 9 เดือนนับจากนี้ อีกทั้ง
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงช้า และเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ
Stagflation ในขณะที่เฟดยังใช้นโยบายการเงินเข้มงวด
ต่อ มองดัชนี S&P500 ที่ 2,700-3,400 จุด
ปัจจุบันเราให้น้ำหนักกรณี Base Case มากที่สุด
โดยมองกรอบบนของดัชนีที่ 4,200 จุด และกรอบล่าง
ของดัชนีที่ 3,400 จุด ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับช่วงก่อน
เกิดโควิด และเป็นแนวรับที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทน
ขาดทุนสะสม (Drawdown) จากจุดสูงสุดที่ประมาณ
-30% สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย Drawdown ย้อนหลังของ
ดัชนี S&P500 ในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยในอดีต
ทั้งหมด 12 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2490 (ภาพที่ 4) อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาผลตอบแทนรายเดือนในอดีตของ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 (Market Seasonality)
ตั้งแต่ปี 2523 จะพบว่า ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. ของทุกปี
มักจะเป็นช่วงที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น
บวก ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 60% ขึ้นไป ต่างจาก
เดือน ก.ย. ที่มักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นลบ สะท้อนถึง
รอบการฟื้ นตัวของตลาดหุ้นที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง
ไตรมาส 4 (ภาพที่ 5)
ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนสูง เรามอง
ว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
การลงทุนที่น่าสนใจ สังเกตได้จากผลตอบแทนตั้งแต่ต้น
ปีของดัชนี MSCI ASEAN ที่ทำผลตอบแทนได้เหนือกว่า
ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI อยู่ที่ประมาณ 12% สะท้อน
ความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำ (ภาพที่ 6, ข้อมูล ณ 30
ก.ย.2565) นอกจากนี้ เรายังมองว่าหุ้นไทยที่เป็นหนึ่งใน
ตลาดหุ้นอาเซียนจะฟื้ นตัวได้ดีในช่วงไตรมาส 4 จาก
ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ SET
Index ปรับฐานลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1,600 จุด เราจึง
ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจาก
Slightly Underweight (แนะนำชะลอการลงทุน)
เป็น Neutral (คงน้ำหนักการลงทุน)

ภาพที่ 4 : S&P500 typically falls by 30% from peak
to trough in recessions

Source: Goldman Sachs as of 22 Sep 2022

ภาพที่ 5 : S&P 500 Monthly Seasonality Since 1980

Source: Bloomberg as of 30 Sep 2022

ภาพที่ 6 : MSCI Asean Index Outperform Global
Stocks in 2022

Source: Bloomberg as of 30 Sep 2022
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มุมมองตราสารหนี้ต่างประเทศ มีความผันผวนสูง
จากทิศทางนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลาง
หลักทั่วโลกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูง นำโดยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มาที่
3.0%-3.25% และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 1.25% ใน
ไตรมาส 4 ปีนี้ สะท้อนตาม Fed's dot plot ที่ดอกเบี้ย
นโยบายสหรัฐฯ 4.40% ปี 2565 และ 4.6% ปี 2566
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ยัง
มีแนวโน้มปรับขึ้นต่อได้แต่จำกัด แม้ว่า ณ ปัจจุบัน อยู่ที่
3.82% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี ปรับขึ้นสูงอยู่ที่
4.18% ส่งผลให้ 2-10 Spread เกิด Inverted Yield
Curve ติดลบสูงสุด 37 bps (ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นระดับ
ใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤต Subprime Crisis ปี
2551 โดยตลาดมองโอกาสเศรษฐกิจถดถอยในระยะ
ข้างหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% และยุโรป 70%
Yield หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (US IG) ปรับขึ้นสูงที่
5.4% และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (US HY) 9.2% (ภาพที่
8) รวมทั้ง credit spread ปรับขึ้นเช่นกันแต่ยังอยู่
ระดับต่ำกว่าปี 2008 ด้วยเหตุนี้ จึงมองว่าระดับ Carry
Yield (USD) ที่สูง 5-7% ของตราสารหนี้ต่างประเทศมี
ความน่าสนใจ และคาดว่าการปรับขึ้นของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ จะจำกัด จากอัตราเงินเฟ้อชะลอลง
ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้น และราคาตราสาร
หนี้ปรับลงมามาก จึงคงให้คำแนะนำ Neutral และ
รักษา Duration สั้น
มุมมองอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (REITs) มีปัจจัย
กดดันการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลทั่วโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอ โดย
เฉพาะ US REIT มี Yield spread แคบที่ 1% ลดความ
น่าสนใจ จึงให้คำแนะนำ Slightly Underweight
ในขณะที่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์กลุ่มประเทศเอเชีย
ให้คำแนะนำ Neutral เนื่องจากมี Yield spread สูง
เฉลี่ย 3% (ภาพที่ 9) และเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เอเชียฟื้ นตัว ส่งผลดีต่อรายได้ค่าเช่าและอัตราปันผล

ภาพที่ 7 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 2 และ10 ปี
และ 2-10 spread

Source: Bloomberg as of 29 Sep 2022

ภาพที่ 8 : Yield หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้นกู้ผล
ตอบแทนสูง (HY) อยู่ระดับน่าสนใจ

Source: Bloomberg as of 29 Sep 2022

ภาพที่ 9 : Dividend Yield vs Yield Spread

Source: MFC, Bloomberg as of 27 Sep 2022
Yield spread = Dividend Yield - Government bond Yield 10 Yr
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มุมมองการจัดน้ำหนักการลงทุนในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ไตรมาสก่อนหน้า

ไตรมาสล่าสุด

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 ปี 2565 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลงต่อเนื่อง จากปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง และการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลก โดยในไตรมาส 4 ให้น้ำหนักการลงทุนใน
ตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น Neutral จาก Slightly Underweight จาก Carry Yield ของตราสารหนี้ต่างประเทศที่น่า
สนใจ และคาดว่าการปรับขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ค่อนข้างจำกัด ในส่วนของตราสารหนี้จีนปรับลดน้ำหนักเป็น
Neutral จาก Slightly Overweight เนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯ ในจีน
ในส่วนของตราสารหนี้ไทยคงน้ำหนักเป็น Slightly Underweight เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐฯ คงน้ำหนักการลงทุนเป็น
Neutral เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงมีปัจจัยกดดันหลายประการทั้งจากความเสี่ยง
ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ปรับลดน้ำ
หนักการลงทุนเป็น Neutral จาก Slightly Overweight เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
เป็นไปอย่างซบเซา และมีความเสี่ยงจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ คงน้ำหนักการลงทุน
เป็น Neutral เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า
สำหรับในกลุ่ม Alternatives เช่น REITS ต่างประเทศ คงน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight
เนื่องจากผลตอบแทนจำกัดและถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Yield spread แคบลง ทั้งนี้ ยังคงให้น้ำหนักการลงทุน REITS ใน
กลุ่มประเทศเอเชียและไทยเป็น Neutral จากปัจจัยหนุน Yield spread กว้าง และเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว
เอเชียฟื้ นตัว ในส่วนของการลงทุนในทองคำปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Slightly Underweight จาก Neutral
เนื่องจากถูกกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง สำหรับ
การลงทุนในน้ำมันยังคงน้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral เหมือนในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากความ
เสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) เพิ่มขึ้น แต่อุปทานน้ำมันยังคงตึงตัว
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Fund View and Weight

หมายเหตุ :

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

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

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

Domestic Fixed Income
MMM-PLUS 40.0%

Foreign Alternative
Investment
MPDIVMF 3.0%
MPII 2.0%

Foreign Fixed Income
I-SMART 25.0%
MCBOND 15.0%

Domestic Equity
M-FOCUS 2.5%

Foreign Equity
MGF 5.0%
MRENEW 2.5%
MGHEALTH 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 10.0%

Foreign Fixed Income
Domestic Equity
I-SMART 10.0%
M-FOCUS 10.0%
M-SMART INCOME 10.0%
MCBOND 5.0%

Foreign Equity
MGF 12.5%
MRENEW 5.0%
MHEALTH 10%
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 Alternative
Investment
MPII 10.0%

Foreign Fixed Income
I-SMART 5.0%
M-SMART INCOME 5.0%
MCBOND 5%

Domestic Equity
M-FOCUS 12.5%

Foreign Equity
MGF 20%
MRENEW 7.5%
MHEALTH 10.0%
MCHINA 12.5%
MVIET 7.5%
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คำเตือน (Asset Allocation)
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
พอร์ตการลงทุนจำลอง เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการ
เลือกกองทุนตามพอร์ตการลงทุนจำลอง ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผล
ตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และ การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตลงทุน
จำลอง เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต“ผลตอบแทน
คาดหวัง” หรือ “ผลตอบแทน”ของพอร์ตลงทุนจำลอง ถูกพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติร่วมกับ
การคาดการณ์การเติบโตของภาวะตลาดเงินตลาดทุนในอนาคต 3ปีข้างหน้า ซึ่งมิได้ยืนยันว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนที่ระบุไว้ ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตการลงทุน หรือ ท่านอาจ
ขาดทุนจากการลงทุนตามพอร์ตการลงทุนจำลองได้ ควรมีระยะเวลาลงทุน 3 ปี ขึ้นไป
เมื่อลงทุนจริงตามพอร์ตจำลอง มูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริง ไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควร
พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการ
รับความเสี่ยงของผู้ลงทุนในแต่ละขณะ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัท
จัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น
บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบาง
ส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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