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กันยายน 2561  
ปัจจัยท่ีกระทบการลงทุนในเดือนมกราคม 2562 

 
  

สินทรพัย์ กลุม่ ปัจจยั

ไทย

ระยะสัน้(<1Y) มแีนวโน้มทรงตวัเนื่องจากนกัลงทุนคาดการณ์วา่อตัราดอกเบีย้นโยบายของ กนง. จะ

คงทีไ่ประยะหนึง่ ประกอบกบั NR flow ทีเ่ขา้มาลงทุนตามการแขง็ค่าของเงนิบาท

ระยะยาว(10Y) มแีนวโน้มทรงตวัหรอืทยอยปรบัตวัลง จากอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานทีอ่ยูใ่นระดบัต ่ามาก 

และภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่ตบิโตช้าลง

โลก

UST: ภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตลดลง อาจกดดนัให้ Fed ไม่สามารถปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ได้มากนกั แต่

 yield ได้ปรบัตวัลงมามากแลว้

BUND: มโีอกาสปรบัตวัลงจากความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit ประกอบกบั HICP ยงัไม่ถงึเป้าหมายที ่2%

 และ ECB มที่าท ีdovish มากขึน้

JGB: อตัราผลตอบมีโ่อกาสปรบัตวัลง BOJ อาจต้องด าเนนินโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง

ไทย

เศรษฐกจิไทยยงัคงแขง็แกร่ง CA ยงัคงเกนิดุลช่วยป้องกนัภาวะเงนิทุนไหลออกจากปญัหาการค้า

ระหวา่งประเทศได้ด ีดงึดูดให้มเีมด็เงนิต่างชาตไิหลเขา้มาลงทุน สว่นเรื่องการเลอืกตัง้ อาจมคีวามไม่

แน่นอนในเรื่องนโยบายของรฐัฐาลใหม่อยู่

สหรฐัฯ
เศรษฐกจิเริม่เห็นสญัญาณชะลอตวัจากภาคการผลติ แต่ด้วยท่าท ีFed ที ่dovish อาจช่วยพยงุตลาด

หุน้ได้

ยโุรป
เศรษฐกจิเริม่ชะลอตวั ความเสีย่งเรื่อง Brexit ยงักดดนั sentiment ตลาด แต่แนวโน้มอตัราดอกเบีย้

อาจปรบัขึน้ช้ากวา่คาด

ญ่ีปุ่ น
เศรษฐกจิยงัไม่ฟ้ืนตวั ค่าเงนิเยนทีอ่่อนไปไปมากอาจมโีอกาสกลบัมาแขง็ค่าหากปญัหา trade war ยงั

ไม่คลีค่ลาย กดดนัผลก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้

จีน

ปญัหา trade war ยงัเป็นปจัจยัส าคญัทีก่ดดนัตลาดหุน้จนี อยา่งไรก็ตาม ด้วย valuation ทีป่รบัตวัลง

มามากจงึอาจท าให้ตลาดหุน้จนีไม่ปรบัตวัลงแรงไปมากกวา่ระดบัปจัจุบนัมากนกั นอกจากนี้ ทางการ

จนีมแีนวโน้มทีจ่ะผ่อนคลายนโยบายการเงนิและการคลงัเพิม่เตมิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิชดเชยภาคการ

สง่ออกทีอ่าจได้รบัผลกระทบจาก trade war

อินเดีย
เศรษฐกจิยงัมกีารเตบิโตด ีปญัหาการผดินดัช าระหนี้ในภาคการเงนิเริม่บรรเทาลง และเศรษฐกจิ

อนิเดยีไม่ได้ข ึน้อยูก่บัการสง่ออกไปจนีมากเหมอืนประเทศอืน่ๆ

น ้ามนั

ราคาน ้ามนัม ีupside จ ากดั สว่น Futures Curve ทีเ่ป็น Backwardation อาจช่วยสรา้งผลตอบแทนสว่น

เพิม่ได้ แต่น้อยเมือ่เทยีบกบัทศิทางการเคลือ่นไหวของราคาน ้ามนัโดยรวม นอกจากนี้ ตลาดได้มกีาร 

price in การคว ่าบาตรเวเนซเูอล่าไปบา้งแลว้

ทองค า
ราคาทองค าปรบัตวัขึน้มาค่อนขา้งมาก มโีอกาสลงไปแตะระดบั 1,250 USD/Oz แต่ควรมใีนพอร์ตบา้ง

เพือ่ป้องกนัภาวะ risk off

อสงัหาริมทรพัย์
อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผลของกลุ่มอยูใ่นระดบัสงู (มากกวา่ 5%) ช่วยจ ากดั Downside ของกลุ่ม

กองทุนอสงัหารมิทรพัยไ์ด้บา้ง นอกจากนี้ REIT สงิคโปร์ยงัให้ผลตอบแทนที ่attractive กวา่ REIT ไทย

มมุมองในระยะ 6 เดอืนขึน้ไป

ตราสารหน้ี

ตราสารทนุ

สินทรพัย์

ทางเลือก



 
 

เอกสารส าหรับผู้สนับสนุนการขายฯ เท่านั้น        ปรับปรุงวันที่ 25 มกราคม 2562 

กันยายน 2561  
มุมมองตอ่การลงทุน 

กองทุนเปิด ตลาดที่เกี่ยวข้อง 

KTSS 
กองทุนตลาดเงิน 

ในประเทศ 

ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ  อัตราผลตอบแทนปรบัตัวในลักษณะ Pivoting โดยตราสารอายุต่่ากวา่ 4 ปี อัตรา
ผลตอบแทนปรบัตัวเพ่ิมขึ้น ขณะทีต่ราสารอายุคงเหลือตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปอัตราผลตอบแทนปรบัตัวลดลง ตามการปรบั
พอร์ตของนักลงทุนต่างชาติจากตราสารระยะสั้นไปตราสารระยะกลางถึงยาว จากการที่ตลาดมองว่าเศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอตัวตามการปรับลดคาดการณ์ GDP ของ IMF ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับต่า่ 
ปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ความคืบหน้าทางการเมือง ทิศทาง
ของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุน้และตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ 
 

ตลาดตราสารหนีต่้างประเทศ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปรับตัวลดลงเกือบทุกช่วงอายุตาม
กระแส Risk off จากความกังวลเร่ิมกลับมาหลังการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีแนวโน้มยืดเยื้อ IMF ปรับ
ลดคาดการณ์ GDP และความคาดหวงัว่า Fed จะชะลอการลดขนาดงบดลุ อย่างไรก็ดีในวันท่าการสุดท้ายของสัปดาห์
อัตราผลตอบแทนกลบัมาปรับตัวเพ่ิมขึน้และลดช่วงติดลบลง หลังทรัมป์สามารถตกลงกับสภาครองเกรสให้ยุติการ 
Shutdown ชั่วคราวจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 2 bps. มาอยู่ที่ 2.60% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี 
ปรับตัวลดลง 3 bps. มาอยู่ที่ 2.59% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps. มาอยู่ที่ 2.76% ต่อปี ส่าหรับ
ปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นผลการประชุม FED ครั้งแรกของปี US-China Trade war, BREXIT & การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ ตัวเลขเศรษฐกิจ การด่าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการเมืองของสหรัฐอเมริกา 

KTPLUS 
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 

ในและต่างประเทศ 

KTFIX-1Y3Y 
กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง 

ในประเทศ 

KT-MFB 
กองทุนตราสารหนี ้

ต่างประเทศ 

KTWP 
กองทุนรวมผสม ในและตา่งประเทศ  

(เน้นในประเทศ) 
ตลาดตราสารทุนในประเทศ (หุ้นไทย)  
ตลาดหุน้ไทยได้พ้นน้่า (บ้าง): การประกาศวันเลือกตั้งและวันที่จะประกาศผลเลือกตั้งเป็นที่แน่นอนของ กกต. ช่วยเพ่ิม
ความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เร่ิมมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย เป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่าให้ค่าบาทแข็งค่ามาถึงระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ   
 

ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ 
Global Market แม้ว่าความกังวลเร่ืองเศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงยังคงอยู่ แตต่ลาดหุน้เกือบทั่วโลกปรบัตัวขึ้นแบบไม่
สนใจ ช่วงต้นสัปดาห์นักลงทุนยังหวาผวาต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอยู่ โดย IMF ได้ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกลงเหลือ 3.5% ซึ่งป็นระดับต่่าสุดในรอบ 3 ป ี 
 

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว (DM)  เช่น สหรัฐฯ และยุโรป คาดว่าเตบิโตเพียง 1 – 2% เท่านั้น  
 

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) มีการปรับลดประมาณการ แต่ก็ยังคาดวา่จะโตถึง 4.5% ซึ่งมากกว่า DM เป็น
เท่าตัว โดยประเทศในกลุ่ม EM ที่ถูกปรับลดการคาดการณ์ลงอย่างมีนัยส่าคญั คือ ตุรกีและเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไม่แข็งแกรง่ แตป่ระเทศในแถบเอเชียและอาเซียนยังคงมีมุมมองที่ดีอยู่  
 

ตลาดหุ้นจีน sentiment ดีขึ้น คาดการณ์ว่าทางการจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติมทั้งการ
ลดอัตราเงินสดส่ารองลงอีกและการลดอัตราภาษีเพ่ือกระตุ้นการบริโภคในประเทศนอกจากนี้ ตลาดยังคงมีความหวังว่า
การเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนจากสหรัฐฯ และจีนจะมีความคืบหนา้บ้าง แมว้่าทางการสหรัฐฯ จะมีการออกข่าวกลับไป
มา แต่นักลงทุนก็คาดว่าการเล่นฟันดาบระหว่างประเทศมหาอ่านาจทั้งสองจะมีความคืบหน้าไปในทางทีด่ีก่อนสิ้นเดือน 
ก.พ. นี้ จึงเป็นอีกแรงที่ดันให้ตลาดหุ้น EM ปรับตัวขึ้นพอสมควร ในสว่นของประเทศ DM ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปก็
ได้แรงเสริมให้ปรับตวัขึ้นจากการประกาศผลประกอบการบริษัทที่ออกมาด ีภาวะ Government Shutdown ที่ ปธน. 
ทรัมป์มีท่าทีประนีประนอมมากขึ้น และแนวโน้มการเจรจา Brexit ที่มีโอกาสผ่านสภาในรูปแบบ Soft Brexit ปิดตลาด
สิ้นสัปดาห์ ดัชนี MSCI World และ MSCI EM ปรับตวัขึ้น 0.07% และ 1.41% ตามล่าดับ 
 

KTWG 
กองทุนรวมผสม ในและตา่งประเทศ 

(เน้นในประเทศ) 

KTMAB 
กองทุนรวมผสม ต่างประเทศ 

(ทั่วโลก) 

KTGOI 
กองทุนรวมผสม ต่างประเทศ 

(ทั่วโลก) 
KTEF 

กองทุนตราสารทุน ในประเทศ 
(หุ้นไทย) 

KT-MFE 
กองทุนตราสารทุน ต่างประเทศ 

(ทั่วโลก) 

KT-WEQ  
กองทุนตราสารทุน ต่างประเทศ 

(ทั่วโลก) 
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KT-US 

กองทุนตราสารทุน ต่างประเทศ 
(ตลาดสหรัฐ) 

ตลาดหุ้นยุโรป เริ่มหมดทุกข์ (ชั่วขณะ): ดัชนี STOXX600 เร่ิมปรับตัวขึ้นจากที่โดนถล่มมาอย่างหนักในปลายปีทีผ่่าน
มา โดยความหวังที่ Brexit deal จะผ่านสภาอังกฤษมีมากขึ้น ประกอบกับทา่ทีของ ECB ที่ค่อนข้าง dovish ต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจจึงอาจท่าให้การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปีหน้าได้   

KT-EURO 
กองทุนตราสารทุน ต่างประเทศ 

(ตลาดยุโรป) 
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นโยบายกองทุนรวม (Mutual Fund Policy) 

สินทรัพย ์ กองทุน นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนใน ความเสี่ยง นโยบายป้องกันความเสี่ยง 

ตราสารหนี ้ KTSS ฝากเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ 1 Domestic Investment Only 

KTPLUS ฝากเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ 4 Full Currency Hedge 

KTFIX-1Y3Y ตราสารหนี้ไทยระยะกลาง 4 Domestic Investment Only 
KT-MFB กองหลัก Architas Flexible Bond Fund 5 Dynamic Hedge 

ผสมการลงทุน 
ตราสารหนี้และ 
ตราสารทุน 

KT-WP ลงทุนทั้งตราสารหนี้ และหุ้นสามัญ 5 Domestic Investment Only 

KT-WG ลงทุนทั้งตราสารหนี้ และหุ้นสามัญ 5 Domestic Investment Only 
KT-MAB กองหลัก Architas Multi - Asset Balanced Fund 5 Dynamic Hedge 

KTGOI กองหลัก AXA WORLD FUNDS- Global Optimal Income ลงทุนตราสารหนี้และหุ้นสามัญทั่วโลก 5 Dynamic Hedge 

ตราสารทุน KTEF หุ้นไทยทั้งขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก 6 Domestic Investment Only 

KT-MFE กองหลัก Architas Flexible Equity Fund 6 Dynamic Hedge 

KT-WEQ กองหลัก Templeton Global Fund เน้นหุ้นทัว่โลกรวมถึงประเทศพัฒนาแล้ว 6 Dynamic Hedge 

KT-US กองหลัก LeggMason Clearbridge US Aggressive Growth Fund เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสหรัฐฯ 6 Dynamic Hedge 

KT-EURO กองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund เน้นหุน้กลุ่มประเทศยูโรโซน 6 Dynamic Hedge 
Full Currency Hedge คือการป้องความเส่ียงเต็มจ่านวน, Dynamic Hedge คือ การป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจ, No Hedge คือไม่มีการป้องกันความเส่ียง, Domestic Investment Only คือ ลงทุนในประเทศ 

ผู้ลงทุนต้องท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนโปรดศึกษาความเส่ียงที่ส่าคัญจากหนังสือชี้ชวน  
 

ความเส่ียงกองทุนรวม (Mutual Fund Risk) 

ความเสี่ยง (Risks) 

สินทรัพย ์ กองทุน Market Credit Liquidity Business Derivatives Counter Party Currency Structure Note/Non-IG Smaller Capitalization Specific Sector/Country 

ตราสารหนี ้

KTSS / / / / / /         

KTPLUS / / / / / / /       

KTFIX-1Y3Y / / / / /           

KT-MFB / / /   / / /   / / 

ผสมการลงทุน
ตราสารหนี้
และตราสาร
ทุน 

KT-WP / / / / / / /       

KT-WG / / / / / / /       
KT-MAB / / /   / / /   / / 

KTGOI / / /   / / /   / / 

ตราสารทุน 

KTEF / / / / /           
KT-MFE / / /   / / /   / / 

KT-WEQ / / /   / / /   / / 

KT-US / / /   / / /   / / 

KT-EURO / / /   / / /   / / 
 

ข้อความจ ากัดความรับผิด (Disclaimer) 

• “ผู้ลงทุนตอ้งท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสนิใจลงทุน” • เอกสารฉบับนี้จัดท่าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูล

ที่ปรากฏในเอกสารนี้น่ามาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยทีจ่ะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของ

ข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผา่นการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด 

ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัทมิได้ให้ค่าปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุน

ควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ให้ค่าปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับ

ค่าปรึกษาจากผู้ให้ค่าปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต • บริษัทมิได้มอบอ่านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตวัแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ 

หากมีการกระท่าดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจน่ามาประกอบการพิจารณาได้ • ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลคา่ของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุน

สามารถลดลงและเพิ่มข้ึนได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทนุอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุม้ครองเงินต้นก็ตาม 

เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก ตราสารไมส่ามารถช่าระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเหน็ปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ท่านั้น • ไม่มีการรับประกันว่ากล

ยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้งทุนแต่ละท่านควรทีจ่ะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง • ผู้

ลงทุนสามารถท่าการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระส่าคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการด่าเนนิงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) และเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th • © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 

http://www.ktam.co.th/

