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Market Commentary on US - Iran Conflict 

โดย วิน พรหมแพทย,์ CFA 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 

 

เกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐฯ และอิหร่านนับแต่ช่วงต้นปี 2019 

ช่วงเชา้วันที่ 3 ม.ค. ตามเวลาอิรกั พลตรี คาเซ็ม ซูลมีานี วัย 62 ปี 

ถูกสังหารตามค าส่ังของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรมัป์ แห่งสหรัฐฯ 

ที่สนามบินในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก โดย พลตรี คาเซ็มนั้นได้

ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุดส์ สังกัดกองก าลัง

พิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (Revolutionary Guard Corps) ซ่ึง

นับเป็นหนึ่งในผูท้รงอทิธพิลที่สุดในอิหร่าน รองจาก อยาตอลเลาะห์ 

อาลี คาเมเนอี (ผู้น าสงูสุดอิหร่าน) ทัง้นี้แม้ว่าทรัมปจ์ะอ้างว่า การ

กระท าดังกลา่วนัน้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการยุติสงคราม แต่หลายฝ่าย

กลับตีความในทางตรงกนัขา้ม และเชือ่ว่าการสังหารผูน้ าอิหร่านในคร้ังนี้จะท าให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ทวีความรนุแรงมากย่ิงขึ้น 

 

ส าหรับจุดเร่ิมต้นความขัดแย้งระหว่างสหรฐัฯ กับอิหร่าน ที่มมีานานหลายสิบปีนัน้ นับว่าเร่ิมขึน้ต้ังแต่การที่สหรัฐฯ ได้เข้า

ไปมีบทบาทเบ้ืองหลงัเหตุการณรั์ฐประหารอิหร่านเมื่อปี 1953 เพ่ือสนับสนุนให้ Mohammad Reza Shah 

(Mohammad Reza Pahlavi) ซ่ึงเป็นผู้น าทีม่นีโยบายสนับสนุนประเทศสหรัฐฯ ใหไ้ด้เป็นผู้น าอิหรา่นต่อไป จนกระทั่งเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ 1979 Revolution ทีเ่ป็นเหตุท าให้ Mohammad Reza Shah ต้องหนีออกนอกประเทศ โดยในขณะ

เจ้าหน้าที่ฑตูสหรัฐฯ จ านวน 52 ราย ก็ไดถู้กชาวอิหรา่นจบัเป็นตัวประกัน ทั้งนี้ต่อมาเมื่อเกิดสงครามระหว่างประเทศ 

อิรัก-อิหรา่น สหรัฐฯจึงถูกมองวา่ได้ท าการสนันสนุนฝา่ยอิรัก ที่ท าการสู้รบยืดเย้ือกินเวลายาวนานถึง 9 ปี (1981-1989)  

โดยเหตุการณ์นี้ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และอิหร่านค่อนขา้งย า่แย ่จนท าให้เกิดการคว ่าบาตร

(Sanction) ธุรกิจในประเทศอิหรา่นจากสหรฐัฯในเวลาถัดมา 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2014 ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศของสหรฐัฯ และอิหร่านนั้นก็เร่ิมจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้หลัง

ประธานาธิบดี โอบามา ซ่ึงเป็นผู้น าของสหรัฐฯในสมัยนัน้ไดย่ืนข้อเสนอทีจ่ะยกเลิกการคว ่าบาตรชัว่คราว โดยแลกกับการ

ให้อิหร่านยุติการผลิตอาวุธนิวเคลียร ์ก่อนจะมีความตึงเครียดขึ้นอีกคร้ังในยุคประธานาธิบดี นาย โดนลั ทรัมป ์ทั้งนีม้ี

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ใหค้วามเห็นว่า ในความเป็นจรงิสหรัฐฯ ไดอ้ยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์ต่างๆ 

ในตะวันออกกลาง รวมทั้งเป็นผู้หนุนหลังอิรกัให้รบกับอิหร่าน “หรืออาจพูดอีกนัยหนึ่งว่าสหรฐัฯ กับอิหร่านท าสงครามกัน

มาหลายสิบปีแลว้ เพียงแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รู้เทา่นั้นเอง” 
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แหล่งที่มาข้อมูล: BBC, CNBC, Bloomberg, Wikipedia, The Momentum, The Standard, Post Today, data as of Jan 2020 
 

มุมมองการลงทุน 

เหตุการณ์ลอบสังหารท าให้นกัลงทุนมีความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะบานปลาย จึงเกิดภาวะ Risk Off โดยมี

แรงขายสินทรัพย์เสีย่ง และมีแรงซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่ม Safe Haven โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธบัตรรัฐบาล และทองค า ส่งผลให้ 

10Y US Treasury Yield ปรบัลงจาก 1.9% เป็น 1.77% และราคาทองค าปรบัข้ึนจาก $1520 เป็น $1577 ต่อออนซ์  
 

ท้ังน้ี บลจ. พรินซิเพิล มีมุมมองว่า ยังเรว็เกินไปท่ีจะตัดสินว่า ความขัดแย้งจะบานปลายเป็นสงครามหรือไม่ แต่เช่ือว่าความไม่

แน่นอนจากประเด็นดังกล่าวมีโอกาสเพ่ิมความผนัผวนในการลงทุนในตลาดการเงิน ซ่ึงจะเป็นปจัจยัท่ีจะเป็น     อานิสงสเ์ชิง

บวกต่อสินทรัพย์กลุ่มท่ีมีลักษณะ Defensive เช่น กองทุนรวมอสังหาฯ/REITs กองทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน ฯลฯ ในขณะท่ีการ

ปรบัตัวลงของราคาสินทรัพย์เสีย่งก็สร้างโอกาสทางการลงทุนให้แก่นักลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สินทรัพย์กลุ่มตราสารทุนในตลาด Asia-Pacific ท่ียังมีก าไรเติบโตดีและมีระดับ Valuation ท่ีถูกกวา่ในตลาดของกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว   
 

ท้ังน้ี ทาง บลจ. พรินซิเพิลยงัเช่ือว่า ส าหรับวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะรบัมอืกับภาวะตลาดท่ีผันผวนดังเช่นปจัจบุันก็คือ การลงทุนใน

ลักษณะพอร์ตฟอริโอท่ีเน้นกระจายความเสี่ยงไปยังหลายสินทรัพย์ ท้ังตราสารหน้ี หุน้ไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหา

ฯ/REITs และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ โดยมีปจัจัยหลักอืน่ ๆ ท่ีแนะน าวา่ควรจบัตาคอื ประเด็นสงครามทางการคา้จีน-สหรัฐฯ 

และ Brexit 
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ผู้ลงทุนท าความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผลการด าเนินงาน ของกองทุนรวมท่ีเปดิเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอขอ้มูลจากเจ้าหน้าท่ี ก่อนการตัดสินใจลงทนุ/เอกสารฉบับน้ี

จัดท าขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรอืการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรอืขายผลติภัณฑ์ด้านการ

ลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถอืเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของ

บริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถกูตอ้ง และตรงกบัวัตถุประสงค์

ของการจัดท าเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผดิพลาดของขอ้มูลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดย

ชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเช่ือถือ ทันต่อเหตกุารณ์หรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิน้ / บริษทัจัดการขอปฏิเสธ

ความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรอือาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏใน

เอกสารน้ี ไม่ถอืเป็นเคร่ืองยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้ / ส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบขอ้มูลหรอืรายละเอียดเพ่ิมเติม

หรือรับหนังสอืช้ีชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 


