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ตัง้ แต่เริม่ ปี มาประเด็นร้อนของการลงทุนทัวโลกก็
่
คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของทิศทางและขนาดของการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (ต่อไปนี้เรียกแทนว่า “Fed”) โดยในปั จจุบนั อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่าเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 0.125% ซึง่ นักลงทุนส่วน
ใหญ่ในตลาดได้คาดการณ์ถึงการปรับขึ้น Fed funds rate ในปี น้ีไปแล้วถึง 6 ครัง้ ด้วยกัน โดยเป็ นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครัง้ ละ 0.25% ไปสิ้นสุด
ณ สิ้นปี ค.ศ. 2022 ที่ 1.625% อย่างไรก็ตามหากเราไปดูการคาดการณ์ Fed funds rate ของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ หรือ
FOMC ทีม่ กี ารจัดทําเมื่อเดือน ธ.ค. 2021 ทีผ่ ่านมานัน้ จะเห็นว่าทางคณะกรรมการ FOMC ยังคาดการณ์ Fed funds rate ณ สิน้ ปี 2022 อยู่เพียง
แค่ทร่ี ะดับ 0.90% ซึ่งถือว่าเป็ นการคาดการณ์ทล่ี ่าช้ากว่าตลาดอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากการคาดการณ์ Fed funds
rate คือระดับของอัตราดอกเบีย้ นโยบายระยะยาวทีเ่ สมือนเป็ นค่ากลางของดอกเบีย้ นโยบายสหรัฐฯ
โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถูกคาดการณ์ไว้ท่ี 2.50% ซึ่งหมายความว่าหากคณะกรรมการ FOMC พิจารณาแล้วเห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมี
ความร้อนแรงเกินไป ก็สามารถปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ให้สงู กว่าตัวเลขคาดการณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ แล้วยังถือว่าระยะทางทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ นโยบายจะถูก
ปรับขึน้ ได้จาก 1.625% ทีต่ ลาดคาดการณ์ในปั จจุบนั ก็ยงั มีอยู่อกี ประมาณ 1% เป็ นอย่างน้อย
แผนภาพการคาดการณ์การขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทีม่ า: Clearnomics, Federal Reserve, Principal Global Investors, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2021

ระยะทางในการปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายที่ค่อนข้างไกลจากจุดกลาง ทําให้เรายังพอที่จะประเมินได้ว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนีท้ ่วั
โลกนั้นยังไม่น่าที่จะสิน้ สุดได้โดยง่าย นอกเหนือจากนั้นทาง Fed ก็ยังมีแผนที่จะปรับลดสภาพคล่องในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านการลดขนาดงบดุล
(Quantitative Tightening หรื อ QT) จึ ง ทํา ให้มุม มองของการลงทุน ในตราสารหนี ไ้ ปจนถึ ง ปี 2023 นั้น ยัง ไม่ ค่ อ ยดี นัก โดยเฉพาะการลงทุน ใน
ตราสารหนี ้ท่ี มี อ ายุเ ฉลี่ ย ของตราสารที่ ค่ อ นข้า งยาว ยกตัว อย่ า งเช่ น ดัช นี ต ราสารหนี ้ต่ า งประเทศ Bloomberg Barclays Global Aggregate
ั ค่อนข้างแพร่หลายในตลาดนัน้ มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.1 ปี (จากข้อมูลเมื่อสิน้ เดือน พ.ย. 2021) ซึ่งหมายความว่าการปรับ
Corporate USD Index ที่ใช้กน
ขึน้ ของดอกเบีย้ ในตลาดในระดับ 1% นัน้ สามารถทําให้ราคาของตราสารหนีท้ ่ีวดั โดยดัชนีนีป้ รับลงได้ถึง 8.1% เลยทีเดียว ดังนัน้ กลยุทธ์การวางพอร์ต
ตราสารหนีน้ นั้ ถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญ
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ตารางเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนของดัชนี ตราสารหนี้ ต่างประเทศกับกองทุนของพรินซิ เพิ ล

ทีม่ า: PIMCO; Principal Global Investors; Spectrum Asset Management; Principal Thailand; State Street Global Advisors; IHS Markit

หนึ่งในกองทุนทีม่ คี วามน่าสนใจในยุคนี้ทเ่ี งินเฟ้ อสูงต่อเนื่องและดอกเบีย้ เป็ นขาขึน้ ทัวโลกคื
่
อ กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์
ซิ เคียวริ ตี้ (PRINCIPAL GPS) โดยกองทุนหลักของกองนี้คอื Principal Global Investor Funds – Preferred Securities Fund ทีล่ งทุนในตรา
สารบุรมิ สิทธิท่เี ป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และตราสารหนี้ท่ไี ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
เป็ นหลัก เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยของตราสารที่ค่อนข้างสัน้ ประกอบกับระดับ yield to maturity ที่ 4.7% เทียบกับ 2.3% ของดัชนี Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Index นับว่ามีความน่าสนใจในด้านของผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างประเทศในกลุ่ม Investment
Grade อีกทัง้ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในอันดับทีต่ ่ํากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (High Yield หรือ Non-investment
grade หรือ Junk bond) ถือว่ามีระดับ yield to maturity ทีพ่ อจะเปรียบเทียบกันได้ท่ี 4.7% เมื่อเทียบกับ 5.1% ของดัชนี Markit iBoxx USD Liquid
High Yield Index โดยมีความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนี้ (Default risk) ทีน่ ้อยกว่ามาก
ตารางแสดงนํ้าหนัการลงทุนของกองทุนหลักโดยจัดหมวดหมู่ตามประเทศและอุตสาหกรรม

ทีม่ า: เอกสารกองทุนหลัก ธ.ค. 64 (Master Fund), Principal Global Investors, Principal Thailand
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อี ก ปั จ จัย สําคัญที่ ทาํ ให้ กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล พรี เ ฟอร์ ซิ เ คี ย วริ ตี้ (PRINCIPAL GPS) มี ค วามน่ าสนใจในช่วงวัฏจักร
เศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น ดอกเบี ย้ ขาขึ น้ ก็ คื อ นํ้า หนัก การลงทุน ในตราสารหนี ้ก ลุ่ม หุ้น กู้ด ้อ ยสิ ท ธิ (Subordinated debt) ที่ อ อกโดยกลุ่ม สถาบัน การเงิ น
ต่างประเทศ โดยมีนาํ้ หนักรวมจากสามอุตสาหกรรมย่อย ณ สิน้ เดือน ธ.ค. 2021 ที่ผ่านมาที่ 82% ทัง้ นีเ้ หตุผลหลักที่ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ในภาวะดอกเบีย้ ขาขึน้ มีความน่าสนใจเนื่องมาจากการที่ ส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (Net interest margin หรือ NIM) นัน้ มักจะปรับตัวดีขึน้ ไป
พร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลดีให้กับความแข็งแกร่งของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีการคิดอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวเป็ นสัดส่วนที่มาก
ทําให้สามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ในส่วนของสินทรัพย์ตามสภาวะตลาดได้เร็วกว่าฝั่ งหนีส้ ิน ทําให้ผลประกอบการของธนาคารออกมาแข็งแกร่งได้ใน
สภาวะดอกเบีย้ ขาขึน้ และเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนเงินกองทุนของภาคธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรปที่ระดับ 14% โดยประมาณ (จากข้อมูลภาค
ธนาคารเมื่อสิน้ ปี 2020) สูงกว่าระดับ 4% เมื่อปี 2007 ก่อนที่จะเกินวิกฤติ Global Financial Crisis ถื อว่าสถาบันการเงินต่างประเทศมีค วาม
แข็งแกร่งสูง คือ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิ เคียวริ ตี้ (PRINCIPAL GPS) นั้นจึงมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านราคาจากส่วนต่าง
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิและความแข็งแกร่งทางการเงินในภาวะที่กองทุนตราสารหนีช้ นิดอื่นๆ นัน้ จะประสบกับความผันผวนที่เกิดจากความเสี่ยงที่ Fed
จะขึ น้ ดอกเบี ย้ อี ก หลายครั้งแต่ ไ ม่ มี ปั จจัยสนับ สนุน เข้า มาช่ วยทางด้านราคาดังเช่น กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล โกลบอล พรี เ ฟอร์ ซิ เ คี ย วริ ตี้
(PRINCIPAL GPS)
กองทุนแนะนํา
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิ เคียวริตี้

ศึกษาข้อมูล

Principal Global Preferred Securities Fund (PRINCIPAL GPS) https://www.principal.th/th/principal/GPS-A

คําเตือน
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุน PRINCIPAL GPS กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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