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กลับมาพบกันอีกครัง้ กับการพูดคุยประเด็นมุมมองการลงทุนหลังวันหยุดสงกรานต์นะครับ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีน่ ักลงทุนส่วนใหญ่เฝ้ ารออย่างรายการงานประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ หรือ FOMC ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทีม่ กี ารปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ 0.25% จาก 0.00-0.25% มาอยู่ท่ี 0.25%-0.50% ซึง่ เป็ นการปรับ
ขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายครัง้ แรกในรอบ 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 โดยการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายในครัง้ นี้สอดคล้องกับ
การปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของ Fed ทีไ่ ด้มกี ารปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 2.80% จากเดิมที่
คาดการณ์ไว้ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตได้ท่รี ะดับ 4.0% รวมถึงได้มกี ารปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้ อ
ทัวไป
่ (PCE) ของปี น้ขี น้ึ เป็ น 4.30% จากเดิม 2.60% ซึง่ นอกจากการปรับการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อและการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้ว
Fed ยังได้มกี ารปรับการคาดการณ์อตั ราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายจะอยู่ทร่ี ะดับ 1.90% ในสิน้ ปี น้ี จาก
เดิมที่คาดการณ์ไว้เพียง 0.90% ในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม โดยการคาดการณ์ดงั กล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า Fed อาจจะมีการขึน้
ดอกเบีย้ ครัง้ ละ 0.25% อีก 6 ครัง้ เป็ นอย่างน้อย และมีความเป็ นไปได้อย่างมากว่าอาจจะปรับขึน้ มากกว่านัน้ จากการทีม่ สี มาชิก FOMC ถึง
7 คนมีความเห็นว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีเพียง 4 คนเท่านัน้ ที่เห็นว่าควรปรับขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
นอกจากนี้กย็ งั มีกรรมการ Fed สาขาต่างๆ ได้ออกมาให้ความเห็นสนับสนุนการเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เราจึงมองว่ามีความเป็ นไปได้ท่ี
คณะกรรมการ FOMC จะตัดสินใจปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ถึง 0.50% ไปอยู่ทร่ี ะดับ 0.50 -0.75% ในการประชุมวันที่ 4 พฤษภาคมทีจ่ ะถึงนี้
Chart: US and Thailand Policy Rates

Source: Bloomberg L.P., Principal Thailand, as of 17 April 2022

Source: https://www.dailynews.co.th/news/860579/

ในรายการการประชุ ม ของวัน ที่ 15–16 มีน าคมซึ่ง ใช้ เ วลากว่ า
3 สัปดาห์ในการประกาศ เรายังพบว่า Fed ได้มกี ารหารือถึงแผนในการปรับ
ลดขนาดงบดุลในอัตรา 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่ อเดือน โดยในเนื้อหา
รายการการประชุ ม ระบุ ว่ า การปรับ ลดดัง กล่ า วจะทํ า ผ่ า นพัน ธบัต รรัฐ บาล
(US Treasurys) มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 6 หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ ต่ อ เดื อ น และผ่ า น
Mortgage-backed security (MBS) อีก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน โดยจะ
เน้นไปทีก่ ารปล่อยให้ตราสารครบกําหนดอายุไปซึง่ คาดว่าจะใช้เวลามากกว่า
3 เดือน ทัง้ นี้เรามองว่าแผนการดังกล่าวไม่ได้มคี วามน่ากังวลมากนัก

เนื่องจากการปล่อยให้ตราสารที่ได้ทําการเข้าซือ้ มาครบกําหนดอายุเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดโดยปกติ
อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตราสารกลุ่ม MBS บางส่วนอาจต้องถูกนํามาขายในตลาดเนื่องจากปริมาณตราสารทีจ่ ะครบกําหนดอายุอาจมีไม่
เพียงพอให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ Fed
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9500
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ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ในวันที่ 30 มีนาคมคงอัตราดอกเบีย้ ที่ 0.50% ตามทีน่ ัก
ลงทุนส่วนใหญ่และเราได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามแม้ว่ามติของ กนง. จะไม่ได้มอี ะไรทีผ่ ดิ ไปจากทีค่ าดการณ์แต่เรากลับมีมุมมองว่าการ
ดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเปลีย่ นแปลงไปในช่วงครึง่ หลังของปี จากการที่ Fed เร่งการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายเป็ น 7 ครัง้ ในปี น้ีและอาจจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ถึง 0.50% ในบางครัง้ แทนทีจ่ ะเป็ น 0.25% ตามปกติ ซึง่ การเร่ง
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของ Fed จะทําให้ ธปท. พบกับความยากลําบากในการรักษาจุดยืนเรื่องอัตราดอกเบีย้ จากข้อมูลในอดีตช่วงที่
อัตราดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ อยู่ในขาขึน้ ในช่วงปี 2547-2549 และ 2558- 2561 ธปท. ยอมปล่อยให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ของไทยและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากสุดทีร่ ะดับ -0.75% เท่านัน้ ก่อนจะต้องตัดสินใจปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ตาม ครัง้ นี้กเ็ ช่นกัน ธปท. เอง
ต้องอยู่ในจุดทีเ่ ลือกระหว่างการกดให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายอยู่ในระดับตํ่าเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจทีย่ งั คงมีความเปราะบาง
กับการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ตามแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้ อทีค่ าดว่าจะสูงถึง 4.90% ในปี น้ี จากทีอ่ ยู่ในระดับเพียง 1.2% ในปี ทผ่ี ่านมา
รวมถึงส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ นโบบายของไทยกับสหรัฐฯ ทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้ มากหากอัตราดอกเบีย้ นโยบายของสหรัฐฯ ปรับตัวขึน้
ไปอยู่ท่รี ะดับ 2.40% ในสิน้ ปี 2565 โดยปั จจัยกดดันดังกล่าวอาจส่งผลให้ ธปท. จําเป็ นจะต้องปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครัง้
ครัง้ ละ 0.25% ในช่วงครึง่ หลังของปี
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้ อทัวไปล่
่ าสุดของไทยและสหรัฐฯ ที่ถูกประกาศออกมาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนช่วงวันหยุดสงกรานต์
อัตราเงินเฟ้ อทัวไปของสหรั
่
ฐฯ ในเดือนมีนาคมปรับตัวขึน้ สูงถึง 8.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า จาก 7.90% ในเดือน
กุมภาพันธ์ นอกจากนี้เมื่อดูการเปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบกว่าอัตราเงินเฟ้ อเร่งตัวสูงถึง 1.20% จากทีอ่ ยู่ในช่วง 0.500.80% ในเดือนก่อนๆหน้ า ด้านอัตราเงินเฟ้ อทัวไปของไทยก็
่
เร่งตัวขึน้ สูงไม่แพ้กนั โดยอัตราเงินเฟ้ อในเดือนมีนาคมปรับตัวเพิม่ ขึ้น
5.73% สูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ทอ่ี ยู่ในระดับ 5.28% และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้ อทีอ่ ยู่ต่ํากว่า 3% ในช่วงเดือนธันวาคมปี ทแ่ี ล้วจะ
เห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้ อของไทยในปี น้ีนนั ้ เร่งตัวขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อของทัง้ 2 ประเทศทีเ่ ร่งตัวต่อเนื่องจะเห็นได้
ว่าทัง้ Fed และ ธปท. นัน้ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ช้ากว่าอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ กิดขึน้ (Behind the curve) ค่อนข้างมากซึง่ ทําให้ความเสีย่ งของ
นโยบายการเงินของทัง้ 2 ประเทศนัน้ มีแนวโน้มเอนเอียงไปในทิศทางของการเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ มากกว่าทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์มากกว่าปรับน้อยลง
Chart: US Inflation (CPI YoY)

Source: Investing.com, as of 17 April 2022

Chart: Thailand Inflation (CPI YoY)

Source: Investing.com, as of 17 April 2022

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ ร่งตัวขึน้ สูงต่อเนื่องได้สง่ ผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนยั สําคัญ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 2.30% ในตอนสิน้ เดือนมีนาคมมาอยู่ท่รี ะดับ 2.80% (ข้อมูล ณ 14 เมษายน 2565) ในขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 2.60% (ข้อมูล ณ 12 เมษยายน 2565) จาก 2.30% ในช่วงเดือนมีนาคมด้าน
ตลาดหุน้ สหรัฐฯ นับตัง้ แต่สน้ิ เดือนมีนาคมได้ปรับตัวลดลงไปแล้วกว่า 3.0% (ข้อมูล ณ 14 เมษายน 2565)
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ในขณะทีต่ ลาดหุน้ ไทยปรับตัวลดลง 1.20% (ข้อมูล ณ 12 เมษายน 2565) ในเดือนเมษายน แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อทีไ่ ม่มที ที ่าว่า
จะลดลงในระยะเวลาอันสัน้ ทําให้เรามองว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุน้ แบบระยะยาวอาจไม่เหมาะสมนักในช่วงนี้ไปจนถึงปี หน้า เรามองว่า
การปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนผ่านกองทุนทีม่ กี ลยุทธ์การลงทุนแบบ Multi-Asset strategy หรือกองทุน Trigger Fund
จะช่วยบริหารความเสีย่ งในการลงทุนและรักษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดกี ว่าการลงทุนในกองทุนตราสารทุนเพียงอย่าง
เดียวเนื่องจากความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯ จะก้าวเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 2566 นัน้ มีเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้
จากการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน้ นัน้ ส่งสัญญาณสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว (Inverted yield curve)
โดยเราแนะนําให้นกั ลงทุนทีต่ อ้ งการลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลงจาก 100%แต่ยงั คงต้องการมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารทุน
ทีส่ งู อยู่เพื่ออัตราผลตอบแทนระยะยาวในช่วงขาขึน้ ให้ลงทุนใน กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล มัลติ แอสเซท (PRINCIPAL GMA)
ซึ่ง มีส ัด ส่ ว นการลงทุ น ในตราสารทุ น ทัว่ โลกอยู่ ป ระมาณ 70% ในขณะที่แ นะนํ า กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ น คัม
(PRINCIPAL iBALANCED) ให้กบั นักลงทุนทีต่ ้องการลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนลงมามากกว่านัน้ โดยกองทุนดังกล่าวมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และไทยอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 30% นอกจากนี้เรายังแนะนําให้เข้าลงทุนในกองทุนประเภท
Trigger Fund ซึง่ ทาง บลจ. พรินซิเพิลเองมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ เพิม่ เติมในปี น้ี
กองทุนแนะนํา

ศึกษาข้อมูล

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล มัลติ แอสเซท
Principal Global Multi-Asset Fund (PRINCIPAL GMA)

https://www.principal.th/th/principal/GMA-A

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income (PRINCIPAL iBALANCED)

https://www.principal.th/th/principal/iBALANCED-D

คําเตือน
•
ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
•
กองทุน PRINCIPAL GMA กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
•
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้/ บริษทั จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
•
ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9500
www.principal.th

