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เดือนนี้เราจะเริม่ กันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจทีไ่ ด้มกี ารประกาศออกมาในช่วงนี้เช่นเคยก่อนทีจ่ ะไปพิจารณาถึงการลงทุนระยะยาวใน
จีนว่ายังคงมีความน่าสนใจและเหมาะสมอยู่หรือไม่ ทัง้ นี้ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีถ่ ูกประกาศในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ มีทงั ้ ดี และไม่ดผี สมกัน
เริม่ จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อทัวไป
่ (CPI) และอัตราเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (Core PCI) ของเดือนกรกฎาคมทีป่ ระกาศออกมานัน้ ค่อนข้างเป็ นบวก
โดยปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยกว่าทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้คาดการณ์ท่ี 8.5% y/y และ 5.9% y/y ตามลําดับ ด้านตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) อยู่ท่รี ะดับ 528,000 ตําแหน่ ง ในขณะที่อตั ราว่างงานอยู่ท่ี 3.5% ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์ไว้ทงั ้ หมด นอกจากนี้ตวั เลข ISM ภาคการผลิตและการบริการก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันที่ 52.8 จุด และ 56.7 จุดตามลําดับ ซึง่
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานัน้ เหมือนจะส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐฯ มีแนวโน้ มที่จะลดความร้อนแรงลงท่ามกลาง
เศรษฐกิจทีฟ่ ้ื นตัวอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ตัวเลขดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ทัง้ ภาคการผลิตและการบริการ (Manufacturing and Service
PMI) ซึง่ จัดทําโดย Makrit Economics กลับออกมาแย่กว่าทีต่ ลาดคาดที่ 51.3 จุด และ 44.1 จุด สะท้อนถึงภาคอุปสงค์ทย่ี งั คงอ่อนแอและ
อาจกลายเป็ นปั จจัยสําคัญทีฉ่ ุ ดรัง้ ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ได้ในช่วงต้นปี 2023 และเพื่อเป็ นการยํ้าเตือนว่า
ตลาดในปั จจุบนั มีความผันผวนต่อแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed มากเพียงใด เรายังมีขอ้ มูลสําคัญอีก 3 ชุดทีต่ อ้ งจับตามอง
ก่อนการประชุม FOMC วันที่ 21 กันยายนนี้ ได้แก่ PCE และ Core PCE ของเดือนกรกฎาคม ในวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2565 ตามมา
ด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) และอัตราว่างงานของเดือนสิงหาคม ในวันศุกร์ท่ี 2 กันยายน รวมถึงตัวเลข
อัตราเงินเฟ้ อ (CPI) รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน (Core CPI) ของเดือนสิงหาคมในวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึง่ ทัง้ หมดนี้คอื ตัวเลข
เศรษฐกิจสําคัญที่จะสามารถสร้างความผันผวนให้กบั ตลาดรวมถึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ FOMC ที่จะ
ประชุมกันในช่วงวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ซึง่ เราจะทราบผลการประชุมกันในคืนวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 (หรือเช้าวันพฤหัสที่ 22
กันยายน 2565)

Table: US Economic Events

Date
1-Aug-22
3-Aug-22
5-Aug-22
5-Aug-22
10-Aug-22
10-Aug-22
23-Aug-22
23-Aug-22
26-Aug-22
26-Aug-22
2-Sep-22
2-Sep-22
13-Sep-22
13-Sep-22

Event
U.S. ISM Manufacturing PMI (Jul)
U.S. ISM Non-Manufacturing PMI (Jul)
U.S. Nonfarm Payrolls (Jul)
U.S. Unemployment Rate (Jul)
U.S. CPI YoY (Jul)
U.S. Core CPI YoY (Jul)
U.S. Services PMI (Aug)
U.S. Manufacturing PMI (Aug)
U.S. PCE Price Index YoY (Jul)
U.S. Core PCE Price Index YoY (Jul)
U.S. Nonfarm Payrolls (Jul)
U.S. Unemployment Rate (Jul)
U.S. CPI YoY (Aug)
U.S. Core CPI YoY (Aug)

Source: Investing.com, as of 24 August 2022.

Actual

Forecast

Previous

52.8
56.7
528k
3.5%
8.5%
5.9%
44.1
51.3

52.0
53.5
250k
3.6%
8.7%
6.1%
49.2
52.0
n.a.
4.7%
290k
3.5%
8.7%
6.1%

53.0
55.3
398k
3.6%
9.1%
5.9%
47.3
52.2
6.8%
4.8%
528k
3.5%
8.5%
5.9%
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www.principal.th

CIO’s View: August 2022
คาดจีนโตแซงสหรัฐฯ ภายในปี 2029
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA - ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

26 สิงหาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ทผ่ี ่านมาธนาคารกลางของจีน (PBoc) ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ (LPR) ลง โดยอัตราดอกเบีย้ ระยะ 1 ปี ปรับตัว
ลดลง 5 bps สู่ระดับ 3.65% ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ระยะ 5 ปี ปรับตัวลดลง 15 bps สู่ระดับ 4.3% ทัง้ นี้ในสัปดาห์ก่อนหน้า PBoC ได้
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ โครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ลง 10 bps เป็ น 2.75% และอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse
Repo) ระยะ 7 วันลง 10 bps เป็ น 2.0% ซึ่งเป็ นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงครัง้ แรกตัง้ แต่เดือนมกราคม 2565 และแม้ว่าการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ รอบนี้จะดูเป็ นการปรับเพียงเล็กน้อยและไม่น่าเพียงพอที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ทงั ้ หมด แต่กถ็ ือเป็ นสัญญาณดีทส่ี ่อื ว่า
PBoC เริม่ ทําอะไรบางอย่างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจทีก่ ําลังอ่อนแอของจีนซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid โดยความเปราะบางของเศรษฐกิจจีนทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลขเศรษฐกิจทีถ่ ูกประกาศ
ออกมาในช่วงเดือนสิงหาคม ซึง่ ตัวเลขอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ (Outstanding Loan Growth) และยอดระดมทุนสุทธิ (Total Social
Financing) ออกมาตํ่ากว่าทีน่ กั วิเคราะห์สว่ นใหญ่คาดการณ์ท่ี 11.0% และ 7.561 แสนล้านหยวน สะท้อนให้เห็นถึงความซบเซาในตลาด
สินเชื่อ นอกจากนี้ตวั เลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) และ
ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ในเดือนกรกฎาคมก็ออกมาตํ่ากว่าทีน่ ักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ โดยอยู่ทร่ี ะดับ 5.7% 3.8% และ 2.7%
ตามลําดับ ทัง้ นี้การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ ของ PBoC ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็ นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลจีนกําลังดําเนินมาตรการเพื่อรับมือ
กับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างทีเ่ ราได้เคยคาดเอาไว้

Table: China Economic Events
Date
12-Aug-22
12-Aug-22
15-Aug-22
15-Aug-22
15-Aug-22
15-Aug-22
15-Aug-22
22-Aug-22
22-Aug-22

Event
Outstanding Loan Growth (YoY) (Jul)
Chinese Total Social Financing (Jul)
Fixed Asset Investment (YoY) (Jul)
Industrial Production (YoY) (Jul)
Retail Sales (YoY) (Jul)
One-year Medium-term Lending Facility Rate
Seven-day Reverse Repo Rate
Five-year Loan Prime Rate
One-year Loan Prime Rate

Actual

Forecast

Previous

11.0%
756.1bn
5.7%
3.8%
2.7%
2.75%
2.00%
4.30%
3.65%

11.2%
1,300bn
6.2%
4.6%
5.0%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

11.2%
5,170bn
6.1%
3.9%
3.1%
2.85%
2.10%
4.45%
3.70%

Source: Investing.com, as of 24 August 2022.

ทัง้ นี้เมื่อมองตลาดหุน้ จีนย้อนกลับไปจนถึงสิน้ เดือนกรกฎาคม 2565 จะพบว่าทัง้ ตลาด onshore และ offshore ต่างปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่าหนึ่งปี ครึง่ แล้ว ส่งผลให้สดั ส่วนของราคาต่อมูลค่าพืน้ ฐาน (PE) ปรับตัวลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 0.5 ถึง 1 SD ซึง่ ตํ่า
กว่าค่าเฉลีย่ ระยะยาว แสดงให้เห็นว่าปั จจัยลบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาของตลาดหุน้ จีนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
หากพิจารณาการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดถึงจุดตํ่าสุด (drawdown) ของทัง้ ตลาด onshore และ offshore จะพบภาพเดียวกันว่าข่าวร้าย
ส่วนใหญ่ได้สะท้อนไปในตลาดหุน้ แล้ว ดังจะเห็นได้จากการทีด่ ชั นี CSI300 ปรับตัวลดลงมาประมาณ 35% ดัชนี HSCEI ลดลงประมาณ
50% และดัชนี HSTECH ลดลงเกือบ 70% จากจุดสูงสุดลงมายังจุดตํ่าสุด ทัง้ นี้จากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต 12 เหตุการณ์ พบว่าดัชนี
MSCI China ผ่านการปรับตัวลงอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครัง้ โดยในแต่ละครัง้ จะมีค่าเฉลีย่ ของการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดอยู่ท่ี –41% ซึง่
การปรับตัวลงของตลาดในรอบปั จจุบนั ทีป่ รับตัวลงกว่า 54% นัน้ จัดว่าเป็ นการปรับตัวลงทีม่ ากกว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตแล้ว
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
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Table: Chinese Stock Market Historical Drawdowns
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Asian financial crisis
TMT market bubble
Global slowing & SARS
Hard-landing fears
Mid-cycle slowing
Global financial crisis
Double-dip & debt concern
US growth & EU debt concern
China correction & growth concern
Fed hike & China growth concern
US rate risk & trade war concern
Current episode
Historical average

Trough

Peak to Trough

P/E at Trough

Sep-98
Sep-01
Apr-03
May-04
Jun-06
Oct-08
Aug-11
Oct-11
Sep-15
Feb-16
Oct-19
Mar-22

-81%
-72%
-27%
-30%
-20%
-74%
-20%
-25%
-35%
-25%
-33%
-54%
-41%

4.9x
9.4x
8.4x
10.1x
10.6x
5.9x
8.7x
6.9x
8.2x
8.2x
9.6x
8.6x
8.3x

Source: Goldman Sachs, Bloomberg, as of 4 July 2022.

เราเชื่อว่าสิง่ ที่สําคัญไปกว่าการศึกษาเหตุ การณ์ ในอดีตของตลาดหุ้นจีนคือการมองหาโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
โดยจากคาดการณ์ตวั เลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth) ของ IMF พบว่า เศรษฐกิจของจีนและประเทศ
อื่นๆ ในเอเชียมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราทีส่ งู กว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในปี 2023 โดยเราพิจารณาการเติบโตที่
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้ามากกว่าพิจารณาจากตัวเลขการเติบโต GDP เพียงอย่างเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเติบโตที่
เพิม่ สูงขึน้ นัน้ ดี และการเติบโตทีต่ ่ํากว่าแม้จะไม่ตดิ ลบนัน้ ไม่ดี จากภาพด้านล่างเราจะเห็นแนวโน้มพัฒนาการเชิงบวกในเศรษฐกิจของจีน
ซึง่ เราเชื่อว่าจะเกิดขึน้ จริงจากการดําเนินนโยบายทางการเงินทีผ่ ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีถ่ ูกประกาศใช้ อีกทัง้ นโยบาย
Zero COVID ก็มแี นวโน้มเข้มงวดน้อยลงเรื่อยๆ นอกจากนี้มาตรการควบคุมดูแลบริษทั ในกลุ่มเทคโนโลยีกม็ แี นวโน้มผ่อนคลายมากขึน้
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ระหว่างจีน กับสหรัฐอเมริกาและไต้หวันยังคงเป็ นความเสีย่ งสําคัญทีก่ ดดันการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนในภาพรวม อย่างไรก็ดสี งิ่ สําคัญหนึ่งทีไ่ ม่อาจมองข้ามได้คอื จากประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ เราคาดการณ์ว่าใน
อีก 7 ปี ขา้ งหน้า หรือในปี 2029 เศรษฐกิจของจีนอาจจะขยายตัวจนมีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกแซงหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และจาก
ความสําคัญของจีนต่อเศรษฐกิจโลก เราจึงมีมุมมองเป็ นบวกต่อตลาดหุน้ จีนและเห็นว่าควรเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในหุน้ จีนให้มากขึน้ ใน
พอร์ตการลงทุน โดยกองทุนทีน่ ่าสนใจได้แก่
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL CHEQ)
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไชน่ า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH)
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL APDI) เนื่องจากเป็ นทางเลือกทีด่ สี าํ หรับการลงทุน
ในจีนและเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนี้เรายังแนะนํา กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ลไชน่ า ทริ กเกอร์ 6M1 (PRINCIPAL CHTG6M1) ซึง่ เป็ นกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ทก่ี ําลัง
เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2565 โดยนักลงทุนทีส่ นใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
https://www.principal.th/th/principal/CHTG6M1
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CIO’s View: August 2022
คาดจีนโตแซงสหรัฐฯ ภายในปี 2029
โดย คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA - ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

26 สิงหาคม 2565

Chart: Summary of change in GDP growth rates across the world

Source: Principal Thailand. Calculation based on IMF, World Economic Outlook Update, July 2022.

Chart: GDP Size of China vs US

Source: Principal Thailand. Calculation based on IMF, World Economic Outlook Update, July 2022.

กองทุนแนะนํา

ศึกษาข้อมูล

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)

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

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ไชน่ า อิ ควิ ตี้
Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)

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

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ไชน่ า เทคโนโลยี
Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH)

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

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิลไชน่ า ทริกเกอร์ 6M1
Principal China Trigger 6M1 Fund (PRINCIPAL CHTG6M1)

https://www.principal.th/th/principal/CHTG6M1

คําเตือน: ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL APDI กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL CHEQ และ PIRNCIPAL CHEECH กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / PRINCIPA
CHTG6M1 ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / กองทุน PRINCIPAL CHTG6M1 ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
จีนผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริม่ แรกได้บริษทั
จัดการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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