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มุมมองการลงทุนตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นไทยโดดเด่น โอกาสลงทุน ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยโลก
ปี น้ีตลาดหุน้ ไทยถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในตลาดหุน้ ทีม่ ผี ลการดาเนินงานดีเป็ นลาดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุน้ อื่นๆ ทัวโลก
่
โดยหาก
พิจารณาตัง้ แต่ต้นปี จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จะพบว่าตลาดหุ้นไทย (SET Index) มีผลตอบแทน -2.95% ซึ่งถือว่าทาได้ดีก ว่ า
ผลตอบแทนของตลาดหุน้ ในภาพรวม โดยเฉพาะในช่วงทีต่ ลาดถูกกดดันจากปั จจัยการขึน้ อัตราดอกเบี้ยเพื่อยับยัง้ อัตราเงินเฟ้ อที่สูงใน
หลายประเทศหลักๆ ของโลกในขณะนี้ หากพิจารณาตลาดหุน้ สาคัญของโลก เช่น ตลาดหุน้ สหรัฐฯ (S&P 500 Index) หรือตลาดหุน้ จีน
(CSI300 Index) จะพบว่าผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันจะอยู่ท่ี -18.76% และ -28.98% ตามลาดับ
ปั จจัยสาคัญที่สนับสนุ นตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2565 คือการเปิ ดประเทศ (Reopening) โดยการเริ่มทยอย
ผ่อนคลายกฎระเบียบด้าน COVID-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี สาหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติทต่ี อ้ งการเดินทางมาทีป่ ระเทศไทย และสาหรับการใช้ชวี ติ
ของผูค้ นในประเทศด้วย ซึ่งส่งผลทาให้ทศิ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ เรื่อยๆ (รายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ในการท่องเทีย่ วคิดเป็ นประมาณ 10-12% ของ GDP ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ COVID-19) โดยการเปิ ดประเทศเต็มรูปแบบตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติทยอยกลับมาเทีย่ วประเทศไทยมากขึน้ เรื่อยๆ โดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม 10
เดือนแรกของปี น้ี อยู่ท่ี ประมาณ 7.6 ล้านคน ซึ่งวิง่ เข้าใกล้เป้ าหมายของ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทัง้ ปี ท่ี 10 ล้านคน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางจากประเทศในภูมภิ าคใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี หากทางการจีนเริม่ มี
การผ่อนคลายการกักตัวลดลงและยกเลิกการปิ ดเส้นทางบิน มากยิง่ ขึน้ จะทาให้คนจีนสามารถเดินทางออกท่องเทีย่ วต่างประเทศได้มาก
ขึน้ และคาดจะเป็ นปั จจัยบวกต่อการสนับสนุน การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการบินของไทย ทัง้ นี้ ก่อนการระบาดของ COVID-19 หรือ
ในปี 2562 นักท่องเทีย่ วจีนคิดเป็ นสัดส่วนทีส่ ร้างรายได้เข้าไทยสูงที่สุด และเดินทางเข้าไทยมากสุดราว 11 ล้านคน คิดเป็ น 25% ของ
นักท่องเทีย่ วทัง้ หมด
Figure 1: ผลการดาเนิ นงานตลาดหุ้นที่สาคัญทั ่วโลก

Figure 2: จำนวนนักท่องเทีย่ วเข้ำประเทศไทยแบ่งตำมรำยประเทศ

Source: BOT, Ministry of Tourism and Sport
Source: Bloomberg, Principal as of 31 October 2022
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Figure 3: การใช้จ่ายภาคบริการดีขึ้นใกล้ส่รู ะดับปกติ

Source : BOTas of 31 October 2022

ภาพรวมเศรษฐกิ จที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนตลาดหุ้น
ขณะทีเ่ งินเฟ้ อทัวไป
่ (Headline Inflation) ของประเทศไทยเดือนตุลาคม 2565 อยู่ท่ี 5.98% YoY เพิม่ ขึน้ อย่างชะลอตัวลงเป็ นเดือนที่ 2
โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการปรับลดของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงตามราคาน้ ามันตลาดโลก และราคาเนื้อสัตว์ แต่ราคาผักสดยังคงปรับขึน้
เนื่องจากสถานการณ์น้ าท่วมทาให้แหล่งเพาะปลูกได้รบั ความเสียหาย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ าท่วมในปั จจุบนั เริม่ คลี่คลาย ทาให้
ราคาผักสดมีแนวโน้มเข้าสู่ระดับปกติ ในส่วนของเงินเฟ้ อพืน้ ฐาน (Core Inflation) เดือนตุลาคม 2565 อยู่ท่ี 3.17% YoY เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
จาก 3.12% YoY ในเดือนกันยายน 2565 โดยได้รบั แรงกดดันจากต้นทุนการผลิต และค่าแรงทีป่ รับสูงขึน้ โดยสรุป อัตราเงินเฟ้ อทีร่ ะดับ
ดังกล่าวทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังสามารถขึน้ อัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็ นค่อยไปได้ โดย บลจ.พรินซิเพิล คาดจะมีการปรับขึน้
ดอกเบี้ยทีร่ ะดับ 0.25% อีกครัง้ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะทาให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายเข้าสู่ระดับ 1.25% ซึ่งถือว่าเป็ นการดาเนิน
นโยบายการเงินทีไ่ ม่เข้มงวดเท่าทางฝั ง่ ของเฟดหรืออีซบี ี เนื่องจากทัง้ สองธนาคารกลางของสหรัฐฯ และยุโรปจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้นโยบาย
การเงินตึงตัวทีเ่ ร่งตัวอย่างมากในการขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อควบคุมเงินเฟ้ อทีอ่ ยู่ในระดับสูง โดยแนวโน้มการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ค่อยเป็ นค่อยไป ย่อมสะท้อนต่อโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยทีม่ ากกว่าฝั ่งสหรัฐฯ และยุโรป และ
หลายประเทศโดยรวม (อ้างอิง Figure 6) ส่งผลสะท้อนต่อ Earnings revision และ Foreign Fund Flow ที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทย
ทีเ่ ป็ นบวกและดีกว่าภูมภิ าค (YTD) นอกจากนั้น้ ยอดส่งออกของประเทศไทยเดือนกันยายน 2565 เพิม่ ขึน้ +7.8%YoY ขยายตัวต่อเนื่อง
19 เดือน นาโดยกลุ่มอุตสาหกกรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเกษตร และรัฐบาลยังมีการเตรียมออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิม่ เติม
ในช่วงปลายปี น้ี
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Figure 4: เงิ นเฟ้ อทั ่วไปเริ่มชะลอตัว

15 November 2022
Figure 5: อัตรำดอกเบีย้ นโยบำยไทย VS สหรัฐ

Source: Bloomberg, Principal as of 2 November 2022
Source: Trade Policy and Strategy Office

Figure 6: เปรียบเทียบประมาณการการเติ บโตของเศรษฐกิ จ

Source: Bloomberg and IMF data as of October 2022

SET Index ยังมีการซือ้ ขายในระดับตา่ กว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง แรงหนุนจากฟันด์โฟลว์ดีต่อเนื่ อง
ตลาดหุ้น ไทยยัง มีปั จ จัย พื้น ฐานที่แ ข็ง แกร่ ง และมี ก ารประเมิน มูลค่ า (Valuation) ที่น่ า ดึง ดูด (พิจ ารณาจาก PER) จากข้อ มูลของ
Bloomberg นักวิเคราะห์ในตลาดได้ปรับประมาณการกาไรบริษทั จดทะเบียนในไทยอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ในช่วงปลายปี 2563 จนกระทัง่
เริม่ เข้าสู่ระดับปกติ สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID19 ในประเทศทีด่ ูดขี น้ึ และการผ่อนคลายกฎระเบียบต่อนักท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง
ขณะทีเ่ งินลงทุนต่างชาติ (Foreign Fund Flow) ก็ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยต่อเนื่องเช่นกัน โดยตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 นักลงทุนต่างชาติ
ได้กลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุน้ ไทยมูลค่าสูงถึง 2 แสนกว่าล้านบาท และทีส่ าคัญมูลค่า (Valuation) ของตลาดหุน้ ไทยอยู่ในระดับต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต โดยปั จจุบนั มี Forward P/E 12 เดือนที่ 15.04 เท่า หรือทีป่ ระมาณ -0.8 SD ซึ่งถือว่ายังเป็ นโอกาสในการลงทุน
ในตลาดทีม่ กี ารซื้อขายทีไ่ ม่แพงเกินไปเทียบกับภาพเศรษฐกิจทีค่ าดว่าปรับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง ขณะทีน่ ักลงทุนต่างชาติมคี วามเชื่อมั ่นเมื่อ
ดูจากทิศทาง Foreign Fund Flow
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Figure 7: การคาดการณ์กาไรของบริษทั จดทะเบียนใน
อีก 12 เดือนข้างหน้ า

15 November 2022
Figure 8: เปรียบเทียบการปรับประมาณการกาไรของบริษทั
จดทะเบียน (YTD)

Source: Nomura
Source: Bloomberg, Principal as of 2 November 2022

Figure 9: เงิ นลงทุนต่างชาติ ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย
ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2021

Figure 10: เปรียบเทียบเงินลงทุนต่ำงชำติในภูมิภำคตั้งแต่ตน้ ปี ถึง
วันที่ 2 พ.ย. 2565

Source: Bloomberg, Principal as of 2 November 2022

Source: Finansia , Principal as of 2 November 2022

Figure 11: มูลค่าของ (Valuation) SET Index อยู่ในระดับที่น่าสนใจ

Source: Bloomberg, Principal as of 2 November 2022
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กลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนา
บลจ.พรินซิเพิล มองว่าการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายอย่างสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็ นทิศทางภาพรวม
เศรษฐกิจ นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และการประเมินมูลค่าของตลาดหุน้ ทีย่ งั ไม่แพง เราจึงแนะนานักลงทุนสามารถ
ทยอยซื้อสะสมกองทุนหุน้ ไทยได้ โดยมีเป้ าหมายกรอบการลงทุนดัชนี SET Index ในช่วง 1,550–1,650 จุด ในช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี
2565 (โดยแนะนาทยอยซื้อในช่วงทีด่ ชั นีอยู่ในระดับ 1,550–1,600 จุด และขายในช่วงระดับ 1,600–1,650 จุด) และมีเป้ าหมาย SET
Index ช่วง 1,675 – 1,700 สาหรับช่วงไตรมาส 1 ปี 2566
แนะนา 2 กองทุนหุ้นไทย บลจ.พรินซิ เพิ ล
กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น และผลการดาเนิ น งานย้อ นหลัง ที่น่ า สนใจโดยผลการดาเนิ น งานของกองทุ น ทัง้ สองกองทุ น มีผ ลการดาเนิ น งา น
อยู่ในอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ กองทุนในกลุ่มประเภทเดียวกัน (Peers) ในอุตสาหกรรม และทัง้ สองกองทุนมีผลการดาเนินงาน
กล่าวคือมีผลการดาเนินงานอยู่ใน Q1 (ควอไทล์ 1) ในช่วงตัง้ แต่ต้นปี และ 6 เดือนย้อนหลังเมื่อเปรียบเทียบกับ Peers ในอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565) (ข้อมูลเพิม่ เติมใน Fund Factsheet และ Morningstar)
เน้ นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ จากดอกเบีย้ ขาขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมธีมเปิ ดเมืองและการเลือกตัง้ สนับสนุน
การบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยว
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ไทย ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL TDIF)
เป็ นกองทุนทีม่ กี ารลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานแข็งแกร่งและหุน้ ทีม่ ี Dividend Yield ในระดับสูง เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโต
ล้อตามเศรษฐกิจของประเทศและสามารถจ่ายเงินปั นผลในอัตราผลตอบแทนทีส่ ูงกว่า SET Index โดยปั จจุบนั ให้น้ าหนักการลงทุน
ในบริษทั ทีส่ ามารถรักษาอัตรากาไรได้ หรือบริษทั ทีไ่ ด้ประโยชน์จากดอกเบีย้ ขาขึน้ เข่น กลุ่มธนาคาร และกลุ่มประกันชีวติ หรือกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมที่ไ ด้รบั ประโยชน์ จากการเปิ ดประเทศและการเลือกตัง้ เช่ น กลุ่ ม ท่ อ งเที่ยว โรงแรม และสนามบิน , กลุ่ ม ค้าปลีก
และกลุ่มสื่อ
Figure 12: ผลการดาเนิ นงาน PRINCIPAL TDIF

Source: Fund Factsheet ของกองทุน 31 October 2022
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Figure 14: ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน 5 อันดับแรก

Source: Fund Factsheet 30 September 2022
Source: Fund Factsheet 30 September 2022

• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้ (PRINCIPAL EEF)
เป็ นกองทุนทีม่ กี ารลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ัจจัยพืน้ ฐานแข็งแกร่งและมีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ซึง่ ทาให้พอร์ต
การลงทุนสามารถเติบโตได้อย่างยั ่งยืนและมีประวัตกิ ารจ่ายปั นผลทีต่ ่อเนื่อง โดยจะลงทุนในหุน้ ประมาณ 50-70 ตัว และมีกลยุทธ์
การกาหนดน้าหนักหุน้ แต่ละตัวล้อตามกับดัชนี SET100 และได้รบั รางวัล Morningstar 4 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
Figure 15: ผลการดาเนิ นงาน PRINCIPAL EEF

Source: Fund Factsheet ของกองทุน 31 October 2022

Figure 16: กลุม่ อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Figure 17: ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน 5 อันดับแรก

Source: Fund Factsheet 30 September 2022
Source: Fund Factsheet 30 September 2022
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คาเตือน : ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน / ผูล้ งทุนควรศึกษาผลการดาเนินงาน
ของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจ / ผลการดาเนิน งานในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต Morning Star Copyright @ 2022 บริษทั มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลทีป่ ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็ นกรรมสิทธิ ์
ของบริษทั มอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการข้อมูล / (2) บริษทั ขอสงวนสิทธิในการท
์
าซ้า หรือเผยแพร่ / (3) บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบต่อความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทุกกรณีจากการนาข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล การดาเนินงานใน
อนาคต

ติ ดต่อขอข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่:
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทร 02 686 9500
สามารถดูขอ้ มูลได้ท่ี website: www.principal.th
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