
   

mInsight Monthly Report อปัเดตขา่วสารการลงทนุส าหรบัลกูคา้เมอืงไทยยนูติลงิค ์

 สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนตุลาคม โดยหุ้นโลกปรับขึ้น 5.03% ขานรับการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่

ออกมาดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ และการยังไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะปานกลางถึงยาวตลาดหุ้นยังมีแนวโน้ม

ปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ในระยะส้ันยังมีแนวโน้มผันผวนจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจท าให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลง และ

ผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ที่ปัจจุบันต้องชะลอการผลิตจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต อย่างไรก็ดี  เรามองว่า

ปัญหาข้างต้นจะทยอยลดลง เมื่อประเทศต่างๆ มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น และท าให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ ซึ่งสถานการณ์

ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการลงทุนในระยะยาว 

 

ขอ้แนะน ำกำรลงทุน 

Note:  และ แสดงถึงการปรับเปลี่ยนจากเดือนก่อนหน้า 
 

ลด คงท่ี เพ่ิม

ตลาดเงิน
ลดการถือครองเงินสด เพ่ิมการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง  เน่ืองจากมีมุมมอง

บวกต่อภาวะการลงทุนตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
K-CASH -

ตราสารหน้ีใน

ประเทศ

แม้ทิศทางดอกเบ้ียมีแนวโน้มสูงขึน้ตามต่างประเทศ (เป็นลบต่อตราสารหน้ี) 

แต่กองทุนแนะน าจะได้ประโยชน์จาก Credit Spread ท่ียังสูงกว่าค่าเฉล่ีย

ระยะยาว ท าให้มีโอกาสปรับแคบลง (เป็นบวกต่อตราสารหน้ี)

KFAFIX-A
K-CBOND,

 K-FIXEDPLUS

ตราสารหน้ี

ต่างประเทศ

ทิศทางดอกเบ้ียปรับตัวสูงขึน้ (เป็นลบต่อตราสารหน้ี) แต่ในระยะส้ันท่ีมีความ

ผันผวนสูง ตราสารหน้ีจะเป็นสินทรัพย์ท่ีช่วยกระจายความเส่ียงได้ดี
KF-CSINCOM -

ตราสารทุนใน

ประเทศ

ลุ้นการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คาดการณ์ก าไรไตรมาส 4 น่าจะทยอยดี

ขึน้จากการเปิดประเทศ แต่ระดับราคายังแพง
K-STAR 1AMSET50

ตราสารทุน

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีในระยะกลางถึงยาว แต่ระยะส้ันหุ้นอาจผันผวนจาก

ระดับราคาท่ีแพง และอัตราเงินเฟ้อท่ีอาจสูงช่ัวคราว

TMBGQG,

 LHGEQ-A
Principal GOPP

อสังหาริมทรัพย์
ตัวเลขผู้ติดเช้ือปรับตัวลดลง เร่ิมผ่อนคลายล็อกดาวน์ น าไปสู่ Theme 

reopening และการปรับประมาณการเงินปันผลขึน้
K-PROPI

TMBPIPF,   

Principal iPROP-D

ทองค า เน้นลงทุนระยะยาวเพ่ือช่วยกระจายความเส่ียงในภาวะตลาดหุ้นผันผวน K-GOLD -

กองทุน
น ้าหนักการลงทุน

มุมมองการลงทุน กองทุนแนะน า กองทุนทางเลือก

สรุปภำพรวมกำรลงทุน 
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 เรำแนะน ำให้ลูกค้ำเมืองไทยยูนิตลิงค์เลือกลงทุนตำมพอร์ตโฟลิโอที่บริษัทแนะน ำ เพื่อลดควำมผันผวนและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว 

 ส ำหรับลูกค้ำเมืองไทยยูนิตลิงค์ที่เลือกลงทุนเอง ท่ำนสำมำรถพิจำรณำมุมมองกำรลงทุนตำมควำมเห็นของบริษัทเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของท่ำน ดังตำรำง

ด้ำนล่ำง 
 

ประเด็น 

การลงทุน 

 

 การลงทนุในหุน้โลกมีโอกาสผันผวนในระยะสัน้ แต่ในระยะยาวยงัมมีุมมองเปน็บวก : เศรษฐกิจโลกเผชิญแรงกดดันในช่วงนี้จากตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่ง

สูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่หยุดชะงัก และความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลาง

ต่างๆ น าโดยเฟด เริ่มส่งสัญญาณลดสภาพคล่องออกจากตลาด สะท้อนไปยังผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เรามองว่า

ผลกระทบของเงินเฟ้อจะทยอยคล่ีคลาย ระยะยาวหุ้นโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจ 

 แนวโน้มก าไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น แต่ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ที่ต้องเร่งสะสมหุ้นไทย : ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศปรับลดลงต่อเนื่อง น าไปสู่

การประกาศคลายล็อกดาวน์ แต่การบริโภคในประเทศยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังต ่า ประกอบกับหนี้ภาคครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูง โดยทิศทางก าไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกใหม่ ประกอบกับระดับราคาที่

แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้คาดว่าเม็ดเงินจากต่างชาติจะไม่เร่งเข้าสะสมหุ้นไทย จึงคงค าแนะน า Neutral ส าหรับการลงทุนในหุ้นไทย  

 คงมุมมอง Neutral ต่อตราสารหนี้ : เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันให้ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาตราสาร
หนี้ อย่างไรก็ดี ในระยะส้ันที่อาจมีความผันผวนได้สูง ตราสารหนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี 

 อัตราเงนิปนัผลของกลุม่อสงัหารมิทรัพยป์หีนา้ มีความน่าสนใจทีร่ะดับ 5-6% โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของไทยและสิงคโปร์มีแนวโน้มการปรับตัว

สูงขึ้นของก าไรในปีหน้า ตามการปรับตัวขึ้นของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายหลังการคลายล็อกดาวน์  

 

พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัอยำ่งพอรต์โฟลิโอแนะน ำส ำหรบัผู้ลงทุนแต่ละระดับควำมเส่ียง 

ผลกำรด ำเนินงำนของพอรต์โฟลิโอตำมระดบัควำมเส่ียง 

 

 

 

 

ระดบัความเสีย่ง 

ของพอรต์โฟลโิอ 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 

3 เดอืน 6 เดอืน ตั้งแตต่น้ป ี 1 ป ี 3 ป ี(ตอ่ป)ี 

เสีย่งสงูมาก 3.1% 4.0% 8.9% 19.7% 6.9% 

เสีย่งสงู 1.6% 3.0% 6.1% 14.4% 7.7% 

เสีย่งปานกลาง 1.5% 2.4% 5.1% 11.8% 6.6% 

เสีย่งปานกลางคอ่นต า่ 0.8% 1.9% 3.8% 9.3% 5.7% 

เสีย่งต า่ -0.1% 1.2% 1.9% 5.2% 4.1% 

 ข้อมูล ณ 31/10/2564 

หมายเหตุ  

1. ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสีย่ง มีการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของแต่ละพอร์ตโฟลิโอ ภายใต้สมมติฐานทีผู่้จัดท า ใช้

ข้อมูลทีเ่กิดขึ้นในอดีต รวมถึงการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตระยะ10 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการจัดท าตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอด้วยวิธี Mean-Variance อย่างไรก็ดี ตัวอย่างพอร์ดโฟ

ลิโอไมม่ีการรับประกันผลการด าเนินงานหรือผลตอบแทน และมิได้รับประกันว่าผูล้งทุนจะไดร้ับผลตอบแทนที่คาดหวังตามที่แสดงไว้ นอกจากน้ีผลการด าเนินงานในอดีตของตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอแนะน า มิได้

เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลส าคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุน ทั้งน้ี ผู้ลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น เน่ืองจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 

2.  ส าหรับผลการด าเนินงานในระยะที่ต ่ากว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนแบบตามช่วงระยะเวลา (Holding period return) 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ จำกตวัอยำ่งพอรต์โฟลิโอตำมระดบัควำมเส่ียง 

ประเภทสนิทรพัย ์ ชือ่กองทนุ 
ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 

3 เดอืน 6 เดอืน ตัง้แตต่น้ป ี 1 ป ี 3 ป ี(ตอ่ป)ี 

Money Market  K-CASH  0.07% 0.13% 0.20% 0.26% 0.81% 

Fixed Income  KFAFIX-A -0.33% 0.77% 0.79% 1.68% 2.46% 

Foreign Fixed Income  KF-CSINCOM 0.14% 1.20% 2.15% 6.23% 4.00% 

Thai Equity  K-STAR 11.18% 5.52% 16.19% 36.82% 1.82% 

Global Equity  TMBGQG  2.74% 7.31% 15.88% 29.47% 18.19% 

Global Equity  LHGEQ-A 1.55% 3.52% 10.62% 31.67% 23.33% 

Property Fund  PRINCIPAL iPROP 1.01% 2.41% 1.94% 10.01% 3.00% 

Gold  K-GOLD  -2.92% 0.57% -5.18% -4.98% 11.45% 

ข้อมูล ณ 31/10/2564 

ค าเตือน: ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

เครื่องมือดูแลกรมธรรม์ส ำหรบัลูกค้ำเมืองไทยยูนิตลิงค์ 

 

Tips of the Month 
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