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Investment Strategy
เน้นการลงทุนในกลุ่ม High Potential “จีน” และ “เวียดนาม” โดดเด่นสุดในกลุ่ม

ต่อเนื่องจากค าแนะน าการลงทุนในหุน้จนี โดยเพ่ิม หุ้นเวียดนาม เข้ามาใน Lists การลงทุนที่น่าสนใจในปัจจุบัน ด้วยเศรษฐกิจที่ยงั
เติบโตได้สูงตอ่เนื่องจากปีก่อนหน้า โดยนักวิเคราะหค์าดการณ์ตวัเลข GDP Growth 2023 ที่ 6.2% ซึ่งสูงที่สดุในกลุม่ตลาด Emerging 
Markets และ EPS Growth 2023 สูงที่ +13.2% นอกจากนี้ในปัจจบัุน Vietnam Index ซื้อ-ขาย อยู่ในระดับ Forward P/E 10.16 เท่า 
จากค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 14.59 เท่า คิดเป็นระดับ -2 S.D. และเป็นระดับทีถู่กที่สุดในรอบ 3 ปีอีกด้วย

China and Vietnam Fund Series

- China equity fund    :    KT-ASHARES-A
- China sector fund     :    UCHI, TCHCON
- Vietnam Fund            :    PRINCIPAL-VNEQ-A

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีทิศทางฟื้ นตวั น าโดยฝ่ังเอเชียอย่างจนี 
และ ฮ่องกง ส่วนฝ่ังตะวนัตกอย่างสหรัฐฯเริม่ฟื้ นตวัตามมา หลัง
ตัวเลขเงินเฟอ้เริ่มชะลอตัว พรอ้มกับ Bond Yield ที่ปรับตัวลง 
ในขณะที่สินทรัพย์ทางเลอืกอย่าง ทองค า เริ่มมีทิศทางฟื้ นตัวขึน้
เช่นเดียวกัน

โดยในช่วงครึ่งเดือนแรกของปี 2023 ตลาดหุ้นจีน 
Outperform อย่างโดดเดน่ +4.8% (CSI300) เช่นเดียวกับ
ดัชนีHSI ที่ปรับตัวเพ่ิมขึน้ +7.9% จากประเดน็การเปิดเมืองของ
จีน นอกจากนี้ Bond Yield ที่ปรับตัวลดลงจาก 3.9% สู่ระดบั 
3.5% ในปัจจุบัน พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่มีทิศทาง
ชะลอตัว หนุนหุ้นกลุ่ม Growth ให้กลับมาฟื้ นตัว สะท้อนจาก 
NASDAQ Index ที่ปรับตัว +6.6% ได้ในปัจจบัุน

ส าหรับสินทรัพยท์างเลือกเริม่ฟื้นตวัเช่นเดยีวกัน อาทิ 
ทองค า โดยสถิติย้อนหลัง 30 ปี พบว่าในปีที่เงินเฟอ้สูงกวา่ 2% 
(ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 4.3%) ทองค ามักจะสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจที่สูงราว 10%นอกจากนี้ทองค ายงั
มีความสามารถในการ Hedging ความเสีย่งของเศรษฐกิจขาลง
อีกด้วย

สินทรัพย์เส่ียงฟื้ นตัว หุ้น ทองค า ฟื้ นตัว
เด่น พร้อมปัจจัยสนับสนุน
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สหรัฐฯ : ติดตามผลประกอบการหุ้นกลุม่การเงิน อาทิ 
Goldman Sachs และ Morgan Stanley ที่จะประกาศ
ในสัปดาห์นี้

ญี่ปุ่น : ติดตามการประชุม BoJ ถึงมุมมองเศรษฐกิจ 
และมุมมองการบริหารดา้นนโยบายการเงินในอนาคต

UTILITY & 

INFRASTRUCTURE

การลงทุนมีความเส่ียงผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่ อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเ นินงานในอนาคต (66) 2633-
6000 กด 2 กด 0



Fund Comments
Fund Comments

ธุรกิจCloud Computing และCybersecurity เป็นกลุ่มที่รายได้มีความสม ่าเสมอ
(Recurring income) จากฐานลูกค้าเดิมและมีการเตบิโตจากการใชง้านของฐาน
ลูกค้าใหม่ เนื่องจากสินค้าบริการเหลา่นี้มคีวามส าคัญในการชว่ยลดต้นทุนและลด
ความเสี่ยงให้กับภาคธุรกิจ โดยBloomberg Consensus ประเมินการเตบิโตของ
รายได้หุ้นกลุ่มCloud และCybersecurity ในช่วง 1 ปีข้างหน้าไว้ทีร่ะดบั6.8% 
และ 164.6% ตามล าดบัสะท้อนว่าหุน้สองกลุ่มนี้เป็นธุรกิจHigh Demand ที่เตบิโต
สวนทางภาวะเศรษฐกิจ

TCLOUD / 
TCYBER

TCHCON / UCHI

PRINCIPAL 
VNEQ-A

IMF คาดว่าเศรษฐกิจเวยีดนามมีแนวโน้มเตบิโตได้ในระดบั6.2% ในปี2023 
ในขณะที่ เศรษฐกิจโลกคาดวา่จะเติบโตไดเ้พียง 1.7% โดยเวยีดนามจะได้รบัปัจจยั
บวกจากการบรโิภคภายในประเทศที่ยังขยายตวัอย่างรวดเรว็ รวมถึงเมด็เงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์EPS ปี 2023 
ของตลาดหุ้นเวียดนามจะเตบิโตสูงถึง+13.2% YoY ในขณะที่Valuation ซื้อขาย
ที่ระดับForward P/E เพียง 10.6 เท่า ใกล้เคียงจุดต ่าสุดในรอบ 10 ปี เรามองว่า
ราคาหุ้นที่ปรับตวัลงถือเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนระยะยาว
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หุ้นกลุ่ม Healthcare ถือเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม High Demandที่ผลประกอบการ
เติบโตได้อย่างสม า่เสมอแม้ในชว่งเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทในอุตสาหกรรมมี
อ านาจในการปรับขึน้ราคาสินค้าตามเงินเฟ้อ (Pricing Power) ส่งผลให้สามารถ
รักษาอัตราก าไรขัน้ตน้ได้ถึง 70% โดยในช่วงที่เกิดRecession 4 ตลอดระยะเวลา 
20 ปีที่ผ่านมา หุ้นกลุ่ม Biotech ถือเป็นหุ้น Healthcare ที่มีความแข็งแกรง่ของ 
earningsมากที่สุด โดยก าไรสามารถเตบิโตเฉลี่ยไดสู้งถึง 11% ในช่วงเศรษฐกิจ
ชะลอตัวและยังมอัีตราการเติบโตระยะยาวของก าไรโดยเฉลี่ยทีสู่งถึง 18% CAGR

เศรษฐกิจจีนในปี 2023 มีแนวโน้มกลับมาขยายตวัถึง 4.6% โดยได้รบัอานิสงค์
จากการเปิดประเทศและมาตรการผอ่นคลายภาคอสังหารมิทรพัย์ โดยกลุม่
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีอัตราการเตบิโตของก าไรที่โดดเดน่ ได้แก่ ธุรกิจ
การแพทย์ (+40% YoY) และธุรกิจการบรโิภค (+30% YoY) ทั้งนี้ Valuation
ของหุ้นทั้งสองกลุ่มยังอยู่ต ่ากวา่ระดบัค่าเฉลีย่ระยะยาว ท าให้ยังมี Upside ถึง 
12%-19% ตามล าดบั หากกลับขึ้นมาซือ้ขายที่ระดบัค่าเฉลีย่

การลงทุนมีความเส่ียงผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่ อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเ นินงานในอนาคต (66) 2633-
6000 กด 2 กด 0

TMBGF

Bond

หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้เดือน ธ.ค. ลดลงสูร่ะดบั 6.5% ถือเป็นการลดลงแบบ 
MoM เป็นครั้งแรกนับตัง้แตเ่ดอืน พ.ค. 2020 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 10 ปีของสหรัฐฯปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 3.49% เรามองว่าBond yield ได้
ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2023 ตามแนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟอ้ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลใหร้าคาตรา
สารหนี้ปรับตัวเพ่ิมขึน้ นอกจากนี้ กองทุนหลักมี Yield to maturityที่สูงถึง 
6.02% ถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่นา่สนใจ
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การลงทุนมีความเส่ียงผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่ อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเ นินงานในอนาคต (66) 2633-
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BoJ Meeting

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เผยว่าจีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ราว 60,000 
ราย ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.-12 ม.ค. วารสารเนเจอร์ เมดิซีน คาดว่า ชาวปักกิ่งเกือบทั้งหมดจะติดเช้ือ
โควิด-19 ภายในส้ินเดือนนี้ สะท้อนการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จีน-ฮ่องกงกลับมา
เปิดบริการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสองฝั่ งเป็นคร้ังแรกในรอบ 3ปี

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไป (รวมอาหารและพลังงาน) เดือนธ.ค. ปรับตัว
ข้ึน 6.5%YoY นับเป็นการปรับข้ึนน้อยที่สุดต้ังแต่ต.ค. 2564 และหากเทียบรายเดือนคิดเป็น
ปรับตัวลง 0.1%MoM ซ่ึงเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบกว่า 2 ปีคร่ึง หลังประกาศตัวเลขตลาด 
(CME FedWatch) คาดว่า Fed จะปรับข้ึนดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.25% ในการประชุมวันที่ 1 
ก.พ.

รูปที่ 1 : US Inflation

Source: BBC, US Bureau of Labor Statistics

Sojern แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลช้ันน าส าหรับการท่องเที่ยว เผยยอดการค้นหาเที่ยวบิน
ในช่วงตรุษจีน ประเทศไทยเป็นปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวทั่วโลกสูงสุดเป็น
อันดับ 1 ในปีนี้ คาดว่าจะช่วยดันให้อุสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยฟื้ นตัวได้ในปีนี้

อัตราเงนิเฟอ้สหรฐัชะลอตวัลงตามคาด

ไทยเป็นปลายทางอนัดบั 1 ของโลกในเทศกาลตรษุจนี

จีนเดนิหนา้เปิดบรกิารรถไฟเชือ่มจนี-ฮอ่งกง ทา่มกลางการแพรร่ะบาด

รูปที่ 2: Destination Country 

Source: Sojern
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