
Monthly Report
มิถุนายน 2565

ภาพรวมตลาด

tsp1-preserver

1

ตราสารหน้ี้�

ในเดืือนมิถุนายน ตลาดืส่่วนใหญ่่ปิิดืในแดืนลบจากผลกระทบของตัวเลขเงินเฟ้้อท่�สู่งกว่าคาดื กดืดัืน
ให้เฟ้ดือาจข้�นดือกเบ่�ยเร็วและแรงข้�น  ผูล้งทุนจ้งหนักลับไปิให้ความส่นใจต่อแนวโน้มการเติบโตท่�ตำาลง 
และความเส่่�ยง stagflation ท่�เพิิ่�มข้�น

แรงกดดันเงนิเฟ้อ้ท่ี่�เพิ่่�มขึ้้�นและสภาวะที่างการเงนิ
ท่ี่� ตึึ ง ตัึวส่งผลใ ห้้ อัตึราดอกเบี้่� ย สูงขึ้้� นและ
พิ่ันธบี้ัตึรรัฐบี้าลทัี่�วโลกปรับี้ตัึวลง 1.1% ส่วน
ตึราสารห้น่�เอกชน ส่วนต่ึางอัตึราผลตึอบี้แที่น
กว้างขึ้้�นอย่างมาก ส่งผลให้้ดัชน่ตึราสารห้น่�
เอกชนทัี่�วโลกลดลง 3.6% ขึ้ณะท่ี่�ตึราสารห้น่�เส่�ยง
สูงทัี่�วโลกลดลงรุนแรงท่ี่�สุด (-7.3%)

ในตึลาดตึราสารห้น่�ไที่ย อัตึราดอกเบี้่�ยยังม่แนว
โน้มสูงขึ้้�นเน่�องจากแรงกดดันด้านเงนิเฟ้อ้และการ
เปล่�ยนเป็นท่ี่าท่ี่ใชน้โยบี้ายคุุมเขึ้้มมากขึ้้�นจากที่าง
ธปที่. ขึ้ณะเด่ยวกัน ส่วนต่ึางอัตึราผลตึอบี้แที่น
ตึราสารห้น่�เอกชนกว้างขึ้้�นเล็กน้อยและม่ผลการ
ดำาเน่นงานท่ี่�ตึำากว่าพิ่ันธบี้ัตึรรัฐบี้าล โดยในภาพิ่
รวม ดัชน่ตึราสารห้น่�ไที่ยลดลงเล็กน้อย 0.06%

สถานี้การณ์์ตลาดโลก สถานี้การณ์์เอเชียี / ไทย
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ณ ส่ถานการณ์ตอนน่� เรายังใช้ค้วามระมัดืระวังโดืยเน้นมากข้�นในเร่�องการกระจายความเส่่�ยง เรามอง
หาแหล่งท่�มาของผลตอบแทนท่�แท้จริงท่�เป็ินบวกและสิ่นทรัพิ่ย์ท่�ช้ว่ยป้ิองกันผลกระทบจาก stagflation

แนี้วทางการรบัมือ

มุมมองการลงทุนี้จากผู้้้เชีี�ยวชีาญ

ตลาดืตราส่ารหน่�ยังร่วงลงต่อเนื�องในช้่วงหลายสั่ปิดืาห์ท่�ผ่านมาจากเงินเฟ้้อท่�เร่งตัวข้�นมาก การ
ดืำาเนินการของธนาคารกลาง และความกังวลท่�เพิิ่�มข้�นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์เหล่าน่�
ยำาเตือนถึงการเปิล่�ยนแปิลงเช้งิระบบ ซ้ึ่�งเราได้ืเห็นการกลับมาของความเส่่�ยง stagflation และความ
พิ่ยายามของธนาคารกลางต่างๆ ในการรักษาความน่าเช้่�อถือ นอกจากน่� ส่งครามรัส่เซีึ่ย-ยูเครนท่�
ดืำาเนินมานานกว่า 4 เดืือน ช้ี�ว่าปิจัจัยทางภูมิูรัฐศาส่ตร์ยังคงมบ่ทบาทส่ำาคัญ่ในการกำาหนดืส่ถานการณ์
ทั�งด้ืานเศรษฐกิจมหภูาคและการเงิน โดืยเรามอง 4 ธม่หลักส่ำาหรับผูล้งทุน

หุ้นี้ การม่มุมมอง underweight อย่างมากต่ึอกลุ่ม global bonds ม่คุวามสมเห้ตึุสม
ผลน้อยลง เราจ้งมุ่งให้้เก่ดคุวามสมดุลมากขึ้้�นระห้ว่าง global bonds และตึราสาร
ห้น่�ในประเที่ศ โดยกลุ่มตึราสารห้น่�โลกนั�นม่พัิ่นธบัี้ตึรรัฐบี้าลท่ี่�นำาเสนอมูลคุ่าน่าสนใจ
ได้บี้้าง และตึอนน่�ก็ถึึงเวลาจัดพิ่อร์ตึท่ี่�ม่ duration แบี้บี้เป็นกลางมากขึ้้�น และพิ่ร้อม
เผชญิกับี้คุวามแตึกต่ึางขึ้องนโยบี้ายการเงนิ เรายงัเน้น duration ท่ี่�ตึำาสำาห้รับี้ตึราสาร
ห้น่�ในประเที่ศ เน่�องจากแรงกดดันดอกเบ่ี้�ยและเงนิเฟ้อ้ท่ี่�สูง รวมทัี่�งการท่ี่� ธปที่. เปล่�ยน
มาแสดงท่ี่าท่ี่พิ่ร้อมคุุมเขึ้้มที่างการเงนิ ส่วนตึราสารห้น่�เอกชน  เรามองบี้วกต่ึอกลุ่ม
ท่ี่�พิ่ร้อมรับี้ม่อกับี้ภาวะชะลอตัึว เช่น ตึราสารห้น่�ระดับี้ Investment Grade ขึ้อง
สห้รัฐ

Theme 1

เศรษฐก่จโลกกำาลังชะลอตัึวและภาวะเงนิเฟ้้อแบี้บี้ย่ดเย่�อที่ำาให้้ธนาคุารกลางต้ึอง
คุุมเขึ้้มสภาวะการเงิน การประเม่นสถึานการณ์ห้ลักขึ้องเราไม่ได้มุ่งท่ี่�การเก่ด
เศรษฐก่จถึดถึอยทัี่�วโลก แต่ึเราเห็้นคุวามแตึกต่ึางท่ี่�ม่นัยยะ ตัึ�งแต่ึภูม่ภาคุท่ี่�ม่
คุวามเส่�ยงเชน่ยุโรป และภมูภ่าคุท่ี่�คุาดว่าจะมคุ่วามน่าสนใจนั�นคุ่อจีนในชว่งคุร้�ง
ห้ลังขึ้องปีน่�

ความเส้�ยง stagflation เพ่�มขึ้้�นี้
ท่ามกลางความแตกต่าง
ระหวา่งภ้ม่ภาค

Theme 2

การผสมผสานนโยบี้ายจำาเปน็ต้ึองห้าจุดสมดลุให้มใ่นขึ้ณะท่ี่�ธนาคุารกลางส่วน
ให้ญ่เริ�มต้ึนวัฏจักรการปรับี้ข้ึ้�นดอกเบี้่�ย เราเช่�อว่าการขึ้าดดลุการคุลังจะลดลง
แต่ึน่าจะอยู่เห้น่อระดับี้ก่อนเก่ดการระบี้าดให้ญ่

การผู้สมผู้สานี้นี้โยบาย
เพื�อให้เก่ดความสมดุลใหม่

Theme 3

สงคุรามในยูเคุรนจะส่งผลระยะยาวต่ึอการจัดระเบี้ย่บี้ที่างภูมรั่ฐศาสตึร์และการ
เปน็พัิ่นธมต่ึรระห้ว่างประเที่ศ โดยในสห้รัฐ ปญัห้าต่ึดขัึ้ดที่างการเมอ่งภายห้ลัง
การเล่อกตัึ�งระยะกลางจะสร้างคุวามท้ี่าที่ายต่ึออำานาจที่างการเมอ่งขึ้องสห้รัฐ
และลดศักยภาพิ่ในการดำาเน่นการด้านการคุลัง

แรงกระเพื�อม
ทางภ้ม่รฐัศาสตร์
และส่�งรบกวนี้ทางการเมือง

Theme 4

สงคุรามท่ี่�ดำาเน่นมาอย่างต่ึอเน่�องในยูเคุรนที่ำาให้้เก่ดมุมมองต่ึอกลุ่ม EM ใน
ภาพิ่ย่อยและเก่ดคุวามแตึกต่ึางมากขึ้้�น ดังนั�นการตึอบี้สนองต่ึอนโยบี้ายการ
เงนิจะแตึกต่ึางกันไปในแต่ึละประเที่ศ ซึ่้�งในเอเชยีเราเช่�อว่าเศรษฐก่จจีนใกล้ถึึงจุด
กลับี้ตัึวเน่�องจากการใชน้โยบี้ายผ่อนคุลาย

ตลาดเก่ดใหม่ถ้กแบ่ง
ให้มองในี้ภาพย่อย
มากขึ้้�นี้
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ผู้ลการดำาเน่ี้นี้งานี้พอรต์กองทุนี้

กลยุทธ์์การลงทุนี้

tsp1-preserver ปิรับตัวลดืลง 
-0.68% ด้ืวยส่าเหตุหลักจาก
การเปิดิืรับความเส่่�ยงใน global 
bondsโดืยการจัดืส่รรสิ่นทรัพิ่
ย์แบบแยกตามภููมิภูาค (UW 
Global bonds) ม่ส่่วนช่้วย
หนุนผลการดืำาเนินงาน ในทาง
กลับกัน การคัดืเลือกกองทุน
ภูายในกลุ่มตราส่ารหน่�โลกส่่ง
ผลลบต่อผลการดืำาเนินงานเชิ้ง
เปิรียบเท่ยบของพิ่อร์ต

ส่ภูาพิ่แวดืล้อมในปัิจจุบันช้ี�ถึงความจำาเปิ็นต้องม่การกระจายความเส่่�ยงเพิิ่�มเติมไปิทั�วทุกภููมิภูาค และ
ต้องพิ่ยายามเพิิ่�มความยืดืหยุ่นในการจัดืส่รรสิ่นทรัพิ่ย์ในพิ่อร์ต เราค่อนข้างช้อบท่�จะเปิดิืรับสิ่นทรัพิ่ย์
ท่�ส่ามารถปิกปิ้องพิ่อร์ตจากเงินเฟ้้อสู่งและการเติบโตตำาเพืิ่�อเพิิ่�มผลตอบแทนและลดืความเส่่�ยง

มอง duration ในทิศทางบวก โดืยปิรับ
ให้เปิ็นกลางมากข้�นโดืยค่อนข้างช้อบ
ตราส่าร Investment Grade ของส่หรัฐ
ระมดัืระวัง High Yield

• PIMCO GIS Global Bond Fund
• Wellington Global Bond”

ค่อนข้างช้อบ duration ท่�สั่�นในช้ว่ง
ท่�ม่แรงกดืดัืนดือกเบ่�ยปิรับตัวข้�น
และท่าท่ท่�พิ่ร้อมคุมเข้มนโยบายมาก
ข้�นของ ธปิท.

• Krung Thai Short Term FI Plus
• K Cash Management”

ตราสารหน้ี้�ต่างประเทศ ตราสารหน้ี้�ไทย

การคุำานวณผลการดำาเน่นงานยอ้นห้ลังอ้างอ่งสกุลเงนิบี้าที่ ผลการดำาเน่นงานท่ี่�แสดงคุำานวณจากอัตึราดอกเบ่ี้�ยสุที่ธข่ึ้องตึราสารท่ี่�มก่ารลงที่นุให้มแ่ละไม่รวมคุ่าใชจ่้ายท่ี่�จะเก่ดขึ้้�น ผลการดำาเน่นงานท่ี่�แสดง
คุรอบี้คุลุมระยะเวลา 12 เด่อนเต็ึมสำาห้รับี้แต่ึละปีปฏ่ท่ี่น ผล่ตึภัณฑ์์ต่ึางๆ ไมม่ก่ารรับี้ประกันผลการดำาาเน่นงานห้ร่อผลตึอบี้แที่น นอกจากน่� ผลการดำาเน่นงานในอด่ตึไมไ่ด้เปน็การรับี้ประกันห้ร่อเป็นตัึวบ่ี้งชี�ท่ี่�เช่�อ
ถ่ึอได้สำาห้รับี้ผลการดำาเน่นงานห้ร่อผลตึอบี้แที่นในปจัจุบี้นัห้ร่ออนาคุตึ และมไ่ด้รับี้ประกันว่าผู้ลงที่นุจะได้รับี้ผลตึอบี้แที่นท่ี่�คุาดห้วังตึามท่ี่�แสดงไว้ ข้ึ้อมูลแสดงผลการดำาเน่นงานไมร่วมคุ่านายห้น้าและคุ่าใชจ่้ายท่ี่�
เก่ดขึ้้�นจากการออกและการไถ่ึถึอนห้น่วยลงทุี่น และคุ่าบี้ริห้ารจัดการ ttb Smart Portfolio

ตราส่ารหน่�ในปิระเทศ ตราส่ารหน่�ต่างปิระเทศ เงินฝากและอื�นๆ

Benchmark

เดืือน พิ่.ค.

เดืือน มิ.ย.

Portfolio -0.68 -1.82 -3.40 -3.40 -3.53

1 
เดืือน

3 
เดืือน

6 
เดืือน

ตั�งแต่จัดืตั�งกองทุน
(% ต่อปิี)

Benchmark -0.54 -1.74 -3.28 -3.28 -3.10

-3.50

YTD

-3.16

1 
ปิี

Benchmark : Composite Index
+42% ThaiBMA Government Bond Index NR (1-3 Yrs.),+21% TBMA Short-term Government 
Bond Index,+7% ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs.)+30% BBg Global         
Aggregate TR Hdg THB,(ม่ผล 1 ก.พิ่. 2565)

-0.68%

ผู้ลตอบแทนี้เป็นี้บวก/ลบ 3 อันดัืบแรก

เก่ดจาก 
1. เงินส่ดื
2. K Cash Management 
3. Krung Thai Short Term Fixed Inc Plus
เป็นห้ลัก

เก่ดจาก 
1. Jupiter Dynamic Bond 
2. PIMCO GIS Income  
3. PIMCO GIS Glb Bd
เป็นห้ลัก

70 30

71.66 24.1

72.09 24.2

4.24

3.71

คำาเตือน : เน่�องจากกองที่นุไม่ได้ปอ้งกันคุวามเส่�ยงอัตึราแลกเปล่�ยนทัี่�งจำานวน ผู้ลงที่นุอาจขึ้าดทุี่นห้ร่อได้รับี้กำาาไรจากอัตึราแลกเปล่�ยนห้ร่อได้รับี้เงนิคุ่นตึำาากว่าเงนิลงที่นุเริมแรกได้ • การลงที่นุในกองที่นุมใ่ช่
การฝากเงนิและม่คุวามเส่�ยงขึ้องการลงที่นุ ผู้ลงที่นุอาจจะได้รับี้เงนิลงที่นุคุ่นมากกว่าห้ร่อน้อยกว่าเงนิลงที่นุเริมแรกได้ และอาจไมไ่ด้รับี้ชำาระเงนิคุ่าขึ้ายคุ่นห้น่วยลงที่นุภายในระยะเวลาท่ี่�กำาาห้นด ห้ร่ออาจไมส่ามารถึ
ขึ้ายคุ่นคุวรศึกษาห้นังส่อชี�ชวนอยา่งรอบี้คุอบี้ • ที่ำาคุวามเขึ้า้ใจลักษณะส่นคุ้า เง่�อนไขึ้ผลตึอบี้แที่นและคุวามเส่�ยงก่อนตัึดส่นใจลงที่นุ / เอกสารฉบี้บัี้น่� ต้ึองใชป้ระกอบี้กับี้ Fund Fact Sheet • สอบี้ถึามขึ้อ้มูล   
เพิ่่�มเต่ึมและขึ้อรับี้ห้นังส่อชี�ชวนได้ท่ี่�ธนาคุารท่ี่เอ็มบ่ี้ธนชาตึที่กุสาขึ้า บี้ริษัที่ ห้ลักที่รัพิ่ยจั์ดการกองทุี่น อ่สท์ี่สปริง (ประเที่ศไที่ย) จำากัด โที่ร 1725 www.eastspring.co.th


