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tsp2-nurturer

ตราสารหน้ี้�

ในเดืือนมถินุายน กลุุ่�มสิินทรััพย์สิ�วนใหญ่�ปิดิืตลุ่าดืในแดืนลุ่บจากผลุ่กรัะทบของตัวเลุ่ขเงินเฟ้้อท่�สูิงกว�า
คาดื กดืดัืนให้เฟ้ดือาจข้�นดือกเบ่�ยเร็ัวแลุ่ะแรังข้�น ผู้ลุ่งทุนจ้งหันกลัุ่บไปิให้ความสินใจต�อแนวโน้มการั
เติบโตท่�ตำาลุ่ง แลุ่ะความเส่ิ�ยง stagflation ท่�เพิ�มข้�น

แรงกดดันเงนิเฟ้อ้ท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้�นและสภาวะที่างการเงนิ
ท่ี่� ตึึ ง ตัึวส่งผลใ ห้้ อัตึราดอกเบี้่� ย สูงขึ้้� นและ
พิ่ันธบัี้ตึรรัฐบี้าลทัี่� ว โลกปรับี้ตัึวลง 1 . 1% 
ส่วนตึราสารห้น่� เอกชน ส่วนต่ึางอัตึราผล
ตึอบี้แที่นกว้างขึ้้�นอย่างมาก ส่งผลให้้ดัชน่
ตึราสารห้น่�เอกชนทัี่�วโลกลดลง 3.6% ขึ้ณะท่ี่�
ตึราสารห้น่�เส่�ยงสูงทัี่�วโลกลดลงรุนแรงท่ี่�สุด 
(-7.3%)

ในตึลาดตึราสารห้น่�ไที่ย อัตึราดอกเบี้่�ยยังม่แนว
โน้มเพิ่่�มขึ้้�นเน่�องจากแรงกดดันเงินเฟ้้อและการ
เปล่� ยน เ ป็นท่ี่า ท่ี่คุุม เ ข้ึ้มมากขึ้้� นจาก ธปที่. 
ขึ้ณะเด่ยวกัน ส่วนต่ึางอัตึราผลตึอบี้แที่น 
ตึราสารห้น่�เอกชนกว้างขึ้้�นเล็กน้อยและม่ผลการ
ดำาเน่นงานท่ี่�ตึำากว่าพิ่ันธบัี้ตึรรัฐบี้าล โดยใน      
ภาพิ่รวม ดัชน่ตึราสารห้น่�ไที่ยลดลงเล็กน้อย 
0.06%

สถานี้การณ์์ตลาดโลก สถานี้การณ์์เอเชียี / ไทย

      ห้�นี้ ตึลาดหุ้้นทัี่�วโลกปรับี้ตัึวลงอย่างต่ึอเน่�อง โดย 
MSCI world ร่วงลง -8.6% หุ้้นญ่ี่�ปุ�นม่คุวาม
แข็ึ้งแกร่งท่ี่�สุด (Topix -2%) ขึ้ณะสห้รัฐ (S&P 
-8.3%) และยุโรป (Euro Stoxx 50   -8.7%) ลด
ลงสอดคุล้องกับี้ตึลาดทัี่�วโลก หุุ้น้เต่ึบี้โตึ (-8.5%) 
และหุ้้นคุุณคุ่า (-8.8%) ปิดตึลาดเด่อนม่ถุุนายน
ด้วยผลการดำาเน่นงานท่ี่�ใกล้เคุ่ยงกัน

หุ้้นเอเชีย ไม่รวมญ่ี่�ปุ�น (-4.4%) ที่ำาผลงานได้ด่
กว่าตึลาดพัิ่ฒนาแล้ว ขึ้ณะท่ี่�หุ้้นจีนฟ้้� นตัึวได้
อย่างแขึ้็งแกร่ง (MSCI China +6.5% เน่�องจาก
มาตึรการล็อกดาวน์เพิ่่�อปอ้งกัน Covid เข้ึ้มงวด
น้อยลง) สามารถุชว่ยชดเชยการปรับี้ตัึวลงอย่าง
ห้นักขึ้องตึลาดหุ้้นเกาห้ล่และไต้ึห้วัน (-17.1% และ 
-14.2% )
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แนี้วโนี้�มตลาด

2

ณ สิถานการัณ์ตอนน่� เรัายังใช้ค้วามรัะมัดืรัะวังโดืยเน้นมากข้�นในเร่ั�องการักรัะจายความเส่ิ�ยง เรัามอง
หาแหลุ่�งท่�มาของผลุ่ตอบแทนท่�แท้จริังท่�เป็ินบวกแลุ่ะสิินทรััพย์ท่�ช้�วยป้ิองกันผลุ่กรัะทบจาก stagflation

แนี้วทางการรบัมือ

ม้มมองการลงท้นี้จากผู้้�เชีี�ยวชีาญ

รัาคาเปิลุ่่�ยนแปิลุ่งอย�างรัวดืเร็ัวในช้�วงหลุ่ายสัิปิดืาห์ท่�ผ�านมา ทั�งในตลุ่าดืหุ้นแลุ่ะตรัาสิารัหน่� เนื�องจาก
เงินเฟ้้อท่�เรั�งตัวข้�นมาก การัดืำาเนินการัของธนาคารักลุ่าง แลุ่ะความกังวลุ่ท่�เพิ�มข้�นต�อการัเติบโตทาง
เศรัษฐกิจ เหตุการัณ์เหลุ่�าน่�ยำาเตือนถึงการัเปิลุ่่�ยนแปิลุ่งเช้ิงรัะบบ ซ้ึ่�งเรัาได้ืเห็นการักลัุ่บมาของความ
เส่ิ�ยง stagflation แลุ่ะความพยายามของธนาคารักลุ่างต�างๆ ในการัรัักษาความน�าเช้่�อถือ นอกจาก
น่� สิงครัามรััสิเซีึ่ย-ยูเครันท่�ดืำาเนินมานานกว�า 4 เดืือน ช้ี�ว�าปิจัจัยทางภูมิูรััฐศาสิตร์ัยังคงมบ่ทบาทสิำาคัญ่
ในการักำาหนดืสิถานการัณ์ทั�งด้ืานเศรัษฐกิจมหภูาคแลุ่ะการัเงิน โดืยเรัามอง 4 ธม่หลัุ่กสิำาหรัับผูลุ้่งทุน

ห้�นี้ เรายังคุงสถุานะ underweight หุ้น้เพิ่่�อรองรับี้สถุานการณ์เศรษฐก่จปจัจุบี้นั และการคุาดการณ์ผลประกอบี้
การในแงด่่เก่นไป การท่ี่�ตึลาดกำาลังเขึ้้าสู่ชว่งปลายวัฏจักรซ้ึ่�งม่แรงกดดันเงนิเฟ้้อ เราจ้งเน้นไปยังธุรก่จท่ี่�ม่
คุวามแข็ึ้งแกร่งในภาคุส่วนท่ี่�ได้รับี้ผลกระที่บี้จากเงินเฟ้้อน้อยกว่า ในตึลาดพิ่ัฒนาแล้ว เราคุ่อนข้ึ้างชอบี้
สห้รัฐซึ่้�งเปน็ภูม่ภาคุท่ี่�ม่คุวามแข็ึ้งแกร่งท่ี่�สุด ในขึ้ณะท่ี่�เราคุาดการณ์ว่ายุโรปจะเผชญิี่ภาวะถุดถุอยขึ้องกำาไร 
ส่วนในเอเชยี เราเปล่�ยนมามองบี้วกต่ึอจีนซ้ึ่�งม่ภาพิ่ท่ี่�คุ่อนข้ึ้างแตึกต่ึางจากตึลาดพัิ่ฒนาแล้ว โดยหุ้้นจีนน่า
จะได้รับี้แรงห้นุนจากการผสมผสานนโยบี้ายแบี้บี้ผ่อนคุลาย

Theme 1

เศรษฐก่จโลกกำาลังชะลอตัึวและภาวะเงนิเฟ้้อแบี้บี้ย่ดเย่�อที่ำาให้้ธนาคุารกลางต้ึอง
คุุมเขึ้้มสภาวะการเงิน การประเม่นสถุานการณ์ห้ลักขึ้องเราไม่ได้มุ่งท่ี่�การเก่ด
เศรษฐก่จถุดถุอยทัี่�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
ให้ญ่ี่เริ�มต้ึนวัฏจักรการปรับี้ข้ึ้�นดอกเบี้่�ย เราเช่�อว่าการขึ้าดดลุการคุลังจะลดลง
แต่ึน่าจะอยู่เห้น่อระดับี้ก่อนเก่ดการระบี้าดให้ญ่ี่

การผู้สมผู้สานี้นี้โยบาย
เพื�อให�เก่ดความสมด้ลใหม่

Theme 3

สงคุรามในยูเคุรนจะส่งผลระยะยาวต่ึอการจัดระเบี้ย่บี้ที่างภูมรั่ฐศาสตึร์และการ
เปน็พัิ่นธมต่ึรระห้ว่างประเที่ศ โดยในสห้รัฐ ปญัี่ห้าต่ึดขัึ้ดที่างการเมอ่งภายห้ลัง
การเล่อกตัึ�งระยะกลางจะสร้างคุวามท้ี่าที่ายต่ึออำานาจที่างการเมอ่งขึ้องสห้รัฐ
และลดศักยภาพิ่ในการดำาเน่นการด้านการคุลัง

แรงกระเพื�อม
ทางภ้ม่รฐัศาสตร์
และส่�งรบกวนี้ทางการเมือง

Theme 4

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

ตลาดเก่ดใหม่ถ้กแบ่ง
ให�มองในี้ภาพย่อย
มากขึ้้�นี้

ตราสารหน้ี้� กลุ่มตึราสารห้น่�โลกนั�นม่พิ่นัธบัี้ตึรรัฐบี้าลท่ี่�นำาเสนอมูลคุ่าน่าสนใจได้บี้า้ง และตึอนน่�ก็ถึุงเวลาจัดพิ่อร์ตึท่ี่�ม่ 
duration แบี้บี้เป็นกลางมากข้ึ้�น และพิ่ร้อมเผชิญี่กับี้คุวามแตึกต่ึางขึ้องนโยบี้ายการเงิน เรายังคุุม               
duration ให้้ตึำาสำาห้รับี้ตึราสารห้น่�ในประเที่ศ  โดยในระยะสั�น แรงกดดันดอกเบี้่�ยในท่ี่ศที่างเพิ่่�มขึ้้�นอาจดำาเน่น
ต่ึอไปจากการท่ี่� ธปที่. เปล่�ยนมาแสดงท่ี่าท่ี่พิ่ร้อมคุุมเขึ้้มนโยบี้ายมากขึ้้�นท่ี่ามกลางเงนิเฟ้้อท่ี่�สูง ดังนั�น มุม
มอง underweight ในระดับี้สูงต่ึอตึราสารห้น่�โลกเม่�อเท่ี่ยบี้กับี้ตึราสารห้น่�ในประเที่ศ จ้งสมเห้ตุึสมผลน้อย
ลง ส่วนตึราสารห้น่�เอกชน เรามองบี้วกต่ึอกลุ่มท่ี่�พิ่ร้อมรับี้ม่อกับี้ภาวะชะลอตัึว เช่น ตึราสารห้น่�ระดับี้ 
Investment Grade ขึ้องสห้รัฐ



Portfolio -1.98 -4.07 -7.97 -7.97 -6.49

1 
เดืือน

3 
เดืือน

6 
เดืือน

ตั�งแต�จัดืตั�งกองทุน
(% ต�อปิี)

Benchmark -1.44 -3.52 -6.79 -6.79 -4.88

-6.46

YTD

-5.03

1 
ปิี

ผู้ลตอบแทนี้เป็็นี้บวก/ลบ 3 อันดัืบแรัก

3

ผู้ลการดำาเน่ี้นี้งานี้พอรต์กองท้นี้

กลย้ทธ์์การลงท้นี้

tsp2 - preserver ปิรัับตัว
ลุ่ดืลุ่ง -1.98% ด้ืวยสิาเหตุหลัุ่ก
จากการัเปิิดืรัับความเส่ิ�ยงต�อ
กลุุ่�ม global bonds แลุ่ะหุ้น
คุณค�าของสิหรััฐ การัถือครัอง
เงินสิดืแลุ่ะการัจัดืสิรัรัแบบแยก
รัายภููมิภูาค (OW ตรัาสิารัหน่�
ไทย/หุ้นจีน) สิ�งผลุ่ด้ืานบวก 
ขณะการัคัดืเลืุ่อกกองทุนใน
กลุุ่�มตรัาสิารัหน่�โลุ่กสิ�งผลุ่ด้ืาน
ลุ่บต�อผลุ่การัดืำาเนินงานเชิ้ง
เปิรีัยบเท่ยบของพอร์ัต

สิภูาพแวดืลุ้่อมในปัิจจุบนัช้ี�ถึงความจำาเป็ินต้องมก่ารักรัะจายความเส่ิ�ยงเพิ�มเติมในทุกกลุุ่�มสิินทรััพย์แลุ่ะทุก
ภูมูภิูาค แลุ่ะต้องพยายามเพิ�มความยืดืหยุ�นในการัจัดืสิรัรัสิินทรััพย์ในพอร์ัต เรัาค�อนข้างช้อบท่�จะเปิดิืรัับ
สิินทรััพย์ท่�สิามารัถปิกปิอ้งพอร์ัตจากเงินเฟ้้อสูิงแลุ่ะการัเติบโตตำาเพื�อเพิ�มผลุ่ตอบแทนแลุ่ะลุ่ดืความเส่ิ�ยง

Benchmark : Composite Index
+21% ThaiBMA Government Bond Index NR (1-3 Yrs.), +10.5% TBMA Short-term Government 
Bond Index, +3.5% ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB NR (1-3 Yrs.) +45% BBg Global 
Aggregate TR Hdg THB, +10% MSCI World NR USD +10% MSCI AC Asia ex Japan NR USD 
(ม่ผล 1 ก.พิ่. 2565)

เก่ดจาก 
1. Schroder ISF Emerging Asia 
2. Schroder ISF China Opps 
3. JPM China
เป็นห้ลัก

เก่ดจาก 
1. Jupiter Dynamic Bond 
2. Schroder ISF Asian Eq Yld 
3. PIMCO GIS Income
เป็นห้ลัก

ตรัาสิารัหน่�ในปิรัะเทศ ตรัาสิารัทุนต�างปิรัะเทศ ตรัาสิารัหน่�ต�างปิรัะเทศ

Benchmark

เดืือน พ.ค.

เดืือน มิ.ย.

35 20

37.23 19.55

37.57 18.54

39.66

39.99

เงินฝากแลุ่ะอื�นๆ

45

3.56

3.86

มองบวกมากข้�นต�อหุ้นจีนซ้ึ่�งได้ืรัับ
แรังหนุนจากนโยบายผสิมผสิาน
แบบผ�อนคลุ่ายแลุ่ะมาตรัการัล็ุ่อก
ดืาวน์ท่�เข้มงวดืน้อยลุ่ง

ห้�นี้เอเชียี

ค�อนข้างช้อบ duration ท่�สัิ�นในช้�วง
ท่�ม่แรังกดืดัืนดือกเบ่�ยปิรัับตัวข้�น
แลุ่ะท�าท่ท่�พร้ัอมคมุเข้มนโยบายมาก
ข้�นของ ธปิท.

ตราสารหน้ี้�ไทย

มอง duration ในทิศทางบวก โดืยปิรัับ
ให้ เปิ็นกลุ่างมากข้� นค�อนข้างช้อบ
ตรัาสิารั Investment Grade ของสิหรััฐ 
รัะมัดืรัะวัง High Yield

ตราสารหน้ี้�ต่างป็ระเทศ

ค�อนข้างช้อบหุ้นท่�ม่มูลุ่ค�าตำาเกินควรั ม่
คุณภูาพสูิง แลุ่ะจ�ายเงินปิันผลุ่โดืยให้
ความสินใจในหุ้นสิหรััฐ

ห้�นี้ต่างป็ระเทศ

• M&G (LUX) Global Dividend
• Neuberger Berman US Large Cap Value 
• Amundi US Pioneer Fund”

• Schroder ISF Emerging Asia
• Schroder ISF China opportunities

• PIMCO GIS Global Bond Fund 
• Wellington Global Bond”

• Krung Thai Short Term FI Plus
• K Cash Management

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

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