สถานการณ์ ระหว่ างรัสเซียและยูเครน
บลจ. ยูโอบี มีความเห็นต่อวิกฤตในยูเครน โดยคาดว่าจะทาให้ นกั ลงทุนปรับเงินลงทุนมายังสินทรัพย์ที่มีความเสีย่ งต่ามากขึ ้น
(Risk Off Mode) และมีโอกาสที่ความเสีย่ งด้ านเงินเฟ้อจะสูงขึ ้นทังจากราคาพลั
้
งงานและสินค้ าโภคภัณฑ์ที่สงู ขึ ้น หากองค์การ
สนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เข้ ามามีสว่ นร่ วมโดยตรงในการเผชิญหน้ าทางทหารและรัสเซียตอบโต้ โดยการลดการ
ส่งออกพลังงานหรื อมีการแซงชัน่ จะทาให้ ราคาพลังงานพุง่ ขึ ้นจากระดับที่สงู อยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตาม หาก NATO ไม่เข้ ามามีสว่ น
ร่ วมโดยตรง ถ้ าเกิดการสู้รบกันขึ ้นก็น่าจะค่อนข้ างจากัดขอบเขต ในอดีตความขัดแย้ งทางด้ านการเมืองระหว่างประเทศใน
ระดับที่จากัดขอบเขตมักจะทาให้ ตลาดหุ้นปรับลดลงเพียงเล็กน้ อยก่อนจะฟื น้ ตัวได้ อย่างรวดเร็ ว
จากสถานการณ์ การลงทุนในปั จจุบนั การลงทุนในหุ้นและสินทรั พย์ เสี่ยงมีปัจจัยกดดัน ได้ แก่ การปรั บตัวขึน้ ของเงิ นเฟ้อ
นโยบายการเงินที่รัดกุมของ Fed (Tightening Policy) และปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศรัสเซีย -ยูเครน ปั จจัยดังกล่าวมัก
ส่งผลให้ ความคาดหวังของผลตอบแทนลดลง ความผันผวนในตลาดสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตพบว่า
การเริ่ ม Tightening Cycle ช่วงแรกมักจะทาให้ ตลาดปรับฐาน และเป็ นการปรับฐานใน Bull Market โดยตลาดหุ้นสามารถ
กลับขึ ้นมาได้ ตามสภาพเศรษฐกิจที่ยงั เติบโตอยูใ่ นอัตราที่ช้าลง
บลจ.ยูโอบี แนะนากลยุทธ์ การลงทุนสินทรัพย์ ท่ วั โลก
1. เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสด เนื่องจากตลาดอยูใ่ นช่วงของการปรับฐาน การเพิ่มสัดส่วนเงินสดจะช่วยลดความผัน
ผวนและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในลาดับถัดไป
2. กระจายการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารหนี ้ ตราสารทุน REITs และทองคา จากปั จจัยความเสี่ยงใน
หลายๆ ด้ านที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ความแน่นอนของผลตอบแทนลดลง
3. หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มีมลู ค่าสูง เช่น หุ้นเทคโนโลยี หุ้นเติบโต ซึ่งมักจะถูกกดดันเมื่อดอกเบี ้ยนโยบายปรับตัว
สูงขึ ้น
4. กลุม่ หุ้นที่มีความน่าสนใจหลังจากตลาดปรับฐานเสร็ จสิ ้นหรื อความผันผวนลดลง ได้ แก่ กลุม่ Cyclical, ประเทศหรื อ
อุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากโควิดจะได้ รับประโยชน์จากการฟื น้ ตัว การลงทุนในภูมิภาคเอเชียมีความน่าสนใจ
กว่ากลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ ว (สหรัฐและยุโรป)
5. ราคาตราสารหนี ้คาดว่าจะปรับสูงขึ ้นจาก Yield ทีล่ ดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามและอาจเป็ นจังหวะให้
ปรับพอร์ ตการลงทุน
6. สาหรั บตราสารหนี ้ ยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและสินค้ าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ ตามภาวะ
สงคราม สถานการณ์ เงินเฟ้อที่อาจผ่อนคลาย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากดอกเบี ้ยระยะสันที
้ ่สงู ขึน้
ในช่วงครึ่งปี หลัง อาจเป็ นปั จจัยบวกต่อตราสารหนี ้ในลาดับถัดไป
7. บลจ.ยูโอบี ไม่มีการลงทุนตรงในหุ้นหรื อตราสารหนี ้รัสเซียและยูเครน

กลยุทธ์ การลงทุนตราสารหนีใ้ นประเทศ
ส่วนตราสารหนี ้ในประเทศ ไม่มีส่วนที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง และไม่มีเงินลงทุนในผู้ออกที่เกี่ยวข้ องกับคู่กรณีรัสเซีย และ
ยูเครน รวมถึง ยุโรป แต่อาจได้ ผลกระทบอ้ อมบ้ างจาก
1) Risk On/Risk Off : อาจทาให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าระยะสันและมี
้
แรงเทขายตราสารหนี ้ไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ในช่วง
แรกๆ อย่างไรก็ดี คาดว่า นักลงทุนต่างประเทศจะกลับเข้ ามาลงทุนในเงินบาทและพันธบัตรภายหลังจากการตื่นตะหนกแล้ ว
เนื่องจากประเทศไทยรวมถึงกลุม่ ประเทศเอเชีย ไม่ได้ เป็ นคูก่ รณีโดยตรง จึงน่าจะเป็ นตลาดที่ปลอดภัยสาหรับนักลงทุน
2) เงินเฟ้อ : เงินเฟ้ออาจเร่ งตัวสูงขึ ้นต่อ จากราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย
ยังคงจะคงอัตราดอกเบี ้ยไว้ ที่ระดับเดิม เพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ มากกว่าที่จะไปควบคุมเงินเฟ้อในช่วง
ระยะนี ้ จนกว่าประเทศไทยจะสามารถเปิ ดการท่องเที่ยว ที่เป็ นธุรกิจที่สาคัญที่สดุ ต่อการฟื น้ ฟูจากผลกระทบ COVID-19
3) ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ อาทิ ธุรกิจท่องเที่ ยว น่าจะได้ รับผลกระทบไม่มากไปกว่านี ้มากนัก แต่อาจยืดเวลาการเปิ ด
ประเทศและการท่องเที่ยวออกไปอีก เนื่องจากปั จจุบนั นักท่องเที่ยวที่เข้ าประเทศส่วนใหญ่มาจากยุโรป
สาหรับกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศนัน้ ปั จจุบนั การลงทุนของกองทุนได้ เพิ่มความระมัดระวัง โดยได้ มีการจัดเตรี ยม
สภาพคล่องบางส่วนของกองทุนรวมมาในช่วงก่อนหน้ า และเน้ นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง อย่างไรก็ดีหากผลตอบแทน
พันธบัตรปรับตัวสูงขึ ้น อาจเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรระยะปานกลาง
กลยุทธ์ การลงทุนตราสารทุนในประเทศ
มีความกังวลถึงสถานการณ์ของ Ukraine Valuation ของตลาดที่สงู และความเสีย่ งจาก Fed Tightening ดังนันจึ
้ งได้ เพิ่มความ
ระมัดระวังต่อพอร์ ตตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมา โดยได้ มีการลดน ้าหนักการลงทุนเล็กน้ อย แต่เน้ นการเปลีย่ นถ่ายจากหุ้นขนาดเล็ก
ไปหุ้นขนาดใหญ่และปรับสัดส่วนพอร์ ตให้ เป็ น Value Portfolio มากขึ ้นจากค่า Volatility ของพอร์ ตที่ปรับลดลง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ ว ในระยะสันตลาดไทยจะปรั
้
บตัวลงในระดับ 1.6-2.8% แต่ดชั นีโลกโดยค่าเฉลี่ย
ปรับตัวขึ ้น สาหรับในระยะ 3 เดือน ผลกระทบออกมาติดลบอยูท่ ี่ -8.1% โดยหากหักเหตุการณ์ Assassination of Iran’s Major
General แล้ ว พบว่า ดัชนีรวมตลาดโลกเป็ นบวก ขณะที่ตลาดไทยติดลบ ซึง่ มีสว่ นหนึง่ มาจากปั จจัยในประเทศเป็ นสาคัญ

สาหรับสัดส่วนการลงทุน กองทุนมีการ OW หุ้นกลุม่ พลังงานต้ นน ้า (Upstream Energy) เล็กน้ อย แต่มงุ่ เน้ นป้องกันความเสีย่ ง
โดย UW หุ้นที่มีต้นทุนเกี่ยวพันกับราคาก๊ าซธรรมชาติและราคาน ้ามันมากกว่าโดยเน้ น UW ในกลุม่ ปั๊ มน ้ามันและกลุม่ โรงไฟฟ้า
ที่ได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนก๊ าซ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และผล
การดาเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
-จบ-

