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วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564
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ารฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่ ม าพรอมกั บ
การเรงตัวของเงินเฟอ
และอัตราดอกเบี้ยในป 2022
ทาทายสินทรัพยที่เคยเติบโต
ไดดี

20 Thematic
Investment of
2022” รวบรวมการลงทุน
จากธีมเดนๆ ทัว่ โลกเอาไว ผาน
มุมมองของภาคเอกชนและ

กระแส Digitalization
และ Decarbonization
เมกะเทรนดหลักใหญของโลก
ที่จะมีผลตอกระจายเม็ดเงิน
ลงทุนทั่วโลก

ฟนดแมเนเจอรชัน้ นําของไทย
เพือ่ ชวยในการตัดสินใจในการ
สรางมัง่ คัง่ มัน่ คงและยัง่ ยืนให
กับพอรตลงทุนของทุกทาน
O

หุนจีน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับพิเศษ

vel

เปนคนดี
ตองตีตรา ESG
โลกสวยได
พอรตปลอดภัย

Green energy+EV
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มูลคาการระดมทุนผานตราสารหนี้สีเขียวรายป 2016-2023

1000

ตราสารหนี้สีเขียว

คาดการณ

พันลานดอลลาร

800

400

200
0
2016

2017

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ฟั

นด์แมเนเจอร์มองว่า ธี มการ
ลงทุนที�ดีคือการลงทุนที�ลอ้ ไป
กับนโยบายของรัฐ และในเวลานี �
รัฐบาลทั�วโลกต่างตื�นตัวกับกระแส
De-Carbonization คณะกรรมาธิการ
ยุโรป ตัง� เป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็ น 0 ได้
เป็ นทวีปแรกของโลกภายในปี 2050 เป็ น
การปิ ดประตูให้กบั รถสันดาปในภูมิภาค
และมุ่งสูย่ านยนต์ไฟฟ้า ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ของสหรัฐ ได้ลงนามในกฎหมาย
ลงทุนโครงสร้างพืน� ฐานขนาดยักษ์มลู ค่า
1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ครอบคลุมการลงทุน
ในเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และ
โครงสร้างพืน� ฐานด้านพลังงานสะอาด
รวมถึง EV รัฐบาลจีนเองก็เอาจริงเอาจัง
ในเรือ� งนี � เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ 14 ที�รฐั บาลจีน
กําหนดให้ Green Energy เป็ นวาระสําคัญ
มีตวั เลขชีว� ดั ที�ชดั เจนว่าจะเป็ นประเทศ
ปลอดคาร์บอนในปี 2060
ในเดือนพ.ย.ที�ผา่ นมาเราได้เห็นการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สมัยที� 26 หรือ COP26 มีผนู้ าํ กว่า 197
ประเทศทั�วโลกเข้าหารือแนวทางการลด
ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที�ยอมรับกันแล้วว่าเกิดจากฝี มือมนุษย์
ความพร้อมใจกันของผูน้ าํ ประเทศทั�วโลก
สะท้อนถึงความตื�นตัวถึงผลกระทบที�จะ
เกิดขึน� กับโลกในระยะยาว
ตัวเร่งให้แต่ละประเทศหันหลัง
ให้กบั พลังงานถ่านหินหรือฟอสซิล คือ
การเผชิญวิกฤติจากสภาพภูมิอากาศที�
เปลี�ยนแปลงไป (Climate Change) ทัง�
นํา� ท่วม ภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ที�เกิดถี�ขนึ � เรือ� ยๆ
หลังจากนีเ� ราจะเห็นรัฐบาลและธนาคาร
กลางให้ความสําคัญกับปั ญหาโลกร้อน
อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านพลังงานสะอาดและยานยนต์
ไฟฟ้าที�จะช่วยแก้ปัญหาเรื�องการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน
ประเทศที�รวมความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์
ไว้ดว้ ยกันในเวลานีค� งต้องยกให้ประเทศจีน
แม้วา่ จีนจะเคยเป็ นโรงงานของโลก
ผลิตสินค้าตลอดช่วงเวลา 10 ปี ท�ีผา่ นมา
สร้างมลภาวะให้กบั โลกไม่นอ้ ย ผ่านมา
ถึงวันนีท� �ีจีนจนสามารถยกระดับประเทศ
สร้างมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจขึน� มาได้ ถึง
เวลาที�จีนจะหันมาเพิ�มบทบาทของการใส่ใจ
คุณภาพชีวติ และสุขภาพประชาชน รวมถึง
การตระหนักถึงสิ�งแวดล้อมและมากขึน�
ในช่วงเวลาเดียวกันนัน� เอง จีนได้
พัฒนาการผลิตพลังงานสะอาดอย่าง
ต่อเนื�องทัง� พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม เราได้เห็นแล้วว่า เทียบกับเมื�อ 10 ปี ท�แี ล้ว
วันนีต� น้ ทุนในการติดตัง� โซลาร์เซลล์ลดลง
ไปได้ถึง 90% ครัวเรือนสามารถเข้าถึง
พลังงานสะอาดได้อย่างแพร่หลายมากขึน�
มีการคาดการณ์วา่ ต้นทุนการผลิตแสงอาทิตย์
และกังหันในอีก 2 ปี จะถูกกว่าถ่านหินเสียด้วย
จึงไม่นา่ แปลกใจที�ปัจจุบนั ประเทศจีนเป็ น
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ที่มา: Climate Bounds Initiative 2021
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“พลังงานสะอาด+EV”

ธีมแหงป

ปกธงลงทุน พอรตสวย-ชวยโลก
ธีมแหงปธีมแรก
ที่เราคัดเนนๆ มาแลววา
ป 2022 และปถัดๆ ไป
ตองมีติดพอรตลงทุนไว
ระยะสั้นก็ดี ระยะยาวก็ ได
นั่นก็คือการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานสะอาด
(Green Energy) และ
ยานยนตไฟฟา(EV) ซึ่ง
เหมารวมไปถึงหวงโซ
อุปทานที่เกี่ยวเน�องทั้งระบบ
ฟนดแมเนเจอรตางเชียร
ยกใหธีมพลังงานสะอาด
และ EV เปน Secular
growth มีความโดดเดน
และจะเห็นเม็ดเงินลงทุน
หลั่งไหลเขาไปอยางชัดเจน
ไมใชแคปหนาแตจะเปน
อีกหลาย ๆ ป
เลยทีเดียว

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : กอตัง้ เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2530 เปนสมาชิกสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โทรศัพท 0 2338 3333 โทรสาร 0 2338 3947-8
เจาของ : บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1858/126 ชั้น 30 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
• สมัครสมาชิก/ตออายุ โทร 02-338-3000 กด 1 • สํานักงานเนชั่นภาคเหนือ โทร. 0 5327 1831, 0 5327 4467 โทรสาร 0 5328 1110
• สํานักงานเนชั่นภาคอีสาน โทร.0 4332 4241-2, โทรสาร 0 4332 4186 • สํานักงานเนชั่นภาคใต โทร.0 7421 0975-9 โทรสาร 0 7421 0039
พิมพที่ : โรงพิมพตะวันออก

ผูผ้ ลิตพลังงานสะอาดมากที�สดุ ของโลก
ครองตลาดเกินกว่า 50% ไปแล้ว
จีนยังเป็ นผูน้ าํ ในการผลิตรถ EV
มากที�สดุ ในโลกอีกด้วย มาร์เก็ตแชร์ของจีน
สูงถึง 47% จากยอดขายทั�วโลกประมาณ
11 ล้านคัน แถมยังติดตัง� แท่น Charging
Station ในประเทศกว่าล้านจุดครอบคลุม
176 เมือง แซงหน้าสหรัฐไปแล้ว
จิก� ซอว์ตวั สําคัญที�ทาํ ให้จีนขึน� เป็ น
ผูน้ าํ ในตลาด EV ได้ไม่ยาก คือการที�จีน
เปิ ดให้เทสล่า(Tesla) บริษัทยานยนต์
ระดับโลกเข้าไปตัง� โรงงานที�เซี�ยงไฮ้
ใช้เวลาสร้างเพียง 6 เดือน แลกกับการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีจากเทสลล่า ในเวลา
ไม่นานเราได้เห็นผูผ้ ลิตรถยนต์จากค่าย
“นีโอ” (Nio) และ“เสีย� วเผิง มอเตอร์ส” (Xpeng
Motors) สามารถผลิตรถยนต์ได้เหมือนเทสล่า
ทัง� หน้าตาและสมรรถนะ ทําให้รถไฟฟ้าในจีน
ที�ใช้เวลาพัฒนาด้วยตัวเองมากกว่า 10 ปี
พลิกขึน� มาแซงหน้าคูแ่ ข่งอย่างยุโรปไปแล้ว
มีการเทสรถที�พบว่า ด้วยมอเตอร์
และแบตเตอรี�พลังงานสูงทําให้รถยนต์
ไฟฟ้าจากเทสล่าชนะแลมโปกิน�ีได้อย่าง
ไม่นา่ เชื�อ
จิ�กซอว์ตวั สุดท้ายของเรื�องนี � จีน
ได้เข้าไปสร้างสัมพันธ์กบั ประเทศแถบ
แอฟริกาตะวันตก เช่นเอทิโอเปี ย ไนจีเรีย
หรือ อัฟกานิสถาน เพื�อเข้าไปควบคุมแร่
Rare Earth ที�ใช้ในการผลิตแบตเตอรี�
ลิเทียมที�ใช้กบั รถ EV ทําให้เกิดความ
สมบูรณ์ของวงจรการผลิต การมองภาพ
การผลิต EV ตัง� แต่ตน้ นํา� ถึงปลายนํา�
จึงไม่แปลกที�จะเห็นจีน แซงหน้าสหรัฐ
และยุโรป ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
มีการคาดการณ์วา่ ยอดขายรถ EV ใน
ปี 2021 นี � จะเติบโต 100% จากปี 2020
แต่ในปี ถดั ๆ จะเริม� ลดลงมาอยูท่ �ี 40% ต่อ
ปี ถึงกระนัน� ก็ยงั ถือว่าเป็ นตัวเลขที�สงู อยู่
จากความต้องการยานยนต์ไฟฟ้ายังมีสงู มาก
โดยเฉพาะอัตราการเข้าถึง(Penetration)
ยังอยู่ในระดับตํ�า อย่างประเทศไทยมี
เพียง 0.001% เท่านัน� จึงเป็ นธุรกิจที�ยงั
เติบโตได้อีกมาก แม้ในระยะสัน� อาจจะ
ได้รบั ผลกระทบจากการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิป
ทั�วโลก(Chip Shortage) ได้บา้ ง
ความชัดเจนทางด้านนโยบายของ
รัฐบาลจีน รวมถึงองค์ความรูแ้ ละการสร้าง
ห่วงโซ่อปุ ทานตัง� แต่ตน้ นํา� ยันปลายนํา� ทําให้
จีนจะเป็ นผูน้ าํ ในตลาดพลังงานสะอาด

• ที่ปรึกษา : ฉาย บุนนาค สมชาย มีเสน บากบั่น บุญเลิศ
• บรรณาธิการบริหาร : วีระศักดิ์ พงศอักษร weerasak@nationgroup.com
• ผูชวยบรรณาธิการบริหาร : สุทธิพันธ ภูระหงษ sutthipun_poo@nationgroup.com
• บรรณาธิการขาว : ยุทธนา นวลจรัส yuttana_nua@nationgroup.com
• บรรณาธิการเลม : ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม กาญจนา หงษทอง

และ EV ในระยะยาว
และนโยบายที�ภาครัฐให้การสนับสนุน
นีเ� อง ในฐานะนักลงทุน จะถือเป็ นแรงจูงใจ
สําคัญในการเลือกลงทุนในหุน้ กลุม่ พลังงาน
สะอาดและ EV เพื�อรับโอกาสการทํากําไร
ที�สงู กว่าธุรกิจทั�วไป เพราะการสนับสนุน
จากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เช่นมาตรการ
ดอกเบีย� และมาตรการภาษี รวมถึง
การให้เงินอุดหนุนต่างๆ มาตรการเหล่านี �
จะสร้างความได้เปรียบของอุตสาหกรรมนี �
เมื�อเทียบกับอุตสาหกรรมอื�น เนื�องจาก
การอุดหนุนจากภาครัฐจะทําให้ตน้ ทุนของ
ธุรกิจนีล� ดตํ�าลงไปด้วย และหากเทียบกับ
การลงทุนในพลังงานยุคเก่า(fuel oil) เช่น
นํา� มันหรือถ่านหิน ที�นอกจากจะสร้างปัญหา
สิ�งแวดล้อมแล้ว ในแง่การลงทุนนักลงทุน
ยังต้องเผชิญกับความผันผวนด้านราคา
ที�ยากจะควบคุมอีกด้วย
สําหรับอัตราผลตอบแทนกลุม่ Green
Energyในประเทศจีนตัง� แต่ตน้ ปี เติบโต
10.44% ต่อปี แต่หากย้อนไป 3 ปี ลา่ สุด
จะพบผลตอบแทนสูงถึง 197.8% ทีเดียว
ฟั นด์แมเนเจอร์คาดว่าจะเห็นรายได้เฉลี�ย
ของกลุม่ นีเ� ติบโต 65% ต่อปี ทีเดียว แม้อีก
5-10 ปี จะเห็นการเติบโตลดลงเหลือ
20-40% ค่อย ๆ ลดลง แต่ดว้ ยต้นทุนที�ต�าํ
ช่วยให้เข้าสูต่ ลาดได้กว้างขึน� จะสนับสนุน
กําลังซือ� ของผูบ้ ริโภคได้อีกมาก
แม้จะน่าคิดว่า ผลตอบแทนที�เห็นว่า
สูงอยูใ่ นขณะนี � ส่วนหนึง� มาจากการที�รฐั บาล
เกือบทุกประเทศให้การอุดหนุน(Subsidize)
มากกว่าผลตอบแทนที�แท้จริง แต่เมื�อ
โลกเราอยูใ่ นยุคที�เป็ นจุดเปลีย� น หากเราไม่ทาํ
อะไรสักอย่างอาจจะเป็ นการปล่อยให้
ปั ญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงขึน� ก็เป็ นได้
การลงทุนในจังหวะทีโ� ลกกําลังต้องการ อาจจะ
ชดเชยผลตอบแทนนัน� ได้ดว้ ยความรูส้ กึ ว่า
เราได้ทาํ อะไรให้โลกใบนีบ� า้ ง ด้วยเงินลงทุน
ของเราเอง O

ผลตอบแทนธีม
พลังงานสะอาด+EV
ตั้งแตตนป

10.44%
ตอป
1 ป ลาสุดอยูที่

33%
3 ป ลาสุดอยูที่

197.8%
เปาหมายของ
แตละประเทศ
ในการลดคารบอน
ใหเหลือ 0%
(net zero emissions)

2050
• สหรัฐ

• สหภาพยุโรป
• ญี่ปุน
• เกาหลี ใต
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

2060
• จีน
• รัสเซีย
• ซาอุดีอาระเบีย

2065
• ไทย
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•Health & Wellness หทัยรัตน ดีประเสริฐ hathairat_d@nationgroup.com ตอ 3335 •การเงิน ktfin@nationgroup.com ตอ 3401 •บรรณาธิการผูพ มิ พผโู ฆษณา: สุทธิพนั ธ ภูร ะหงษ sutthipun_poo@nationgroup.com
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ยอดคาปลีก
ผานชองทาง

อีคอมเมิรซทั่วโลก
จาก ป 2014-2024

1,336
2014

หนวย : พันลานดอลลาร
ที่มา : https://www.statista.com

1,548
2015

1,845
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2016

ลงทุน

2,382
2017

รับกระแสชอปปงออนไลนโต
การชอปปงออนไลนกลายเปนเรื่องที่คุนชินกับวิถีคนทั่วโลก
รวมถึงคนไทย ไมใชแคเสื้อผา รองเทา ของใชในบานอยางสบู
ยาสระผมก็ตองมา

โ

ดยเฉพาะช่วงการล็อกดาวน์ เราต้อง
ทํางานที�บา้ น การชอปปิ งจึง ลามไปถึง
โต๊ะตูเ้ ตียง ของแต่งบ้านยามว่างจากการ
WFH แม้กระทั�งของชิน� เล็กมูลค่าโตอย่างเพชร
เราก็ได้เห็นข่าว ยูบลิ ลี� ไดมอนด์ เปิ ดตัว Jubilee
Online Store ช้อปเพชรออนไลน์ได้เพียงนิว� จิม�
แถมยอดขายยังเติบโตได้ดีอย่างไม่นา่ เชื�อ
ปั จจุบนั การซือ� ขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) เติบโต
อย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาดอีคอมเมิรซ์ ในเอเชีย
มีมลู ค่ากว่า 45 ล้านล้านบาทไปแล้ว ใหญ่กว่า
ขนาดเศรษฐกิจไทยถึง 3 เท่าตัว และหาก
เจาะลงมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะ
เห็นการเติบโตของอีคอมเมิรซ์ ที�สงู ถึง 44%
ในปี 2020 จากแรงหนุนของการแพร่ระบาด
โควิด19 ส่วนปี นีม� ีการคาดการณ์วา่ จะเติบโต
ลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ �ีระดับ 20% ซึง� ก็เป็ น
ระดับที�สงู อยูด่ ี
มทินา วัชรวราทร CFA®, Head of
Investment Strategy กองทุนบัวหลวง มองว่า
หลังการแพร่ระบาดที�เป็ นแรงขับเคลื�อนสําคัญ
ให้คนซือ� สินค้าออนไลน์กนั มากขึน� E-Commerce
จึงเป็ นอีกหนึ�งกลุม่ ที�น่าจับตา โดยคาดว่า
ตลาด E-Commerce ทั�วโลกจะมีมลู ค่าราว
16 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2027 เติบโต
22.9% ต่อปี โดยเฉพาะ E-Commerce ในจีน
ที�ยงั ได้รบั แรงหนุนจากนโยบาย China Vision ปี
2035 ที�รฐั บาลจีนต้องการจะเพิม� ชนชัน� กลางจาก
400 ล้านคน มาเป็ น 800 ล้านคน กําลังซือ�
ของกลุม่ ชนชัน� กลางที�จะเพิ�มขึน� อีกเท่าตัว
จะช่วยผลักดันการเติบโตของ E-Commerce
ในอนาคต
นอกจากนี � หากเทียบกับสหรัฐฯ แล้ว
สัดส่วนการบริโภคต่อ GDP ของจีนในปั จจุบนั
ยังอยู่ในระดับตํ�า จึงมีโอกาสที�สดั ส่วนการ
บริโภคของจีนจะเพิ�มขึน� เมื�อขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ขนึ � ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจนี �
แม้ในระยะสัน� หรือราว 2-3 ไตรมาส
เราจะเห็นรายได้ของธุรกิจ E-Commerce
อาจจะชะลอลงไปบ้างชั�วคราว หลังจากการ
ที�ผคู้ นกลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่รายได้ท�ีเติบโต
สูงมากในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับพฤติกรรม
ที�เปลีย� นแปลงในระยะยาว ขณะที� E-Commerce
มีการริเริม� บริการใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา มุมมอง
ในระยะยาวต่ออุตสาหกรรมนี � จึงยังคงมี
ความน่าสนใจ
ในปัจจุบนั บริษทั Social Media เริม� เข้ามา
บุกตลาด E-commerce มากขึน� โดยใช้กลยุทธ์
ที�แตกต่างกัน อาทิ บริษทั Pinterest มีการร่วมเป็ น
partner กับบริษัท Shoptify โดยหลังจาก
ผูใ้ ช้บริการมีการปั กหมุดในสิ�งที�เราสนใจไว้

บริษัท Shoptify จะมีการส่งแคตตาล็อกสินค้า
ในกลุม่ ดังกล่าวไปยังลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
Facebook เองประกาศเปลี�ยนชื�อมา
เป็ น Meta จุดกระแสเทคโนโลยี Metaverse
หรือโลกเสมือนที�จะอาศัยเทคโนโลยี AR
(Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality)
เข้ามาช่วยเชื�อมโยงรอยต่อของโลกความเป็ นจริง
ที�เราอยู่เข้ากับโลกเสมือนจริงจนกลายเป็ น
หนึง� เดียวกัน
จึงเป็ นที�นา่ จับตาว่าโลกเสมือนนีจ� ะช่วย
ทําลายข้อจํากัดการชอปปิ งออนไลน์ และ
สามารถกระตุน้ การตัดสินใจของนักช้อปได้
มากขึน� หากสามารถมองเห็นสินค้าเสมือนจริง
เพิ�มความน่าตื�นเต้นของธุรกิจอีคอมเมิรซ์
ในอนาคตแน่ๆ
ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ยังมีลกู เล่นที�หลากหลาย
เข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโต ด้วยการ
ร่วมมือกับกลุม่ เทคฯ อื�นๆ เพื�อดึงผูบ้ ริโภค
ให้อยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองและไม่ตอ้ ง
ออกเดินทางไปซือ� ของนอกบ้าน อย่างธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์ food delivery หรือแม้แต่การดึง
ฟิ นเทคเข้ามาเสริมทัพ
ความร่วมมือกับฟิ นเทคนี�เองที�ชว่ ยเร่ง
การเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซ์ ให้กา้ วกระโดด
ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์การชําระเงิน(Payment) ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วเท่านัน� เรายังเห็นอาลี
บาบาปล่อยกูใ้ ห้รา้ นค้าในแพลตฟอร์มตัวเอง
ช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโต
ของร้านค้าอีกด้วย ในอนาคตฟิ นเทคยังเข้ามา
เสริมตลาดอีคอมเมิรซ์ ได้อีกมาก
จะดีแค่ไหนหากเราซือ� สินค้าโดยที�ยงั
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินก่อน (Buy Now Pay Later)
ที�เสนอดอกเบีย� 0% แถมผ่อนได้นาน ถึง
10 เดือน ความร่วมมือกับฟิ นเทคที�จะเกิดขึน� นี �
เชื�อว่าจะดึงดูดใจขาช้อปได้ไม่นอ้ ยทีเดียว
ไม่นา่ แปลกใจที�เราได้เห็นยอดขาย IPhone13
ที�แพงแสนแพงแต่กลับขายดิบขายดีอย่าง
ไม่นา่ เชื�อ
PIN DUO DUO (PDD) เป็ นหนึง� ใน
E-Commerce น้องใหม่ของจีนที�น่าจับตา
เพราะใช้หลักของการ Group Buying ช่วยให้
ผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ สามารถซือ� ของในราคาส่ง
ได้เพียงชวนแก๊งเพื�อนมาซือ� พร้อมกัน ปัจจุบนั
PDD มีลกู ค้าเข้าไปใช้งานกว่า 800 ล้านคน
แซงหน้าอาลีบาบาไปแล้ว!
แม้โ อกาสการเติ บ โตในธุ ร กิ จ
E-Commerce ยังมีอยูม่ ากในอีกมุมหนึง� ของ
ความเสีย� ง ที�รฐั บาลจีนยังไม่ยตุ กิ ารจัดระเบียบ
ธุรกิจเทคโนโลยี ล่าสุดเมื�อวันที� 20 พ.ย. 2021
จีนได้ส�งั ปรับ Alibaba, Baidu และ JD.com
รายละ 500,000 หยวน หรือราว 78,000 ดอลลาร์
จากการละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
ตลาดอีกครัง�
มณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารการลงทุน บลจ.วรรณ มองว่า ในแง่
การลงทุน Regulatory Risk ในประเทศจีน
ที�เกิดจากรัฐบาลจีน ถือเป็ นความเสี�ยงที�

2,982

2018
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สร้างความกังวล
และกดดันบรรยากาศการลงทุน ทําให้เรา
มองว่าหุน้ กลุม่ E-Commerce ในจีน ถือเป็ น
1 ใน 3 กลุม่ ที�ตอ้ งใช้ความระมัดระวังใน
ปี 2022 เช่นเดียวกับธุรกิจ เกมส์ออนไลน์
และ E-Sport
การลงทุนมีทงั� โอกาสและความเสี�ยง
ที�ตอ้ งติดตาม หากทุกวันนีเ� รายังซือ� สินค้า
แบบออฟไลน์เป็ นหลัก แต่การเข้ามาของ
2019
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ จะช่วยให้
ช่องทางการขายสินค้าทั�วโลกมุง่ ไปสูช่ อ่ ง
ทางออนไลน์มากขึน� การเติบโตของตลาด
อีคอมเมิรซ์ คงมีไม่นอ้ ยแน่ๆ บนความเสี�ยง
ที�เรามองเห็นอยู่ในเวลานีก� ็ยงั ถื อว่า
น่าสนใจลงทุนไม่นอ้ ย
เพราะเมื� อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
อย่างเราๆ กําลังเปลี�ยนไป ตื�นเช้ามา
เปิ ดมือถือกดสั�งกาแฟ อาหารเช้ามาส่ง
ตามด้วย เสือ� ผ้าเครือ� งสําอาง ซือ� แพ็คเกจ 2020
บันเทิงต่าง ๆ ในชีวิตอยูแ่ ล้วทําไมเราไม่
ลองมองหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที�
เราใช้บริการอยูท่ กุ วันดูบา้ งล่ะ ลงทุนตอนนี �
ก็ยงั ไม่สายเกินไปนะ O

3,354

4,280

4,891
2021*

5,424
2022*

5,908
2023*

6,388
2024*

*
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ารซือ� ขายออนไลน์สง่ ผลดีตอ่ ฟิ นเทค
ในกลุ่ม ชํา ระเงิ น หรื อ Online
Payment มากขึน� ทําให้ปัจจุบนั ออนไลน์
เพย์เมนต์คิดเป็ น 80% ของรายได้ฟินเทค
ทัง� โลก แต่วิวฒ
ั นาการของ Fintech ยัง
กว้างไกลกว่าการชําระเงินอีกมากนัก
หนึ�ง ในเทรนด์ใ หม่ข องฟิ นเทคอย่า ง
Buy Now Pay Later (BNPL) ซือ� ก่อนจ่าย
ทีหลัง เหมือนที�เราคุน้ เคยกันอย่าง ผ่อน 0%
10 เดือน แต่สามารถทําได้ผา่ นแอพพลิเคชั�น
โดยไม่ตอ้ งมีบตั รเครดิต อาทิ Affirm, Afterpay,
Zip, PayPal แถมค่าธรรมเนียมเพียง 4-5%
ถูกกว่าบัตรเครดิต 18% จึงเป็ นหนึง� ในฟิ นเทค
ที�จะมีการเติบโตสูงมาก
การนําเทคโนโลยี AI มาช่วยในการปล่อยกู้
อย่างเช่น Alibaba ที�สามารถปล่อยกูใ้ ห้กบั
ร้านค้าที�อยู่ใชบนแพลตฟอร์มตัวเอง เพราะ
รู ย้ อดขายอยู่แล้ว หรือฝั� งสหรัฐก็มีฟินเทคที�
โดดเด่นอย่าง UpStart ที�นาํ AI มาคิดวิเคราะห์
แล้วก็ปล่อยสินเชื�อขยายจากสินเชื�อเพื�อผูบ้ ริโภค
ไปสูส่ นิ เชื�อรถยนต์แล้ว แถมยังเคลมว่าใช้เวลา
พิจารณาสินเชื�อน้อยกว่า และมีเอ็นพีแอล

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในกลุม Fintech

3ป
ลงั

เติบโต

30.6%
ตอป

มูลคาตลาด Fintech
โดยรวม ในป 2020

1 ปยอนหลัง

41.47%
Market Ca
p

YTD
10.06%

รายไดยอน
ห

แมคนไทยจะคุนชินกับ
การจายเงินผานโมบายแบงกกิ้ง
ดวยภาครัฐที่ผลักดัน
ผานระบบพรอมเพย
มากวาครึ่งทศวรรษ
แถมทุกวันนี้มองไปทางไหน
ก็เห็นแตคนจายเงินดวย
แอพ “คนละครึ่ง”
เรียกวาคนไทยเปดให
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน
(FINTECH)
เขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
ไปแบบไมรูตัว

กรุงเทพธุรกิจ INVESTMENT 5

wth
Gro

31.60%

Global FinTech Market
มีมูลคา USD 7301.78 billion

3 ปยอนหลัง

104.87%
เม็ดเงินลงทุนในป 2021

อยูที่ 5

หม�นลานดอลลาร

เทคโนโลยีการเงินกําลัง
ทําลายลางโลกการเงิน
ยุคเกา มีสถิติที่นาสนใจ

เด็ก Gen Y
และ Gen Z
มีแนวโนม
จะเลิกใช
ธนาคาร
ออนไลน

90%

สนใจ
ใชบริการ
ฟนเทค
สตารทอัพ

72%

เติบโตเฉลี่ยตอป
CAGR of 26.87%

คาดวาจะมีการ

ที่มา: Jitta Wealth

ควาฟนเทค

เขา

รับโอกาสเติบโตโลกการเงิน

ตํ�ากว่าแบงก์อีกด้วย
เทคโนโลยีการเงินกําลังทําลายล้างโลก
การเงินยุคเก่า มีสถิติท�ีน่าสนใจพบว่า 90%
ของเด็ก Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มจะเลิก
ใช้ธนาคารออนไลน์ และ 72% สนใจใช้บริการ
ฟิ นเทค สตาร์ทอัพ เพราะรูส้ กึ เชื�อใจในเทคโนโลยี
มากกว่าการอนุมตั โิ ดยมนุษย์
อีกหนึง� ในเทรนด์ใหม่ของฟิ นเทคที�กาํ ลัง
เข้ามา และน่าจับตามองคือกลุม่ บริหารความ
มั�งคั�งหรือ Wealth Management ที�จะเห็นว่า
ทุกวันนีเ� ราเริม� เคยชินและเชื�อมั�นกับการให้หนุ่
ยนต์หรืออัลกอริทมึ ทําหน้าที�บริหารเงินลงทุน
แทนคนแล้ว
ตราวุ ทธิ� เหลืองสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร บลจ. จิตตะเวลธ์ จํากัด
หนึ�งใน Wealth Tech มองว่า การพัฒนา
อัลกอริทมึ และปั ญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วย
ประเมินการลงทุน นอกจากจะช่วยเพิ�มความ
สะดวกและเพิ�มประสิทธิ ภาพในการบริหาร
พอร์ตลงทุนแล้วยังทําให้ตน้ ทุนถูกลงด้วย
นั�นเป็ นเหตุผลที�จิตตะเวลท์คิดค่าธรรมเนียม
ที� 0.5% ได้ ขณะที�กองทุนทั�วไปคิด 2% ช่วย

ลดต้นทุนให้นกั ลงทุนได้ถึง 1.5% ของ
เงินลงทุน
แม้ จ ะมองว่ า ธี ม การลงทุ น ใน
ฟิ นเทคน่าสนใจ และมี โอกาสเติบโต
ได้ ร าว 12% ใน 3-4 ปี ข้ า งหน้ า
โดยเฉพาะกลุ่มที�เข้ามาช่วยให้ตน้ ทุน
การทําธุรกรรมการเงินลดลง แต่ คมสัน
ผลานุ สนธิ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที�สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด ยังมองว่า
ความเสี�ยงของฟิ นเทค คือโอกาสรอด
ที� น ้อ ย เพราะพี� ใ หญ่ อ ย่า งแบงก์ยัง มี
อํานาจอยู่มากทั�งการครอบงํากิ จการ
หรือใช้อาํ นาจกฎระเบียบมาบล็อกผ่าน
ผูก้ าํ กับดูแล
แต่หากมองว่า “เงิน” คือเรือ� งสําคัญ
ในชี วิต ธี มฟิ นเทคคื อธี มที� ตอบโจทย์
เพราะเป็ นการรวมตัวกันของสิ�งสําคัญ
ในชี วิตมนุษย์หลายอย่างเช่นการเงิ น
และเทคโนโลยีท�ีเราหลีกหนีไม่ได้แล้ว
ทํา ได้แ ค่ เ ติ บ โตไปกับ เมกะเทรนด์นี �
ยาวๆ O

www.bangkokbiznews.com

แรงหนุนจากโควิด-19 ชวง 2 ป
ที่ผานมาทําใหโลกออนไลน
เขามาอยู ในชีวิตประจําวันของ
คนทัว่ โลก สรางเมกะเทรนดใหมๆ
มากมาย เม�อเราตอง WFH
เราประชุมกันผานแอพ ZOOM
หรือ Google Meet ทํางาน
เอกสารและแชรไฟลกันไปผาน
Microsoft365 วางจากงาน
เรามานัง่ ฟงเพลงผาน Spotify
หรือเปด Netflix ดูซีรีสเกาหลี
จนดึกด�นเที่ยงคืน
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หรือไมวาเบื้องหลังของซอฟตแวร
เหลานั้นทํางานอยู บน “Cloud
Computing” เปรียบไดกับถังขนาด
ใหญยักษทีบ่ รรจุไฟลขนาดมหาศาล
บนโลกออนไลน ชวยใหเราสามารถ
เรียกใชงานซอฟตแวรหรือไฟลตางๆ ที่
ยายขึน้ ไปไวบน Cloud จากทีใ่ ดก็ไดบนโลก
ในนี้ ทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน
อยางยิง่ ณ เวลานี้ Cloud แทบจะกลายเปน
backbone หรือโครงสรางหลักของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปแลว
Cloud Computing เปนหนึ่งใน
เมกะเทรนดที่ยังอยูใน Growth Stage
และยังเติบโตไดอีกมาก จากพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และหากกระแส
Metaverse หรือโลกเสมือน เขามาดวย
แลวจะสงผลตอความตองการใชบริการ
Cloud Computing มากยิ่งขึ้น
ในแงธุรกิจเอง Cloud Computing
เขามาชวยลดตนทุนการดําเนินงานได
มหาศาล Amazon Web Services (AWS)
ทีอ่ อกมาเคลมวาลูกคา 11 บริษทั ทีใ่ ชบริการ
ของ AWS สามารถประหยัดคาใชจายไป
ไดประมาณ 70% จึงเห็นความเปนไปได
วาจะเห็นกลุมอุตสาหกรรมยุคเกาจะเริ่ม
หันมาใชบริการระบบ Cloud Computing
มากขึ้น ไมวาจะเปนโรงพยาบาล หรือ
รานอาหาร ที่เคยใช บริการซอฟตแวร
แบบเดิมก็จะหันมาสู Cloud Computing
มากขึ้นเพื่อลดคาใชจายลงได
ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร บลจ.จิตตะเวลธ
จํากัด (Jitta Wealth) คาดวาในป 2023
อุตสาหกรรม Cloud Computing ทั่วโลก
จะมีมูลคารวมประมาณ 6.23 แสนลาน
ดอลลาร โดยหลักมาจาก Software as
a Service(SaaS) หรือการใหบริการที่
ชวยใหเราสามารถเขาถึงโปรแกรมตางๆ

1-year

26.7

ไดทุกที่ทุกเวลาผานอินเทอรเน็ต ไมตอง
ลําบากดาวนโหลดโปรแกรมมาติดเครือ่ งไว
เรียกวาบริการในดานซอฟตแวรทีใ่ ชระบบ
Cloud นัน่ เอง โดยปจจุบนั SaaS มีมลู คา
ประมาณ 123 แสนลานดอลลาร ตามมา
ดวย Infrastructure as a service (IaaS)
และPlatform as a Service (PaaS) ซึง่ ใน
แงของรายไดเฉลีย่ จากอุตสาหกรรม Cloud
Computing ปจจุบันเติบโตอยูประมาณ
26% ตอปเขามองวาจะเติบโตประมาณ
20% ตอปไปไดอีกหลายป
“หากเขาไปดูที่มาของรายไดเราจะ
พบวา 80% ของรายไดในอุตสาหกรรมนี้
ยังมาจากสหรัฐฯ เปนหลัก อีก 20% เปน
รายไดนอกอเมริกาเพราะฉะนั้น โควิดได
เรงทุกอยางเขามาแลว ทุกคนทัว่ โลกตอนนี้
เริ่มชินกับการประชุมออนไลน การใช
ซอฟตแวรคลาวด ดังนัน้ ยังเห็นการเติบโต
ไดอีกมากๆ แนนอน”
อยางไรก็ตาม การปรับรูปแบบชีวติ
ไปสูโลกดิจิทัลมากขึ้นก็ยังมีความเสี่ยง
ที่ตองระวังเชนกัน บดินทร พุทธอินทร
ผูอํานวยการสวนกลยุทธการลงทุน
บลจ.ทหารไทย อีสสปริง มองวา เมื่อ
ทุกอยางเขาสูโลกออนไลน ความตองการ
ใชอินเทอรเน็ต 5G ทําใหธีมการลงทุนใน
Cloud Computing จะนาสนใจมากขึ้น
ที่สําคัญเมื่อขอมูลทุกอยางถูกเก็บไวใน
ระบบคลาวดแลวสิ่งที่จะเกิดตามมาคือ
Data Center และ Data Security จะมี
บทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะในยุคทีท่ วั่ โลกให
ความสําคัญกับการจัดการความปลอดภัย
ขอมูลไซเบอรที่ยังนาสนใจไปอีก3-5 ป
PwC ประเทศไทยเปดเผยวานับ
ตั้งแตเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 แนวโนมภัยคุกคามทางไซเบอร
(Cyber attack) ทั่วโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น
กวา 1 เทาตัว สวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การทํางานระยะไกล (Remote working)
รวมถึงหลายองคกรมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจไปสูดิจทิ ลั มากขึน้ โดยการ
โจมตีผานชองทางการใหบริการคลาวด
(Cloud) ดวยการใชมัลแวร (Malware) หรือ
แรนซัมแวร ทีม่ แี นวโนมจะขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในระยะขางหนา
สอดคลองกับ ณัฐกฤติ เหลาทวีทรัพย
ผูอํานวยการอาวุโสทีป่ รึกษาการลงทุน
ทิสโกเวลธ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ที่ระบุวา คาใชจายของบริษัททั่วโลกดาน
Cloud Computing มีการคาดการณวาจะ
เพิ่มขึ้นจาก 17% ของคาใชจายดาน IT
ทั้งหมดในปจจุบันเปน 45% ในป 2026
จากการเปลี่ยนระบบการทํางานแบบ
ดั้งเดิมมาเปนระบบ Digital มากขึ้น แต
ปริมาณขอมูลจํานวนมากถูกถายโอน
เขามาทําใหผูไมประสงคดี ตองการเขา
ถึงขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต
ประเด็นเรื่อง Cybersecurity จึงถูกบรรจุ
เปน 1 ในนโยบายที่สําคัญที่สุดในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ทําใหการลงทุนในธีม Cloud
Computing และ Cybersecurity เปน
กลุมธุรกิจทีม่ คี วามโดดเดนและนาสนใจลงทุน
สําหรับวิธกี ารเลือกลงทุนนัน้ นักลงทุน
ควรพิจารณาถึงแนวโนมการเติบโตของ
รายไดระดับสูงเปนหลัก เพราะจะมีผล
โดยตรงตอราคาหุน โดยควรเลือกลงทุน
ในธุรกิจที่เปนแบบ “Future trend of
Technology” ที่สรางนวัตกรรมใหม และ
ขยายกลุมลูกคาทีเ่ ขามาใชงานผานผลิตภัณฑ

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ผลตอบแทน
การลงทุนในธีม
CLOUD
COMPUTING

วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

บริษัท Zscaler ผูนํา
ดาน Cybersecurity พบวา
Cyber Attack มีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน
การโจมตีแบบ Encrypted Attack Case
เพิ่มขึ้นราว

314%

การโจมตีบริษัท Technology
เพิ่มขึ้นมากถึง

2300%

การโจมตีบริษัท Retail & Whole Sale
เพิ่มขึ้นมากถึง

800%

หรือแพลตฟอรมของธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งถา
พิจารณาคุณภาพของกระแสเงินสดและกําไร
ของกิจการดวย ผนวกกับความไดเปรียบ
ดาน Technology และฐานลูกคาทีม่ เี พือ่ หา
New S-curve ใหกับบริษัทเพื่อสรางการ
เติบโตในระดับสูงในอนาคต เพือ่ รับโอกาส
สรางผลตอบแทนทีโ่ ดดเดนและสมํา่ เสมอ
ตลอดจนมีความเสี่ยงที่ไมสูงเทาใดนัก
แมการลงทุนใน Cloud Computing
จะเปน Secular trend คือเห็นชัดวามา
แนๆ แตก็ต องมองใหรอบดาน เพื่อ
ไมพลาดทีโ่ อกาสและความเสีย่ งกับพอรต
ลงทุนของเรา O

4%
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ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

กระแสที่มาแรงสุดๆ ในปนี้
และมีแนวโนมตอเน�อง
ไปอีกหลายปคือ
ธีมของการลงทุนในเกม
และ E-SPORTS หลายทาน
อาจจะนึกสวนขึ้นมาทันทีวา
จีนใชนโยบายคุมเขม
ในกลุมนี้อยูจะเติบโต
ไดอยางไร

จ

ริงอยู่ว่าตลาดจีนถือเป็ นตลาด
ใหญ่สดุ ของอุตสาหกรรมเกมและ
E-Sports การใช้นโยบาย Common
Prosperity ความเจริญรุ ง่ เรืองร่วมกัน
เข้ามาจัดระเบียบด้วยการจํากัดเวลา
เล่นเกมออนไลน์ของเด็กอายุต�าํ กว่า 18 ปี
ย่อมกระทบอุตสาหกรรมแน่ ๆ เห็นได้จาก
ราคาหุน้ กลุม่ นีท� �ีปรับตัวลดลงไป 20-30%
แต่นักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน
ต่างเห็นตรงกันว่า จีนน่าจะดําเนินการ
ไปเกื อบครบแล้ว และโอกาสที�จะมี
เซอร์ไพร้สแรงๆ ไม่นา่ จะมีมากแล้ว
เกมเป็ นสิ�งที�ขาดไม่ได้ในยุคนีแ� ล้ว
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องมีเกมอยู่ในนัน�
แม้กระทั�ง Netflix ยังไม่พลาดที�จะก้าว
เข้าสูส่ นามเกมมือถือ ขณะที� Facebook
ที�ประกาศบุกโลกเสมือนหรือ Metaverse
นั�นก็ ตอ้ งมี เกมเข้ามาใช้ในเมตาเวิรส์
เช่นกัน
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมเกม
คือการล้อไปกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที�
เข้ามา “อัพเวล” ของการเล่นเกมให้กา้ วขึน� ไป
อีกสเต็ป เพราะทําให้การเล่นเกมมี “มูลค่า”
ในรูปของผลตอบแทนกลับมา ไม่แปลกที�จะ
เห็นประชากรชาวเกมเมอร์เพิ�มขึน� มหาศาล
จากการพัฒนาเกมบนบล็อกเชน
ธนัช จุววิ ฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริหาร
อิก� ดราซิล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) หรือ YGG
มองว่ากระแส Play to Earn หรือ GameFi
ที�เป็ นการเล่นเกมบนระบบบล็อกเชน
กําลังเป็ นทีส� นใจของตลาดคริปโตฯ โดยเฉพาะ
ตลาดเกม NFT(non-fungible tokens)
เนื�องจากผูเ้ ล่นจะได้รบั รางวัลเป็ นสินทรัพย์
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รับ เดง
รายไดจากเกม-กําไรจากเงินลงทุน
Downloaded/Boxed Pc Games

$33.3Bn

2021 Global Games Market
Per Segment

-1.4% YoY

19%

Smartphone Games

$79.0Bn
+4.7% YoY

45%

Newzoo
ไดคาดการณวา

Browser PC Games

$2.6Bn

-18.0% YoY

1%

2021 Total

$175.8Bn
-11%
YoY

ตลาดเกมจะเติบโตไปอยูที่

28%

204,600
ลานดอลลาร

console Games

$49.2Bn
-8.9% YoY

7%

Tablet Games

$11.6Bn

North America

$42.6Bn

+2.0% YoY

-7.2% YoY

Latin America

$7.2Bn

4%

+5.1% YoY

18%

Europe

$31.5Bn

-5.6% YoY

24%

Middle East & Africa

$6.3Bn

+4.8% YoY

Asia - Pacific

2021 Total

$175.8Bn
-11%
YoY

$88.2Bn
+3.0% YoY

50%

4%
2021 Global Games Market
Per Region

ในชวงสิ้นป 2023
หรือเติบโต

7.2%
ตอป
ซึ่งกลุมเกมบนมือถือ
จะเปนกลุมที่เติบโตเร็วที่สุด
ในบรรดาเกมทุกกลุม

ดิจิทลั ในเกม ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบเหรียญ
คริปโตหรือโทเคน ทําให้เชื�อว่าคนยังต้องการ
เสพเกมมากขึน� เพราะวันนีเ� กมทําให้เกิด
อาชีพใหม่เป็ นช่องทางสร้างรายได้ใหม่
และสร้างระบบนิเวศใหม่ทงั� บล็อกเชน
และเกมที�ตอ้ งพัฒนาต่อ
เขามองว่า ปี 2022 ธุรกิจเกมและ
E-Sports ยังบูมมาก และเม็ดเงินลงทุน
ทั�วโลกเพิ�มขึน� เพราะยังมีความน่าสนใจ
แม้อาจมีผลกระทบจากนโยบายจีน แต่
ตลาดโลกก็ยงั มีขนาดใหญ่มาก ทัง� โซน
เอเชียและอเมริกา ที�สาํ คัญผูบ้ ริโภคยัง
ต้องการคอนเทนท์แบบนี � จะเห็นว่าบริษัท
ของจีนแย่งตัวคนทําเกมมากขึน� ด้วย และ
ยังคงเดินหน้าผลิตเกมต่อเนื�องเพราะ
การพัฒนาเกมต้องใช้เวลา 2-4 ปี
ไม่ใช่แค่ผผู้ ลิตเกมที�ยืนยันในความ
น่าสนใจของอุตสาหกรรมเกมและ E-Sports
ฟั นด์แมเนเจอร์เคยคาดการณ์ไว้วา่ จากนี �
ไปถึงปี 2023 อุตสาหกรรมนีจ� ะเติบโต
ของเฉลี�ย 15% และอาจเห็นรายได้กว่า
1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มทินา วัชรวราทร CFA®, Head of
Investment Strategy กองทุนบัวหลวง
มองว่า เกมที�เล่นด้วยเครื�องเล่นเกมจะ
เป็ นเทรนด์ท�ีน่าจับตาในปี 2022 เพราะ
ปั ญหาชิปขาดแคลนกระทบการผลิตทําให้
ผูค้ นต้องอดทนรอคอยเครือ� งเล่นเกมใหม่
ที� หาซือ� ยาก สินค้าออกสู่ตลาดล่าช้า
ขณะเดียวกันการที� Microsoft จะสร้าง Xbox
ให้เป็ นแพลตฟอร์มของสําหรับเกม ก็ย�งิ สร้าง
การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม หรือว่า
การที� Roblox แพลตฟอร์มเกมออนไลน์
มุง่ หน้าสร้างเกมแบบ Metaverse ขณะที�
ความเสีย� งของอุตสาหกรรมเกมจะเป็ นเรือ� ง
กฎเกณฑ์ท�จี ีนพยายามออกมาควบคุมการ
เล่นเกมแต่เรามองว่าปั จจัยเหล่านีไ� ด้รบั รู ้
ในราคาไปแล้ว
หากโลกของเกมไม่ได้เป็ นแค่เครือ� งมือ
เพื�อความสนุกเท่านัน� แล้ว แต่กลายเป็ น
โลกที�ทกุ คนสามารถเข้าไปมีอาชีพหรือ
เป็ นเครือ� งมือในการหาเงิน ลองจินตนาการ
ให้เรากลายเป็ นเกมเมอร์น� งั เล่นเกมแล้ว
ได้เงิน แถมเอาเงินนัน� ไปลงทุนในธีมเกม
และ E-Sports ด้วยแล้วเท่ากับเราได้เงิน
2 เด้งเชียวนะ แบบนีแ� ล้วเราจะปล่อยให้
รถไฟขบวนนีผ� า่ นไปได้อย่างไรเล่า
O
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46%

ESG ไดรับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น
41%

BlackRock เผยผลการสํารวจการลงทุนอยางยั่งยืนของลูกคาระดับโลก ก.ค. - ก.ย.2020
พบวา แรงผลักดัน 3 อันดับแรกของนักลงทุนที่ลงทุนใน ESG

35%

34%

30%

26%

4%

มันเปนสิ่งที่ถูกตอง
ที่ควรจะทํา

ผลงานที่ปรับคา
ความเสี่ยงไดดีขึ้น

การเปนพลเมืองดี

เพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุน

เงื่อนไขดาน
กฏระเบียบ

คําสั่งจากคณะกรรมการ
หรือผูบริหาร

ความตองการ
ของลูกคา

แรงกดดัน
จากพนักงาน

การบริหาร
ความเสี่ยงการลงทุน

เปนคนดีตองมีตรา

ของปี 2021 เงินลงทุนทั�วโลกหลั�งไหลเข้า
กองทุนยั�งยืนแล้วกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
เติบโตเกินเท่าตัวหรือ 100% ไปแล้วจาก
สิน� ปี 2020 โดยสหภาพยุโรปเป็ นภูมภิ าคที�มี
ความตืน� ตัวในกระแสการลงทุนยั�งยืนสูงที�สดุ
ดร. สมชัย อมรธรรม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกลยุทธ์การลงทุน และลูกค้า
สัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จํากัด หรือ KTAM ยืนยันว่า ESG
เป็ นกระแสที�มาแรงมาก โดยเฉพาะ
นักลงทุนสถาบันในยุโรป ที�เม็ดเงินลงทุน
ใน Fixed Income ไหลออกจาก Non ESG
ไปสู่ ESG ชัดเจน แต่หากมองในแง่ของ
ผลตอบแทนที�ผูล้ งทุนต่างมุ่งหวังนัน�
หุน้ กู้ ESG อาจจะยังให้ภาพที�ไม่ชดั เจน

โลกสวยได-พอรตปลอดภัย
เทรนดการลงทุนหนึ่ง
ที่มาแรงแซงทางโคงมากๆ
คือการลงทุนที่เกี่ยวของ
กับการสรางความยั่งยืน
(Sustainability Theme)
หรือที่คุนหูวา ESG
( Environmental,
Social and Governance)
ในการพิจารณาลงทุน
เรียกวาตองเปนคนดี
ไมทําลายสภาวะแวดลอม
คํานึงถึงสังคม
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ไมเอาเปรียบแรงงาน
หรือคามนุษย
และตองมีธรรมาภิบาล
โปรงใส ตรวจสอบได

เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงดานชื่อเสียง

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

50%

วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ด้

วยผลกระทบจากสิ�งแวดล้อม
ที�เกิดขึน� ทั�วโลก ทัง� ภัยธรรมชาติ
ปั ญหาขาดแคลนพลังงาน เป็ นตัว
จุด ประกายให้ม นุษ ย์ต ระหนัก ถึ ง
ความยั�งยืนได้ชดั เจนที�สดุ ก็วา่ ได้ มีการ
คาดการณ์ว่าทั�วโลกจะมีการระดมทุน
ผ่านการออกตราสารหนีส� ีเขียว (Green
Bond) กว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน
ปี 2030 เพื�อแก้ปัญหาโลกร้อน
แม้ปัญหาการละเมิดสิทธิ� หรือ
ทุจริต ที�สะท้อนถึงการขาดองค์ประกอบ
ด้านสังคมและธรรมาภิบาลอาจจะ
ไม่เห็นเป็ นรูปธรรมเท่าองค์ประกอบด้าน
สิง� แวดล้อม แต่นกั ลงทุนยังเลือกที�จะลงทุน
ในกองทุนยั�งยืน เพราะเห็นผลกระทบแล้ว
ว่ามีขา่ วเสียหายขึน� มาทีไรก็สง่ ผลกระทบ
กับราคาหุน้ ทุกที เม็ดเงินลงทุนในกองทุน
ยั�งยืนในช่วงที�ผ่านมาจึงเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด
ในช่วง 15 ปี การลงทุนเพื�อความ
ยั�งยืน เพิ�มขึน� อย่างชัดเจน ทัง� ในแง่
จํานวนองค์กรและเม็ดเงินจากทั�วโลก
ด้วยขนาดสินทรัพย์กว่า 121 ล้านล้าน
ดอลลาร์จาก 3,826 องค์กรในปี ท�ีผา่ นมา
เทียบกับปี 2006 ที�มีเพียง 6.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์ จาก 63 องค์กร
ข้อมูลจากมอร์น�ิงสตาร์ รีเสิรช์
ประเทศไทย พบว่าเพียงแค่ 3 ไตรมาส

ในปที่ผานมา
การลงทุนเพื่อความยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ดวยขนาดสินทรัพยกวา

121
3,826
6.5
63
ลานลานดอลลาร
จาก

องคกร

เทียบกับป 2006 ที่มีเพียง

ลานลานดอลลาร
องคกร

มากนัก เทียบกับการลงทุนในหุน้ ที�ได้อานิสงส์
จากเม็ดเงินที�ไหลเข้าไปตามเทรนด์ของ
ESG ที�กาํ ลังมาแรงจนส่งผลให้ Valuation
รวมถึง P/E Ratio ปรับตัวดีขนึ �
เชือ่ วาหลายคนยังมีคาํ ถามเกีย่ วกับลงทุน
แบบ “คนดี”
หากใครยังยึดติดภาพการลงทุนแบบ
คนดีตามแนวทาง ESG ว่าจะต้องลงทุนแบบ
อนุรกั ษ์นิยม ลงทุนใน Old economy หรือ
Traditional Asset เท่านัน� ผลตอบแทนก็
คงจะต๊ะตอนยอน ในเวลานีข� อให้คดิ ใหม่
ลงทุนใหม่ได้เลย เพราะเม็ดเงินที�ไหลเข้า
ธีม ESG ยามนี � ยั�วให้ผบู้ ริหารกองทุน
หรือผูบ้ ริหารธุรกิจต่างอยากได้ใบการันตี
ความเป็ นหุน้ หรือกองทุน ESG แทบทัง� นัน�
บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายรายที�
ติดโผ ESG ไม่นอ้ ย ไม่วา่ จะเป็ น Google,
Apple หรือ Amazon ฯลฯ
ทั�วโลกรวมถึงประเทศไทยได้กาํ หนด
กฏเกณฑ์มาตรฐานในการให้ตราประทับ
ESG มากมายหลายสํานัก เช่นใน
ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนจะต้องมี
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยั�งยืน หรือหาก
เป็ นกองทุนรวมต่าง ๆ ก็จะต้องนํา ESG
scoring หรือกําหนดนโยบายการลงทุน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้าน ESG มาใช้
ในการเลือกลงทุน
ไม่ใช่แค่สนิ ทรัพย์ลงทุน กระแสการ
ลงทุนแบบคนดีตามแนวทาง ESG ยังขยาย
ขอบเขตไปจากกลุม่ นักลงทุนวัยเก๋าและ

ลงทุนแบบอนุรกั ษ์นิยมออกไป จะเห็นได้วา่
ประชากรโลกยุคใหม่อย่าง กลุ่ม Gen
Z และ Millennials เป็ นกลุม่ ที�ให้ความ
สนใจกับการสร้างความยั�งยืนให้กบั โลก
ใบนีแ� ละกําลังมุง่ หน้าเข้ามาเป็ นนักลงทุน
กลุม่ ใหญ่ของโลกอีดว้ ย
การลงทุนยัง่ ยืน ไมใชแคโลกสวย แตตอง
ดีกับนักลงทุนดวย
แน่นอนว่าเป้าหมายการลงทุน
นักลงทุนย่อมมุ่งหวังผลตอบแทน ขณะ
ที�การลงทุนที�ถกู ครอบด้วยประเด็นทาง
ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อยู่ตลอดเวลาจะสร้างผลตอบแทนได้
ดีจริงหรือ
มณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารการลงทุน บลจ.วรรณ มองว่า
การได้มาซึ�งผลกําไรต้องอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที�ดีและแน่นอนว่าต้อง
เป็ นคนดี นํารายได้ไปใช้ในสิ�งดี ๆ เช่น
ไม่ทาํ ลายสิ�งแวดล้อม ไม่สร้างสังคมที�
เอารัดเอาเปรียบ และบริหารจัดการอย่าง
เท่าเทียมกับทุกผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แต่!!! หากเชือ� ใน ESG ความเสีย� ง
ย่อมต�าํ ความหมายก็คอื เราต้องยอมรับ
ผลตอบแทนทีต� �าํ ลงไปด้วย?
โดยส่วนตัวมณฑลยังเชือ� ใน ESG
ว่าเป็ นธีมทีด� ี รายได้ดีไม่แกว่ง ความ
ผันผวนต�าํ สร้างผลตอบแทนในระดับทีร� บั
ได้สม� าํ เสมอ และเป็ นมิตรกับสิ�งแวดล้อม
พร้อมกับแนะนาํ ว่า นักลงทุนควร
กาํ หนดสัดส่วนการลงทุนในหุน้ หรือกองทุน
ทีเ� ข้าข่าย ESG ในสัดส่วนเท่าไรของพอร์ต
เพือ� สร้างเสถียรภาพการลงทุน แต่หาก
ต้องการการเติบโตในระดับสูงก็สามารถ
มองหาการลงทุนรู ปแบบอืน� เพิ�มเติมได้
ขณะที�งานวิจยั ของ MSCI พบว่า
ESG มีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า
และประสิทธิภาพของหลายบริษัท โดย
บริษัทที�ได้รบั คะแนน ESG สูงจะมีความ
สามารถในการแข่งขันและสร้างผลตอบแทน
ที�สงู กว่าบริษัทที�ได้รบั คะแนน ESG ตํ�า
ทัง� ความสามารถในการสร้างกําไรและ
การจ่ายเงินปั นผล แถมยังมีความเสี�ยงตํ�า
ที�จะประสบผลขาดทุนครัง� ใหญ่ๆ และ
ความผันผวนของรายได้อยูใ่ นระดับตํ�ากว่า
อีกด้วย
เห็นได้จากความเคลื�อนไหวของดัชนี
MSCI KLD 400 Social Index หนึง� ใน
ดัชนีเก่าแก่ของสหรัฐฯ ที�รวบรวมบริษัท
ในสหรัฐฯ กว่า400แห่ง ที�มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ น
สิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น

ไมโครซอฟท์ เทสล่า วีซา่ สามารถสร้าง
ผลงานที�ลอ้ ไปกับดัชนีหลักอย่าง MSCI USA
IMI ซึ�งเป็ นดัชนีท�ีประกอบด้วยบริษัท
ขนาดเล็กกลางใหญ่เกือบ 2,500 บริษัท
ในอีกมุมหนึง� สานุพงศ์ สุทศั น์ธรรมกุล
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายที�ปรึกษาบริหาร
เงินลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป
(ประเทศไทย) จํากัดกลับมองว่ากระแส
ESG เป็ นเพียง gimmick หรือลูกเล่น
ทางการตลาดมากกว่า เพราะกองทุนระดับ
โลกล้วนใส่เงื�อนไขของ ESG ในกองทุน
เอาไว้อยูแ่ ล้ว ซํา� ร้ายหากนักลงทุนตัง� เป้า
ที�จะลงทุนในกองทุน ESG เท่านัน� อาจจะ
เป็ นการตีกรอบการลงทุนหรือสร้างเงื�อนไข
มาปิ ดโอกาสการลงทุนให้แคบเกินไปจน
อาจพลาดโอกาสคัดเลือกหุน้ เด่นบางตัว
ที�มีการเติบโตสูงแต่ไม่เข้าข่าย ESG
นั�นเอง
เขายังมองว่าการลงทุนยั�งยืนอาจ
จะสามารถไม่ตอบโจทย์การลงทุนระยะ
สัน� มากนัก ในทางกลับกันหากนักลงทุน
ต้องการมองให้เป็ นการลงทุนระยะยาว
หรือเพื�อการเกษียณแล้วละก็ การทะยอย
ซือ� สะสมกองทุนยั�งยืนไว้ก็เป็ นทางเลือก
ที�นา่ สนใจ
ธีม ESG จะช่วยสร้างความเติบโต
อย่างยัง� ยืนในระยะยาวให้กบั พอร์ตลงทุน
ได้แน่นอน เพราะการลงทุนในบริษัทที�ใส่ใจ
สิ�งแวดล้อม สังคม และการบริหารงาน
อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างน้อยก็
จะลดความเสี�ยงที�จะเกิดข่าวเชิงลบที�จะ
มีผลต่อราคาหุน้ หรือโอกาสในการผิดนัด
ก็จะลดลง ดังนัน� แม้ว่าผลตอบแทนจะ
ไม่ตา่ งกันมากแต่สามารถสร้างผลตอบแทน
ภายใต้ระดับความเสี�ยงที�เหมาะสม
(Risk-Adjusted Return) ให้อยูใ่ นรูปแบบ
ความเสี�ยงที�ลดลงมากกว่าผลตอบแทน
หวือหวา ถึงกระนัน� ก็ตาม อย่าลืมว่ากระแส
การลงทุนในพลังงานสะอาด เทคโนโลยี
สีเขียว หรือยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็ นหนึ�งใน
ธีม ESG เหมือนกัน เม็ดเงินที�จะไหลเข้าไป
ในปี 2022 นีย� อ่ มส่งอานิสงส์มาถึงกอง
ESG แน่นอน ดังนัน� อย่าพลาดโอกาสที�
จะเติบโตไปกับอนาคต รีบกระโดดเกาะ
รถไฟขบวนรถนีใ� ห้ทนั เพื�อโอกาสในการ
สร้า งผลตอบแทนทั�ง ระยะสัน� และ
ระยะยาว ที�แน่ๆ แค่ลงทุนเราก็ได้ฟีลลิ�ง
ของการเป็ นคนดีวา่ เรานีก� ็มีสว่ นช่วยโลก
ด้วยนะเออ
O
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โลกที่กําลังมุงไปสู
DIGITALIZATION ทําให
ธีมการลงทุนใน TECHNOLOGY
โดดเดนกวาอุตสาหกรรมอ�น ๆ
ยิ่งการแพรระบาดของโควิด-19
ในชวง 2 ปที่ผานมาทําให
เมกะเทรนดนี้เดนชัดขึ้นมา

เ

ทคโนโลยีแฝงอยูใ่ นทุกๆ ไลฟ์ ไตล์ของ
มนุษย์และวิถีความเป็ นไปของโลกใบนี �
ไปเสียแล้ว ทัง� การกินอยู่ สุขภาพ
การศึกษา การเงิน ค้าขาย สิ�งแวดล้อม
ล้วนต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี�ยวข้อง
โอกาสการเติบโตของกลุม่ เทคจากนีไ� ป
ย่อมเด่นชัดไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่
ในช่วงขาขึน� หรือลงก็ตาม
ถึงกระนัน� ก็ตามในปี นนี � กั ลงทุนอาจจะ
มี อาการเข็ดขยาดหุน้ กลุ่มเทคโนโลยี
จาก “บทโหด” ที� รฐั บาลจี นได้เข้ามา
จัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยี ครัง� ใหญ่
ซึง� จีนถือเป็ นเจ้าตลาดในกลุม่ เทคโนโลยี
สําคัญๆ ของโลก
ตั�ง แต่ ต ้น ปี มูล ค่ า หุ้น ของบริษั ท
เทคโนโลยี จี น หายไป 30-40% แต่
น่าแปลกว่า แม้ราคาหุน้ จีนลดลงกลับมี
เงินไหลเข้า ETF กลุม่ เทคฯ จีนประมาณ
1.4 หมื�นล้านดอลลาร์จากต้นปี
คงไม่แปลกมากนัก หากราคาหุน้
ที�ลงมาแรงจะดึงกําลังซือ� ให้กลับเข้ามา
เพราะอย่ า งไรเสี ย หุ้น กลุ่ม นี �ยัง เป็ น
หุน้ อนาคตและจีนคือหนึง� ในเศรษฐกิจหลัก
ของโลกที�ยงั มีแนวโน้มเติบโตได้ดี
คมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที�สายงานการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด
มองว่า ในช่วง 2 ปี จากนีห� นุ้ กลุม่ นีอ� าจจะ
ยังไม่กลับมาอู่ฟู่ แต่หากต้องการลงทุน
ระยะยาว ไม่วา่ จะเป็ น Tencent , Alibaba
Xiaomi, Meituan จังหวะนีค� ือช่วงเข้า
สะสมหุน้ ได้เพราะดาวน์ไซด์เริม� จํากัดแล้ว
และอาจถูก สุด ในรอบ 5 ปี ข ้า งหน้า
ก็เป็ นได้ และเชื�อว่า Regulatory Risk
ที�เกิดขึน� แม้อาจจะมีออกมาอีก แต่ก็นา่ จะ
ไม่มากแล้ว
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ฉวยจังหวะจีนเขยาหุนเทค
เก็บหุนดีเขาพอรตลงทุนยาว
Ranking of Patent Applications (2017)

ขณะที� สานุพงศ์ สุทศั น์ธรรมกุล
LITHIUM DRONES CONDUCTIVE
REGENERATIVE AUTONOMOUS BLOCK
CYBER
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายที�ปรึกษาบริหาร
AI QUANTUM
VR
COMPUTING MEDICINE
CARS
AHAIN SECURITY
BATTERY
POLYMERS
เงินลงทุน บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
มองว่าปี 2022 อาจจะไม่ใช่จงั หวะที�ดีของ
1
การลงทุนในหุน้ กลุม่ เทคโนโลยี เพราะแม้วา่
ในแง่รายได้อาจจะเติบโตได้ดแี ต่ Bottom line
2
ยังไม่มีความแข็งแรง โดยเฉพาะหุน้ เทคฯ
ตัวเล็ก ๆ ที�อาจโดนเทขายได้กอ่ นในภาวะที�
ตลาดมีความผันผวนแรงแต่หากมองว่า
3
เป็ นการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ กลุม่ นี �
ยังน่าสนใจที�จะต้องมีตดิ พอร์ตไว้ นักลงทุน
4
ควรรอให้ราคาย่อตัวลงเล็กน้อยก่อนจึงจะ
ปลอดภัย และจะดีย�งิ กว่าหากกระจายการ
ลงทุนให้หลากหลายมากกว่าการเน้นไปที�
5
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง�
Regulatory Risk อาจจะเป็ นความเสีย� ง
เฉพาะหุน้ เทคฯ จีน กลุม่ เทคทั�วโลกยังมีอีก
Source: The economist
หลายภาคส่วนที�น่าสนใจและมีโอกาส
เติบโต แต่หนึง� ในความเสีย� งร่วมที�ตอ้ งจับตา
ได้แก่การเร่งตัวของเงินเฟ้อ แรงกดดันจาก
อัตราดอกเบีย� ที�อยูใ่ นช่วงขาขึน� ทําให้ growth
(MAY 2018 - OCT 2021)
stock อย่างหุน้ เทคฯ ลดความน่าสนใจลง
กลุม่ เทคฯ ยังมีประเด็นที�นา่ จับตาเช่น
MSCI China Tech 100
มีการเข้ามาของเทคโนโลยีเปลี�ยนโลก
MSCI China
อย่าง Quantum Computing ที�วา่ กันว่า
จะมาดิสรัปเทคโนโลยียคุ Digital ที�เรา
กําลังใช้งานกันอยู่ทุกวันนีใ� ห้พลิกโฉม 200
ไปได้ในพริบตา ขณะเดียวกันวิกฤติชิป
ขาดแคลน(Chip Shortage) ยังเพิ�ม
153.03
แรงกดดันให้หนุ้ กลุม่ เทคฯในวงกว้าง เพราะ
เป็ นสิ�งที�อปุ กรณ์เทคโนโลยีลว้ นต้องใช้
107.54
ตัง� แต่อปุ กรณ์มือถือไปถึงยานยนต์ทีเดียว 100
แม้การจัดระเบียบหุน้ กลุม่ เทคของ
รัฐบาลจีน อาจจะทําให้ราคาหุน้ ปรับลด
ไปแรง แต่ก็อาจเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เรา 50
May 18 Sep 18 Dec 18 Apr 19 Jul 19 Oct 19 Feb 20 May 20 Sep 20 Dec 20 Mar 21 Jul 21 Oct 21
เข้าทะยอยสะสมหุน้ กลุม่ นีก� ็เป็ นได้ O

CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE - NET RETURNS (USD)

Global X Asset Management
ไดประมาณการการเติบโตรายได
ของกลุมอุตสาหกรรมเทคในชวง
12 เดือนขางหนา ธุรกิจเหลานีจ้ ะมี
อัตราการเติบโตของรายไดที่
โดดเดนอยางมากเทียบกับรายได
ของบริษทั ทีอ่ ยูใน ดัชนี S&P 500
จะเติบโตเพียง 8% เทานั้น

คาดการณการเติบโตรายได
ของกลุมอุตสาหกรรมเทค
ในชวง 12 เดือนขางหนา

Video
Games
& Esports

26%

Cyber
security

23%

Social
Media

21%

Cloud
Computing

20%
ที่มา : SCB CIO

แฟรนไชส์นา�้ มันแกลลอน
ซื้อขายน�้ามันเชื้อเพลิงผ่านแอพพลิเคชั่น
ลงทุนเริ่มต้นเพียง
สมโชค เดชะ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ออสซี่เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

5,000.5,000.
3 เดือน
คืนทุนเร็วใน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-114-7334 / 062-784-1111
@oilenergy
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ทองใหผลตอบแทนไดดี ในภาวะ Stagflation

ศรีสุภา พุมมะริน

25%

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
โลกเรามีสินทรัพยใหม ๆ
เกิดขึ้นมาเปนทางเลือก
ในการลงทุนมากมาย
ทาทาย “ทองคํา”
แชมปเปยนดานสินทรัพย
ปลอดภัยทุกยุคทุกสมัย
ไมนอย

ใ

นยามนีต� ลาดการเงินของโลกกําลัง
มุง่ สูถ่ นนสายดิจิทลั แม้แต่ธนาคาร
กลางทั�วโลกต่างก็พยายามออกแบบ
เงินสกุลดิจิทลั ของตัวเอง หรือ Central
Bank Digital Currency (CBDC) ขึน� มา
ดังเช่น โครงการอินทนนท์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) แต่เมื�อไม่นานมานี �
เรากลับได้เห็นสัญญาณการเข้าเก็บทอง
คําของธปท. เพื�อเป็ นทุนสํารองระหว่าง
ประเทศ ครัง� แรกในรอบ 4 ปี !!!
“แอนดรูว ์ เนย์เลอร์” ผูบ้ ริหารประจํา
ภูมิภาค และนโยบายสาธารณะสภา
ทองคําโลก (World Gold Council) คาดว่า
ในไตรมาส 4 ปี 2021 มีโอกาสเห็นธนาคาร
กลางทั�วโลกซือ� สุทธิทองคําต่อเนื�องจาก
ไตรมาส 3 ซึง� การเข้ามาถือครองทองคํา
เพิ�มขึน� ของธนาคารกลางทั�วโลก ก็เพื�อเป็ น
เครือ� งมือป้องกันความเสี�ยงจากความไม่
แน่นอนของการฟื � นตัวของเศรษฐกิจหลัง
โควิด-19 และภาวะเงินเฟ้อที�มีแนวโน้ม
ปรับตัวขึน� สูง
เศรษฐกิจที�เริม� ฟื � นตัว อัตราดอกเบีย�
ที�เริม� เข้าสูข่ าขึน� รวมถึงการลดขนาดวงเงิน
QE (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐ
หรือ เฟด ล้วนทําให้ความเย้ายวนใจใน
ทองคําลดน้อยถอยลง โอกาสที�จะเห็น
ราคาทองขึน� แรงๆ คงเป็ นไปได้ยากแล้ว
สําหรับปี หน้า
“ณัฐพงศ์ หิรณ
ั ยศิร”ิ ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์
แม่ทองสุก มองภาพว่า ในปี 2022

อาชวินท สุกสี

ม

าตรการดังกล่าวถือเป็ นการปลุก
ชีพตลาดอสังหาฯ ของไทยให้
กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึน� อีก
ครัง� หุน้ กลุม่ อสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยพุง่ รับข่าวดีกนั ถ้วนหน้า
ผูป้ ระกอบการน้อยใหญ่ พร้อมใจจัดแคมเปญ
ชุดใหญ่ หวังกระตุน้ ยอดขาย
จุดตํ�าสุดของภาคอสังหากําลังผ่านพ้น
แสงสว่างเริ�มส่องประกายขึน� อีกครัง�
หนึง� ในกูรูอสังหาฯ เมืองไทย วิชยั วิรตั กพันธ์
ผูต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
และรักษาการผูอ้ าํ นวยการศูนย์ขอ้ มูล
อสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า ตลาด
อสังหาฯ ได้ผา่ นจุดตํ�าสุดไปแล้ว และปี
หน้าจะยิ�งคึกคักขึน� ตามการฟื � นตัวของ
เศรษฐกิจ และแรงหนุนจากการคลาย
มาตรการ LTV โดยเบือ� งต้นคาดการณ์
ว่ายอดโอนกรรมสิทธิ�ปี 2021 จะพลิกกลับ
มาเติบโตไม่ต�าํ กว่า 10%
สถานการณ์โควิดทําให้ตลาดอสังหา
ทั�วโลกพลิกผันไปมาก โดยเฉพาะตลาด
อาคารสํานักงาน หนึง� ตัวอย่างที�ชดั คือกรณี
ของเทสล่าได้ประกาศย้ายสํานักงานใหญ่
จากแคลิฟอร์เนียไปรัฐเท็กซัส ที�มีตน้ ทุน
ถูกกว่า ในประเทศไทยก็เริ�มเห็นชัดเจน
จากที�ตอ้ ง work from home ที�อาจจะ
ดูทา้ ทายหลายบริษัทในช่วงแรก แต่ผา่ น
มาถึงเวลานีห� ลายบริษัทพิสจู น์แล้วว่า
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พันธมิตรรัฐบาลสหรัฐ
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ตราสารหนี้เอกชน

เศรษฐกิจชะลอ-เงินเฟอสูง

หุนสหรัฐ

อาคารชุด
42,325
หนวย
มูลคา
171,642
ลานบาท

ทองคำ

การวิเคราะห World Gold Council ในชวง 31 ธ.ค.ป 1972 ถึง 23 มิ.ย. ป 2020 พบวา ในสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัวลง
และเงินเฟออยู ในระดับสูง หรือสภาวะ Stagflation ทองคํามีแนวโนมจะใหผลตอบแทนเปนบวก
เนื่องจากตนทุนคาเสียโอกาสสําหรับสินทรัพยที่ ไมใหผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ขณะที่ ตลาดหุน
จะปรับตัวลดลง ทําใหทองคํามีแนวโนมจะใหผลตอบแทนเปนบวกในชวงเวลาดังกลาว
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ราคาลง-ซื้อเก็บ
ชวยเฮดจพอรต-สูเงินเฟอ
ตลาดอสังหาริมทรัพยไทยที่อยู ในภาวะซบเซา
หดตัวตอเน�องมากวา 3 ป (2019-2021)
กลับดีดตัวแรงขึ้นทันที หลังธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
จัดยาแรงประกาศผอนคลาย มาตรการควบคุม
สินเช�อที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV)
ชั่วคราวไปถึงสิ้นป 2022

การลงทุนทองคํายังต้องรอความชัดเจน
จากการลดคิวอีของเฟด แต่ราคาทองคํา
ในประเทศในระยะสัน� ถึงกลางยังเป็ นขาลง
กอปรกับเงินบาทเริม� แข็งค่า เราอาจได้เห็น
ราคาทองลงมาเท่าก่อนโควิด-19 ที�
23,000 บาทได้ เป็ นโอกาสเข้าทยอยซือ�
เก็บได้ เพราะการลงทุนในทองคํา ถือว่า
ยังให้ผลตอบแทนที�ดีชนะเงินเฟ้อ ยิ�ง
ในช่วงเริ�มต้นของเงินเฟ้อเช่นนีจ� ึงควร
ทยอยเก็บสะสมเพื�อรับโอกาสที�ราคาจะ
ปรับขึน� ไป 20-30% ได้ในระยะยาว
สอดรับกับทาง “ฐิ ภา นววัฒนทรัพย์”
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท วายแอลจี
บูลเลี�ยน แอนด์ ฟิ ว เจอร์ส จํากัด หรือ YLG
มองว่า ราคาทองคําที�มีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงจากนโยบายการเงินสหรัฐ ดังนัน�
การลงทุนทองคําในปี 2022 นักลงทุนต้อง
เตรียมพร้อม วางแผนการลงทุนอย่าง
รอบคอบ และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิ
พร้อมปรับกรอบการลงทุน เน้นเล่นสัน� มากขึน�
ตามกรอบการเคลื�อนไหวของราคา
พร้อมให้คาํ แนะนําในการลงทุนทองคํา
4 สไตล์ในปี หน้า คือ 1. ผูท้ �ีมีทองคําในมือ
ถดทอย
เป็ นจํานวนมาก แนะขายทํากําไรระยะสัน�
2. ผูท้ �ีมีทองคําในมือไม่มากนัก รอราคา
ปรับตัวลง แล้วหาจังหวะซือ� 3. ผูท้ �ีไม่มี
ทองคําอยูใ่ นมือ การปรับตัวขาลงของราคา
ทองคํายังเป็ นโอกาสทยอยซือ� ด้วยการ
แบ่งไม้เข้าซือ� และเน้นทํากําไรระยะสัน�
เป็ นหลัก และสุดท้ายคือกระจายความเสีย� ง
พอร์ตลงทุนด้วยทองคํา ในสัดส่วน 5-10%
ของพอร์ตลงทุน เพื�อเพิ�มโอกาสของผล
ตอบแทนและลดความเสี�ยงในยามที�ตลาด
แมทองสุก
เผชิญกับความไม่แน่นอนอีกด้วย
แนวตานแรก
หากยังเชื�อมั�นว่า “ทองคํา” เป็ น
1,950 - 2,000 ดอลลารตอออนซ
29,000 - 29,500 บาทตอบาททองคํา สินทรัพย์ปลอดภัยที�สามารถป้องกัน
ความเสี�ยงจากภาวะเงินเฟ้อได้ ปี 2022
อาจเป็ นโอกาสที�ดีในการทยอยซือ� เก็บใน
จังหวะที�ราคาปรับตัวลง
แม้จะเป็ น Traditional Asset
วายแอลจี
แต่เชื�อสิว่า มีทองคําติดปลายนวมไว้
แนวตานแรก
เฮดจ์พอร์ตสูเ้ งินเฟ้อบ้างก็อนุ่ ใจดีนะ O

คาดการณ “ราคาทอง”
ป 2022 ขาขึ้น

1,916 - 1,960 ดอลลารตอออนซ
30,750 - 31,450 บาทตอบาททองคํา

คาดการณเม็ดเงินปลอยกู
ซื้ออสังหาฯ ในป 2022
หลังการปลดล็อก LTV

ประสิทธิภาพการทํางานไม่ได้ลดลง จึง
ตัดสินใจลดการเช่าพืน� ที�สาํ นักงานลง
เพื�อประหยัดต้นทุน ทางด้านตลาดที�พกั อาศัย
ก็เห็นความต้องการมุ่งมาสู่โครงการ
แนวราบมากขึน� เพราะโควิดทําให้ตลาด หนวย: หมื่นลานบาท
บ้านเดียวกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง�
ภัทรชัย ทวีวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั
และการสือ� สาร บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์
เนชั�นแนล ประเทศไทย มองว่า ในปี 2022
ตลาดออฟฟิ ศให้เช่ายังมีซพั พลายใหม่
เข้ามา แต่หลายบริษัทได้ชะลอแผนการ
ขยายพืน� ที�เพื�อลดต้นทุน หรือ เปลี�ยน
สถานที�ไปที�อ�นื ที�มีคา่ เช่าที�ถกู กว่า แต่ธรุ กิจ
ธปท.
คลังสินค้าและโรงงานให้เช่ายังเห็น
ความต้องการและโอกาสคงเติบโตจาก
หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ทัง� ภาคการส่งออกหรือช้อปปิ �งออนไลน์
ด้านตลาดโรงแรมและการท่องเที�ยว
จะเริม� มีสญ
ั ญาณที�ดีขนึ � หลังเปิ ดประเทศ
อัตราการเข้าพักค่อยๆ ฟื � นตัวคงค่อยเป็ น
ค่อยไป จากปั จจุบนั เฉลี�ยไม่ถึง 20%

5

LTV-คลังสินคาใหเชา
ฟนชีพตลาดอสังหาฯ ไทยป22

ที่อยูอาศัยเปดขายใหมในกทม.และปริมณฑลป 2022 มูลคา 374,368 ลานบาท
บานจัดสรร
37,792
หนวย
มูลคา
202,726
ลานบาท
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ที่มา : ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ศูนยวิจัยธนาคารกรุงไทย

4.5

ศูนยวิจัยกสิกรไทย

1.8-3

ส่วนตลาดที�พกั อาศัยในปี หน้า อสังหา
แนวราบยังคงเป็ นดาวเด่นต่อเนื�อง แต่จะเห็น
ยอดขายคอนโดมิ เ นี ย มเริ�ม ฟื � น ตัว
รับอานิสงส์การปลดล็อก LTV โดยเฉพาะ
ในกลุ่ม ระดับ ราคา 3-5 ล้า นบาท
โดยประเมินว่า จะมีโครงการที�อยูอ่ าศัย
เปิ ดขายใหม่ในกทม.และปริมณฑล
เพิ�มขึน� 10-15% แบ่งเป็ นโครงการแนวราบ
4-5 หมื�นยูนิต และแนวสูง 2-2.5 หมื�นยูนิต
“ผู้ท�ี ส นใจลงทุน เก็ ง กํา ไรใน
อสังหาริมทรัพย์ ปี หน้าตลาดคอนโดฯ
เริม� มีเสน่หม์ ากขึน� โดยเฉพาะระดับราคา
1.5 -3 ล้านบาท ที�เป็ นตลาดใหญ่ท�ีสดุ
ในทํา เลดาวเด่น อย่ า งพระราม 4
รามคําแหง บางนา รวมทัง� พืน� ที�อีอีซี
ส่วนแนวราบยังน่าสนใจ อัตราการ
ดูดซับยังดีอยู่ โดยเฉพาะตลาดบน
ระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทขึน� ไป เนื�องจาก
ลูกค้ากลุ่มนีก� าํ ลังซือ� สูง แทบไม่ได้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ตามด้วย
บ้านเดี�ยว และทาวน์เฮ้าส์ 3-5 ล้านบาท”
แม้ตลาดออฟฟิ ศให้เช่าอาจจะยัง
ลูกผีลกู คน แต่ภาพรวมตลาดอสังหาฯ
ของไทยในปี 2021 ยังได้แรงหนุนจากการ
ผ่อนคลายมาตรการ LTV อยูบ่ า้ ง รวมถึง
กลุม่ คลังสินค้าที�ยงั มีโอกาสเติบโตด้วยแล้ว
การลงทุนในอสังหาฯของไทยยังมี
ความน่าสนใจไม่นอ้ ยนะเออ
และที�แน่ๆ โอกาสที�ตลาดอสังหาฯ
ของไทยจะร้อนแรงไปถึงขัน� วิกฤติอสังหาฯ
เหมือนกรณีไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ท�ีสดุ ของจีน
ผิดนัดชําระหนีน� นั� เรียกว่ายังห่างไกล
สบายใจได้ O
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พรชัย ปั ทมินทร” นายก
สมาคมการค้าอุตสาหกรรม
กัญชงไทย คาดว่าในอีก
5 ปี ขา้ งหน้าเราจะเห็น
ตัวเลขเงินลงทุนและรายได้จากธุรกิจนี �
เติบโตต่อเนื�องในระดับสูงกว่า 30% ต่อปี
โดยปี 2022 จะเห็นเม็ดเงินลงทุนใหม่
ไหลเข้ามากกว่า 3 หมื�นล้านบาท จากทัง�
บริษทั จดทะเบียน เอสเอ็มอีไปจนถึงวิสาหกิจ
ชุมชน เป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการและ
นักลงทุนที�ตอ้ งการเข้ามาเป็ นส่วนหนึง� ใน
การเติบโตของอุตสาหกรรมนี �
การลงทุนผ่าน “กองทุนกัญชา” ทัว� โลก
ในช่วงปี 2017-2019 ก็เพิม� ขึน� เช่นกัน
“มอร์นง�ิ สตาร์” คาดว่า “ตลาดกัญชา” ในสหรัฐ
จะเติบโตเพิ�มขึน� เป็ น 2.5 ล้านล้านบาท
ใน 10 ปี ขา้ งหน้า หรือโตกว่า 8 เท่าจาก
ปี 2020 ที�มีมลู ค่ากว่า 3 แสนล้านบาท
การลงทุนหุน้ ธุรกิจกัญชาปี 2021
มีความผันผวนค่อนข้างสูง กองทุน
ETF ขนาดใหญ่สดุ ของโลกที�ลงทุนใน
ธุรกิจที�เกี�ยวกับกัญชา อย่าง ETFMG
Alternative Harvest ETF หรือ MJ ปรับ
ตัวเพิ�มขึน� 73%ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปี นี �
ส่วน The Global X Cannabis ETF หรือ
POTX ปรับเพิ�มขึน� 97% แต่หลังจากนัน�
ค่อย ๆปรับตัวลงต่อเนื�องจนปัจจุบนั มีระดับ
ราคาตํ�ากว่าราคาปิ ด ณ สิน� ปี 2020 จึงมี
ความเป็ นไปได้สงู ว่า “หุน้ กัญชาจะให้
ผลตอบแทนติดลบในปี 2021 นี”�
“สุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์” ประธาน
�
เจ้าหน้าทีบริหารการลงทุน บลจ.วี มองว่า
กองทุน “หุน้ กัญชา” ในปี 2022 ยังน่าสนใจ
ด้วยราคาหุน้ กัญชาที�ปรับตัวลดลงแรง
ทําให้ Valuation ของหุน้ มีความน่าสนใจ
มากขึน� ประกอบกับการแข่งขันในตลาด
และการควบรวมกิจการทีจ� ะมีมากขึน� ใน
อนาคต และจะส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรม
“กองทุนกัญชา-กัญชง” จึงเป็ นการลงทุน
ทางเลือกทีค� วรมีตดิ พอร์ตไว้ราว 5%
ของพอร์ตลงทุนรวม โดยคาดว่าธุรกิจ
กัญชาจะเติบโตเฉลี�ยสูงกว่า 15% ต่อปี
ไปถึงปี 2026
ทางด้าน “ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ”
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. เอ็มเอฟซี
มองว่า ความผันผวนของหุน้ กัญชาถือเป็ น

การที่หลายประเทศยอมรับและปรับกฎเกณฑเพื่อนํา“กัญชา”
มาใชประโยชนไดตามกฎหมาย ไทยเองก็ถอดกัญชาออกจาก
บัญชียาเสพติด “ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับกัญชา”จึงเริม่ ไดรับความสนใจ
และตลาดเริ่มคึกคักมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑที่เขาสูตลาด ขณะที่
บริษัทจดทะเบียนหลายรายก็ประกาศเขาสูธุรกิจกัญชา

เรือ� งปกติ ด้วยขนาดมาร์เก็ตแคปที�ยงั เล็ก
และใหม่มากเมื�อเทียบกับการลงทุนอื�นๆ
ของโลก คือเริม� มาได้เพียง 5 ปี เท่านัน� ยัง
ต้องให้เวลาธุรกิจนีใ� นการหา Winner ใน
ระยะยาว แต่เขายังมีมมุ เชิงบวกต่อธีมการ
ลงทุนหุน้ กัญชาในระยะ 12 เดือนข้างหน้า
หรือในปี 2022 ตลาดยังมีอพั ไซด์ได้อีก
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คาดการณการเติบโตของตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลก
30.6

2021

37.7

2022

44.7

2023

51.3

2024

56.7

2025

หนวย: พันลานดอลลาร

62.1

2026

ที่มา: BDSA

ศรีสุภา พุมมะริน
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ผลตอบแทนมีโอกาสกลับมามากกว่า 50%
จากช่วงต้นปี นี �
ปั จจัยหนุนการลงทุนหุน้ กัญชาใน
ปี หน้า มาจากตลาดกัญชาเพื�อการแพทย์
เป็ นที�ยอมรับและเติบโตต่อเนื�อง อีกทัง�
ในสหรัฐมีสญ
ั ญาณเชิงบวกจากการปลดล็อก
กฎหมายเกี�ยวข้องกับกัญชา เช่น กฎหมาย
การเปิ ดเสรีกญ
ั ชาระดับประเทศที�จะทําให้
ตลาดกัญชาเป็ นที�ยอมรับมากขึน� รวมทัง�
กฎหมาย SAFE Banking Act ที�อนุญาต
ให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยกูธ้ ุรกิจ
กัญชาได้ นับเป็ นประตูท�สี าํ คัญสูก่ ารเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบ การ
“การลงทุนธีมหุน้ กัญชา ควรมองเป็ น
การลงทุนระยะยาว 5 ปี ขึน� ไป เหมาะสม
กับนักลงทุนระยะยาวที�สามารถรับความ
ผันผวนได้ หากผลตอบแทนเฉลี�ยมากกว่า
20% ต่อปี ในปี สดุ ท้ายต้องได้ผลตอบแทน
มากกว่า 100% สําหรับสัดส่วนการลงทุน
นัน� ผูล้ งทุนควรมีหนุ้ กัญชาติดพอร์ตราว
5-10% ของพอร์ตลงทุนในหุน้ ที�มีอยู”่
ในฝั� งไทย ฟั นด์เมเนเจอร์มองว่า
ตลาดกัญชากัญชงในประเทศยังมีความ
เสี�ยงอยู่มาก จากตลาดเพิ�งเริ�มต้นและ
มีขอ้ จํากัดในหลายประเด็น ดังนัน� การลงทุน
ของบริษัทจดทะเบียนอาจต้องรอเวลาให้
ตลาดนิ�งอีกระยะหนึง�
“ชญานี จึงมานนท์” นักวิเคราะห์
อาวุโส บริษัท มอร์นิ�งสตาร์ รีเสิรช์
(ประเทศไทย) แนะนําว่า การลงทุนธีมนี �
ถือเป็ นเรื�องใหม่ท�ีผลู้ งทุนควรศึกษาให้
เข้าใจในรายละเอียด เช่นกองทุนมีการ
ลงทุนในธุรกิจใดในห่วงโซ่อปุ ทานของ
พืชชนิดนี � ซึง� อาจจะนํามาซึง� มูลค่าที�ตา่ งกัน
ตลอดจนการปรับแก้กฎหมายที�จะมีผล
กระทบโดยตรงกับการผลิตและจําหน่าย
กัญชา ขณะเดียวกันในกองทุนประเภทนี �
ยังมีความเสี�ยงด้านความกระจุกตัวใน
อุตสาหกรรมเดียว จึงอาจทําให้มคี วามเสีย� ง
มากกว่ากองทุนหุน้ ที�มกี ารกระจายการลงทุน
ในหลายธุรกิจได้ในบางช่วงเวลา
หากค่าความผันผวนของตลาดใหม่นี �
ทําให้นกั ลงทุนยังละล้าละลังอยูล่ ะก็ ลอง
เปิ ดพืน� ที�เล็กๆ ให้การลงทุนในธุรกิจกัญชา
สักนิด เผลอๆ การเติบโตที�โดดเด่นในอนาคต
อาจจะทําให้เคลิบเคลิม� เสพกัญชาเข้าพอร์ต
ลงทุนเพิ�มแบบไม่รูต้ วั
O
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หุนสหรัฐ

หุนยุโรป-อินเดีย

“หุนยุโรป” เสี่ยงโควิด
ระลอกใหม แตยังไปตอได
“หุนอินเดีย” มองขามไมได
ยังมีโอกาสสรางกําไร

7,000

6,000

+45.5%
(ytd)

5,000
4,000

+82.3%

3,000
2,000

+58.1%
+90.1%

+35.5%

มีติดพอรตป 2022 ไว
ไมเสียหาย
0

ประชากร

อัตราการวางงาน

ฉีดวัคซีนแลว

2,116
ดอลลารสหรัฐ

HEALTHCARE
ธีมยังไมเอาท

ลุนหุนไทยป 2022
เดินหนาปรับตัวขึ้นตอ

opportunity
2560

2561

2562

2563

1.39

2564

จีหนวยเปอรเซ็
ดีพีที่แทจริ
ง
นต

พันลานคน

2559

7.1%

-7.3

9.5

8.5

2020

2021

2022

53%
รายไดตอหัว
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ในชวงเวลาของการ “การรีบาลานซ” รองรับการมาของเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2022 “คริปโตเคอเรนซี่” จะเปน
ทางเลือกในการโยกยายสินทรัพยอ�นๆ มารับผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอ เบียดสินทรัพยยุคเกาอยาง “ทองคํา” ไดสบายๆ

“CRYPTOCURRENCY”
สินทรัพย
bitcoin btc

54,201.64
1,025,7911

ethereum eth

4,037.07
480,263

binance coin bnb

586.78
97,642

tether usdt

1.00
72,553

“สุดปง”

แหงป 2022
ศรีสุภา พุมมะริน

ค

ริปโตฯ ได้สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ให้นักลงทุนได้จดจํา
ครัง� แล้วครัง� เล่า
หากมองแค่พระเอกของโลกคริปโตฯ
อย่างบิตคอยน์(BTC) เปิ ดต้นปี 2021 มาด้วย
ราคา 32,149.9 ดอลลาร์ตอ่ 1 BTC เทียบกับ
ช่วงก่อนโควิดราคา BTC อยู่ท�ี 7,300
ดอลลาร์ตอ่ BTC ณ ปลายปี 2019 และ
เมื�อไม่นานมานี � BTC ปรับขึน� ไปเกือบแตะ
ระดับ 70,000 ดอลลาร์ตอ่ 1 BTC ราคา
ได้ปรับตัวขึน� มาแล้วกว่า 100% ก่อนจะ
ปรับลดลงมาหลุดระดับ 60,000 ดอลลาร์
ต่อ 1 BTCไปแล้ว
ถึงจะผันผวนอย่างไร แต่มิวาย
นักลงทุนหน้าใหม่ยงั คงตบเท้าเดินเข้า
สนามเทรดคริปโตฯ ต่อเนื�องกว่า 300 ล้านคน
จากทั�วโลก คิดเป็ นอัตราการเติบโต 4%
เมื�อเทียบกับปี ท�ีแล้ว
สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Assets)
มีความหลากหลายให้เลือกลงทุนมากขึน�
ทัง� ในเวลานีแ� ละโลกอนาคต ระบบนิเวศ
ของสกุลเงินคริปโตฯ กําลังเติบโตขึน� อย่าง
เหลือเชื�อ กระแส Tokenization ทําให้เรา
ได้เห็น NFT หรือ Non-Fungible Token
เหรียญโทเคนหรือคริปโตฯประเภทหนึ�ง
ซึง� แปลงมาจากชิน� งานศิลปะ งานสะสม
เช่นภาพวาด เสียงเพลง หรือสื�ออื�นๆ ใน
รูปแบบสินทรัพย์
“ความก้าวหน้าเทคโนโลยี” ยังทําให้
โลกการเงินไม่ตอ้ งมีตวั กลางอีกต่อไป
DeFi หรือ Decentralized Finance
ที�เป็ นระบบการเงินแบบไร้ตวั กลางอยู่
บนสัญญาอัจฉริยะ (Smart contact)
ซึง� พัฒนาไปยัง dApps (decentralized
applications) และต่อยอด

s 3t

มูลคาตามราคาตลาด

Top 5

เพราะตลาดคริปโตฯ ที�มคี าเรคเตอร์แตกต่าง
จากสินทรัพย์ประเภทอื�นและมีความผันผวน
สูงมาก ขณะเดียวกัน “ต้องเริม� เก็บให้เป็ น”
ผูล้ งทุนต้องรูจ้ กั บริหารจัดการ การเก็บรักษา
คริปโตฯ ด้วยตัวเอง เพราะเงินลงทุนอาจจะ
หายได้ในพริบตา โดยมองว่าหากผูล้ งทุน
มีความพร้อมสามารถจัดสรรพอร์ตลงทุน
ให้อยู่ในคริปโตฯ ราว 10% ของพอร์ต
และสามารถเพิ�มสัดส่วนการลงทุนตาม
ความมั�นใจและความเชี�ยวชาญ และรูจ้ กั
กระจายความเสี�ยงนั�นเอง
ขณะที� “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา”
Group CEO ผูร้ ว่ มก่อตัง� และประธาน
เจ้าหน้าทีบ� ริหาร บริษทั บิทคับ แคปปิ ตอล กรุป๊
โฮลดิง� ส์ จํากัด ผูท้ �ีเพิ�งปิ ดดีลใหญ่ ขายหุน้
51% ในบิทคับให้กบั กลุ่มไทยพาณิชย์
ได้ให้คาํ แนะนําถึงการลงทุนคริปโตฯใน
ปี 2022 ว่า หากเลือกที�จะลงทุนคริปโตฯ
ควรถือไว้เพียงตัวที�ม� นั ใจว่าจะสามารถ
ทํากําไรได้เท่านัน�
“กลยุทธ์ท�ีแท้จริงของการลงทุนใน
ตลาดการเงินคือ การมีอตั ราชนะมากกว่า
แพ้ ดังนัน� จึงควรพิจารณาความเสี�ยง ด้วย
การลงทุนกับสินทรัพย์ท�ีคณ
ุ สามารถแพ้ได้
โดยไม่ได้รบั ผลกระทบ และเลือกตัวที�มี
ผูใ้ ช้งานสูงอย่าง BTC และ ETH และแม้วา่
จะมั�นใจมากแค่ไหน หลักการกระจาย
ความเสี�ยงย่อมดีกว่าลงเงินทัง� หมดกับ
สินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แบบนีจ� ะช่วย
ให้ผเู้ ล่นมีความยืดหยุน่ และสามารถทํา
กําไรได้ทงั� ตลาดขาขึน� และขาลง”
บล็อกเชนเข้ามาช่วยเพิม� อิสระทางการ
เงิน และการลงทุน เปิ ดกว้างและเพิ�มโอกาส
ให้ทกุ คนสามารถ เข้าถึงได้อย่างเป็ นธรรม
สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจไปยังทั�วโลก
สิง� เหล่านีส� ร้างความโดดเด่นให้กบั สกุลเงิน
คริปโตฯ และส่งผลให้บริษัทหลายแห่ง
ทั�ว ทุก มุม โลกหัน มาสนใจคริป โตฯ
และนํามาปรับใช้กบั อุตสาหกรรมต่างๆ
มากขึน�
อนาคต 5-10 ปี สิ�งที�พวกเราทุกคน
ต้องเจอ คือ “โลกดิจิทลั ” ยุคไฟแนนซ์ 3.0
ที� เ ป็ น สะพานเชื� อ มคนในยุค นี ไ� ปสู่
โลกยุคใหม่ คนเราจะมีสองชีวิต คือ ใน
“โลกความเป็ นจริง” และ “โลกเสมือน”
สิ�งที�กล่าวมานัน� จะเกิดขึน� ทัง� หมด “ ไม่ใช่
จินตนาการ” ตอนนีเ� ริ�มเกิดขึน� แล้วและ
การเกิดจะเร็วขึน� ไปอีก แล้วเราจะพลาด
โอกาสที�จะพาตัวเองเข้าไปอยูใ่ นอีโคซิสเต็มนี �
ได้อย่างไร O

มารเก็ตแคปตลาดคริปโตเคอเรนซี่ทั่วโลก ณ วันที่ 26 พ.ย.2021 อยูที่

2.43

solana sol

191.02
58,213

ไปเป็ น Decentralized Autonomous
Organizations (DAOs) รวมถึงเมทาเวิรส์
(Metaverse) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือน
จริงที�กาํ ลังมีบทบาทในโลกดิจิทลั มากขึน�
จะหลอมหลวมทุกอย่างเข้าด้วยกันบน
เทคโนโลยีบล็อกเชน และคืบคลานเข้ามา
เป็ นส่วนหนึง� ในชีวิตมนุษย์มากขึน�
ปั จจุบนั ตลาดคริปโตฯ มีมลู ค่าราว
2.6 พันล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว ถึงเวลา
หรือยังที�จะยอมรับว่า มันใหญ่จนเกินกว่า
ที�จะหายไปจากโลกนีไ� ด้แล้ว
แม้แต่ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศ
ยังต้องมุง่ สูก่ ารมี Central Bank Digital
Currency (CBDC ) หรือเงินสกุลดิจิทลั
ของตัว เอง เพื� อ นํา มาชํา ระหนี ไ� ด้
ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับสกุลเงิน Fiat
หรือเงินกระดาษที�เราคุน้ เคย
หนึง� ในกูรูวงการคริปโตฯ “ปรมินทร์
อินโสม” ผูก้ ่อตัง� และกรรมการ บริษัท
สตางค์ คอร์ปอเรชั�น ระบุวา่ ขนาดของ
ตลาดที�ใหญ่ขึน� เรื�อยๆ จะส่งผลดีต่อ
ความผันผวนด้านราคาให้ปรับลดลงได้
ในอนาคต รวมถึงพืน� ฐานของตลาดคริปโตฯ
ที�ปรับตัวดีขนึ � มีความหลากหลายมากขึน�
และจะกลายเป็ นเรื�องใกล้ตวั ที�ทกุ คน
เข้าถึงได้มากขึน� เศรษฐกิจที�ขบั เคลื�อน
ด้วยคริปโตฯ จะเป็ นประเด็นของโลกใน
อนาคต หลายประเทศที�เปิ ดรับคริปโตฯ
อย่างเป็ นทางการไปแล้วจึงเป็ นตลาด
ที�ไม่ควรมองข้าม
เสน่หข์ องคริปโตฯทําให้ธรุ กิจการเงิน
ดัง� เดิม (Traditional Finance) อยูเ่ ฉยไม่ได้
ในประเทศไทยเราได้เห็นดีลใหญ่ของวงการ
สินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย จากการขยับยานแม่
ของไทยพาณิชย์ท�ีส่งบล.ไทยพาณิชย์
เข้าไปถือหุน้ ใน บิทคับ 51%
“ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์” ผูก้ ่อตัง�
บริษัท ไทย บิทแคสต์ จํากัด ในฐานะ
นายกสมาคมสินทรัพย์ดจิ ิทลั ไทย เชื�อว่า
หลังจากนี � จะเห็นอีกหลายดีลตามมา เพราะ
ประเทศไทยยังมีฟินเทคด้านสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
คุณภาพดีๆ อีกหลายแห่งที�มีโอกาสเติบโต
ผ่านความร่วมมือทางธุรกิจ การระดมทุน
หรือการควบรวมกิจการ (M&A) กับบริษัท
ทัง� ในประเทศและต่างประเทศ
สําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ท�ีกาํ ลัง
ตื�นตัวที�จะเดินเข้าสนามเทรดคริปโตฯ
ศุภกฤษฎ์แนะนําว่าต้องเข้าใจ
“พืน� ฐานการลงทุนคริปโตฯ”
นั�นคือ“ต้องมีการลงทุนในความรู”้

ลานลานดอลลาร
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เอาท

ดูเหมือนวา
ธีมการลงทุนประเภท
Global Health Care
เปน Megatrend
ที่ ไมตกเทรนดไปงายๆ
และถึงแมวาจะบูมมาแลว
ไมต่ํากวา 5 ป
ก็ยังมีแนวโนมวา จะบูมตอไป
เพราะประชากรทั่วโลก
ในหลายประเทศ
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย
ทําใหความตองการ
ทางการแพทยสูงขึ้น

แ

จีโนมิกส

กาญจนา หงษทอง

นวโน้มผูค้ นมีอายุมากขึน� ประกอบ
กับสถานการณ์โควิด-19 ทําให้
ทั�วโลกหันมาให้ความสําคัญกับ
การลงทุนเพื�อสุขภาพ และลงทุนในธุรกิจ
ด้านสุขภาพเพิ�มมากขึน�
ทัง� หมดนีเ� ป็ นเหตุผลให้”ธี
”ธีมเฮลท์
แคร์”ยังคงเป็ นเทรนด์การลงทุนที�ยงั ฮ็อต
ฮิตติดโผกันต่อไป ขึน�
ฟั นด์แมเนเจอร์ยงั ฟั นธงว่า หากจะ
กระจายการลงทุนไปในกองทุนหุน้ ใน
ธีมเฮลท์แคร์ ก็ยงั คงเหมาะสําหรับการลงทุน
ระยะกลางถึงยาวมากกว่าการคาดหวัง
กําไรในช่วงสัน� และเมื�อเดินเข้าสูถ่ นนสาย
เฮลธ์แคร์ก็ตอ้ งใช้ความระมัดระวังมาก
เป็ นพิเศษ เพราะระดับความผันผวน
ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เนื�องจากนักลงทุน
มีความคาดหวังต่อการเติบโตของกลุม่
ธุรกิจนีส� งู มาก ทําให้ราคาหลักทรัพย์ หรือ
ราคากองทุนในกลุม่ นีป� รับเพิ�มขึน� สูงไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ทุกวันนีเ� ทรนด์ธรุ กิจ
ที�เกี�ยวกับสุขภาพค่อนข้างเป็ นที�นิยม จึงมี
บริษัทเกิดใหม่ท�ีให้ทาํ ธุรกิจเกี�ยวข้องกับ
แขนงนีเ� ป็ นจํานวนมากขึน� ซึ�งอาจเป็ น
ผลมาจากการเกิดโรคอุบตั ใิ หม่ตา่ งๆ และ
วิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยี
ฉะนัน� ในการเลือกเข้าลงทุนใน
กองทุนที�เกี�ยวข้องกับธีมนี � ควรรูจ้ กั บริษัท
นัน� ๆ ว่าทําธุรกิจอะไร ผลประกอบการ
เป็ นอย่างไร ซึง� ถ้าต้องการลดความเสี�ยง
ก็ควรเลือกลงทุนในบริษัทที�ดาํ เนินธุรกิจมา
อย่างน้อย 3-5 ปี เพื�อให้สามารถมองเห็น
การเติบโตในอนาคตได้
เอาเป็ นว่า ก่อนจะตัดสินใจลงทุน
ทําการบ้านเยอะๆ ก่อน ดูว่า เป็ นธี ม
เฮลท์แคร์แขนงไหน เช่นถ้าเป็ นพวกกลุม่
เน้นในเรื�องของเทคโนโลยีสขุ ภาพและ
การรักษาที�เน้นนวัตกรรม เช่นใช้หนุ่ ยนต์
ช่วยในการผ่าตัด การวินิจฉัยด้วยเอไอ
หรือใช้เครือ� งมือทางการแพทย์ลา�ํ ยุค ก็จะ
เห็นได้วา่ กองทุนกลุม่ นี � มีพวกเทคโนโลยี
มาเกี�ยวข้องเยอะมากๆ ซึง� อาจเป็ นกลุม่
เฮลท์แคร์ท�ีผนั ผวนกว่ากองทุนเฮลท์แคร์
ทั�วไป และผลตอบแทนในช่วงแรกอาจ
ไม่แน่นอนเพราะต้องพึง� พารายได้ในอนาคต
จากการคิดค้นสิ�งใหม่ ๆ
เมื�อเราพูดถึงการลงทุนในธีมเฮลท์แคร์
พืน� ที�ของธีมนีจ� งึ ดูเหมือนค่อยๆ ขยับขยาย
มากขึน� เรือ� ยๆ และแน่นอนว่าระดับความเสีย� ง
ของการลงทุนในธีมนีก� ็เปลี�ยนไป
อย่างไรก็ตาม หากมีธีมเฮลท์แคร์
ติดพอร์ตไว้บา้ ง ในระยะยาวเชื�อแน่เหลือ
เกินว่าพอร์ตคุณจะสวยแน่นอน ปี 2022
ใครยังไม่เคยลงทุนในธีมนี � ลองกระจาย
ความเสี�ยงมาดูบา้ ง จะได้ไม่ตกเทรนด์
และไม่ตกขบวน O

มูลคาตลาด
(Market Cap)

หนวย : พันลานดอลลาร
ขอมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.2021
Johnson & Johnson

421.85
285.84
207.83
181.84
110.85
Pfizer Inc.

Merck & Co., Inc.
Novartis AG

Moderna, Inc.

UnitedHealth
Group Incorporated

423.98
249.43
221.16
209.78
250.63

Thermo Fisher Scientific Inc.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.

Eli Lilly and Company

อีเทรนดใหมดิ
กธีมทีส่ตรัองรี
บ
ควา
ป Health Care
หาก ธุรกิจสุขภาพไมวาจะเปน Health Care หรือ Health Tech คือโอกาส
ในการเติบโตแลวละก็ ลองมองธุรกิจที่กําลังมา Disrupt ธุรกิจสุขภาพ
หนอยเปนไร
ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ช้

าก่อน อย่าเพิ�งรีบแย้งในใจ การเข้าสู่
สังคมสูงวัยอาจจะทําให้ความต้องการ
ทางการแพทย์ทงั� การบําบัดหรือรักษา
เพิ�มขึน� ได้จริง แต่หากเราสามารถตัดตอนความ
เจ็บป่ วยซึง� เป็ นต้นเหตุท�ีเราจะต้องเข้ารับการ
รักษาได้ละ่ ธุรกิจการรักษาพยาบาลอาจจะลด
ความจําเป็ นลงก็ได้นะเออ
แล้วอะไรที�จะมาช่วยให้เราไม่ตอ้ ง
เจ็บป่ วยได้นะ่ หรือ ในสหรัฐเค้ามีการค้นพบแล้วว่า
หลายโรคที�มนุษย์เป็ นกันอยูม่ าจากเรือ� งของ
พันธุกรรมที�ตอ่ ให้ใช้วธิ ีการรักษาแบบเดียวกัน
ก็ไม่สามารถหายได้เหมือนกัน เทคโนโลยี
เกี�ยวกับศาสตร์พนั ธุกรรม หรือที�เรียกว่า
Genomics จึงเป็ นเทรนด์ใหม่ทก�ี าํ ลังมา
ในขณะนี � เพราะหากรักษาที�ความ
ผิดปกติของพันธุกรรมของแต่ละคน
หรือ DNA sequencing ได้ ก็จะ
สามารถเป็ นการป้องกันความ
เจ็บป่ วยจากพันธุกรรมที�ผิดปกตินนั� ได้ หรือ
เทคโนโลยี Gene Editing ที�จะเข้าไปตัดต่อ
พันธุกรรมที�ผิดปกติแล้วใส่ตวั ที�ถกู ต้องเข้าไป
ได้แทน
ไม่ใช่แค่โรคร้ายอย่างมะเร็งหรือเบาหวาน
ปั จจุบนั มีโรคที�สามารถรักษาทางพันธุกรรม
ได้แล้วกว่า 50,000 โรค เช่นทารัสซีเมียหรือ
ตาบอดสีท�ีใม่สามารถรักษาได้ดว้ ยวิธีปกติ
การรักษาด้วยแนวทางนีก� าํ ลังจะ
กว้างขวางมากขึน� หลังจากในปี 2020 ที�ผา่ นมา
ตลาดหลักอย่างสหรัฐ มี
การยื�นขอองค์การคณะ
กรรมการอาหารและ
ยาสหรัฐหรือ FDA การ
รักษาโรคทางพันธุกรรม
ประมาณ 700 กว่าเคส
ที�กาํ ลังจะเข้าสูก่ ารทดสอบ
ทดลองในคน และในอีก
3-5 ปี ขา้ งหน้าจะค่อยๆ
ออกมาในเชิงพาณิชย์
มากขึน� ซึง� ธุรกิจสุขภาพ
เป็ นธุรกิจที�ลกู ค้ายินดีท�จี ะ
จ่ายเงินอยูแ่ ล้ว เรียกว่า
มูลค่ามหาศาลทีเดียว
ตราวุทธิ� เหลือง
สมบู ร ณ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ� ริหาร บลจ.
จิตตะเวลธ์ จํากัด มองว่า
แท้จริงแล้วจีโนมิกส์ถือเป็ น
หนึง� ในกลุม่ Health Care
แต่ดว้ ยกลุม่ Health Care

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในธีม Genomics
YTD

8.28%
1-Year
31.24%
Rev Growth
62.15%
Market Cap Growth
32.73%

ที่มา : Jitta Wealth

มีหนุ้ บริษัทยักษ์ใหญ่อยูม่ ากทําให้การเติบโต
ช้าแล้ว ขณะที� จีโนมิกส์เป็ นเมกะเทรนด์ในช่วง
Early stage ที�จะเข้าไปสู่ Growth stage ได้
คือกลุม่ ที�จะเติบโตอย่างเด่นชัด
มูลค่าตลาดกลุม่ จีโนมิกส์ ในปี 2020
อยูท่ �ีราว 2 หมื�นล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเติบโต
ประมาณ 19% ต่อปี ไปอยูท่ �ี 5.4 หมื�นล้านใน
ปี 2025 ถือเป็ นตลาดใหญ่และกําลังเติบโตสูงมาก
ขณะที�มาร์เก็ตแคปของหุน้ กลุม่ นีเ� ติบโตเฉลี�ย
อยูท่ �ีประมาณปี ละ30% และยัง Under Value
อยู่ในระดับนึงเพราะยังติดในเรื�องเรื�องของ
การอนุมตั ขิ อง FDA หรือเรือ� งความเสี�ยงการ
แพทย์ว่า หากนํามาแพร่หลายแล้วจะเป็ น
อย่างไร
“ใน3-5 ปี ขา้ งหน้าจะเห็นการรักษาด้วย
จีโนมิกส์มากขึน� เรือ� ยๆ และจะมีบทบาทสําคัญ
ที�เปลี�ยนชีวิตคนได้ เพราะจีโนมิกส์จะเป็ นการ
รักษาตัง� แต่ตน้ ตอของสาเหตุ และป้องกัน
ก่อนเป็ นโรค ทําให้คนมีอายุยืนขึน� คนป่ วย
หายป่ วย ทํา ให้ค นที� ก าํ ลัง จะเสี ย ชี วิ ต
ฟื � นกลับขึน� มาได้ หากออกมารักษาได้จริงก็จะเป็ น
ปรากฏการณ์หนึ�งที�เป็ นตัวเร่งให้นกั ลงทุน
ทั�วโลกหันมาสนใจหุน้ กลุม่ นีด� ว้ ย”
การจับจังหวะในการลงทุนเป็ นเรือ� งสําคัญ
ดังนัน� หากเราเข้าไปลงทุนได้ตงั� แต่ยคุ แรกเริม�
ในธุรกิจที�พร้อมเข้าสูข่ าขึน� เราย่อมมีโอกาส
รับการเติบโตมากกว่าใคร จริงไหมล่ะ O
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เปดโลกเปดประเทศ

งบการเงินและคาดการณของธุรกิจ Travel Tech ป 2019-2023
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ ( เปลี่ยนแปลง % )

ไดเวลาลงทุน

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

(+7.5%)
12,067

E

(+3.7%)
15,066

g
okin

2020

(-29.7%)
( 29.7%)
3,378.2

(-56.9%)
5,199

(-54.9%)
6,796

2021

2022

2023

(+75.51%)
5,929.04

(+23.73%)
7,335.77

(+22.66%)
8,997.94

(+35.74%)
4,805.2

(+31.6%)
4,805.2

(+65.83%)
4,805.2

(+59.78%)
4,805.2

(+44.47%)
4,805.2

(+45.95%)
24,768.29
(+24.6%)
13,000

r
Ube

(-14.3%)
11,139

(+18.65%)
4,805.2

(+22.14%)
31,213.63

(+52.35%)
16,970.43

กิ ารเรยี กรถออนไลน (Ride Sharing and Hailing) เหมือนกบั Uber

ร
ผใู หบ
Lyft

.com

Trip

ขณะที�ช่วงของการ WFH ยังทําให้เห็น
เทรนด์การจองที�พกั ระยะยาว เพราะคนเปลี�ยน
ที�ทาํ งานจากที�บา้ นไปอยู่ใกล้แหล่งท่องเที�ยว
มากขึน� อีกด้วย
นอกจากธุรกิ จด้านการจองที�พักและ
ตั�วเครื�องบินแล้ว Travel Tech ในกลุ่มการ
เดิ น ทางระยะสั�น เช่ น การเรี ย กรถ Uber
หรือ Grab เริ�มกลับมาเล็กน้อย หรือเรียกว่า
กระทบน้อยก็พอได้ เพราะยังมีรายได้จาก
การส่ง อาหารยัง เข้า มาชดเชยรายได้จ าก
การเดิ น ทางที� ล ดลง ดัง นั�น โดยภาพรวม

(+31.6%)
4,805.2

dia
xpe

2 ปที่ผานมาเช�อวาความอัดอั้นของนักเดินทางคงจะมีไมนอย
ก็ใครจะคิดวาวันนึงจะมีโรคระบาดรุนแรงจนเราไมสามารถเดินทาง
ไปมาหาสูกันไดในยุค GLOBALIZATION เชนนี้
แตเม�อการกระจายวัคซีนเริ่มเปนวงกวาง
มียาตัวใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เริ่มเห็น
หลายประเทศเริ่มกลับมาเปดรับการทองเที่ยวอีกครั้ง
รวมถึงประเทศไทย

2022 สัญญาณการฟื � นตัวของภาค
การท่องเที�ยวแต่ละประเทศอาจจะ
ไม่เท่ากัน แต่สาํ หรับ Travel Tech
ต้องบอกว่า “ฟื � นก่อนไม่รอแล้วนะ”
ไม่ ว่า จะเป็ น ธุ ร กิ จ การจองที� พัก และ
ตั�วเครือ� งบิน เรือ อย่าง Airbnb Expedia หรือ
Booking ที�สามารถให้บริการจองที�พกั หรือ
ตั�ว เครื�อ งบิ น ภายในประเทศได้ทัน ที เมื� อ
รัฐบาลคลายล็อกดาวน์ และยิ�งหลายประเทศ
ทยอยเปิ ดประเทศก็เริม� เห็นยอดจองที�พกั และ
ตั�วเครือ� งบินในต่างประเทศกลับมาเพิ�มมากขึน�

2019

nb
Airb

isor
Adv

Trip

ปี

Tech

รายได ป

Bo

Travel
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(+67.7%)
3,616

(+15.2%)
5,579.7

(-3.4%)
1,560

(-34.6%)
2,364.7

(+34.49%)
3,180.27

(+39.66%)
4,441.55

(+22.14%)
5,424.96

(-48.6%)
2,865.4

(+10.84%)
3,176.12

(+51.13%)
4,800.02

(+28.43%)
6,164.76

(-61.3%)
604

(+51.29%)
913.80

(+50.90%)
1,378.88

(+16.05%)
1,600.22

หลังเปิ ดประเทศรายได้ของกลุม่ นีก� ็จะกลับ
มาเติบโตได้ชดั เจนมากขึน�
อีกหนึ�งเทรนด์ของลงทุนในกลุ่ม
ท่องเที�ยวที�นา่ ตื�นตาตื�นใจ และต้องจับตา
คือเทคโนโลยีท�ีจะพาเราออกไปสํารวจ
อวกาศ!
หากยังจําข่าวที� Elon Musk ผูก้ ่อตัง�
Tesla และ SpaceX ออกไปท่องอวกาศ
เมื�อไม่ก�ีเดือนมานี � ก็จะมองภาพได้ว่า
อีกไม่นานจะเห็นมหาเศรษฐี ระดับโลก
ออกไปตามรอยบ้างเป็ นแน่
อีกทัง� การประกาศตัวทําธุรกิจการ
ทัวร์อวกาศของบริษัท Virgin Galactic
Holdings บริษัทด้านการท่องเที�ยวอวกาศ
แห่งแรกของโลกที�เข้ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ ทําให้การลงทุนในธีม Aerospace
& Space Exploration จึงน่าสนใจไม่นอ้ ย
SCB CIO มองว่ า ด้ว ยต้น ทุน
เทคโนโลยี ดา้ นอวกาศ และการสร้าง
ยานอวกาศลดลง ทําให้ธุรกิจนีน� ่าสนใจ
และมีโอกาสที�ธุรกิจการบินอวกาศและ
ธุรกิจเกี�ยวเนื�องยังเติบโตได้อีกมหาศาล
จากฐานที�ต�าํ ในปั จจุบนั สามารถทําการ
ต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ
มากกว่าขอบเขตของธุรกิจอวกาศ และ
การสํารวจอวกาศ ขณะที�บริษทั ที�ได้ประโยชน์
จากธุรกิจการบินและอวกาศ รวมถึงการสํารวจ
อวกาศมีแนวโน้มเพิ�มขึน� ในอนาคต
อย่างไรก็ดี ยังต้องใช้เวลาอีกมาก
ก่ อ นที� ธี ม Aerospace & Space
Exploration จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่ในวงกว้างและสามารถสร้าง
กําไรได้ ทําให้ในระยะสัน� ราคาหุน้ ในกลุม่ นี �
อาจมีแนวโน้มเผชิญความผันผวนได้สงู
โดยเฉพาะการกลับมาแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที�ยงั คงเกิดขึน� ได้เป็ นระยะๆ
แม้ Travel Tech จะมีความเสี�ยง
ที�ตอ้ งจับตา แต่ก็เป็ นธุรกิจที�เติบโตล้อ
ไปกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที� ย วที�
เติบโตเฉลี�ย ประมาณ 4% ต่อปี ในภาวะ
ปกติ และมีส่วนสําคัญการขับเคลื�อน
เศรษฐกิจโลก เพราะไม่วา่ อย่างไร มนุษย์
ก็ยงั นิยมการออกไปท่องเที�ยวพักผ่อนใน
รู ปแบบต่างๆ ในระยะยาวธีมการลงทุน
ใน Travel Tech ในระยะยาวยังมีความ
น่าสนใจ
ที�แน่ๆ เวลานีค� ือเริม� จากการลงทุน
เก็บเงินไว้แล้วไปเที�ยวนอกโลกกัน O
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ตางประเทศมากกวา 6,000 ลานดอลลาร สวนใหญเปนการลงทุนในสหรัฐ

ลาน
ดอลลาร

7,000
6,000

+45.5%
(ytd)

5,000
4,000

+82.3%

2,000
1,000

+58.1%
+35.5%

+90.1%
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2561

มิ.2564
ย.2021

2020

2562

2563

มีติดพอรต
ป 2022 ไว
ไมเสียหาย

กาญจนา หงษทอง

นักวิเคราะหสวนใหญมองไปใน
ทิศทางเดียวกันวาในป 2022
ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐ
สงสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น
อาจเปนเพราะมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ รวมทัง้
ปจจัยพื้นฐานของบริษัทที่
แข็งแกรง ยังมีเร�องของอัตรา
การวางงานทีล่ ดลง ความเช�อมัน่
ของผูบริโภคทัง้ คาใชจายในการ
ซื้อสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้น

นั่

2018

2560

นหมายถึงวา มีโอกาสในการลงทุน
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ระยะสั้นในอุตสาหกรรมหลาย
เดินหนาโครงการใหญ
ประเภททีจ่ ะไดรับประโยชนจาก
เชน โครงการลงทุนนวัตกรรม
การบรรเทาผลกระทบของการระบาดใหญ และการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
โควิด-19 อีกทั้งการลงทุนระยะยาวในอีก
หลายอุตสาหกรรมที่จะเรงตัวขึ้น
แตยังมีป จจัยเสี่ยงที่อาจกดดัน
ตลาดได นั่นคือความสัมพันธสหรัฐ–จีน
แสนลานดอลลาร
ที่อาจเลวรายลง เนื่องจากการแขงขัน
โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางการคาที่สําคัญระหวางสองประเทศ
และการสรางงาน
ทีอ่ าจมีนยั ยะและสงผลกระทบ รวมถึงการ
โจมตีทางไซเบอรบนโครงสรางพืน้ ฐานของ
โลกยังคงเปนความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง แมวา
จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นเพื่อลดความ
แสนลานดอลลาร
เสีย่ งในโลกไซเบอรก็ตาม ดังนัน้ นักลงทุน
และงบประมาณชวยเหลือสังคม
ควรจับตาประเด็นสําคัญของสถานการณ
โลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
ผลประโยชนพอรตลงทุนในระยะยาว
นอกจากนีอ้ กี ประเด็นสําคัญทีจ่ ะตอง
จับตาใหดีคอื การปรับขึ้นภาษีสวนกลาง
ลานลานดอลลาร
ครั้งใหญครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ป
ซึ่งจะมีสวนสําคัญตอการเติบโต
นับจากป 1993 โดยเฉพาะการปรับขึ้น
ของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะถัดไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate tax rate)
จากสถิติยอนหลัง
จากระดับ 21% สูระดับ 26.5% หากสหรัฐ
มีการปรับขึน้ ภาษีจริง ยอมตองสงผลกระทบ
ตอผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียน
ในป 2022 อยางหลีกเลี่ยงไมได
ป
นักวิเคราะหจากโกลดแมน แซคส
ตลาดหุนสหรัฐใหผลตอบแทน
คาดการณวา หากสภาคองเกรสของสหรัฐ
เปนบวกถึง
ใหความเห็นชอบขอเสนอการปรับขึน้ ภาษี
เงินไดนิติบุคคลดังกลาว จะทําใหรายได
ของบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี S&P500
ลดลง 5% ในปหนา
ป
ซึ่งขาวที่ตองลุนกันคือคือขอเสนอ
และใหผลตอบแทนเปนลบเพี
ยง
ดังกลาวมีแนวโนมบังคับใชลาชากวาที่
กําหนด โดยอาจจะไปบังคับใชในป 2023
หากเปนเชนนั้นก็อาจจะสงผลกระทบตอ
หุนสหรัฐในปหนาจํากัด
ป
อยางไรก็ตาม ป 2022 ตลาดหุน

โอกาส
•มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ทั้งการใชนโยบายการเงิน
และการคลัง
•ปจจัยพื้นฐานของบริษัท
ที่แข็งแกรง
•อัตราการวางงานที่ลดลง
•ความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ในการซื้อสินคาและบริการ
ที่เพิ่มขึ้น

นักลงทุนยังคงจับตาเศรษฐกิจสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงจากปนี้
ขณะที่เงินเฟอยังขึ้นตอ

คาดการณเงินเฟอ คาดการณจีดีพี
ป 2022
ป 2022

2559
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2.5
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มค.
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มี.ค.

เม.ย.
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พ.ค.

มค.
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ก.ค.
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ที่มา: Federal Reserve, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

สหรัฐยังคงถูกมองวานาจะคงเห็นเม็ดเงิน
ไหลเขาไปลงทุนเพราะถือวาเปนกลุม
ประเทศพัฒนาแลว (Developed Markets)
เนื่องจากมีอัตราการฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ในระดับที่สูง ทําใหเศรษฐกิจ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติได
โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุน
สหรัฐ ซึง่ มีความนาสนใจ เนือ่ งจากนโยบาย
การเงินและการคลังยังเอือ้ อํานวย สําหรับ
นโยบายการเงิน มีการสงสัญญาณวา
นโยบายการเงินยังคงเกื้อหนุนตลาดหุน
ตอไปทําใหเงินลงทุนวิ่งเขาหาสินทรัพย
เสี่ยงอยางหุน ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา
สินทรัพยประเภทอื่น
โดยการประชุมของคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือน พ.ย.
ที่ผานมา ระบุวาเฟดจะเริ่มปรับลดวงเงิน
ซื้อพันธบัตรภายใตมาตรการผอนคลาย
เชิงปริมาณ (คิวอี) ในปลายเดือนพ.ย.
เพิ่มเปนเดือนละ 1.5 หมื่นลานดอลลาร
พรอมระบุวายังไมถึงเวลาปรับขึน้ ดอกเบีย้
นักวิเคราะหคาดวา เฟดตองการ
เวนชวงหลังประกาศการลดคิวอีไป แต
ในการประชุมครั้งสุดทายของปนี้คือ
วันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ เชื่อวาเฟดจะมีการ
หารือเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีไบเดน
เดินหนาโครงการใหญลงทุนโครงสราง
พื้นฐานสําคัญๆ เชน โครงการลงทุน
นวัตกรรมและการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน 2.5 แสนลานดอลลาร

ความเสี
ย
่
ง
•ความสัมพันธสหรัฐ-จีน

ที่นําไปสูการแขงขัน
ทางการคา
•การโจมตีทางไซเบอร
•การปรับขึ้นภาษีครั้งใหญ

3.50

2.00

ธค.
ธ.ค.
2020

ที่มา: สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย

3,000

โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและ
การสรางงาน 5.5 แสนลานดอลลารและ
งบประมาณชวยเหลือสังคม 3.5 ลานลาน
ดอลลาร ซึง่ จะมีสวนสําคัญตอการเติบโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะถัดไป
งบประมาณสําหรับโครงการใหญ
ลงทุนขนาดใหญเหลานี้ สรางความ
คาดหวังใหกับบรรดานักวิเคราะหวา หาก
สภา คองเกรสของสหรัฐสามารถผลักดัน
งบประมาณดังกลาวออกมาไดเต็มเพดาน
ก็นาจะเขามาชวยชดเชยผลกระทบจากการ
ปรับขึน้ ภาษีใหกับบริษทั จดทะเบียนไดบาง
หากมองกันยาวๆ ก็ตองบอกวา
ตลาดหุนสหรัฐเติบโตตามขนาดเศรษฐกิจ
ที่ใหญขึ้น จากสถิติยอนหลัง 94 ป ตลาด
หุนสหรัฐใหผลตอบแทนเปนบวกถึง 69 ป

และใหผลตอบแทนเปนลบเพียง 25 ป
จริงอยูตลาดหุนสหรัฐปรับตัวขึน้ มา
มากแลว หลายคนจึงตัง้ คําถามวาหุนสหรัฐ
แพงเกินไปหรือยัง แตผูจัดการกองทุนก็ยงั
เชือ่ วายังสามารถลงทุนในสหรัฐได เพราะ
ถึงที่สุดแลว หุนสหรัฐยังมีความนาสนใจ
สําหรับนักลงทุน แตเหมาะกับการลงทุน
ระยะยาวมากกวาเขาไปในเก็งกําไรใน
ชวงระยะเวลาสั้น ๆ
ดวยการดําเนินนโยบายของทางการ
สหรัฐในยามที่ตองเผชิญกับวิกฤตการณ
ใดๆ การรับมือของ Policy maker ไมวา
จะเปนรัฐบาลหรือธนาคารกลางสหรัฐ
หรือเฟดเองมีการดําเนินการไดอยาง
คอนขางมีประสิทธิภาพ
ยอนกลับไปในจังหวะที่มีความ
ไมแนนอนเกิดขึน้ จะพบวาตลาดหุนสหรัฐ
เวลาลงจะลงไมลึก และใชเวลาฟนไมนาน
ทําใหนักลงทุนมั่นใจไดในการเลือกที่จะ
ลงทุนในหุนสหรัฐ และทําใหหุนสหรัฐยังคง
โดดเดนขึ้นมาเสมอเมื่อนึกถึงการลงทุน
ในกลุมหุนตางประเทศ ดังนั้น ถาลงทุน
แบบมีวินัยในระยะยาว ตลาดหุนสหรัฐ
สามารถใหผลตอบแทนที่ดีได
ขณะทีต่ ลาดหุนสหรัฐมีสภาพคลองสูง
มีบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพดีมาก
ที่สุดในโลก นั่นเปนเหตุผลที่นักลงทุน
จึงควรมีไวในพอรตลงทุนเสมอ ในป 2022
ก็เชนกัน O

เ

“ตลาดหุ้นจีน”
www.bangkokbiznews.com

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

กาญจนา หงษ์ทอง

พราะนักลงทุนยังเชื่อกันว่าเศรษฐกิจ
จีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งต่อไปได้อีก ทัง้ นีท้ งั้ นัน้
อาจจะเป็ นเพราะตัวเลขหลายอย่าง
ของจีนแสดงผลออกมาในทางที่เป็ น
บวกมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประเมิน
ภาพรวมทางเศรษฐกิจจากไอเอ็มเอฟ
ตัวเลขการส่งออก ไปจนถึงภาพการ
บริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึน้
รวมถึงการน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อน�าไป
ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในอนาคต
สอดคล้องกับดัชนีภาคการผลิตที่ยงั คง
บ่งชีถ้ ึงการเติบโตต่อเนื่อง
แน่นอนว่า เมื่อตัวเลขต่างๆ สะท้อน
ภาพเศรษฐกิจจีนในอนาคตมีแนวโน้มเติบโต
สูง จึงเป็ นผลดีต่อผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุน้ จีนตามไปด้วย
แต่หากนักลงทุนอยากจะจัดสรร
เงินลงทุนบางส่วนมากระจายลงทุน
ในตลาดหุน้ จีน อาจจ�าเป็ นต้องเลือก
ลงทุนในกองทุนหุน้ ที่มีการคัดเลือก
หุน้ ที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายของ
รัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลจีนสามารถ
ก�าหนดทิศทางได้ว่าต้องการส่งเสริม
ให้ภาคเศรษฐกิจด้านไหนขยายตัว
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อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ปัจจัย
เสี่ยง ก็จะพบว่าระหว่างทางตลาดหุน้ จีน
อาจได้รบั ความผันผวนจากปัจจัยที่เข้ามาก
ระทบในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งของ
นโยบายการเงินที่ทางธนาคารกลางจีนเริม่
ลดสภาพคล่องในการอัดฉีดเข้าสูร่ ะบบ ยังมี
ปั จจัยทางด้านต่างประเทศประเด็น Tech
War ที่ทางสหรัฐพยายามเบรกจีนด้วย
การเพิ่มรายชื่อการแบนบริษัทเทคโนโลยี
น รวมถึงการควบคุมและการออก
ทั้งๆ ที่จีนเองก็บอบช้ำาจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ไม่ ใช่น้อย แต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังคงประคับ จากจี
กฎระเบียบจากทางการจีน (Regulatory
ประคองตัวและยืนหยัดเป็นอีกธีมหนึ่งที่เป็นทางเลือกการลงทุนในปี 2022 ได้อย่างไม่ยาก
Risk) ที่ทา� ให้หลายบริษัทได้รบั ผลกระทบ
เอาเป็ นว่า ถ้ามองจากปั จจัยพืน้ ฐาน
และแนวโน้มในอนาคตแล้ว การลงทุนใน
ตลาดหุน้ จีนยังมีแนวโน้มที่สดใสและมี
ซึง่ ถ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลจีน พวกหุน้ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดแี น่นอน แม้จะมี
S&P/BNY Mellon China Select ADR ก็จะเห็นว่าเน้นส่งเสริมการเติบโตด้าน ก็ถือว่าเป็ นอีกกลุ่มหนึ่งในตลาดหุน้ จีน ปั จจัยเสี่ยงแทรกเข้ามากระทบบ้างในบาง
เทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นพวก ที่น่าจะมีติดพอร์ตไว้บา้ ง จริงอยู่ท่ีแม้ จังหวะ แต่หากรับความเสีย่ งได้ ในระยะยาว
รถไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ส่วนที่รฐั บาลสนับสนุน แต่ความ ยังคงท�าให้นกั ลงทุนยิม้ ได้เสมอ
การสื่อสาร และหุ่นยนต์ เป็ นต้น
ที่ จี น เป็ น ประเทศที่
มี จ า� นวน
O
นอกจากการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ประชากรมากที่สดุ ใน
โลก จึง
แล้ว รัฐบาลจีนยังให้การส่งเสริมด้าน มีกา� ลังซือ้ มหาศาล และ
การ
Morningstar China
สิ่งแวดล้อม ซึ่งก็อาศัยเทคโนโลยีมาช่วย เติบโตของเศรษฐกิจ
จี น
ด้วย เป็ นต้นว่าการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ
การ
ทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริ โ ภคภายใน
แต่นกั วิเคราะห์อีกหลายคนก็มองว่า ประเทศ

ยืนแกร่งต้านโควิด

ดัชนีหุ้นจีนในปี 2021 ยังคงติดลบ(ณ 31ต.ค.)
YTD

-31.98%

-13.88%
-17.98%
-5.81%
Hang Seng China Enterprise

CSI 300
ที่มา : Morningstar
Thailand

เมือ่ วัยเกษียณใกล้เข้ามา ควรวางกลยุทธ์กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพอย่างไรดี?
ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนนัน้ “กองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ” ถือเป็ นเครือ่ งมือกำรลงทุนที่มีสำ� คัญ
มำก โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ก็สอดคล้องกับชื่อเลย คือไว้สำ� หรับเลีย้ งชีพ
ในยำมเกษี ยณนั่นเอง โดยระหว่ำงที่เรำยัง
ท�ำงำนอยูน่ นั้ เรำจะสะสมเงินเข้ำไปในกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพในอัตรำส่วนที่เรำสำมำรถเลือกได้
ระหว่ำง 2-15% ของค่ำจ้ำง อีกทัง้ เรำจะได้
รับประโยชน์จำกเงินสมทบจำกนำยจ้ำง โดย
เงินสมทบนีถ้ ือได้ว่ำเป็ นเงินที่นำยจ้ำงช่วย
ออมให้เรำไว้ใช้ยำมเกษี ยณอีกทำงหนึ่งด้วย
นอกจำกนีก้ ำรลงทุนผ่ำนกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ยังมีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ซึง่ จะช่วยท�ำให้เงินที่เรำเตรียมไว้สำ� หรับยำม
เกษี ยณงอกเงยเพิ่มขึน้ อีกด้วย
โดยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีจ้ ะมีควำม
ผูกพันกับชี วิตของเรำมำก เหตุผลเพรำะ
คนส่วนใหญ่จะเริม่ ท�ำงำนตอนอำยุ 22-25 ปี
แล้วจะเริม่ เกษี ยณอำยุเมื่ออำยุได้ 55-60 ปี
ดังนั้นเท่ำกับว่ำมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไป
จะลงทุนในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพประมำณ
30 - 40 ปี เลยทีเดียว
เรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับผูท้ ่ีลงทุนอยูใ่ นกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพซึ่งบำงคนอำจจะยังไม่ทรำบ
หรืออำจจะยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญมำกนัก
นั่นคือกำรเลือกวำงกลยุทธ์และปรับพอร์ต
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเรำ
เริ่มท�ำงำนใหม่ (first jobber) อำยุขณะนัน้
ยังน้อย รำยได้ยงั ไม่มำก น่ำจะมีควำมสำมำรถ
รับควำมเสี่ยงได้สงู เนื่องจำกยังมีระยะเวลำ
ในกำรลงทุนจนถึงอำยุเกษี ยณอีกยำวนำน
ซึง่ กลุม่ first jobber นัน้ ก็สำมำรถเลือกกลยุทธ์
กำรลงทุนในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพที่มคี วำมเสีย่ ง
สูงได้ เช่น หุน้ กองทุนต่ำงประเทศ เพื่อโอกำส
ในกำรรับผลตอบแทนที่สูงขึน้ ตำมไปด้วย
โดยอำจจะออกแบบพอร์ตเป็ นแบบ Growth
ซึ่งมีสดั ส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ 50%,
หุน้ ไทย 25%, หุน้ ต่ำงประเทศ 15% และกองทุน
อสังหำริมทรัพย์ 10%
แต่เ มื่ อ เรำอำยุเ พิ่ ม ขึน้ อำยุท่ี เ รำจะ
เกษียณก็ใกล้เข้ำมำเรือ่ ย ๆ กำรที่เรำจะด�ำเนิน
กลยุทธ์พอร์ตกองทุนส�ำรองเลีย้ งชี พแบบ
ควำมเสี่ยงสูงก็ดไู ม่คอ่ ยเหมำะสมนัก เนื่องจำก
ขนำดของเงิ น ในกองทุน ส�ำ รองเลี ย้ งชี พ
เรำมีมลู ค่ำสูงขึน้ กว่ำแต่ก่อน อีกทัง้ ชีวิตในวัย
เกษียณของเรำขึน้ อยูก่ บั เงินก้อนนี ้ ดังนัน้ วันนี ้
เรำจะมำแนะน�ำกำรวำงกลยุทธ์สำ� หรับพอร์ต
ใกล้เกษี ยณกัน

ใกล้เกษียณแล้ว ควรสะสมเงินสะสมเข้ากองทุน
ส�ารองเลีย้ งชีพเท่าไหร่ด?ี

โดยปกติแล้วคนในวัยใกล้เกษียณควรจะ
มีอตั รำกำรสะสมเงินเพื่อสะสมเงินเข้ำกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพมำกกว่ำคนในวัยเริ่มท�ำงำน
เนื่องจำกคนในวัยนีจ้ ะมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย
ท�ำให้มีควำมสำมำรถในกำรออมและลงทุน
มำกกว่ำคนวัยเริม่ ท�ำงำน อีกทัง้ คนในวัยเกษียณ
มีฐำนภำษีท่สี งู กว่ำวัยเริม่ ท�ำงำน ดังนัน้ กำรสะสม
เงินเพื่อสะสมเข้ำกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพยิ่งเยอะ
เท่ำไหร่ ก็ย่ิงเป็ นประโยชน์กบั สมำชิกเองมำก
เท่ำนัน้ เพรำะจะช่วยให้เรำน�ำเงินสะสมที่เรำจ่ำย
เข้ำกองทุนในแต่ละปี ไปลดหย่อนภำษี ท�ำให้เรำ
เสียภำษี ในแต่ละปี นอ้ ยลง และเพิ่มโอกำสที่
เรำจะเกษี ยณอำยุได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพมำกขึน้

ส�ำรองเลีย้ งชีพนัน้ บลจ.พรินซิเพิล มีตวั ช่วย
คือ “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พรินซิเพิลสมดุล
ตำมอำยุ (Principal Target Date Retirement
Fund)” ซึง่ มีแนวคิดคือผูจ้ ดั กำรกองทุนจะมีกำร
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติให้
อย่ำงต่อเนื่อง ตำมอำยุท่ีมำกขึน้ โดยยิ่งใกล้
วัยเกษียณ ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะลดสัดส่วนของ
สินทรัพย์ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงน้อยลง และเพิ่ม
สัดส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยให้มำกขึน้ ท�ำให้เรำ
ไม่ตอ้ งมำคอยปรับสัดส่วนกำรลงทุนของเรำเอง
อยูต่ ลอดเวลำ หรือหำกมีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
กำรลงทุนอยุแ่ ล้ว ทำงบลจ. พรินซิเพิล ก็มีแผน
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพในรู ปแบบสมดุลตำม
ควำมเสี่ยง (Target Risk) ซึง่ ทำงสมำขิกกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพสำมำรถก�ำหนดสัดส่วนเองได้

วัยใกล้เกษียณ ควรปรับพอร์ตกองทุน จะแน่ใจได้อย่างไรว่ากองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ
ส�ารองเลีย้ งชีพอย่างไรดี?
ทีเ่ ราลงทุนอยู่ จะเพียงพอต่อวัยเกษียณ
ตำมหลักกำรแล้ว เมื่อเรำอำยุมำกขึน้ เรำควร ทีก่ า� ลังจะมาถึง?
ปรับพอร์ตกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของเรำให้มี
ควำมเสี่ยงน้อยลง เพื่อให้เห็นภำพมำกขึน้ ลอง
จินตนำกำรดูวำ่ หำกอีก 5 ปี ขำ้ งหน้ำ เรำต้อง
ใช้เงินก้อนนีส้ ำ� หรับชีวติ เกษียณทัง้ ชีวติ ที่เหลืออยู่
แต่พอร์ตกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของเรำกลับมี
กองทุนหุน้ อยูเ่ ต็มพอร์ต แล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
เกิดขึน้ มูลค่ำของตลำดหุน้ ทั่วโลกปรับตัวลดลง
อย่ำงรุนแรง ซึง่ เหตุกำรณ์นีย้ อ่ มกระทบกับมูลค่ำ
ของพอร์ตกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของเรำ สุดท้ำย
อำจจะส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภำพชีวติ หลังเกษียณของ
เรำไม่เป็ นไปตำมที่เรำคำดหวังไว้ ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นกำรป้องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว กำรปรับ
ลดควำมเสี่ยงให้ต่ำ� ลงเมื่ออำยุมำกขึน้ จึงเป็ น
แนวทำงที่เหมำะสม
ในทำงปฏิบตั ไิ ม่มีสตู รตำยตัวว่ำอำยุเท่ำนี ้
ควรปรับพอร์ตกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้มสี ดั ส่วน
เท่ำไรดี แต่ขอยกตัวอย่ำงเพื่อเป็ นแนวทำง
โดยหำกอีก 5 ปี ขำ้ งหน้ำ เรำมีแผนจะเกษี ยณ
และเงินในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพคือแหล่งรำยได้
หลักของเรำในยำมเกษียณ แสดงว่ำเงินในกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพมีควำมส�ำคัญมำก ควรจะปรับพอร์ต
ให้มสี ดั ส่วนตรำสำรหนีเ้ พิ่มขึน้ โดยควรมีสดั ส่วน
ของตรำสำรหนีป้ ระมำณ 80-90% ในขณะที่
สินทรัพย์อ่ืน ๆ เช่น หุน้ และอสังหำริมทรัพย์
รวมกันอยูท่ ่ี 10-20% (เหตุผลที่ควรมีนำ้� หนัก
ในสินทรัพย์เสีย่ งอยูบ่ ำ้ ง คือเพื่อสร้ำงผลตอบแทน
ของพอร์ตให้สงู ขึน้ เพื่อให้ชนะเงินเฟ้อ)
ส�ำหรับผูล้ งทุนที่ไม่มีควำมเชี่ยวชำญหรือ
ไม่มีเวลำเพื่อติดตำมและปรับกลยุทธ์กองทุน

ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนทีต่ อ้ งกำรจะวำงแผน
เกษียณ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำเรำจะมีชวี ติ ในวัยเกษียณ
อย่ำงเกษม บลจ.พรินซิเพิล มีเครือ่ งมือเพื่อให้เรำ
สำมำรถค�ำนวณและวำงแผนกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพของเรำได้ โดยเรำแค่โหลด Principal
Provident Fund Application โดยที่หำกเรำ
เป็ นสมำชิกของ บลจ.พรินซิเพิล อยูแ่ ล้ว เรำก็ใส่
username & password และ login ได้เลย
แต่หำกเรำเป็ นบุคคลทั่วไป เรำก็สำมำรถใช้งำน
ได้ในโหมดส�ำหรับบุคคลทั่วไป
ในโหมดส�ำหรับบุคคลทั่วไปนัน้ เรำสำมำรถ
วำงแผนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพได้ถงึ สองแผน ได้แก่ วำงแผนเกษียณ
และแผนค�ำนวณภำษี สำ� หรับกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ (ในกรณีลำออกจำกงำนหรือลำออกจำก
กำรเป็ นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) ซึง่ ใน
บริบทนีจ้ ะขอพูดถึง “กำรวำงแผนเกษี ยณ”
Plan WISE Retire WELL ซึง่ เมนูกำรวำงแผน
เกษี ยณนัน้ เรำเพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนตัว,
ข้อมูลกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและข้อมูลกำร
ลงทุน เพียงแค่นีโ้ ปรแกรมก็จะค�ำนวณมำให้
เรำทรำบแล้วว่ำสุขภำพทำงกำรเงินหลังเกษียณ
ของเรำจะเป็ นเช่นไร เรำจะมีเงินใช้เท่ำไรหลัง
เกษียณ เงินเก็บเพียงพอใช้ตอ่ วัยเกษียณไหม
เพื่อที่เรำจะได้วำงแผนกำรออมและกำรลงทุน
ต่อเพื่อให้เพียงพอต่อกำรใช้ชีวิตวัยเกษี ยณ
รู้ จั ก กั บ กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
เพิม่ เติมได้ที่ https://www.principal.th/th/
provident-fund

ค�ำเตือน : ผูล้ งทุนควรท�ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ (กองทุน) เงือ่ นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลกำรด�ำเนินงำนในอดีตมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด�ำเนินงำน
ในอนำคต/ เครือ่ งมือหรือโปรแกรมค�ำนวณ Plan Wise Retire Well เป็ นเพียงตัวเลขจ�ำลองกำรลงทุนเพือ่ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยเท่ำนัน้
ไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทนในอนำคต

สร้างความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง
ด้วย AIA Unit Linked
“เงินเฟ้อ” ปัจจัยกดดันเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19

ในช่วงที่ผา่ นมาถือว่าเป็ นอีกหนึง่ ช่วงเวลาที่ตลาดการลงทุน
มีความผันผวนสูงขึน้ ซึ่งเป็ นผลกระทบของการฟื ้ นตัวจาก
โควิด-19 โดยมีปัจจัยที่กา� ลังถูกพูดถึงอย่างมาก ได้แก่ “เงินเฟ้ อ”
ที่กา� ลังดีดตัวสูงขึน้ ถ้าหากดูตวั เลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา
ณ เวลานีถ้ ือว่าอยู่ในจุดที่สงู ที่สดุ ในรอบ 30 ปี เมื่อเงินเฟ้อ
เพิ่มสูงขึน้ ย่อมท�าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มสูงขึน้ ตามไปด้วย
ทัง้ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมไปจนถึงค่ารักษาพยาบาล ท�าให้
หลายคนเริ่มมองหารู ปแบบการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์
ทัง้ ด้าน Health & Wealth ไปได้พร้อมๆ กันมากขึน้

วางแผนเพือ่ ความมัง่ คัง่ ในระยะยาว ฝ่าวิกฤติได้อย่างมัน่ ใจ

ไม่เพียงปรากฏการณ์เงินเฟ้อที่กา� ลังเกิดขึน้ นี ้ แต่จากหลาย
วิกฤตการณ์ท่ีผา่ นมาในอดีต อาทิ วิกฤติตม้ ย�ากุง้ ในช่วงปี 2540
และวิกฤติสนิ เชื่อซับไพรม์ (Subprime) ในช่วงปี 2550 พิสจู น์
ให้เห็นแล้วว่า การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ในระยะยาวจ�าเป็ น
ต้องมีการวางแผนที่ดี การวางแผนเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์
การลงทุน (Asset Allocation) ควรมีการกระจายความเสีย่ งการลงทุน
(Diversification) อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ควรมีวินัยในการ
ปรับพอร์ตการลงทุนตามกรอบความเสี่ยงที่รบั ได้เป็ นระยะ จากงาน
วิจยั ของ Brinson, Beebower and Singer (ตีพิมพ์ Financial
Analysts Journal, 47(3), 1991) พบว่า 91% ของการลงทุน
ระยะยาวที่ประสบความส�าเร็จ เกิดจากการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดี
AIA Unit Linked ถือว่าเป็ นประกันชีวิตควบการลงทุนที่
ถูกออกแบบเพื่อการลงทุนระยะยาว เน้นการวางแผนทางด้าน
การเงินที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์อย่างเหมาะสม
เพื่อหวังผลตอบแทนสม�่าเสมอตลอดอายุการถือครองกรมธรรม์
พร้อมช่วยสร้างความคุม้ ครองชีวิตและสุขภาพเพื่อความมั่นคง
ในระยะยาว
โดยเบีย้ ประกันที่จ่ายไปจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก
ได้แก่ ส่วนแรกเพื่อ “ความคุ้มครองและค่าใช้จ่าย” ต่าง ๆ
ของกรมธรรม์ และส่วนที่สองก็คือส่วน “เงินลงทุน” ซึ่งจะถูก
น�าไปลงทุนใน “กองทุนรวม” ตามระดับความเสี่ยงที่เลือกได้ตาม
ความต้องการ ซึง่ ปั จจุบนั AIA Unit Linked มีให้เลือกลงทุนมาก
ถึง 11 กองทุน มีประเภทสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย
ทั้ง กองทุน ตลาดเงิ น กองทุน ตราสารหนี ้ และกองทุน หุ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อให้ลูกค้าลงทุนได้ตาม
ความต้องการ ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม จากการคัดสรร
ของ บลจ. เอไอเอ ประเทศไทย (“AIAIMT”) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเฉพาะของ AIA เท่านัน้ เพื่อให้ลกู ค้ามั่นใจได้วา่
จะได้รบั การดูแลพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ

นอกจากนีก้ ารทยอยจ่ายเบีย้ ทุก ๆ งวดแบบประกันชีวิต
ยังเปรียบเทียบได้กบั การลงทุนแบบ ‘DCA (Dollar Cost Average)’
ที่ช่วยท�าให้ทยอยลงทุนได้ในทุกๆ สภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึน้ ให้เป็ นโอกาสการลงทุนอีกด้วย

มอบความคุม้ ครองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ

นอกจากจุดเด่นเรือ่ งการสร้าง Wealth หรือความมั่งคั่งแล้ว
AIA Unit Linked ยังเป็ นแบบประกันที่โดดเด่นทางด้าน Health
หรือสุขภาพ ด้วย “ความยืดหยุน่ ” ให้สามารถปรับเปลี่ยนวงเงิน
คุม้ ครองประกันชีวติ ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวติ และ
ยังสามารถเลือกแนบความคุม้ ครองด้านสุขภาพเพิ่มเติม (Rider)
ได้อีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล จะเลือก
แบบเหมาจ่ายให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้ม
สูงขึน้ เรื่อยๆ ทุกปี หรือเลือกความคุม้ ครองเพิ่มเติมจากโรค
ร้ายแรงให้สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ตงั้ แต่ระยะเริ่มต้น
ก็สามารถท�าได้ตามใจ
ด้วยเหตุนี ้ AIA Unit Linked จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ที่มุ่งตอบโจทย์ดา้ นความมั่งคั่ง และช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินในระยะยาว โดยมอบทัง้ ความคุม้ ครองชีวติ รวมไปถึง
ความคุม้ ครองด้านสุขภาพ เพื่อเป็ นทางเลือกในการวางแผน
การเงินที่ครอบคลุมทัง้ Health & Wealth ได้ตามความต้องการ
ให้พร้อมก้าวสูอ่ นาคตได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง
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“หุนยุโรป”

เสี่ยงโควิดระลอกใหม
แตยังไปตอได
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พันลานคน

1.39
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อัตราการวางงาน

7.1%

ฉีดวัคซีนแลว

53%

50

ที่มา : IMF

ประชากร

รายไดตอหัว

2,116
ดอลลาร

8.5

“หุนอิ
น
เดี
ย
”
มองขามไมได
2020

กาญจนา หงษทอง

2021 (คาดการณ)

2022 (คาดการณ)

ยังมีโอกาสสรางกําไร

ป 2021 ถือวาอินเดียผานวิกฤติที่หนักหนวงที่สุด โดยเฉพาะชวงไตรมาส 2 ของปที่จํานวนผูติดเชื้อรายใหม
พุงสูงทะลุ 4 แสนรายตอวัน และเสียชีวิตวันละประมาณ 4,000 คน จนมีผูติดเชื้อสะสมเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา

แ
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ปจจัยที่มีผลตอตลาดหุนยุโรป

ปจจั
ย
บวก
ปจจั
ย
กดดั
น
• ความเขมงวดในการผอนคลาย • เงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น

นโยบายทางการเงินที่ลาชา
• การแพรระบาดระลอกใหมๆ
• มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
• การขาดแคลนอุปทาน
ขนาดใหญและกรอบงบประมาณ
ที่มา : SCB CIO
ระยะเวลา 7 ป มีมูลคารวมกวา
1.8 ลานลานยูโร
• ระดับมูลคาหุนที่นาสนใจ
(Valuation)
• อัตราสวนการทํากําไรของบริษัท
ในยุโรปดีขึ้นแมมีปญหาเงินเฟอ
กาญจนา หงษทอง

หลังผานจุดตกต่ําแบบสุดขีดและผานความทาทายทุกอยางมาได
ตลาดหุนยุโรปเริ่มกลับมาฟนตัวและฉายแววสดใสในป 2021

ทั ้

งหลายทัง้ ปวงเพราะเศรษฐกิจยุโรปคอยๆ ฟนตัวจาก
วิกฤตโควิด-19 และสถานการณสาธารณสุขทีเ่ ริม่ ดีขนึ้
การกระจายวัคซีนอยางตอเนือ่ ง ประชากรกวา 70%
หรือประมาณ 250 ลานคนไดรับวัคซีนครบโดสแลว
ทําใหรัฐบาลของหลายประเทศสามารถเริ่มผอนคลาย
มาตรการควบคุมโรคระบาดและลดขอจํากัดสําคัญ ๆ ที่
มีผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจได
ขณะเดียวกันการเพิม่ งบประมาณจากเงินกองทุนฟนฟู
สหภาพยุโรป เปนอีกกลไกหนึ่งที่ชวยสนับสนุนดาน
มูลคาและผลการดําเนินงานในประเทศสมาชิกที่ได
รับผลกระทบจากการแพรระบาดอีกทางหนึ่งดวย
อีกตัวแปรหนึ่งคือ เมื่อ Fed สงสัญญาณเดินหนา
นโยบายการเงินที่เขมขน ยอมสงผลใหเงินลงทุนจะไหล
เขาไปหาตลาดหุนทีม่ โี อกาสสรางผลตอบแทนทีโ่ ดดเดน
ซึ่งตลาดหุนยุโรปนาจะไดรับอานิสงสนี้
แมวากองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จะ
ประชากรกวา
ประมาณการเศรษฐกิจยุโรป ในป 2022 วาอาจจะเติบโต
ราว 4.3% ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปมองสอดรับกับ
S&P Global ประมาณการวาเศรษฐกิจยุโรปจะเติบโต
4.5% แตโดยรวมๆ หุนยุโรปยังมีแนวโนมเดินหนาและเปน
หรือประมาณ
อีกหนึ่งโอกาสทางการลงทุนในป 2022 ไดอยางแนนอน
และถาลองดูดัชนี MSCI EMU Index ซึ่งเปนดัชนี
สะทอนตลาดหุนยุโรปทั้งหมด ชี้ใหเห็นถึงเศรษฐกิจและ
นโยบายการเงินในกลุมยุโรป มีโอกาสทีจ่ ะทําผลงานไดดี
โดยเฉพาะหุนในกลุมการเงิน กลุมทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกับวัฎ
ลานคน
จักรการฟนตัวของเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม
ไดรับวัคซีนครบโดสแลว
วัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงกลุมเทคโนโลยี จะสามารถ
ทําผลงานที่โดดเดนได หลังจากการกระจายวัคซีนนํามา IMF ประมาณการเศรษฐกิจยุโรป
ซึ่งการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในป 2022
วาอาจจะเติ
บโตราว
สวนใหญในป 2022 ถาเปนหุนยุโรปนักวิเคราะหและ
ฟนดแมเนเจอร แนะนําใหทยอยเพิ่มนํ้าหนักหุนในกลุม
“New Economy” เชน ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับพลังงานสะอาด และ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับสังคมดิจทิ ลั เพราะสหภาพยุโรปไดผาน
รางงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ ซึง่ เงินจํานวนนีเ้ นนใชเงิน
ไปกับการรับมือกับปญหาการเปลีย่ นแปลงดานสภาพอากาศ
S&P Global
ประมาณการวาจะเติ
บโต
กวา 30% และอีก 20% ใชสําหรับเปลีย่ นแปลงยุโรปเขาสู
สังคมดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนใหยุโรปเติบโตไปกับ New
Economy และผลักดันใหเกิดการสรางอุตสาหกรรมใหม
ฟงดูแนวโนมดี แตก็ใชวาตลาดหุนยุโรปจะไรความเสีย่ ง
เพราะหากการระบาดของโควิด-19 ยังไมสิน้ สุด โดยหากมี โดยรวมหุนยุโรปยังมีแนวโนม
การกลายพันธุของไวรัสเกิดขึน้ อีกในป 2022 ก็อาจสงผล เดินหนาและเปนอีกหนึ่งโอกาสทางการ
ใหวัคซีนทีม่ อี ยูมีประสิทธิภาพนอยลง ซึง่ หากโควิด-19 กลับ
ลงทุนในป
มาระบาดรุนแรงในยุโรป ก็อาจนําไปสูการล็อคดาวนครัง้ ใหม
และอาจสงผลใหมุมมองทางเศรษฐกิจและการลงทุนแยลง
ถาคิดวายอมรับความไมแนนอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได การลงทุน
ในธีมตลาดหุนยุโรปถือเปนทางเลือกทีน่ าสนใจอยางมาก
ไดอยางแนนอน
ในป 2022 O
0

ตหลังจากนัน้ สถานการณโดยรวม หนี้สาธารณะตอจีดีพี
เริม่ ทยอยดีขนึ้ ตอเนือ่ ง และทําให หนวยเปอรเซ็นต
ตลาดหุนอินเดียกลับมาคึกคัก 100
รอนแรงอีกครั้ง และป 2022 ชื่อของ
ตลาดหุนอินเดียถูกคัดตัววาเปนธีมที่
80
นาสนใจธีมหนึ่งก็วาได
ดวยเหตุผลหลายประการไมวาจะเปน
บรรดากองทุนทีเ่ ชือ่ กันวาตลาดหุนอินเดีย
60
ยังมีโอกาสทํากําไรไดอีกมาก เพราะทีผ่ าน
มาใหผลตอบแทนทีย่ งั ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
40
นัก แตเมือ่ เริม่ ฟนตัวจากผลกระทบของโค
วิด19 ก็จะมีโอกาสไปไดอีกไกลแนนอน
ขอสําคัญยังมีเฮดจฟนดและกองทุนอีก
20
เยอะ ทีก่ าํ ลังสนใจตลาดหุนอินเดีย เพราะ
พวกเขามองหาตลาดหุนทีย่ งั ขึน้ มาไมมาก
0
และยังไปไมไกล เพื่อจะเขาไปหาจังหวะ
ลงทุน จนตอนนีจ้ ดุ กระแสทีว่ าอินเดียกําลัง
2020
จะเปนจุดหมายใหมของนักลงทุน
ระหวางทีอ่ นิ เดียคอยๆฟนตัวจากโควิด
จะสังเกตไดวาบรรยากาศการลงทุนแทบ หนวย : เปอรเซ็นต
ไมใยดีกบั ตัวเลขผูติดเชือ้ รายใหมจํานวน
สูงลิ่วในอินเดียเลยดวยซํ้า เพราะเชื่อวา
รัฐบาลและธนาคารจะยังดําเนินมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ และผลักดันใหเกิดการ
แกปญหาอยางเรงดวน
2020
ขณะเดียวกัน การกอสรางโครงสราง
พืน้ ฐาน เปนการกระตุนเศรษฐกิจอินเดียทีด่ ี
มากๆ และมันก็เปนจังหวะทีด่ ี ทีร่ ฐั บาลจะ
กระตุนเศรษฐกิจ และเมือ่ ผูคนมีกาํ ลังซือ้
ก็จะหันกลับมาใชจายกันมากขึน้ เมือ่ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน บริษทั จดทะเบียนก็จะรายไดดี
2021 (คาดการณ)
สงผลบวกตอตลาดหุนอีกดวย
อีกตัวแปรหนึง่ ทีก่ ระตุนใหการลงทุน
ในตลาดหุนอินเดียคึกคักขึ้น เพราะมี
นักลงทุนหนาใหมเขามาปลุกบรรยากาศให
ดีขนึ้ จากกอนหนานีพ้ ฤติกรรมคนอินเดีย
มักจะเก็บเงินดวยการซื้อทองคําเปนสวน
2022 (คาดการณ)
ใหญ แตทุกวันนี้หันมาลงทุนในตลาดหุน
มากขึน้ โดยจะเห็นไดวาการลงทุนหุนสวน
ใหญเปนเม็ดเงินภายในประเทศทัง้ ในสวน
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ของสถาบันและนักลงทุนรายยอย และ
ถาดูขนาดของบริษัทจัดการกองทุนใน
อินเดียจะเห็นไดวาเติบโตขึน้ กวาในอดีตมาก
อีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ าํ ใหตลาดหุนอินเดีย
มีแนวโนมเนื้อหอมขึ้นในป 2022 เพราะ
หลังทางการจีนออกกฎเกณฑควบคุม
ภาคธุรกิจเอกชน ทําใหตลาดหุนอินเดีย
ดูจะไดรับความนาสนใจมากขึ้นจาก
นักลงทุนตางชาติ
ยิ่งเมื่อมีขอมูลจาก IMF คาดการณ
วาอินเดียจะกลายเปนประเทศผูนําดาน
เศรษฐกิจของโลก โดยเศรษฐกิจของ
ประเทศอินเดียไดเติบโตอยางรวดเร็วจนมี
ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลกภายในป
2030 จากการเติบโตของชนชัน้ กลาง และ
ประชากรทีก่ าํ ลังอยูในวัยแรงงานทํางานที่
คาดวาจะสูงถึง 1,000 ลานคนในป 2050
นีเ่ ปนเหตุผลทีท่ าํ ใหอินเดียกลายเปนหนึง่
ในฐานการผลิตใหมของโลก
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทําใหป 2022
ตลาดหุนอินเดียเปนธีมทีม่ องขามไมไดเลย
O
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หุนแนะนํา
คาปลีก

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หรือ CPN
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
หรือ CPALL
ขนสง

147.42

170.00

Technology

145.22

150.00

Agro & Food

111.89

130.00

SET Index

107.22

110.00

Financial & Insurance

103.06

90.00

Consumer Products

101.42

70.00

Services

100.46

50.00
ม.ค. 20

Property & Constructions 99.54
ม.ค. 20

หากเฟดสงสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
มากกวา 2 ครั้ง
ตลาดหุนไทยมีโอกาสหลุด

1,600
จุด

เงินบาทจะออนคาทะลุ

34-35
บาทตอดอลลาร

และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Bond yield) จะพุงทะลุ

1.8-2%

ต.ค. 20

ม.ค. 21

เม.ย. 21

(FOMC) ในเดือน มี.ค.2022 ที�จะมีการ
เปิ ดเผยคาดการณ์อตั ราดอกเบีย� นโยบาย
ของเจ้าหน้าที�เฟด (Dot Plot) ซึง� ตลาด
คาดการณ์วา่ เฟดจะขึน� ดอกเบีย� 1-2 ครัง�
ในปี 2022 แต่ถา้ Dot Plot ออกมาว่า
จะขึน� ดอกเบีย� มากกว่านัน� จะส่งผลกระทบ
ต่อตลาดสินทรัพย์เสี�ยงทั�วโลกทันที
“หากเฟดส่งสัญญาณขึน� ดอกเบีย�
มากกว่า 2 ครัง� ตลาดหุน้ ไทยมีโอกาส
หลุด 1,600 จุด เงินบาทจะอ่อนค่า
ทะลุ 34-35 บาทต่อดอลลาร์ และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond yield)
จะพุง่ ทะลุ 1.8-2%”
ด้านนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) ให้ความเห็นสอดคล้อง

ก.ค. 21

ต.ค. 21

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
หรือ SCGP
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ KBANK
ไฟแนนซ

98.06

Resoureces

กันว่า หากเฟดปรับขึน� อัตราดอกเบีย� มากกว่า
2 ครัง� จะถือเป็ นปั จจัยลบกดดันตลาดหุน้
ทันที เนื�องจากจะทําให้ตน้ ทุนของบริษัท
จดทะเบียนปรับตัวเพิ�มขึน� แม้จะคาดว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ยังคง
ดอกเบีย� ในปี 2022 และจะขึน� ได้ในช่วง
ต้นปี 2023
เขามองว่าในกรณีฐานตลาดหุน้ ไทย
ปี 2022 มีโอกาสขึน� ไปทดสอบ 1,750 จุด
ที�ระดับ PE 18.6 เท่า และคาดการณ์
กําไรต่อหุน้ (EPS) ที� 83.20 บาทต่อหุน้
หรือ คิดเป็ นอัตราการเติบโตของกําไร
ต่อหุน้ (EPS Growth) 13% ทัง� นีอ� ยูภายใต้
สมมติฐานว่าจะไม่เกิดการระบาดของ
โควิด-19 รอบใหม่
สํา หรับ ธี ม การลงทุน ปี 2022
บล.เมย์แบงก์ กิม เอ็ง แนะนําหุน้ ที�ได้รบั

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM
บรรจุภัณฑ

Performance

Industrails

SET Research

เม.ย. 20

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ AOT

ณ วันที่ 29 ต.ค.64

(%)
190.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส
จํากัด (มหาชน) หรือ JMT

อานิ สงส์จากการเปิ ดประเทศและ
เศรษฐกิจที�เริ�มฟื � นตัวอย่างกลุม่ ค้าปลีก
กลุม่ ขนส่ง และกลุม่ แพ็คเกจจิง� รวมทัง�
แบงก์ใหญ่ท�ีจะเติบโตล้อไปกับเศรษฐกิจ
และได้รบั ประโยชน์จากดอกเบีย� ขาขึน�
ขณะที�บล.กสิกรไทย แนะนํากลุม่
บริษัทที�ปรึกษาด้านดิจิทลั และเทคโนโลยี
ที�จะได้รบั อานิสงส์จากการทรานส์ฟอร์ม
ของ SCBX ที�จดุ กระแสความตื�นตัวใน
การปรับโครงสร้างองค์กรยกระดับธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
หากยังเชื�อในเศรษฐกิจไทย การ
ลงทุนในหุน้ ไทยก็อาจจะเป็ นนํา� จิม� หรือ
เครื�องเคียงเล็กๆ ที�ควรมีติดไว้ในสํารับ
การลงทุนปี 2022 ของคุณ เผลอๆ อาจจะ
ทําให้มือ� นัน� ๆ ของคุณแซ่บเวอร์เบอร์ตอง
ขึน� มาก็เป็ นได้นา้ O

บล.กสิกรไทย

1,550-1,750 จุด

หุนแนะนํา
ที่ปรึกษาดานดิจิทัลและเทคโนโลยี
บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน)
หรือ BBIK
บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จํากัด (มหาชน)
หรือ IIG
บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน)
หรือ BE8

การลงทุนตรงจากตางประเทศ (FDI) ของเวียดนามรายไตรมาสตั้งแตป 2016 – ปจจุบัน
ยังคง FDI ไหลเขาเวียดนามอยางตอเนื่องแมในการแพรระบาดของโควิด-19

นักวิเคราะหมองขามช็อต
ไปมองเปาดัชนีตลาดหุนเวียดนาม
ชวงกลางป 2022 วา
นาจะยังทรงตัวที่ประมาณ

25,000

1,5501,600

20,000
15,000
10,000

จุด
หากมองดานการบริโภคภายในประเทศ
มีแนวโนมเติบโตเกือบ
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เทา
เนื่องจากในอีก 10 ปขางหนา
จํานวนประชากรชนชั้นกลาง
อาจขยายตัวประมาณ

การลงทุนตรงจากตางประเทศ (FDI) ของเวียดนามรายปตั้งแตป 2016 – 2020
โดยเฉลี่ย 5 ปยอนหลังจะพบวาเวียดนามมี FDI ราว US$ 1.7 หมื่นลาน

“ตลาดหุนเวียดนาม”

ดาวรุงในเอเชียที่เสนหยังไมเจือจาง
ETF Fund Flow (Millions USD)

Name
Median
VanEck Vietnam ETF
Fubon FTSE Vietnam ETF
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
DCVFMVN30 ETF Fund
Premia MSCI Vietnam ETF
KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth
Premia MSCI vietnam ETF
Asian Growth CUBS ETF
SSIAM VNX50 ETF
SSIAM VN30 ETF
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H
Korea Investment & Securities TRUE Vietnam VN30 Futures ETN H 63

YTD
0
38.63
219.61
-72.9
-32.08
-0.49
-79.07
-0.49
12.75
0
0.4
-1.11
0

1Y
0.14
45.32
219.61
-8.06
-27
0.14
-90.53
0.14
12.75
0
0.4
-1.11
0

3Y
2.75
124.09
219.61
-16.14
69.5
2.75
-54.04
2.75
12.75
2.08
0.4
-1.11
0

2
เทา

การปรับตัวลงมา ก็นบั เป็ นโอกาสให้ทยอย
เก็บหุน้ เวียดนาม
ก็ไม่นา่ แปลกใจที�ชว่ ง 2-3 ปี ท�ผี า่ นมา
ทัง� โบรกเกอร์ไทยและกองทุนรวมของไทย
บุกเข้าไปลงทุนในตลาดหุน้ เวียดนามใครที�
โหนรถเมล์เที�ยวแรกๆ เข้าไปลงทุนตลาดหุน้
เวียดนามวันนีร� บั รองว่ายิม� ได้แน่นอน
เพราะรัฐบาลเวียดนามยังมีนโยบาย
พัฒนาโครงสร้างพืน� ฐานในประเทศอย่าง
ต่อเนื�อง ขณะที�หากมองด้านการบริโภค
ภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเกือบ 3 เท่า
เนื�องจากในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า จํานวนประชากร
ชนชัน� กลางอาจขยายตัวประมาณ 2 เท่า
นั�นทําให้ ธีมตลาดหุน้ เวียดนาม ยังคง
เป็ นดาวรุ ง่ แห่งเอเชียที�ยงั ไปต่อได้ไม่ใช่
แค่ปี 2022 แต่น่าจะเป็ นธีมการลงทุนที�
ยังโลดแล่นต่อไปบนถนนสายการลงทุน
ได้อีกอย่างแน่นอน O

ทีที่มา:่มา:บริบริษัทษหลั
กทรั
พยจัดการกองทุ
น นพริพรินซินเซิพิเพิล ลจําจำกั
กัด ด
ัทหลั
กทรพยจั
ดการกองทุ

จ

ริงอยูท่ �ีเวียดนามได้รบั ผลกระทบ
จากโควิดค่อนข้างมาก เนื�องจาก
การฉีดวัคซีนของเวียดนามทําได้
ช้าเช่นกัน แต่เศรษฐกิจและตลาดหุน้
เวียดนามก็ฟื�นตัวได้เร็วมาก เพราะมี
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ�
ไวรัสโควิด-19 ได้ดี และยังได้รบั อานิสงส์
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
ขณะที�การส่งออกขยายตัว โดยรวมๆ
จึงถือว่าตลาดหุน้ เวียดนามยังถือว่าให้
ผลตอบแทนในระดับที�นา่ พอใจ
ขณะที� สถาบันจัดอันดับเครดิต
ความน่าเชื�อถือชัน� นําของโลก ไม่วา่ จะเป็ น
มูดสี � ์ อินเวสเมนท์เซอร์วสิ บริษัท ฟิ ทช์เรตติง�
และบริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พวั ส์ พร้อมใจ
กันปรับมุมมองระยะยาวเวียดนามเป็ นบวก
และถือเป็ นประเทศแรกในโลกที� 3 สถาบัน
จัดอันดับเครดิตมีมมุ มองระยะยาวเป็ นบวก
ในเวลาเดียวกัน แม้จะมีการปรับฐานบ้าง
แต่ก็เป็ นช่วงสัน� เท่านัน� เนื�องจากเศรษฐกิจ
เวียดนามยังมีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาว
จากจุดเด่นในเรือ� งของการส่งออก เพราะที�
ผ่านมาต่างชาติยา้ ยฐานการผลิตเข้าไปใน
เวียดนามเพิ�มขึน� มาก ประกอบกับการเข้า
ร่วมข้อตกลงทางการค้าต่างๆ จํานวนมาก
ทําให้เวียดนามอยูใ่ นตําแหน่งที�คอ่ นข้างดี
ต่อการเติบโต
น่าสนใจตรงที�การปรับฐานของหุน้
เวียดนามยิ�งทําให้ตลาดหุน้ เวียดนามมี
เสน่หม์ ากขึน� จากเดิมหุน้ เวียดนามก็มี
P/E ตํ�ากว่าฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และไทย
อยูก่ ่อนแล้ว
ตอนนี � นักวิเคราะห์มองข้ามช็อตไป
มองเป้าดัชนีตลาดหุน้ เวียดนามช่วงกลาง
ปี 2022 ว่าน่าจะยังทรงตัวที�ประมาณ
1,550-1,600 จุด ดังนัน� เมื�อไหร่ก็ตามที�มี

1,750 จุด

% Index

ปรับฐาน = 100% ณ วันที่ 31 ม.ค.2021 (Pre-Covid Level : วันที่พบผูติดเชื้อคนไทยรายแรก)

01/12/2017

หนึง่ ในประเทศทีจ่ ดั วารอนแรงและ
นาลงทุน ตองมีชอของเวี
�
ยดนาม
ติดโผอยูดวยแนนอน บรรดา
นักวิเคราะหคะเนกันวา ในอีก 2-3 ป
ขางหนา ตลาดหุนเวียดนามมีโอกาส
จะขยับจาก Frontier Market ไปสู
Emerging Market ซึง่ จะชวย
ดึงเม็ดเงินลงทุนไดอีกมาก

บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ คอยๆฟนตัวจากสถานการณ COVID-19 และฟนตัวไดแตกตางกันไปในแตละกลุมอุตสาหกรรม

01/12/2017

กาญจนา หงษทอง

เปาหมายหุนไทยป 2022

เดินหนาปรับตัวขึน้ ตอ

01/12/2017

ข

ณะที�นกั ลงทุนต่างชาติแทบจะ
หายจากตลาดหุน้ ไทยไปเลยใน
ช่วงครึ�งแรกของปี เหลือเพียง
นักลงทุนหน้าใหม่ชาวไทยที�ตบเท้า
เข้ามาตามหาความคาดหวังในหุน้ เฟื� อง
อย่าง บริษัท ปตท. นํา� มันและการค้าปลีก
จํากัด (มหาชน). หรือOR หรือ บริษัท
เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) หรือ TIDLOR
โค้งสุดท้ายปลายปี ตลาดหุน้ ไทย
ยังพยายามพิสจู น์ตวั เองอยูว่ า่ จะ “ไปต่อ
หรือพอก่อน” ดัชนีตลาดหุน้ ไทย SET Index
ค่อยๆ ฟื � นตัวต่อเนื�องจากจุดตํ�าสุดในรอบ
9 ปี นักลงทุนต่างชาติเริม� กลับมา หลังผ่านพ้น
จุดเลวร้ายสุดของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ไปแล้ว และเริม� เห็นแสงสว่าง
ที�ปลายอุโมงค์จากข่าวดีการเปิ ดประเทศ
แต่ในปี 2022 ยังมีอีกหลายปั จจัยที�ตอ้ ง
ติดตาม และอาจสร้างความผันผวนให้กบั
ตลาดได้เช่นกัน
โดยนายสรพล วี ร ะเมธี กุ ล
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ประเมินว่า
ตลาดหุน้ ไทยปี 2022 จะเคลื�อนไหว
ในกรอบ 1,550-1,750 จุด จากโมเมนตัม
เชิงบวกรับข่าวการเปิ ดประเทศ แต่อพั
ไซด์คงไม่มากนัก เนื�องจากนักท่องเที�ยว
จะค่อยๆ ทยอยเดินทางเข้ามา ขณะเดียวกัน
หากจํานวนผูต้ ิดเชือ� ในประเทศกลับมา
พุ่งแรงจะกลายเป็ นดาวน์ไซด์กลับมา
กดดันตลาดอีกครัง� ซึง� ข่าวการระบาดของ
เชื อ� สายพันธุ์ใหม่ก็เป็ นอี กประเด็น
ที�ตอ้ งจับตาว่าจะกลับมารุ นแรงขึน�
หรือไม่
นอกจากนีย� งั ต้องติดตามการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ

ลุนหุนไทยป 2022

01/12/2017

ตลาดหุนไทยที่ย่ําอยูกับที่มานาน
ทําใหในป 2022
นักลงทุนชาวไทยหันไป
ลงทุนตางประเทศหรือ
DIGITAL ASSET มากขึ้น
เพราะเห็นการเติบโต
ที่ชัดเจนกวา

01/12/2016

อาชวินท สุกสี
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โชวศั
ก
ยภาพลํ
า
้
เตรียมเปดตัวแพลตฟอรม

“Property Mall”
ลุพรอมยื
ยเพิ่น Filing
่มยอดขายป
65
เร็วๆ นี้ เสริมกําไรแกรง
ตอยอดเทคโนโลยีครบวงจร

เ

มือ่ ประเทศไทยกําลังเปลีย่ นผ่านเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจมากมาย เช่น
การบริการทางการเงิน (Fin Tech) เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ (Health Tech ) และนวัตกรรม
ที่รวมเอาธุรกิจอสังหาฯ กับเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าด้วยกัน (Prop Tech) ซึง่ เป็น
โจทย์ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
กําลังให้ความสําคัญและเร่งพัฒนาเพื่อ
ต่อยอดธุรกิจในอนาคต
คุณวรเดช รุ กขพันธุ ์ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท วีบียอนด์
ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด เปิ ดเผยว่า ช่วงต้น
ปี 2565 บริษัทจะเปิ ดตัวดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
“Property mall” อย่างเป็ นทางการ ซึง�
เป็ น Property Technology ที�บริษัทได้
ทําการคิดค้นพัฒนาระบบอัจฉริยะด้าน
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื�อเป็ นตัวกลาง
ระหว่างผูท้ �ีตอ้ งการซือ� และต้องการขาย
อสังหาริมทรัพย์รวมถึงรับเหมาก่อสร้างด้วย
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial
Intelligence) เข้ามาเป็ นกลไกในการสร้าง
“ระบบค้นหาตัวตนอัจฉริยะ” โดยความ
ฉลาดของระบบนีจ� ะสามาถค้นหาสินค้า
และบริการที�ตรงตามไลฟ์ สไตล์ของผูซ้ ือ�
เปรียบเทียบโปรโมชั�น ค้นหาสินค้าที�ใช่ใน
ราคาที�ดีท�ีสดุ โดยใช้เวลาอันรวดเร็ว บอก
ถึงเวลาและระยะทางในการเดินทางจาก
ทรัพย์ท�สี นใจไปยังที�ตา่ งๆในชีวติ ประจําวัน
ของผูซ้ อื � ได้อกี ด้วย ซึง� จะช่วยให้ผซู้ อื � ตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน� หรือแม้แต่
ผูท้ �ีตอ้ งการหาผูร้ บั เหมาก่อสร้างก็สามารถ
เลือกผูร้ บั เหมาและประกวดราคาผ่าน
แพลตฟอร์ม “Property mall” ได้ในทันที
ความสะดวกเช่นนีจ� ะถึงมือผูบ้ ริโภคในไม่ชา้
ให้การซือ� บ้านเป็ นเรือ� งง่ายๆ แค่ปลายนิว�
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “One click pick your
home”
โดยในปี 2565 ผูบ้ ริหารรุ น่ ใหม่
ไฟแรง ปั กธงให้ “Property mall” เป็ น
แพลตฟอร์มชัน� นําที�ให้บริการด้านอสังหาฯ
อย่างครบวงจร และเป็ นศูนย์รวมอสังหาฯ
ทุกรูปแบบจากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ทั�วประเทศ มีสนิ เชื�อจากธนาคารพาณิชย์

ต่างๆ ให้ลกู ค้ามาเลือกเงื�อนไขในการซือ�
สินค้าคุณภาพ และการบริการทางการเงิน
ที�เหมาะกับผูซ้ ือ� ด้วยระบบค้นหาตัวตน
อัจฉริยะที�สร้างไว้และรวมทุกความต้องการ
ไม่ว่าจะมีความสนใจเรื�องไหน มองหา
บ้านทําเลไหน ระดับราคาไหน เหมาะกับ
การเลือกดอกเบีย� และโปรแกรมการผ่อน
ชําระแบบไหน ทัง� โปรแกรมบ้าน 0 บาท
ดอกเบีย� พิเศษ อัตราผ่อนพิเศษ ให้เหมาะกับ
รายได้และความต้องการของผูซ้ ือ� ทาง
แพลตฟอร์มจะเลือกสรรความคุม้ ค่าและ
นําเสนอแบบ Matching ให้ทนั ที เสมือน
มีเลขาส่วนตัวซึ�งช่วยทลายอุปสรรคใน
การซือ� อสังหาฯ ทําให้คนเข้าถึงบ้านและ
มีท�ีอยูอ่ าศัยได้งา่ ยขึน�
อีกส่วนหนึง� ที�นา่ สนใจของแพลตฟอร์ม
“Property mall” ที�เป็ นตัวกลางเชื�อม
โยงระหว่างลูกค้าผูว้ ่าจ้างกับผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างหรือผูท้ �ีตอ้ งการสร้างบ้านหรือ
ตกแต่งต่อเติมบ้านตัง� แต่ขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ่ ด้วยการเปิ ดให้ผรู้ บั
เหมาเข้ามาลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม
เพื�อเป็ นทางเลือกให้ผทู้ �ีตอ้ งการหาช่างรับ
เหมาเข้ามาเลือกหา โดยที�ผวู้ า่ จ้างไม่ตอ้ ง
เสียค่าธรรมเนียมให้แพลตฟอร์ม แต่
“Property mall” จะมีรายได้จากผูร้ บั เหมา
ที�ได้งานจากแพลตฟอร์ม โมเดลเดียวกับ
ไลน์แมนที�มีรายได้จากร้านค้า และผูว้ า่
จ้างก็ม�นั ใจในคุณภาพของผูร้ บั เหมาที�อยู่
บนแพลตฟอร์ม “Property mall” ที�ผา่ น
การคัดสรร ด้านคุณภาพและประสบการณ์
การทํางานมาเป็ นอย่างดี สามารถเลือก
และประกวดราคาได้ หาผูร้ บั เหมาที�ตรง
ตามเงื�อนไขได้อย่างรวดเร็ว ลดการเสีย
เวลาในการหาผูร้ บั เหมาและลดความ
กังวลในด้านต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
อีกหนึ�งฟั งก์ช� นั ของ “Property
mall” ที�ตอ้ งกล่าวถึงคือการใช้ระบบของ
การค้นหาตัวตนอัจฉริยะเข้าไปช่วยลูกค้า
หรือกลุ่มนักลงทุนที�ตอ้ งการลงทุนใน
อสังหาฯ เพือ� รับผลตอบแทนทัง� ในรูปแบบของ
อสังหาฯ ให้เช่า หรือจัดพอร์ตการลงทุน
ในอสังหาฯ ที�มีการการันตีผลตอบแทน
6-10% เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการเช่า หรือโรงแรมในแหล่งท่องเที�ยว
ทัง� ในและต่างประเทศ

จะเห็นได้วา่ การใช้ digital technology
เข้ามามีบทบาทเป็ น Advisor ให้กบั ลูกค้า
ในครัง� นี � คํานึงถึงประโยชน์ของผูบ้ ริโภค
เป็ นอย่างมาก เป็ นการแก้ไขปั ญหาการซือ�
อสังหาฯ แบบเดิมๆ และถือเป็ นการปรับ
ตัวที�ทนั ต่อการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ยุค Digital economy ด้วยเช่นกัน ซึง� เชื�อว่า
Property mall จะเป็ นจุดแข็งทางธุรกิจ
อีกอย่างหนึ�งที�ช่วยในการเติบโตอย่าง
ต่อเนื�องหลังจากแปรสภาพ และยังมีความ
อัจฉริยะของ “Property mall” อีกหลายอย่าง
ที�ตอบโจทย์ทงั� ผูซ้ ือ� ผูข้ าย นักลงทุน ทัง�
ในประเทศและต่างประเทศ ที�ยงั ไม่เปิ ดเผย
ซึง� จะเปิ ดให้ทราบพร้อมกันเมื�อเปิ ดทดลอง
ใช้งานระบบสูส่ าธารณะ
“ในอดีตบริษัทวีบยี อนด์เราเป็ นโบรก
เกอร์อสังหาฯ แบบเดิมๆ ที�ลกู ค้าต้องการ
อะไรเราก็มีนายหน้าหรือตัวแทนหามาให้
แต่ตอ่ ไปเราจะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ค้นหาตัวตนอัจฉริยะ ดีลกับดีเวลลอปเปอร์
เพื�อนําโครงการทั�วประเทศเข้ามาอยู่ใน
แพลตฟอร์มของเราเพื�อสร้างความหลาก
หลายให้กบั ลูกค้า สินค้าที�เข้ามาอยู่ใน
แพลตฟอร์มของเราหลักๆ จะเป็ นบ้านและ
คอนโดมือ 1 ส่วนมือ 2 ก็จะขยายไปด้วย
ตามความสนใจของลูกค้า ต่อไปคนจะ
มีบา้ นง่ายขึน� ซึง� เป็ นความตัง� ใจของเรา”
คุณวรเดช กล่าวต่ออีกว่า “การเข้ามา
ทํา property tech ในช่วงนี � เนื�องจาก
ผูบ้ ริโภคมีความคุน้ เคยกับเทคโนโลยีมาก
ขึน� และเห็นเป็ นเรื�องง่าย ประกอบกับ
พฤติกรรมของคนที�เปลี�ยนไป คนรุน่ ใหม่
มีบา้ นเป็ นของตัวเองตัง� แต่อายุยงั น้อย
เพราะค่าผ่อนถูกกว่าค่าเช่า ซึง� กลุม่ นีเ� อง
ที�มีความคุน้ เคยกับเทคโนโลยี และการ
เข้ามาเป็ นเจ้าแรกจะสร้างความได้เปรียบ
มากกว่ากว่าคูแ่ ข่ง”
ตอยอดเฟส 2 นํา “คริปโต” แลกบาน
พรอมเสริมสภาพคลองลุยยอดขาย
ตางประเทศ
ในเฟสแรก ของ “Property mall”
วีบียอนด์ใช้เงินลงทุนราว 30-50 ล้านบาท
เพื�อสร้างระบบค้นหาตัวตนอัจฉริยะ
ส่วนในเฟสต่อไปจะเปิ ดให้ลกู ค้านําบ้านเก่า
มาแลกบ้านใหม่หรือนําบ้านมาแลกเงิน

ตั้งเปา
ยอดขายแตะ

10,000
ลานบาท
ภายใน

5ป

กินสวนแบง
การตลาด

5%
ของอุตสาหกรรม
อสังหาฯ
มูลคา

หนึ่งลาน

ลานบาท

รวมถึงแลกเป็ นสินทรัพย์ดิจิทลั อย่าง
“คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)” ซึง�
คุณวรเดชมีความสนใจเป็ นการส่วนตัว
และเชื�อว่าสกุลเงินดิจทิ ลั จะเข้ามามีบทบาท
มากขึน� และในเฟสนีเ� องลูกค้าทีน� าํ บ้านเข้ามา
ในระบบจะสามารถประเมินมูลค่าบ้านเอง
ได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สนิ เชื�อได้ ซึง�
ในอนาคตจะสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การเงินเพื�อให้อนุมตั ไิ ด้ภายใน 15 นาที
นอกจากนีใ� นอนาคตเมื�อแพลตฟอร์ม
มีความแข็งแรงและเสถียรมากขึน� เฟส
ต่อไปหรือราวปี 2566 บริษัทวีบียอนด์
ตัง� เป้าที�จะขยายตลาดต่างชาติ ทัง� การ
เปิ ดให้ตา่ งชาติมาซือ� ขายอสังหาฯ ผ่าน
แพลตฟอร์ม “Property mall” เพื�อดึงเม็ดเงิน
จากต่างชาติเข้ามาให้ได้ เช่น ตลาดจีน
ญี�ปนุ่ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสการ
ลงทุนในอสังหาฯ ประเทศเพื�อนบ้านด้วย
เช่น กัมพูชา พม่า ที�กาํ ลังเติบโต
สํา หรับ ภาพรวมของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ไทยในขณะนีไ� ด้ผา่ นจุดตํ�า
สุดไปแล้ว และกําลังจะเข้าสูส่ ถานการณ์
ที�ปรับตัวดีขึน� โดยได้รบั อาณิสงส์มา
จากมาตรการภาครัฐที�เข้ามาสนับสนุน
ตลาดให้เติบโตต่อไปได้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ผ่อนคลายมาตการ LTV มาตรการฟรีคา่ โอน
และจดจํานอง รวมถึงการเพิ�มเพดาน
ต่างชาติ โดยในช่วง 3 ไตรมาสที�ผา่ นมา
ยอดขายทัง� ระบบอยู่ท�ี 6 แสนล้านบาท
แล้ว แม้จะเผชิญการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทําให้คาดว่ายอดขายทัง� ปี
น่าจะทรงตัวที�ระดับ 8 แสนล้านบาทได้
ในปี นี � และเติบโตขึน� ราว 20% ในปี 2565
ในส่วนของวีบียอนด์ตงั� เป้าที�จะมี
ส่วนแบ่งในตลาดอสังหาฯ 5% จากมูลค่า
รวมกว่าล้านล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะการ
ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Property mall
และ AI เข้ามาช่วยจะยิ�งส่งผลให้ยอดขาย
เพิ�มสูงขึน�

จะนําหุน้ เข้าซือ� ขายในตลาดหลักทรัพย์
ในหมวดธุรกิจบริการอีกด้วย
ทัง� นีจ� ะนําเงินที�ได้จากการระดมทุน
ไปลงทุนในธุรกิจที�มีศกั ยภาพในการ
เติบโต โดยเฉพาะการลงทุนด้านนวัตกรรม
เพื�อทรานส์ฟอร์มวีบียอนด์ไปเป็ นบริษัท
เทคโนโลยีเต็มรูปแบบให้ได้ภายใน 3 ปี
ก่อนจะขอย้ายไปอยูห่ มวดเทคโนโลยีใน
ที�สดุ เนื�องจากเชื�อว่าเทคโนโลยีกาํ ลังมา
จึงสนใจที�จะสร้างเทคโนโลยีท�จี ะเป็ นระบบ
นิเวศ (Eco System) ให้เศรษฐกิจไทย
ด้วยการเป็ นแพลตฟอร์มตัวกลางเชื�อม
ผูเ้ ล่นในอุตสาหกรรมที�น่าสนใจ เพิ�ม
ความสะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรม
ที�เปลี�ยนแปลงไปของสังคมไทย รวมถึงช่วย
ดึงดูดเม็ดเงินให้อยูใ่ นประเทศและดึงดูด
เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาไทยอีกด้วย
โดยในปี 2566 จะมุง่ ไปสูเ่ ทคโนโลยีทาง
การแพทย์ (Medical Tech) และเทคโนโลยี
เพื�อการท่องเที�ยว (Travel Tech)
“อสังหาฯ เป็ นแค่โจทย์แรกที�เราทํา
อย่าบอกว่าเราเป็ นธุรกิจอสังหาฯ เราจะสร้าง
กําไรจากธุรกิจอสังหาฯ โดยมีเทคโนโลยี
เป็ นตัวนํา หลังจากนัน� จะทําทุกอย่างบน
เทคโนโลยีท�ีสอดรับกับพฤติกรรมมนุษย์
เน้นไปที�ปัจจัยพืน� ฐานอย่างบ้าน การแพทย์
และการท่องเที�ยว อีกหน่อยเราจะเข้าถึง
หมอเร็วมากด้วย Telemedicine หรือการ
พบแพทย์จากทางไกล ซึ�งงานนีอ� าจจะ
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะเกี�ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน และเราต้องการพัฒนา
ไปให้สอดรับกับระบบประกันสุขภาพได้
ด้วย หรืออย่างการท่องเที�ยวที�คนไทย
ต้องมีแพลตฟอร์มการท่องเที�ยวเป็ นของ
ตัวเอง ทําให้เรื�องท่องเที�ยวทุกอย่างจบ
ในแพลตฟอร์มของเรา”
“การลงทุนอย่างชาญฉลาดคือการ
ลงทุนไปกับโลกอนาคต เมื�อเห็นชัดเจน
แล้วว่า Mega trend ของโลกเวลานีค� ือ
การนําเทคโนโลยีเข้าไปเป็ นพืน� ฐานของ
ยื่นแบบ Filing เร็วๆ นี้ ตอยอดธุรกิจ การเปลี�ยนผ่านอุตสาหกรรมแบบดัง� เดิม
ครบวงจร
ให้กา้ วข้ามไปสูย่ คุ ดิจิทลั อย่างราบรืน� และ
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