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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 มีนาคมที่ผา่ นมา ผมได้ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่
สามารถมาทาหน้าที่นายกสโมสรได้ ผมต้องขอขอบพระคุณท่ าน อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ อุปนายก
ได้กรุ ณามาทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและทาการประชุมเป็ นไปด้วยความราบรื่ นเรี ยบร้อยดีเยีย่ ม
โดยสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจากคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่ อง
“การเงิน การลงทุน ในยุคชีวติ วิถใี หม่ ” ท่านได้พดู ถึงเคล็ดลับลงทุนให้ประสบความสาเร็ จ และ
หลักธรรมในการลงทุน สติ ปั ญญา เดินสายกลาง ไม่โลภ ทาให้เราได้รับความรู้และประโยชน์จาก
การบรรยายครั้งนี้มาก ซึ่งมีผมู้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 34 ท่าน
และในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. เรามีนดั กันที่ เอสพลานาด
รัชดาภิเษก เพื่อร่ วมงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายได้เพื่อหาทุนในการทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ ของสโมสร ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานพร้อมกันเวลา 8.00 น. พิธีเปิ ดเวลา 9.20 น. และจะ
เริ่ มแข่งขันในเวลา 9.30 น. ขอเรี ยนเชิญพี่ๆ ทุก ๆ ท่านมาร่ วมงานและร่ วมกันช่วยซื้อทีมโบว์ลิ่ง
คนละทีม สองทีม นะครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า สโมสรเราประชุมแบบ Hybrid ท่านจะได้พบกับท่านวิทยากรพิเศษ
คุณจนัสกร พงศ์ ฉบับนภา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผ้าไทย มาพูดให้ฟัง เรื่ อง “อาถรรพ์ ผ้าเก่ า ผ้ าเลือกคน...
คนเลือกผ้ า” เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็ นอย่างมาก ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมารับฟังท่านองค์
ปาฐกกันมาก ๆ พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุ มประจาสั ปดาห์
ครั้งที่ 36/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
28
2
33

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลี่ย

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

49.18%
43.75 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี เจริ ญนคร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี บางเขน
สโมสรโรตารี พระนคร
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

34

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
First Chairperson of Thai Financial Planners Association
การเงินการลงทุนในยุคชีวติ วิถีใหม่
แนวโน้ มการลงทุนปี นี้จะเป็ นอย่างไร การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจไม่ เท่ ากันทัว่ โลก
สหรั ฐอเมริ กา เศรษฐกิจเริ่ มเติบโตช้าลงและมีประเด็นของความกังวลเรื่ องเงินเฟ้ อและการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พอรัสเซียบุกยูเครนก็มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะว่าน้ ามันราคาแพงสู งขึ้นมาก
ยุโรปและญี่ปุ่น ทยอยฟื้ นตัว แต่จะไม่ฟ้ื นแรงเนื่ องจากปั จจัยโครงสร้ างของประชากรสู งวัย
และภาระหนี้ภาครัฐ
เศรษฐกิจของประเทศในตลาดเกิดใหม่ (บางกลุ่ม) โดยเฉพาะในเอเชี ยมีแนวโน้มไปได้ดี แต่
ต้องจับตาดูนโยบายการจัดการโควิด -19 และการเปิ ดประเทศของจีน หากจีนเลื่อนการเปิ ดประเทศ
ประเทศในเอเชียที่รับอานิสงส์นกั ท่องเที่ยวจากจีน อาจมีเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวช้า
สิ นทรัพย์ การลงทุนทีน่ ่ าสนใจ
- หุ้นทุนยังเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีอยูใ่ นปี 2565 แต่ตอ้ งระมัดระวังการ
ปรับตัวครั้งใหญ่ ๆ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น(เกิดไปแล้วและกาลังเกิดอยู)่
- ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Equity) และตลาดบุกเบิก(Frontier Market) น่ าจะให้
ผลตอบแทนดี กว่าตลาดพัฒนาแล้ว(ถ้าจะลงทุนปี นี้ หลีกเลี่ยงยุโรปไว้ก่อนจนกว่าจะเริ่ มเห็ นแสง
สว่างที่ปลายอุโมงค์)
- อสั งหาริมทรัพย์ บางกลุ่มน่าจะเริ่ มฟื้ นตัว
- หุ้นทีม่ เี ทคโนโลยีที่ตลาดต้องการยังสามารถมีอตั ราการเติบโตของผลกาไรไปได้เรื่ อย ๆ
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เท่ากัน เวลาเราลงทุนไม่มีใครที่
เก่งตลอดเวลาเป็ นเซี ยนสามารถลงใน Top ทั้งหมดได้และย้ายถูกปี และคงไม่มีใครโชคร้ายมากลง
ข้างล่างหมด ท่านจะสังเกตอันที่เคยได้ที่ 1 ปี ถัดมามักจะลงจะเป็ นอย่างนี้ เยอะมาก เพราะฉะนั้นใน
หลักการลงทุนเราถึงบอกว่าเราต้องกระจายความเสี่ ยงด้วยการกระจายลงทุนในสิ นทรัพย์หลาย ๆ
ประเภท
ความสัมพันธ์ของภาวะเศรษฐกิจกับการลงทุน ถ้าเราจับตรงนี้ ได้ถูกต้องเราก็จะไปได้ถูก อัน
นี้ คือนาฬิกาการลงทุน ถ้าท่านอยู่ที่ 12 นาฬิกา มองมาบ่าย 3 โมง เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นท่านก็
ลงทุนหุน้ ทุน ถ้าอยูท่ ี่ 3 โมง มองไป 6 โมงเย็น เศรษฐกิจขยายตัวมากเงินเฟ้ อเพิ่มขึ้น สิ่ งที่ท่านต้อง
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ลงทุนคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าท่านอยู่ 6 โมงเย็นมองไป 3 ทุ่ม เศรษฐกิจชะลอตัวลง สิ่ งที่ตอ้ งทา
คือ ต้องมีเงินสดเยอะ ๆ ถ้าท่านอยู่ 3 ทุ่มมองไปเที่ยงคืน เงินเฟ้ อจะลดลงแล้วดอกเบี้ยจะลงท่านควร
จะลงทุนในพันธบัตร เพราะดอกเบี้ยลงท่านจะได้กาไรเพิ่มขึ้น อันนี้ เป็ นนาฬิกาลงทุนแต่นาฬิกานี้
ไม่ได้เดินสม่าเสมอเหมือนนาฬิกาข้อมือเรา มันเดินถอยหน้าถอยหลังก็ได้ และเดินอย่างรวดเร็ วก็มี
การจัดพอร์ตปี 2565
คาแนะนาในการลงทุนในปี 2565 เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวไม่ เท่ าเทียมกัน แต่ส่วนใหญ่จะฟื้ นตัว
ยกเว้นบางประเทศที่มีปัญหาภายใน เช่น เวเนซู เอลา แต่ความผันผวนจะยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง จาก
Geopolitical Risk ที่เพิ่มขึ้น เมื่อสหรัฐอเมริกาพยายามกีดกันจีนมิให้ข้ ึนเป็ นเบอร์ หนึ่ งทางเศรษฐกิจ
แทนที่(รัสเซีย-ยูเครน สหรัฐเมริ กา-จีน จีน-ไต้หวัน เกาหลีเหนือ)
หลังการปรับตัวลงในเดือนมีนาคม ควรคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และซื้อในราคา
ที่ลดลงกว่ามูลค่าพื้นฐาน เพื่อจะสามารถทนต่อความผันผวนได้
ตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ ว ตลาดสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น
ตลาดหุ้นเกิดใหม่ จะน่าสนใจกว่าตลาดพัฒนาแล้ว ยังมีโอกาสเติบโตได้เพิ่ม
กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของโลกคือ เทคโนโลยี และสุ ขภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของไทยคือ ธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับ New Normal ได้ เทคโนโลยี
สุ ขภาพ อาหารและเกษตร และผูส้ ่ งออกที่ได้ประโยชน์จาก RCEP รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ทีข่ ยายไปยังภูมภิ าค และโลก
ค่ าเงิน สกุลเงินที่น่าสนใจ เงินดอลลาร์ และเงินเยน หลีกเลี่ยง รู เบิ้ล และยูโร
สิ นค้ าโภคภัณฑ์ จะมีความผันผวน ราคาจะขึ้นสู ง เพราะสงครามและการ disrupt ใน supply
chain ราคาน้ ามันดิบน่าจะอยู่ในระดับสู งอีกหลายเดือน อาจจะถึงสิ้ นปี 2565 โลหะยังคงมีราคาสู ง
จาก Supply disruption รวมถึงโลหะสาคัญสาหรับเศรษฐกิจ Green อันประกอบด้วย ทองแดง นิ เกิล
โคบอลท์ ลิเทียม
ตลาดพันธบัตรและตราสารหนี้ ไทย คาดว่าอัตราดอกเบี้ยไทยจะอยู่ในระดับต่าต่อไปจนถึง
ปลายปี 2565 ตลาดโลก ราคาพันธบัตรและหุ ้นกูไ้ ด้ปรับรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกและเงินเฟ้ อ
ที่จะเพิ่มขึ้นไปแล้วบางส่ วน หลีกเลีย่ ง การลงทุนในตราสาร non-investment grade และ non-rated
อสั งหาริมทรั พย์ น่ าสนใจปานกลาง จากราคาที่ผา่ นจุดต่าสุ ดแล้ว และยังมีการปรับตัวขึ้นได้
อีกจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้ อที่เริ่ มปรับตัวขึ้น
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สรุป
ภาครัฐของทุกประเทศยังคงเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2565 ต่อไป
คาดว่าความเสี่ ยงด้ านภูมริ ัฐศาสตร์ ยังจะมีมาให้สะดุง้ อยูเ่ รื่ อย
การลงทุนยังเกาะเทรนใหญ่ ของโลก
- Esc
- Ageing Population
- Technology สาหรับอนาคต
- Health &Wellness
Inequality จาเป็ นต้องมีการลดความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มมากขึ้นจาก COVID-19 Pandemic
พอร์ตการลงทุนต้องจัดแบบพอดี ๆ ผสมผสาน
กล้ าเกินไปก็เสี่ ยง กลัวเกินไปก็เสี ยโอกาส
แนวโน้ มการลงทุน
หุ้นทุน ยังคงเป็ นสิ นทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ เมื่อเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยง อย่างไร
ก็ดีตอ้ งระวังการ ปรับตัว
- ตลาดเกิดใหม่ น่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว
- เลือกดูมูลค่ า(Valuation)ที่เหมาะสม
การขึ้ น อัต ราดอกเบี้ ย นโยบายของสหรั ฐ จะท าให้ต้อ งระมัด ระวัง การปรั บ ตัว ของราคา
พันธบัตรระยะยาว
สกุลเงิน ที่น่าสนใจคือ เยน ส่ วนดอลลาร์ สหรั ฐ อาจมีค่าทรงตัวหรื ออ่อนค่าลงบ้างหลังจาก
แข็งค่าขึ้นมาในช่วงวิกฤติยเู ครน
เงินบาท น่าจะอยูใ่ นระดับ 32.10-33.70

.
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
บรรยายเรื่ อง “การเงินการลงทุนในยุคชีวิตวิถใี หม่ ”
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

ขอประกาศเปลีย่ นแปลงสถานทีจ่ ัดงาน (โบว์ ลงิ่ )
จาก เมเจอร์ เอกมัย ทีถ่ ูกไฟไหม้
เป็ น เอสพลานาด รัชดาภิเษก ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.
สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
บรรยายเรื่อง “การเงินการลงทุนในยุคชีวิตวิถใี หม่ ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 65

คุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา
เรื่ อง “อาถรรพ์ผา้ เก่า ผ้าเลือกคน คนเลือกผ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 65

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
เรื่ อง “ข้อเข่าเสื่ อมปั ญหาที่รักษาได้ (ถ้ารู้วิธี)

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65

คุณบดินทร์ เอี่ยมศรี (ชายเล็กบดินทร์)
เรื่ อง “วิกฤติโควิด ร้านอาหารติดเครื่ องไปต่อหรื อจอดรอตาย”

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65

คุณพันไมล์ ชัยเศวตสิ ริกลุ
เรื่ อง “สมุนไพรไทยกับวิถีโควิด”

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุ มประจาสั ปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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