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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• Sentiment ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นบวกและปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม FAANG) ซึ่งช่วยหนุนให้ S&P500 และ NASDAQ 
ปิดท า New High อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หุ้นกลุ่มนี้ยังได้แรงหนุนจากการประกาศงบฯ
ไตรมาส 2 ที่ดีเกินคาดของเซลส์ฟอร์ซดอทคอม (ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
คลาวด์) รวมทั้งความเชื่อมั่นที่ว่าธุรกิจในภาคส่วนนี้จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการที่
ประชาชนต้องพึ่งพาระบบออนไลน์ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด 

• อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและ
จีนที่อาจตึงเครียดมากขึ้นหลังมีรายงานว่าจีนออกกฎหมายใหม่คุมเข้มเรื่องการขาย 
(ส่งออก) เทคโนโลยีไป ตปท. ซึ่งอาจท าให้ TikTok ไม่สามารถขายกิจการให้กับบริษัททาง
สหรัฐได้ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นทางการคลังจากสหรัฐที่ยังคงหาข้อสรุปกันไม่ได้

• ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้เรายังคงมีมุมมองการ
ลงทุนที่ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้ เล็กน้อย

• ส าหรับการลงทุนในหุ้น: เรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่
แข็งแกร่ง, มีมูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และปัจจัยหนุนจาก MSCI EM 
Inclusion Effect โดยคาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

• นอกจากนี้เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม 
Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19นี้ 

• โดยแนะน าทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่
ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลง) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังนักลงทุนเริ่มกลับสู่ Risk on mode และ
กลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็น
ความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้งแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาดีเกินคาดทั้งใน
สหรัฐและในจีน

• ด้วยสภาพคล่องของตราสารหนี้ในตลาดที่ยังคงมีอยู่สูง อีกทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) 
จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ขณะที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้
จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาดเกิดความ
ผันผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่ เป็นบวกต่อตราสารหนั้ที่มีคุณภาพสูง 
เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับน่าลงทุน (IG) และพันธบัตรรัฐบาล 
(โดยเฉพาะในสหรัฐ) ที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมี
ความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดบวก น าโดยหุ้นกลุ่มเทคฯ ที่หนุนให้ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ที่ปิดท าจุดสูงสุดใหม่ หรือ
New High อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดได้แรงหนุนหลักๆจาก 1.การที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความ
ขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐ หลังรองนายกฯจีน ต่อสายตรงคุยกับผู้แทนการค้าและรมต.คลังสหรัฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายให้ค ามั่น
ว่าจะผลักดันให้มีการด าเนินการตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก 2.ข่าวความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด 3.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดทั้งในสหรัฐและจีน และ4. นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
เฟด ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า
อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ าต่อไป อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบในช่วงปลายสัปดาห์ หลังได้รับแรงกดดัน
จากการที่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศลาออกจากต าแหน่งโดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ (โรคล าไส้
อักเสบ) ส าหรับประเด็นที่ต้องจับตามในสัปดาห์นี้ได้แก่ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจตึงเครียดมากขึ้น
หลังมีรายงานว่าจีนออกกฎหมายใหม่คุมเข้มเรื่องการขาย (ส่งออก) เทคโนโลยีไป ตปท., ตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญที่ก าลังจะ
ประกาศออกมาเช่น ดัชนี PMI และตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ และความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ของสหรัฐ หลังจากที่โครงการเงินช่วยเหลือการว่างงานฉุกเฉินหมดอายุมาเป็นเวลา 4 สัปดาห์

• ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐพุ่งขึ้นมากสุดในรอบกว่า 50 ปี โดยพุ่งขึ้น 24.7% ในเดือนก.ค. เช่นเดียวกับยอดขาย
บ้านใหม่สหรัฐที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 14 ปี โดยพุ่งขึ้น 13.9% สู่ระดับ 901,000 ยูนิตในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน
ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 785,000 ยูนิต

• ปธน. ทรัมป์แถลงว่า FDA ได้อนุมัติให้ใช้พลาสมาที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกัน ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยพลาสมา
เหล่านี้ได้รับการบริจาคจากผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แต่ได้รับการรักษาจนหายดี โดยปธน.ทรัมปร์ะบุว่า การ
รักษาโดยใช้พลาสมาจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ถึง 35%

• โมเดอร์นา (บริษัท Bio Tech ของสหรัฐ) เเถลงผลการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในเฟสแรกกับอาสาสมัครที่มีอายุ
มาก ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเหมือนกับที่ทดลองกับอาสาสมัครในวัยหนุ่มสาว รวมทั้งไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อ
อาสาสมัครด้วย โดยผลการทดลองพบว่า ร่างกายของอาสาสมัครสามารถผลิตแอนติบอดีชนิดลบล้าง
ฤทธิ์ (Neutralizing antibody) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

• นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งส าคัญในการ
ประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ว่า เฟดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีด
ตัวขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งระบุว่าเฟดจะใช้เครื่องมือใหม่ที่
เรียกว่า "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ซึ่งจะท าให้อัตราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่น และสามารถดีดตัวขึ้นเหนือ 2% แทนที่จะ
ก าหนดเป้าหมายตายตัวที่ 2% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า เฟด จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าต่อไป
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

หุ้นกลุ่ม Technology กลับมาพุ่งแรงน าตลาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วน
ใหญ่ปรับตัวขึ้น (โดยเฉพาะดัชนี S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคง
ปิดท าจุดสูงสุดใหม่ หรือ New High ต่อเนื่อง) อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นญี่ปุ่น
ปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ เนื่องจากได้รับปัจจัยกดดันจากการที่ นายชินโซ 
อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศลาออกเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ (โรค
ล าไส้อักเสบ)

28,653.87 2.59% 8.42% 0.40%
3,508.01 3.26% 7.24% 8.58%
3,315.54 1.71% 4.45% -11.47%

13,033.20 2.10% 5.85% -1.63%
22,882.65 -0.16% 5.40% -3.27%
1,604.87 0.05% 7.27% -6.77%
3,403.81 0.68% 2.83% 11.60%

25,422.06 1.23% 3.36% -9.82%
39,467.31 2.69% 4.95% -4.33%
1,323.31 1.85% -0.39% -16.24%
735.78 2.88% 4.98% 6.90%
42.97 1.49% 5.92% -25.00%

1,964.83 1.25% -0.56% 29.50%
105.37 -0.41% -0.43% -2.98%
31.16 -1.24% -0.05% 3.98%

http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/fund_insight/-ugh-กองทุนตัวท็อปที่-tmb-advisory-แนะนำ?utm_source=linead&utm_medium=home&utm_campaign=tmbmf&utm_term=mf7sep&utm_content=wm#content
Tel%20:%201558
https://www.tmbbank.com/howto/app/mutual-funds.php
tel:1558
http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

