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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนีตลาดหุ้นโลกยังปรับตัวขึ้น แต่ด้วยอัตราเร่งที่ลดลง แม้ว่ากระแสความคืบหน้าของวัคซีนยังไม่จาง
หายไป แต่การปรับตัวขึ้นของหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง เปิดประเทศ เริ่มเบาบางลง โดยนักลงทุนยัง
ไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนมากนัก ล่าสุดผลการทดลองวัคซีน Astrazeneca ยังเป็นที่เคลือบ
แคลงใจของบรรดานักวิจัยว่าจะมีประสิทธิผลตามที่แถลงหรือไม่  

• จ านวนผู้ติดเชื้อโควิดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท าให้กระแส Growth to Value เริ่มหมดไปตามคาด หุ้น
เทคโนโลยีกลับมาดันดัชนี Nasdaq ทะยานเหนือแนวต้าน 12,000 จุด จ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐฯ และอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหลังจากประชาชนในสหรัฐฯ ยังคงออกไป
สังสรรค์ในวัน Thanksgiving ตามปกติโดยไม่ค่อยสนใจค าเตือนของทางการมากนัก ท าให้นักลงทุน
เริ่มกลับมาซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ที่ได้ประโยชน์จากการ work from home อีกครั้ง
หนึ่ง จนท าให้ดัชนี Nasdaq ท าสถิติใหม่ยืนเหนือระดับ 12,000 จุดได้ ขณะที่ดัชนี Dow Jones ปรับตัว
ลงต่ าว่าระดับ 30,000 จุดอีกครั้งจากแรงขายในกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมซึ่งปรับตัวขึ้นมามาก  

• ตลาดหุน้ EM โดยรวมปรบัตวัขึ้นตามการเริ่มส่งผ่านอ านาจการบริหารจาก ปธน. ทรัมป์ ไปยังนายไบ
เดน ท าให้นักลงทุนคาดว่าสถานการณ์ Global Trade จะเริ่มดีขึ้นและส่งผลให้ตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งออกอย่างญี่ปุ่นและเอเชียเหนือปรับตัวขึ้นมาก ขณะที่ทางจีนยังมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่
ดีกว่าคาดจึงเป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดหุ้น EM โดยรวมยังมีความน่าสนใจอยู่ 

• ตลาดหุ้นไทยยังปรับขึ้น แต่นักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการซื้อ หุ้นไทยปรับขึ้นค่อนข้างแรงในสัปดาห์ที่
ผ่านมา แต่ปริมาณการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่เริ่มลดลง นักลงทุนเริ่มกลับมาซื้อหุ้น Mid-Small เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิคที่อาจระบาดอีกครั้ง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยมีเหตุการณ์ที่ส าคัญหลายอย่าง
ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้ ทั้งประเด็นการเมืองและการ rebalance ของดัชนี MSCI ในวันที่ 30 พ.ย. นี้ 

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่ลงทุนในตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วอย่าง ยุโรป และเอเชีย เช่นเดิม และ
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ ได้รับประโยชน์จากการ Work From Home เช่น กลุ่ม 
Technology และ E-Commerce ของสหรัฐฯ และจีน 

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ ระยะ 10 ปี มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดจะ
ตอบรับข่าวดีจากความคืบหน้าของวัคซีนอยู่ แต่ด้วยการเจรจามาตรการกระตุ้นทางการ
คลังที่ยังไม่มีความคืบหน้า ประกอบกับจ านวนผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐฯ ยังปรับตัวขึ้น
ต่อเนื่อง ท าให้นักลงทุนกลับมาลงทุนนพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้งเพื่อกระจายความเสี่ยง 

• มาตรการ Social Distance ในสหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้น ท าให้ตัวเลขการขอรับสวัสดิการการ
ว่างงานเริ่มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง การประกาศใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโค
วิดเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานอีกครั้ง ล่าสุดตัวเลข Initial Jobless Claims ปรับ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง และบรรดานักวิเคราะห์ยังคาดว่าตัวเลข Nonfarm 
Payrolls ที่จะประกาศในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้นั้นจะกลับมาต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ท าให้นัก
ลงทุนเริ่มขายท าก าไรจากการลงทุตนในตราสารประเภท HY และ IG ที่ Spread ได้ปรับตัว
ลงมามากจนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา 

• EM Bond มาแรง มีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง ข่าดีเรื่องวัคซีนท าให้มีเงินไหลเข้ามาลงทุนใน 
EM Bond ต่อเนื่องตามพฤติกรรม Search For Yield ซึ่ง ณ ขณะนี้  Spread ของ EM
Bond โดยรวมได้ปรับตัวลงมามากกว่าระดับ 1 S.D. แล้ว 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยยังทรงตัว โดยนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการขาย
พันธบัตรรัฐบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท 

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้ง
ทยอยซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น จากข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มี
ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นทาง AstraZeneca ที่ออกมาเผยผลการทดลองวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพเฉลีย่
70% แม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาตั้งค าถามถึงการทดลองวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ ข่าวความคืบหน้าในการพัฒนา
วัคซีนต่อเนื่องมาจากผลส าเร็จในการทดลองวัคซีนของ Pfizer และ Moderna ที่ออกมาในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังคลายความกังวลจากประเด็นการเมืองในสหรัฐฯ หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มมีท่าที
ยอมรับความพ่ายแพ้ และเริ่มกระบวนการถ่ายโอนอ านาจ ให้นายโจ ไบเดน เข้าบริหารประเทศต่อไป

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก น้ ามัน และ REITs ปรับเพิ่มขึ้นได้ดี จากความหวังว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเพิ่มขึ้น สนับสนุนความต้องการในสินทรัพย์ทั้ง 2 กลับกันกับทองค า ที่ถูกเทขายท า
ก าไร จากการขายสินทรัพย์ปลอดภัย ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น สอดคล้องกับค่าเงินดอลลาร์ หนึ่งใน
สินทรัพย์ปลอดภัยที่อ่อนค่าลง

• ปัจจัยที่ยังต้องติดตามในสัปดาห์นี้ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ดัชนี PMI ทั่วโลก, การประชุมธนาคาร
กลางอินเดีย, ประเด็นทางการเมืองของไทย ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะท าการตัดสินเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งนายก
รัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

• ผู้เชี่ยวชาญออกมาตั้งค าถามเกี่ยวกับวิธีการทดสอบวัคซีนของ AstraZeneca ที่ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ประกาศ
ออกมาสร้างความสับสน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเดินหน้าในการทดลองวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งหากการทดลองเป็น
ผลส าเร็จ บริษัทคาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนได้ในช่วงปลายปีนี้

• ทางการของประเทศในยุโรปหลายๆประเทศเล็งขยายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เช่น เยอรมันซึ่งจะขยายมาตรการควบคุมที่ท าเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์นับจากวันที่ 2 พ.ย. ออกไป
จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. กรีซ ซึ่งจะขยายมาตรการที่สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. ออกไปอีก 1 สัปดาห์ เป็นต้น ในทางกลับกัน
ประเทศอย่างฝรั่งเศส และองักฤษ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้
จ านวนผู้ติดเชื้อจะยังเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอ านาจให้กับคณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที่
ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แล้ว ช่วยลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐฯ

• รัฐบาลอินเดียประกาศแบนแอปพลิเคชันของจีนเพิ่มอีก 43 แอป รวมถึงแอป Aliexpress และ Taobao Live ของ
บริษัท Alibaba Group Holdings ส่งผลให้แอปมือถือของจีนที่ถูกอินเดียแบน มีจ านวนเพิ่มเป็นกว่า 200 แอป

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในสหรัฐฯ โดยคนหันมาซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น สังเกตได้จากเทศกาลช้อปปิ้ง Black Friday ที่จ านวนผู้ไปใช้บริการที่ร้านค้าในปีนี้
ลดลงกว่า 52.1% สวนทางกับยอดขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 21.6% สู่ระดับ 9 พันล้าน
เหรียญ ท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นยังมี โมเมนตัมจากข่าวความคืบหน้าของวัคซีน ประกอบกับ
สถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ เริ่มนิ่งขึ้น โดย ปธน. ทรัมป์ เริ่มมีการส่งผ่าน
อ านาจการบริหารไปให้รัฐบาลของนายไบเดน ท าให้ตลาดหุ้นเกือบทั่วโลก
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยฉพาะหุ้นกลุ่ม Cyclical เช่น กลุ่มน้ ามัน และธนาคาร
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มดังกล่าวเริ่มเบาบางลง
สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิคในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
จึงกลับมาเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง 

29,910.37 2.21% 12.86% 4.81%
3,638.35 2.27% 11.27% 12.62%
3,527.79 1.74% 19.25% -5.80%

13,335.68 1.51% 15.40% 0.65%
26,644.71 4.38% 15.96% 12.63%
1,786.52 3.42% 13.12% 3.79%
3,408.31 0.91% 5.70% 11.74%

26,894.68 1.68% 11.56% -4.59%
44,149.72 0.61% 11.45% 7.02%
1,437.78 3.49% 20.32% -8.99%
808.30 1.49% 10.40% 17.44%
45.53 7.33% 25.95% -18.74%

1,787.79 -4.45% -4.84% 17.83%
104.09 0.22% -0.54% -4.16%
30.288 -0.12% -2.84% 1.07%
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