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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นโลกพักฐานจนพร้อมไปต่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงพอสมควรทีเดียวโดย
ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลง 3.29% ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกิดการขายท าก าไรค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งราคา ARKK ETF ปรับตัวลงไปมากกว่า 10% ตอบสนองต่อ
กระแสการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ UST10Y Yield อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการปรับขึ้นของ
Bond Yield นั้นใกล้ถึงจุดสุดสูงสุดเนื่องจากนักลงทุนมีการคาดการณ์ไปว่า Fed จะลดการปล่อย
สภาพคล่องผ่านการท า QE อันเนื่องมาจากการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังอย่างต่อเนื่อง แต่
ทางนาย Powell เองได้แถลงต่อสภาคองเกรสอย่างชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อยังต้องใช้เวลาอีกมากกว่า 3 
ปี จึงจะถึงเป้าหมายท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงอยู่ในระดับต่ าต่อไป และ Fed ยังคงปริมาณการ
ซื้อพันธบัตรในแต่ละเดือนไว้เท่าเดิม ดังนั้น Bond Yield จึงมีโอกาสปรับตัวลงและจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่
โดนเทขายอย่างหนักกลับมาปรับขึ้น

• หุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารฟื้นตัว การที่เศรษฐกิจฟื้นตัวและ FDA อนุมัติวัคซีนของ J&J เพิ่มเติม
ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Cyclical มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าหุ้นกลุ่ม Growth ในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นัก
ลงทุนได้รับรู้ข่างดีเรื่องวัคซีนไปมากแล้ว และมาตรการกระตุ้นทางการคลังออกมาตามคาด ดังนั้น 
กระแส Value to Growth อาจกลับมาอีกครั้งได้ 

• ตลาดหุ้นจีนทั้ง A-Share และ H-Share ปรับตัวลงชั่วขณะ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญจากการข้ึนภาษีอากร
แสตมป์การซื้อขายหุ้นในตลาดฮ่องกง และความกังวลของนักลงทุนว่า  PBoC จะถอนสภาพคล่องออก
จากระบบหลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมไว้เท่าเดิม 

• หุ้นไทยสวนกระแส ปรับตัวลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยบวกภายใน
จากการที่ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการควบคุม Covid โดยเฉพาะใน กทม. 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุนที่เราแนะน าอย่าง TMB-ES-GINNO, TMBAGLF, UCI และ TMB-ES-
CHINA-A ซึ่งเปน็กองทนุทีเ่นน้การเตบิโตและสามารถลงทุนในระยะยาวได้ ดังนั้น การที่ตลาดย่อตัวลง
มาจึงเป็นจังหวะทยอยสะสมที่ดีโดยผู้ที่มีการลงทุนอยู่แล้วสามารถทยอยสะสมเพิ่มเติมได้ 

• แรงขายช่วงสิ้นเดือนรุนแรง UST10Y Yield พุ่งขึ้นใกล้ระดับ Pre Covid ในช่วงก่อนสิ้น
เดือนนักลงทุนมีการเทขาย UST ระยะยาวจนกระทั่ง Yield ระยะ 10 ปี ปรับขึ้นไปใกล้เคียง
ระดับก่อนหน้าการเกิดวิกฤติโควิด เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ไปล่วงหน้าว่าทางรัฐบาล
จะต้องออกพันธบัตรมากขึ้นเพื่อชดเชยการขาดดุลทางการคลัง ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวเด่นชัด อาจท าให้ Fed ลดการปล่อยสภาพคล่องก็เป็นได้ 
อย่างไรก็ตาม ในวันสิ้นเดือนที่ผ่ามานักลงทุนบางส่วนได้กลับเข้ามาซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ
อีกครั้งหลังจากที่มาตรการกระตุ้นมีแนวโน้มผ่านสภาคองเกรสตามคาด ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนระยะ 10 ปีปรับตัวลงมากจนแตะระดับ 1.40% อีกครั้งหนึ่ง 

• การคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลงต่อเนื่อง สวนทางอัตราผลตอบแทน เนื่องจาก UST 
Yield ปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวปรับตัวลง ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ Long Term Yield กลับมาปรับตัวลงนั่นเอง

• Credit Spread ปรับตัวขึ้นตามการ Sell Off ในตลาดพันธบัตร โดยพันธบัตรของกลุ่ม 
EM ราคาตกลงอย่างหนักจากการขายท าก าไรหลังจากที่ Spread ปรับตัวลงมาต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีมาก 

• เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยชันขึ้นต่อเนื่อง จากบรรยากาศการลงทุนในหุ้น
ไทยที่ดีขึ้น ท าให้ Yield พันธบัตรไทยไม่ปรับตัวลงตามสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ และเพิม่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Credit Asset ที่มีอายุไม่
ยาว ท าให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นมากนักเช่นเดิม
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่กดดันบรรยากาศ
การลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ที่มีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
อายุ 10 ปี (UST10Y) ท าสถิติพุ่งไปสู่จุดสูงสุดในรอบ 1 ปี ที่ระดับ 1.61% ก่อนที่จะย่อตัวลงมาปิดสิ้นสัปดาห์ที่ระดับ
1.41% ส่งผลให้นับตั้งแต่ต้นปี UST10Y เพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 50 bps ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
ส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่วงเงิน 1.9 ล้านลา้นเหรียญของนายโจ ไบเดน ซึ่งล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบในชั้นสภาผู้แทนฯ และถูกส่ง
ต่อให้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งหากผ่าน คาดว่าจะถูกส่งต่อให้นายโจ ไบเดน ลงนามได้ในช่วงกลางเดือน มี.ค.

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้น กดดันในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองค า และ REITs ขณะที่น้ ามัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ จากความคาดหวังเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงวัคซีน

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม ความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขภาคแรงงาน
สหรัฐฯ ถ้อยแถลงของนางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB (1 มี.ค.) การประชุม OPEC+ (3-4 มี.ค.) การประชุมสภา
ประชาชนแห่งชาติจีน (5 มี.ค.) ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น PMI เดือน ก.พ. ของประเทศต่างๆ

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรยีญ ของ ปธน.โจ ไบเดน แห่ง
สหรัฐฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนสหรัฐฯแล้ว และถูกส่งต่อให้วุฒิสภาลงมติ ซึ่งก่อนหน้านี้วุฒิสภาได้
เห็นชอบในแนวทางการพิจารณาอนุมัติโดยใช้วิธี budget reconciliation แล้ว ส่งผลให้ต้องการเสียงจากวุฒิสมาชิก
เพียง 50+1 เสียง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวก็จะผ่านความเห็นชอบ และถูกสง่ต่อให้ ปธน.ลงนาม ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือน มี.ค.

• นายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed กล่าวในการแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎร ว่า
Fed จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนกว่าอัตราดอกเบี้ยจะดีดตัวสูงกว่าเป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% ซ่ึง
อาจใช้เวลามากกว่า 3 ปี กว่าที่อัตราเงินเฟ้อจะขึ้นไปที่ระดับดังกล่าว นับเป็นการส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ
ต่ าเป็นระยะเวลานานของ Fed

• ดัชนี PMI เดือน ก.พ. ของจีน ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ โดย PMI ภาคการผลิต
ของทางการจีน เดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 50.6 ต่ ากว่าคาดที่ระดับ 51.0 จุด นับเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 12 เดือน และ
ลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 51.3 ขณะที่ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของทางการจีน เดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ
51.4 ลดลงจากระดับ 52.4 ในเดือนก่อน และต่ ากว่าระดับ 52.0 ที่ตลาดคาด

• ดัชนี Core PCE เดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5%YoY จากระดับ 1.4% ในเดือนก่อน
ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นแรง +10.0%MoM ในเดือน ม.ค. จากระดับ 0.6% ในเดือนก่อน และสูงกว่าตลาดคาด
ที่ระดับ 9.5% จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินประมาณ 9 แสนล้านเหรียญในเดือน ธ.ค.
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการพักฐานในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. ตามที่เราคาดการณ์ โดยเกิดแรงขายใน
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ตอบสนองตอ่การคาดการณ์เรื่องการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังต่อเนื่อง และการที่ Fed อาจลด
การปลอ่ยสภาพคลอ่งลง อย่างไรกต็าม เราคาดวา่ตลาดจะมีการฟื้นตัวในช่วงต้นเดือน มี.ค. นี้ เนื่องจาก
นักลงทุนไดป้รบั Position ช่วงสิ้นเดอืนไปแลว้และนาย Powell ยังยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ใน
ระดับต่ าไปอกีนาน นอกจากนี ้ในช่วงสุดสัปดาหม์าตรการกระตุน้ 1.9 ล้านล้านดอลลารไ์ดผ้า่นสภาลา่งไป
แล้ว และน่าจะผา่นในสภาสูงได้ไม่ยากจากข้อก าหนด Budget Reconciliation ท าให้ความไม่แน่นอนเรื่อง
การออกมาตรการจางหายไป นักลงทุนจึงกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง 

30,932.37 -1.78% 3.17% 1.06%
3,811.15 -2.45% 2.61% 1.47%
3,636.44 -2.07% 4.45% 2.36%

13,786.29 -1.48% 2.63% 0.49%
28,966.01 -3.50% 4.71% 5.55%
1,864.49 -3.34% 3.08% 3.31%
3,509.08 -5.06% 0.75% 1.04%

28,980.21 -5.43% 2.46% 6.42%
49,099.99 -3.52% 6.08% 2.82%
1,496.78 -0.25% 2.03% 3.27%
887.20 -6.17% 1.22% 5.25%
61.50 3.78% 18.09% 26.31%

1,734.04 -2.81% -6.15% -8.66%
106.57 1.06% 1.81% 3.22%
30.132 0.47% 0.66% 0.61%
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