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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเพิ่มขึ้นหลังทางการจีนประกาศใช้กฎหมายความ
มั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงซึ่งเป็นการขัดกับความเห็นของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการ
ตอบโต้เช่นการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีกับฮ่องกง แต่ตลาดหุ้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่าง
ต่อเนื่องจากความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อการกลับมาด าเนินธุรกิจตามปกติอีก
ครั้ง รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐประเทศต่างๆ ออกมาอย่างมากมายเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้จากการที่มาตรการกดดันดังกล่าวจากทางสหรัฐฯ นั้นไม่ได้
กระทบกับข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ท าให้นักลงทุน
คลายความกังวลในประเด็นดังกล่าวลง และสนับสนุนให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง 

o แนะน าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะ
รุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ อยู่ในระดับทรงตัวโดยอยู่
ที่ 0.66% แม้ว่านักลงทุนจะคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดของ
โรคโควิด-19 หลังหลายประเทศเริ่มกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งแต่
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดันให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรยังอยู่ในระดับต่ า ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 
10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  1.24% หลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปีนี้

ค าแนะน า:

แนะน าให้นักลงทุนพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่
ต้องการพักเงินแนะน าลงทุนในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนและรับ
ความเสี่ยงได้ปานกลางสามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักในพอร์ทฟอลิโอได้ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเส่ียงที่
ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเพิ่มขึ้นหลังทางการจีนประกาศใช้
กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงซึ่งเป็นการขัดกับความเห็นของสหรัฐฯ 
และสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการตอบโต้เช่นการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีกับฮ่องกง 
แต่ตลาดหุ้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังเชิงบวก
ของนักลงทุนที่มีต่อการกลับมาด าเนินธุรกิจตามปกติอีกครั้ง รวมทั้งมาตรการ
ต่างๆ ที่ภาครัฐประเทศต่างๆ ออกมาอย่างมากมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกของนัก
ลงทุนที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังประเทศต่างๆ เริ่มเปิดให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
มาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆ ออกมาอย่างมหาศาล แม้ว่าตลาดยังได้รับแรงกดดันบ้างจากการที่
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นหลังทั้ง 2 ประเทศมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จีน
เพิ่งจะบังคับใช้กับฮ่องกง ท าให้สหรัฐฯ ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อกดดันจีน อย่างไรก็ดีจากการที่มาตรการกดดันดังกล่าวจาก
ทางสหรัฐฯ นั้นไม่ได้กระทบกับข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ท าให้นักลงทุนคลายความกังวล
ในประเด็นดังกล่าวลง และสนับสนุนให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังนัก
ลงทุนคาดว่าความต้องการการใช้น้ ามันจะเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง  ประกอบกับการที่มีข่าวว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันและชาติ
พันธมิตร (OPEC+) มีแผนจะคงก าลังการผลิตน้ ามันในระดับต่ าอย่างต่อเนื่องออกไปอีกจนถึงช่วงปลายปีนี้ ขณะที่ราคาทองค า
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างผสมผสาน โดยดัชนีเศรษฐกิจที่ออกมาแย่กว่าคาดเล็กน้อยเช่นดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค (จัดท าโดย conference board) เดือนพ.ค. ที่อยู่ที่ 86.6 จ านวนผู้ขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกราย
สัปดาห์ที่อยู่ที่ 2.123 ล้านคน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาส 1/2563 (ประมาณการณ์ครั้งที่ 2) ที่หดตัวเพิ่มขึ้น 
โดยหดตัว 5% ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดเช่นยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. ที่เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย
โดยเพิ่มขึ้น 0.6% mom และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. ที่หดตัวน้อยกว่าคาดโดยหดตัว 17.2% mom ขณะที่
สถานการณ์การประท้วงเรื่องการเหยียดสีผิวนั้นเริ่มรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง (ล่าสุดเกิดการประท้วงใน 30 รัฐ และมี
การปล้นร้านค้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา) มีแนวโน้มกระทบคะแนนเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งปลายปีนี้

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยรายละเอียดของกองทุนฟื้นฟู วงเงิน 7.5 
แสนล้านยูโร (8.265 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งจะประกอบด้วยเงินให้เปล่าจ านวน 5 แสนล้านยูโร และเงินกู้ 2.5 แสนล้านยูโรเพื่อ
ช่วยเยียวยาเศรษฐกิจของ EU จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้น าทั้ง 27 ชาติของ EU จะจัดการ
ประชุมทางไกลในวันที่ 18 มิ.ย. เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุนดังกล่าว

เศรษฐกิจจีนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนพ .ค. ที่
จัดท าโดยมาร์กิตร่วมกับไฉซินนั้นออกมาดีกว่าคาด โดยอยู่ที่ 50.7 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 49.6 และสูงกว่าเดือนก่อนที่ 49.4
และท าระดับสูงกว่า 50 ซึ่งเป็นระดับที่บ่งบอกถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
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25 ,383.11      3.85 % 4.66% -10.06%

3,044.31        3.04% 4.76% -4.98%

3,05 0.20        4.98% 4.94% -17.33%

11,5 86.85     4.63% 6.68% -12.5 5 %

21,877.89      7.32% 8.35 % -6.5 9%

1,5 63.67        5 .82% 6.82% -8.00%

2,85 2.35       1.46% -0.07% -6.28%

22,961.47      0.31% -6.31% -17.92%

32,424.10      5 .82% -3.74% -21.08%

1,342.85        3.08% 3.40% -12.95 %

601.46           2.44% -1.15 % -12.05 %

35 .49             6.74% 88.38% -41.88%

1,730.27        -0.25 % 2.60% 14.04%

107.83           0.18% 0.61% -0.72%

31.81             -0.28% -1.68% 6.15 %
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