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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มผันผวนเนื่องจากความกังวลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
ระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ, การที่ 
GDP สหรัฐ หดตัวลงหนักสุดในรอบ 70 ปี รวมทั้งประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและ
จีนที่ตลาดยังคงจับตา ซึ่งอาจท าให้เกิดแรงเทขายท าก าไรได้หลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้นมา
แรงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจีนในระยะยาวยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง

• ส าหรับปัจจัยติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง
เพิ่มเติมของสหรัฐฯ, ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ, ดัชนี PMI ของประเทศต่างๆ รวมทั้งการ
ประชุม กนง.ของไทย

• โดยเรายังให้น้ าหนักการลงทุนในตราสารทุน น้อยกว่าตราสารหนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

• ขณะที่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน โดยในระยะสั้นมองว่าหุ้นจีน A-Share ยังมี Upside 
ขณะที่ในระยะยาวซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และผลจาก MSCI EM Inclusion Effect โดย
คาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

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

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

• สภาพคล่องใน Money Market Bond Fund ทั่วโลกยงัอยู่ในระดับสูง โดยสภาวะความผัน
ผวนในตลาดตราสารหนี้ค่อยๆ ลดลงหลังธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดสภาพคล่องจ านวน
มากเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตร
, และหุ้นกู้ต่างๆ (IG และ High Yield) ปรับตัวแคบลง (ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น) อีก
ทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหา
ผลตอบแทน (Search for Yield) จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง
พันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความ
ผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีมากขึ้นอาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง 

ค าแนะน า:
แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมจีดุประสงคเ์พือ่พกัเงินและไมส่ามารถรบัการขาดทุนเงินต้นได้ แนะน า
พักเงินไว้ในบญัชเีงนิฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตต้ิงในระดับ
น่าลงทุน (Investment Grade) เป็นหลัก

31 07  63

* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาด
รอบสองของโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจ านวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสหรัฐ, ยุโรป และญ่ีปุ่น ซึ่งล่าสุดมีจ านวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกกว่า 18 ล้านคน และมีอัตราผู้เสียชีวิตประมาณ 6.8
แสนคน หรือประมาณ 3.8% นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยลบอื่นๆ เช่น ประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีน
และสหรัฐ , ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐ ที่หดตัวหนักที่สุดในรอบ 70 ปี , ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนในยุโรปที่อ่อนแอเกินคาด และข่าวที่ปธน. ทรัมป์ทวีตข้อความเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐจากเดือนพ.ย.ปนีี้ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้ปัจจัย
หนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Alphabet และ Facebook เปิดเผย
ผลประกอบการออกมาสูงกว่าคาด รวมทั้งแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคา
ทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังนักลงทุนยังคงแห่เข้าซื้อในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวล
ต่างๆ โดยประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คือ การพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังเพิ่มเติมของสหรัฐฯ หลัง
สภากลับมาเปิดท าการ (คาดว่าวงเงินจะอยู่ที่ราว 1-1.5 ล้านล้านเหรียญดอลลารส์หรัฐ), ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ, ดัชนี
PMI ของประเทศต่างๆ รวมทั้งการประชุม กนง.ของไทย

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของสหรัฐ หดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ในไตรมาส 2/63 โดยหดตัว
ลง 32.9% หลังจากลดลง 5% ในไตรมาส 1 ซึ่งการหดตัวที่รุนแรงดังกล่าวได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์
ของรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

• GDP ของเยอรมัน ไตรมาส 2/63 หดตัวลงมากสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหดตัวลง 10.1% ซึ่งลดลงมากกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะติดลบ 9% โดยข้อมูลดังกล่าวท าให้นักลงทุนกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของโรคโควิด-19 อาจจะใช้เวลานานกว่าคาด

• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยทีร่ะดับ 0.00-0.25% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด พร้อมกับยืนยันว่า
จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวต่อไป รวมทั้งจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่เฟดมีอยู่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
สหรัฐ จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และบรรลุเป้าหมายในการ
จ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ

• ดัชนีภาคการผลิตจีน (PMI) ขยายตัวต่อเนื่อง โดยดัชนี PMI ของจีนเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 จากระดับ
50.9 ในเดือนม.ิย. ซึ่งแสดงถึงนโยบายการจัดการของทางการจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการ
พัฒนาเศรษฐกิจนั้น ยังคงส่งผลในด้านบวก

ส.ค. 63

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี พุ่งทะยาน หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นคืนชีพ หลังประกาศงบฯ 
ออกมาดีกว่าคาด (โดย 4 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Amazon, Apple, 
Alphabet และ Facebook เปิดเผยผลประกอบการออกมาสูงกว่าตลาดคาด แม้
จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19) ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นที่ปรับตัวลงหนัก
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดรอบ 
2 ของโควิด-19 ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้
แรงหนุนจากการที่ทางการจีนประกาศตัวเลข PMI ออกมาขยายตัวต่อเนื่อง
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