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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนีหุ้นโลกปรับขึ้นไม่สนใจไวรัส ความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสได้มลาย
หายไปโดยมีปัจจัยส าคัญมาจากการที่ทางการสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลัง
เพิ่มเติมเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด ท าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเด่นชัดในปี 2021 นี้ นอกจากนี้ การที่ประเทศต่างๆ ได้
ทยอยน าวัคซีนมาใช้และมีการพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
ลดความกังวล โดยสรุป ดัชนี MSCI All Country Index ปรับเพิ่มขึ้น 1.44% WoW และ 16.25% 
YoY ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวส าหรับ Pandemic Year 

• หุ้นยุโรปดูสุ่มเสี่ยงกว่าประเทศพัฒนาอื่นๆ แม้ว่าการเจรจา Brexit จะจบลงไปด้วยดี แต่ก็เป็นที่รับรู้
ของนักลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้ การที่อังกฤษประกาศขยายระยะเวลาการ lockdown นานขึ้น ย่อมไม่
ส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นแน่ แม้ว่าทางการยุโรปจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Astrazeneca
แล้ว แต่การสร้างภูมิคุ้มกันต้องใช้เวลา ซึ่งประชาชนต้องยอมรับผลกระทบจากการ lockdown ไปก่อน 

• ตลาดหุ้นจีนกลับมาปรับขึ้นตอบรับเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ตลาดหุ้นจีนยังเป็นที่สนใจ
ของนักลงทุน ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการประกาศลดการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการของ Alibaba ได้มีการอนุมัติให้บริษัทเพิ่ม
วงเงินการซื้อหุ้นคืนซึ่งช่วยท าให้บรรยากาศการลงทุนใน Internet Industry กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  

• หุ้นไทยผันผวน SET Index ถูกกดดันจากหุ้นบางตัว แม้ว่าในภาพรวมแล้ว บรรยากาศการลงทุนใน
ประเทศไทยยังไม่ถึงกับน่ากลัวมากเนื่องจากทาง ศบค. ยังไม่ประกาศ lockdown ประเทศและเมืองที่
ส าคัญ แต่ SET Index กลับเคล่ือนไหวผันผวนอย่างหนักจากการเคล่ือนไหวของหุ้น DELTA ขณะที่
หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยว ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่

• แนะน าทยอยเพิม่การลงทนุในกองทนุหุ้นทัง้หมด เนื่องจากทางการสหรฐัฯ ได้มีแผนทีจ่ะออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ ซึ่งจะชว่ยหนนุให้ตลาดหุ้นไมป่รบัตวัลงมากจากการแพรร่ะบาดของไวรัส โดย
แนะน าสะสมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีและจีน เช่นเดิม 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี เคลื่อนไหวในกรอบ แม้ว่าตลาดจะ
กังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสจนท าให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลง แต่ด้วยตัวเลข 
Initial Jobless Claims ที่กลับมาปรับตัวลง ประกอบกับการผ่านมาตรการกระตุ้น
ทางการคลังเป็นที่เรียบร้อย ท าให้อัตราผลตอแทนกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Yield
ของ UST อายุ10 จึงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 0.90% - 0.95% 

• ความคาดหวังเงินเฟ้อยังทรงตัว แต่มีแนวโน้มปรีบตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ความคาดหวังเงิน
เฟ้อปรับเคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากที่ทางสภาสูงปฏิเสธการเพิ่มวงเงินเช็คช่วยเหลือจาก 
600 ดอลลาร์ เป็น 2,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทางสภายังมีการน าเสนอแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ต่อไป ซึ่งตลาดคาดหวังว่า จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา
เพิ่มเติมหลงัจากที่นาย ไบเดน ได้เข้าพิธีสาบานตน ในวันที่ 20 ม.ค. นี้ 

• Spread ของพนัธบตัรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ รวมทั้ง EM Bond ปรับตัวลง และ
ยังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อในปี 2021 นี้ บรรยากาศการลงทุนยังคงค่อนไปทาง Risk On 
จากความหวังว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเด่นชัดในปี 2021 นี้ ซึ่งใน
ระหว่างทาง Spread อาจมีการเคลื่อนไหวผันผวนบ้างตามข่าวการแพร่ระบาดของไวรัส 
แต่ในระยะกลางถึงยาวแล้ว Spread ยังมีแนวโน้มปรับตัวลง  

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะ 1 –10 ปี ปรับตัวลง 1 ถึง5 bps จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศที่ยังไม่จบสิ้น

• แนะน าทยอยสะสมกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อ
กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2020 น าโดยตลาดหุ้นจีน ที่ได้แรงหนุนจากการท าข้อตกลง
การค้า การลงทุน ระหว่างจีนและยุโรป ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงเดินหน้าท าสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจาก
ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ยังเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในไทย ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง 
ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าทางการจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่หลายๆประเทศ เช่น อังกฤษ และญ่ีปุ่น เตรียม
ยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ก่อน ทั้งราคาทองค า น้ ามัน และอสังหาฯ ที่ได้แรง
หนุนจากการเร่งกระจายวัคซีนให้เร็วยิ่งขึ้นโดยล่าสุดอินเดียได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดย 
AstraZeneca แล้ว ส่วนราคาทองค าได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่า

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมโอเปกพลัส ที่จะมีการตกลงกันถึงการขยายระยะเวลาลดก าลังการผลิต
จ านวน 500,000 บาร์เรล/วัน ออกไปอีกหรือไม่ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง และอาจ
ส่งผลให้ทางการต้องใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด รวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับวัคซีนทั้งการอนุมัติ และการแจกจ่าย

• ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยตัวเลขสัปดาห์
สิ้นสุดวันที่ 26 ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 787,000 ราย ลดลงจาก 806,000 รายในสัปดาห์ก่อน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 833,000 ราย

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน ที่ออกโดยทางการจีนเดือน ธ.ค. ลดลงสู่ระดับ 51.9 จากระดับ 52.1 ในเดือนก่อน ต่ า
กว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 52.0 เล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซนขยายตัว

• บริษัทสื่อสารของจีน 3 แห่ง ได้แก่ China Telecom, China Mobile และ China Unicom ถูกถอดถอนออกจาก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งลงนามของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สั่งขึ้นบัญชีด า
บริษัทที่ถูกควบคุม หรือเป็นเจ้าของโดยกองทัพจีน ซึ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยทางการจีนได้
ออกมาตอบโต้ โดยเผยว่าจะออกมาตรการที่จ าเป็น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทจีน

• อังกฤษอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca แลว้ โดยวัคซีนจ านวน 530,000
โดส เตรียมพร้อมฉีดให้กับประชาชนในอังกฤษตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากอังกฤษอนุมัติวัคซีนของ
AstraZeneca ทางการอินเดียก็อนุมัติให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca เป็นกรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกัน ขณะที่รัฐบาล
สหรัฐฯเตรียมพิจารณาลดจ านวนการใช้วัคซีนของ Moderna ที่แต่เดิมต้องใช้ 2 โดส ให้ลดลงเหลือ 1 โดส เพื่อเร่ง
กระบวนการฉีดวัคซีน ให้เข้าถึงประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น

• แม้จะได้ข้อตกลงการค้าหลัง Brexit ทันก่อนเส้นตาย 31 ธ.ค. แต่อังกฤษและ EU ยังเดินหน้าเจรจากันต่อ โดยเฉพาะ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ซึ่งคาดว่ามีการก าหนดเส้นตายอย่างคร่าวๆไว้ในเดือน มี.ค.
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

สัปดาห์สุดท้ายของปีเป็นที่พออกพอใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นส่งท้ายปีเก่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส ที่นับวันจะกลายเป็นเหมือนเรื่องปกติ
ส าหรับนักลงทุนไปแล้ว แม้ว่าการระบาดของไวรัสจะรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ แต่ความ
กังวลของนักลงทุนกลับไม่มากเท่ากับการระบาดในครั้งแรกเนื่องจากการมีอยู่ของวัคซีนที่ได้
น ามาทดลองใช้แล้ว มากไปกว่านั้น การที่ทางการสหรัฐฯ มีการออกมาตรการกระตุ้นทางการ
คลังเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนับว่าเป็นกระสุนนัดส าคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 
และเปน็ปจัจยับวกแกต่ลาดหุน้ทัว่โลกจนสามารถหกัล้างความกลัวจากไวรัสได้ ดังนั้น ด้วยพลัง
ของมาตรการกระตุ้น เราจึงสามารถลุ้นได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงปรับขึ้นต่อไป

30,606.48 1.35% 3.27% 7.25%
3,756.07 1.43% 3.71% 16.26%
3,552.64 0.26% 1.72% -5.14%

13,718.78 0.97% 3.22% 3.55%
27,444.17 2.95% 3.82% 16.01%
1,804.68 1.48% 2.84% 4.84%
3,473.07 2.25% 2.40% 13.87%

27,231.13 3.20% 3.38% -3.40%
47,751.33 1.66% 8.16% 15.75%
1,449.35 -2.49% 2.91% -8.26%
842.93 3.28% 6.62% 22.47%
48.52 0.60% 6.61% -12.83%

1,898.36 0.79% 6.83% 25.12%
103.25 -0.17% -1.02% -4.94%
29.95 -0.46% -1.02% -0.06%
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