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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิง
บวกของการผลิตยารักษาโรคโควิด-19 ที่มีความคืบหน้า รวมถึงการที่ประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่หลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และกลับมาด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ดีเริ่มมีปัจจัยลบเข้ามาหลังสหรัฐฯ ขู่ว่าพร้อมขึ้นภาษีสินค้าน าเข้า
จากจีนอีกครั้งหากพิสูจน์ได้ว่าจีนจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

o การลงทุนควรท าด้วยความระมัดระวัง หลังตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ระดับราคา
อยู่ในโซนที่ค่อนข้างแพงแล้ว และอาจมีแรงเทขายหากผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ของ
บริษัทจดทะเบียนออกมาแย่กว่าคาดมากๆ โดยแนะน าติดตามคาดการณ์ผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัทต่างๆ ในช่วงท่ีเหลือของปี

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยในปัจจุบัน
ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยหากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจปรับลดความ
เสี่ยงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง

o ส าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมานั้นก็เป็น
โอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบ
ของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ค่อยๆ ทยอย” ลงทุน โดยมี
มุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อน
ประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และเศรษฐกิจพึ่งพาการบริโภคใน
ประเทศเป็นหลัก

o ปัจจัยที่ต้องระวังคือการกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง 
และความตึงเครียดทางการค้าที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังสหรัฐฯ ขู่ขึ้นภาษีสินค้าจากจีน

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และไทยอยู่ในระดับทรง
ตัวหลังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่อาจผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว 
ประกอบกับการที่ภาครัฐของประเทศต่างๆ พร้อมออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบการระบาดอย่างเต็มที่ แต่นักลงทุนยังให้น้ าหนักเกี่ยวกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจที่อาจต่ ากว่าคาดการณ์และอาจกลับมาได้ช้ากว่าคาดมาก

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อ
พักเงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง 
ขณะที่ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุน
ในกองทุนทีม่กีารลงทุนพนัธบตัรรัฐบาลเป็นหลักได้ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถให้ผลขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากความ
คาดหวังเชิงบวกของการผลิตยารักษาโรคโควิด-19 ที่มีความคืบหน้า รวมถึงการที่
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
และกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ดีเริ่มมีปัจจัยลบเข้ามา
หลังสหรัฐฯ ขู่ว่าพร้อมขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนอีกครั้งหากพิสูจน์ได้ว่าจีนจงใจ
ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกของการผลิตยา
รักษาโรคโควิด-19 ที่มีความคืบหน้า รวมถึงการที่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์และกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ดีเริ่มมีปัจจัยลบเข้ามาหลัง
สหรัฐฯ ขู่ว่าพร้อมขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนอีกครั้งหากพิสูจน์ได้ว่าจีนจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้จากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นท าให้อยู่ในระดับราคาที่
ค่อนข้างสูงแล้ว จึงแนะน าลงทุนอย่างระมัดระวัง ขณะที่ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาขาน
รับการเริ่มลดก าลังการผลิตน้ ามันของกลุ่มโอเปกพลัส รวมถึงประเทศผู้ผลิตน้ ามันนอกโอเปกเช่นสหรัฐฯ และ
แคนาดา ขณะที่ราคาทองค าปรับตัวลดลงเล็กน้อย

จ านวนผู้ขอสวัสดิการผู้ว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์อยู่ที่ 3.84 ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.5 ล้านคน โดย
เมื่อรวมกัน 6 สัปดาห์ล่าสุดท าให้มีผู้ว่างงานในสหรัฐฯ รวมกว่า 30 ล้านคน อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวลดลง
จากสัปดาห์ก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดว่ามีโอกาสที่
ผลกระทบจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ (ประมาณการณ์ครั้งแรก) ในไตรมาส 1/2563 
หดตัว 4.8% yoy แย่กว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะหดตัว 4% yoy

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซท์ี่ระดับ 0% โดยเป็น
ระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.50%
ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% โดย ECB ยืนยันถึงโครงการซื้อพันธบัตรที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนที่คาดว่าจะปรับเพิ่มเป้าหมายโครงการดังกล่าว และเพิ่มการซื้อ
พันธบัตรที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับขยะ (junk) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

เศรษฐกิจของฮ่องกงหดตัวลงถึง 8.9% ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่ง
เป็นไตรมาสที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
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23,723.69      -0.22% -2.5 5 % -16.26%

2,830.71        -0.19% -2.79% -11.83%

2,927.93        4.44% 0.00% -21.22%

10,861.64      5 .08% 0.00% -18.02%

19,619.35      1.86% -2.84% -16.26%

1,431.26        0.70% -2.24% -15 .89%

2,860.08        1.84% 0.00% -6.22%

24,643.5 9      3.41% 0.00% -12.40%

33,717.62      7.63% 0.00% -18.02%

1,301.66        3.63% 0.00% -15 .81%

606.17           3.86% -0.64% -11.60%

19.78             16.77% 4.99% -67.61%

1,700.42        -1.69% 0.83% 12.07%

106.91           -0.5 6% -0.25 % -1.5 7%

32.35             -0.28% 0.00% 7.96%
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