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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• Sentiment ของตลาดหุ้นยังเอนเอียงมาทางด้าน Risk On โดยดัชนี MSCI EM ปรับตัว
ขึ้นมากกว่าดัชนี MSCI DM จากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้น EM 
ปรับตัวขึ้นตามดัชนี MSCI China ที่ตอบสนองต่อคะแนนเสียงของนายไบเดนที่เพิ่มขึ้น 

• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงไม่มากนักโดยส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองต่อการที่นายไบเดน
ได้คะแนนน ามากกว่า แต่ทั้งนี้ หากเราลองพิจารณา Earning Yield Gap (Earning Yield 
/ UST10Y Yield) ของดัชนี NASDAQ จะเห็นว่าค่าดังกล่าวอยู่สูงถึงประมาณ 4 เท่า และ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรอบ 6 ปีที่ 2.26 เท่า การที่ EY สูงนั้น บ่งบอกได้ว่าการลงทุนในหุ้นมีโอกาส
ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตร ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานานจะยิ่งท าให้
การลงทุนในหุ้นดูมีมูลค่ามากว่าการลงทุนในพันธบัตรหลายเท่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่าราคาหุ้นนั้นยังไม่แพงนั่นเอง ดังนั้น เราจึงคาดว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังสามารถไปต่อได้

• ตลาดหุ้น U.S. กลับเข้าสู่ Earning Season (Q3/20) อีกครั้ง หุ้นกลุ่ม FAANG รวมทั้ง 
Microsoft และ Tesla ก็มีก าหนดการเบื้องต้นที่จะประกาศผลประกอบการในปลายเดือนนี้ 
ดังนั้น การที่กลุ่ม Tech ปรับตัวลงมานั้นจึงเป็นโอกาสทยอยสะสมที่ดี และควรขายท าก าไร
หลังจากการประกาศผลประกอบการเพื่อรอดูผลการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ 

• หุ้น EM โดยรวมมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของเงิน USD โดยเฉพาะเมื่อ
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมีผลบังคับใช้

• โดยแนะน าทยอยลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนทั้งสั้น กลาง และยาว 

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.70% เช่นเดิม ตอบสนองต่อความคาดหวังเรื่องมาตรการตุ้นเศรษฐกิจ
ทางการคลังรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม เราคาดการณ์ว่า Bond Yield ระยะยาวจะไม่ปรับตัว
ขึ้นไปไกลมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงทยอยปรับขึ้น ประกอบกับ Fed ยังคง
ขยาย Balance Sheet ต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่เหนือกว่าระดับ USD 7 Tln.

• พันธบัตรัฐบาลเริ่มมีความน่าสนใจน้อยลง ในระยะต่อไป การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจะ
เริ่มมีความน่าสนใจลดลดง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ ามาก แต่ก็อาจจะไม่ต่ าไปกว่า
นี้ เนื่องจาก Fed ยังคงยืนยันว่าจะไม่ด าเนินนโยบาย Negative Interest Rate และหาก 
Democrat ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งสภาล่างและสภาบน อาจตามมาด้วยมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างล้นหลามและส่งผลให้มีการออกพันธบัตรระยะยาวในปริมาณมากได้

• การลงทนุในเครดิตมีความน่าสนใจมากกกว่าพันธบัตรรัฐบาล แม้ว่า Yield ของพันธบัตร
รัฐบาลอาจปรับตัวขึ้น แต่ Credit Spread อาจปรับตัวลงเร็วกว่า เนื่องจาก Spread 
ดังกล่าวเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นส าคัญ และไม่ว่าผู้ใดจะชนะ
การเลือกตั้ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังยังต้องด าเนินต่อไป จึงเป็น
การยากที่ Credit Spread ทั้ง High Yield และ Investment Grade จะพุ่งขึ้นไปสู่จุดเดิม
ในช่วงเดือน มี.ค. 63

• โดยแนะน าทยอยลดน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และเพิ่มการลงทุนในหุ้น รวมทั้ง
High Yield และ Investment Grade แทน  ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนกลางถึงยาว
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ของสหรัฐฯ ท่ามกลางความผันผวนที่มากขึ้น ทั้งจากการโต้วาทีทางนโยบายระหว่าง ปธน.ทรัมป์ และนายโจ ไบ
เดน ที่จบลงด้วยความโกลาหล แต่ผลโพลชี้ว่า นายโจ ไบเดน ท าได้ดีกว่า รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ
ปธน.ทรัมป์ ที่สร้างความกังวลถึงความสามารถในการบริหารประเทศ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น ดัชนี PMI ของประเทศหลักส่วนใหญ่อยู่ในโซน
ขยายตัว โดยดัชนี Global PMI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 52.3 จุด สูงสุดในรอบ 25 เดือน

• การปรับตัวลงของกลุ่มเทคโนโลยีเรามองว่าเป็น “Healthy Correction” ที่เหมาะสมโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Technology
ที่ราคาปรับขึ้นอย่างเร่าร้อนจึงต้องมีการพักฐานให้ซื้อกันบ้างตามปกติ ตลาดหุ้นจะลงลึกดังเช่นเดือน มี.ค. 63 ได้
อย่างไร เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนี Global PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวดังที่กล่าว

• มาตรการกระตุ้นทางการคลังกลับมาเป็นหัวใจส าคัญในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ า

• ราคาน้ ามันปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ก่อน จากความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม
พลังงานปรับตัวลง สวนทางกับหุ้นกลุ่มอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น น าโดยกลุ่มอสังหาฯ การเงิน สาธารณูปโภค ขณะที่หุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี แม้ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อในสัปดาห์ก่อน แต่ช่วงปลายสัปดาห์ก็ร่วงลงแรง หลัง ปธน. ทรัมป์ ติดเชื้อโค
วิด-19

• หุ้นกลุ่มธนาคารในยุโรปปรับตัวขึ้นตามข่าวที่ Ping An Insurance เข้าซื้อหุ้นของธนาคาร HSBC เพิ่มเติม
• สภาล่างไม่รอการตัดสินใจของสภาบน นาง Pelosi ตัดสินใจเปิดโหวตเพื่อให้สมาชิกสภาลงคะแนนในการออก

Stimulus Package โดยไม่สนใจว่าสภาบนจะให้ผ่านหรือไม่ เปรียบเสมือนเป็นการเร่งให้ทุกฝ่ายต้องหาข้อสรุปภายใน
เร็ววันนี้

• ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยดัชนี SET50 ปรับตัวลงแรงกว่า SET Index จากแนวโน้มของหุ้นกลุ่ม
ธนาคารที่ยังดูไม่ดี

• โดยประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของวิด-19, การเจรจา Brexit, อาการของ
ปธน.ทรัมป์ ที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้ง

ต.ค. 63

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นผันผวนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงท้ายสัปดาห์หลังจากที่ ปธน. ทรัมป์ ติด 
Covid-19 ท าให้ตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง
ส่วนหนึ่งจากการคาดการณ์ว่านายไบเดนมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่าง Manufacturing PMI ทั่วโลกยัง
ประกาศอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ประกอบกับความคาดหวังเรื่อง Stimulus Package 
เพิ่มขึ้นภายหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ออกมาต่ ากว่าคาด เป็น
แรงสนับสนุนให้ตลาดหุ้นโลกไม่ปรับตัวลงตามข่าวมากนัก 

27,682.81 1.87% -0.36% -3.00%
3,348.44 1.52% -0.43% 3.64%
3,190.93 1.72% -0.08% -14.80%

12,689.04 1.76% -0.56% -4.23%
23,029.90 -0.75% -0.67% -2.65%
1,609.22 -1.53% -1.00% -6.51%
3,218.05 -0.04% 0.00% 5.51%

23,793.80 2.40% 1.43% -15.59%
38,697.05 3.50% 1.65% -6.20%
1,237.54 -0.59% 0.04% -21.67%

713.01 2.26% 0.07% 3.59%
37.05 -7.95% -7.88% -34.83%

1,899.84 2.06% 0.74% 25.21%
105.29 -0.27% -0.18% -3.06%

31.6 0.03% -0.25% 5.45%
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