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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ความผันผวนในตลาดหุ้นปรับตัวลงต่อเนื่อง หุ้นเทคโนโลยีคีนชีพอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือน มี.ค. 
ตลาดหุ้นแทบทั่วโลกผันผวนอย่างหนักจากการปรับ position สิ้นไตรมาสและข่าวการถูก Force Sell 
จนต้องขายสินทรัพย์ของ Archegos Investment ซึ่งกดดันการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะ
ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนได้มีแรงซื้อกลัเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเนื่องจากราคาได้ปรับลงมามาก ประกอบกับตลาดจะเข้าสู่ Earning Season 
เต็มตัวในเดือน เม.ย. นี้ นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มดังกล่าวยังได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เริ่มนิ่งตอบสนองต่อการประชุม OPEC+ ที่กลับมาทยอยเพิ่มก าลังการ
ผลิตน้ ามันจากความต้องการในจีนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับจ านวนผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องท าให้นักลงทุนกังวลว่าอาจน าไปสู่การใช้มาตราการควบคุมที่เข้มงวดอีกครั้ง ท าให้กระแส 
Growth to Value ได้หยุดลงอีกครั้งหนึ่ง

• แผนกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานของไบเดนยังมีความไม่แน่นอนสูง ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย       
ไบเดนได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ เป็น
ที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม การผ่านร่างดังกล่าวจะต้องใช้เวลาและอาจสามารถผ่านได้ทีละส่วน 
นอกจากนี้ นายไบเดนต้ังใจจะเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มข้ึนเป็น 28% จาก 21% เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับแผน
ดังกล่าวแทนที่การออกพันธบัตรจึงท าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงและการข้ึนอัตรา
ภาษีนั้นยังมีความไม่แน่นอนว่าจะท าได้ง่ายๆ เนื่องจากสมาชิกพรรครีพับบลิกันเตรียมคัดค้านอย่างถึง
ที่สุด การประกาศรายละเอียดแผนจึงกลายเป็นปัจจัยบวกกต่อหุ้นแทบทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มเทคโนโลยี

• ตัวเลขภาคการผลิตแทบทั่วโลกประกาศแข็งแกร่ง ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ และยุโรป ประจ าเดือน มี.ค. 
ยังคงปรับตัวขึ้นขณะที่ในจีนปรับลงเล็กน้อย แต่นั้นท าให้นักลงทุนคาดว่าทางการจีนจะถอนสภาพคล่อง
ออกจากระบบอย่างรวดเร็วไม่ได้ และท าให้ดัชนี A-Share กลับมาปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 5,000 จุด

• แนะน าทยอยลงทุนในกองทุน TMBUSBLUECHIP และ ONEUGG ส่วนตลาดหุ้นจีนให้ถือครองการ
ลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว สามารถทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GCORE,
TMBGQG และ TMBAGLF ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายประเทศ

• UST10Y Yield เริ่มนิ่ง ไม่ผ่านแนวต้านส าคัญที่ 1.75% พร้อมกับดัชนีความผันผวนใน
ตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวลง ประเด็นเรื่องการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทน UST เริ่มเบา
บางลงโดยนักเก็งก าไรได้กลับเข้ามา Cover Short UST อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนโดยเฉพาะ
หลังจากที่นายไบเดนกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานจะใช้แหล่งเงินทุนจากการ
ขึ้นภาษี รวมทั้งการที่ OPEC+ จะทยอยเพิ่มก าลังการผลิตในช่วงเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. นี้ 
ส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตเริ่มปรับตัวลง และท าให้นักวิเคราะห์บางส่วนปรับ
ลดการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ณ สิ้นปีเหลือ 1.75% จากที่เคยคาดการณ์
ว่าจะไปถึงระดับ 2%

• Credit Spread เริ่มปรบัตวัลงตามการหยดุนิง่ของ UST ภาวะ Sell off ในตลาดพันธบัตร
เริ่มหมดไปเมื่อการปรับขึ้นของ UST เริ่มนิ่ง ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่า
อีกครั้งหลังจากที่ภาวะ Risk On เริ่มกลับเข้ามาสู่ตลาด ท าให้มีเงินทุนไหลเข้ามายังตลาด
พันธบัตร EM อีกครั้ง ส่วนพันธบัตรประเภท HY และ IG ของ US กลับมาฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งตอบสนองต่อการคาดการณ์ว่า IMF จะปรับประมาณการเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ขึ้นในการประชุมเกี่ยวกับ Economic Outlook ในวันจันทร์นี้ 

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรระยาวของไทยเริม่ปรบัตวัลงบา้ง การประชุม กนง. ครั้งล่าสุดที่
ผ่านมาได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลดลงเล็กน้อย ซี่งเป็นไปตามที่เราคาดและ
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเริ่มปรับตัวลง 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ ซึ่งเปน็ Core Portfolio ของเรา ส่วนการลงทุนในพันธบัตรไทย
ยังคงเน้นการลงทุนในกองทุนที่มี Duration สั้น อย่าง TMB-T-ES-DPLUS
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเผยแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่ากว่า 2
ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ ปธน.โจ ไบเดน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวได้แรง อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของสหรัฐฯกลับมาปรับตัวลดลง หนุนด้วยตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง ดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตของหลายประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะในยุโรปที่ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงหลัง
ออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้ แม้จะมีการประกาศใช้มาตรการลอ็กดาวน์ก็ตาม ในส่วนของหุ้น
จีน กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ จากแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนที่ลดลง

• แม้ผลการประชุมโอเปกพลัส จะมีข้อตกลงปรับเพิ่มก าลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. แต่
จากคาดการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว หนุนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้สนับสนุนความต้องการน้ ามัน
และราคาน้ ามันให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ จากที่ลดลงไปหลังเหตุการณ์ที่คลองสุเอซคลี่คลาย ด้านราคาทองค าฟื้นตัวได้
ในช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ลดลง

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม การเจรจาแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ มูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญ ที่ยังต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาบนและสภาลา่ง รวมถึงการเผยแผนลงทุนระยะยาวเพิ่มเติม American Family Plan วงเงิน
ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯช่วงกลางเดือน เม.ย., ประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก จาก IMF (6
เม.ย.)

• ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยแผนการลงทุนระยะยาว American Job Plans วงเงิน 2.25 ล้านลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะเน้นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีก าหนดการเบิกจ่ายในระยะเวลา 8 ปี แบ่งเป็น 6.21
แสนล้าน ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม เช่น ถนน, สะพาน, ท่าเรือ, สนามบิน, และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า; 4 แสนล้านเหรยีญ ส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการชาวอเมริกัน; 3
แสนล้านเหรียญส าหรับการพัฒนาระบบน าดื่ม, เครือข่ายบอร์ดแบรนด,์ กริดไฟฟ้า; 3 แสนล้านเหรียญ ส าหรับการ
สร้างบ้าน และโรงเรียน และ 5.8 แสนล้านเหรียญ ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต, การท า R&D และการฝึก
อาชีพส าหรับคนอเมริกัน ทั้งนี้แผนการลงทุนดังกล่าว จะใช้เงินจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีนิติบุคคล จากระดับ 21%
สู่ระดับ 28% ซึ่งยังคงต่ ากว่าระดับ 35% ในปี 2017 และปรับเพิ่มอัตราภาษีจากรายได้ที่มาจากนอกประเทศ (GILTI)
สู่ระดับ 21% จาก 10.5% ในปัจจุบัน ทั้งนี้รัฐบาลคาดว่าจะใช้เวลาเก็บภาษี 15 ปี จึงจะครอบคลุมแผนการลงทุนที่
เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากทั้งสภาบนและสภาล่างก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายในที่สุด

• ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน มี.ค. ของประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐฯ 64.7 จุด (+3.9 จุด) สูงสุด
ในรอบ 38 ปี, ยุโรป 62.5 จุด (+4.6 จุด) สูงสุดเป็นประวัติการณ์, อังกฤษ 58.9 จุด (+3.8 จุด) สูงสุดในรอบ 10 ปี
ส่วน จีน ดัชนีโดย Caixin ปรับตัวลงสวนทางกับที่ตลาดคาด อยู่ที่ระดับ 50.6 จุด (-0.3 จุด) ต่ าสุดในรอบ 11 เดือน

• ที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเดือน พ.ค.-ก.ค. โดยจะปรับเพิ่ม 3.5
แสนบาร์เรล/วัน ในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. และจะปรับเพิ่ม 4 แสนบาร์เรล/วัน ในเดือน ก.ค. นอกจากนี้ ซาอุดิอารเบีย ที่
สมัครใจลดก าลังการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วงก่อนหน้านี้ จะกลับมาปรับเพิ่มก าลังการผลิตเช่นกัน โดยจะปรับ
เพิ่มก าลังการผลิต 2.5, 3.5 และ 4.0 แสนบาร์เรล/วัน ในช่วงเดือน พ.ค., มิ.ย. และ ก.ค. ตามล าดับ

เม.ย. 64

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ผ่านไปกับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่รุมเร้าไปด้วยปัจจัยที่ส าคัญหลายประการซึ่งโดยรวมแล้วเป็นผลดีต่อตลาด ท าให้ตลาด
หุ้นเริ่มฟื้นตัวจากความผันผวนในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่คืนชีพจากกระแส Growth
to Value อย่างรุนแรง ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมานั้นมาจากการที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวเริ่มหยุดนิ่งตอบสนองต่อการออกมาตรการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ ไม่ได้กล่าวถึงการออก
พันธบัตรเพิ่มเติม และผลการประชุม OPEC+ ที่ทยอยเพิ่มก าลังการผลิตแทนที่จะคงการลดก าลังการผลิต รวมทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกที่กลับมารุนแรงอีกครั้งจากมีอยู่ของวัคซีนท าให้ประชาชนการ์ดตก
ขณะที่ประสิทธิผลของวัคซีนยังมขี้อสงสัยอยู่มาก สัปดาห์นี้ เราคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีโมเมนตัมของการปรับขึ้น
ต่อจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ่ื้นตัวขึน้ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ ที่ตัวเลข Nonfarm Payrolls ประกาศออกมา
แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 7 เดือน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังเข้าสู่ Earning Season แล้วอีกด้วย ดังนั้น เราจึง
แนะน าให้ทยอยลงทุนในกองทุนหุ้นต่อไปเพื่อรองรับการเริงร่าของตลาดหุ้นในเดือนเมษายนนี้ 

33,153.21 0.24% 0.52% 8.32%
4,019.87 1.14% 1.18% 7.02%
3,945.96 2.05% 0.68% 11.07%
15,107.17 2.43% 0.66% 10.12%
29,854.00 2.32% 2.31% 8.78%
1,971.62 -0.63% 0.90% 9.25%
3,484.39 1.93% 1.23% 0.33%
28,938.74 2.13% 1.97% 6.27%
50,029.83 2.08% 1.05% 4.77%
1,596.27 1.36% 0.57% 10.14%
879.63 2.11% 1.85% 4.35%
61.45 0.79% 3.87% 26.21%

1,728.87 -0.21% 1.24% -8.93%
110.69 0.96% -0.03% 7.21%
31.305 0.77% 0.14% 4.52%
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