
07 13

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ภาพความผันผวนยังคงกดดันตลาดอยู่เป็นระยะๆ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดรอบ 2 ของไวรัสโควิด -19 ที่อาจกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งดู
ได้จากการที่ IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ทั่วโลกลงอีกครั้งในปีนี้ 
เนื่องจากผลดังกล่าว ขณะที่เรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะชะลอตัวลงแรงที่สุดในไตร
มาส 2 และจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นภายในไตรมาส 4 ปีนี้ อีกทั้งธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกได้มี
มาตรการอัดฉีดสภาพคล่องจ านวนมหาศาลเข้ามาในระบบเพื่อประคับประคอง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ อย่างไรก็ตามเรา
ยังคงมุมมองในการให้น้ าหนักการลงทุนในตราสารทุน น้อยกว่าตราสารหนี้ เนื่องด้วย
สถานการณ์ไวรัสโควิดที่ยังมีความไม่แน่นอน

• มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาก่อน มี
การจัดการและควบคุมสถานการณ์ดังล่าวได้ดี ซึ่งส่งผลให้จีนสามารถกลับมาเปิด
เศรษฐกิจได้อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตที่สูง (โดยเฉพาะการบริโภค
ภายในประเทศ) และมีระดับราคาน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ 

• นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม 
Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิดนี้ โดยแนะน า
ทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาว 
(สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• สภาวะความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ค่อยๆ ลดลงหลังธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีด
สภาพคล่องจ านวนมากเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน 
(Spread) ของพันธบัตร, และหุ้นกู้ต่างๆ (IG และ High Yield) ปรับตัวแคบลง (ราคา
ของของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น) อีกทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ใน
ระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) จากการลงทุน
ในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือในการกระจาย
ความเสี่ยงที่ดี ในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด-19

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีมากขึ้นอาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง 

• ดังนั้นจึงแนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และ
จุดประสงค์การลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับ
การขาดทุนเงินต้นได้ แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการ
ขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุน
ในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มี
อันดับเครดิตเรตต้ิงดี (IG) เป็นหลัก
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ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่พุ่งขึ้นแรงขานรับ 2 ปัจจัยหนุนหลักๆ คือ 1. Leading 
Indicator ของประเทศหลักๆ อย่าง สหรัฐ, จีน และยุโรป อย่างเช่น ดัชนี PMI 
ทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเดือน มิ.ย. กลับมาขยายตัวมากกว่าคาด และ              
2. แรงหนุนจากรายงานที่ไฟเซอร์ อิงค์ (บริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ) เผยว่า 
ผลการทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ ที่ท าร่วมกับ BioNTech
(บริษัทยาของเยอรมนี) นั้นได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
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ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจาก ตัวเลขเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของประเทศหลักๆ (เช่น สหรัฐ, จีน และยุโรป) ที่ประกาศออกมาล่าสุดนั้นแข็งแกร่งมากกว่าคาด โดยดัชนีที่บ่งชี้ภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดล่วงหน้า หรือ Leading Indicator อย่างเช่น ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการของ สหรัฐ, จีน และ
ยุโรป ในเดือน มิ.ย. กลับมาขยายตัวมากกว่าคาด นอกจากนี้ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากรายงานที่ไฟเซอร์ อิงค์ (บริษัทยา
ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ) เผยว่า ผลการทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ ที่ท าร่วมกับ BioNTech (บริษัทยาของ
เยอรมนี) นั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจ านวน
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งแรงกดดันจากผลส ารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่นหรือทังกันบ่งชี้ว่า บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่นมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจร่วงลงในเดือนมิ.ย. 

ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาขยายตัวเกินคาด ได้ช่วยกลบภาพความกังวลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคง
เพิ่มขึ้น โดยดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐขยายตัวมากกว่าคาด โดยดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีที่แล้ว จากระดับ 43.1 ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 49.5 
นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากข่าวที่ไฟเซอร์ อิงค์ เผยผลการทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ ที่ได้ท า
ร่วมกับ BioNTech ว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยไฟเซอร์ท าการทดลองในอาสาสมัคร 45 คน ซึ่งทุกคนได้รับวัคซีน 10, 30 
หรือ 100 ไมโครกรัมจ านวน 2 โดส หรืออาจได้รับยาหลอก (placebo) และคาดว่าบริษัทจะสามารถผลิตวัคซีน 100 ล้าน        
โดสภายในปลายปีนี้ และมากกว่า 1.2 พันล้านโดสภายในสิ้นปีหน้า 

ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.ของยูโรโซน ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยอยู่ที่ 48.5 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 31.9 ในเดือนพ.ค. หลังจากที่ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการของบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ที่สุดของภูมิภาค (ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี และเยอรมนี) พากันฟื้นตัวขึ้นกันถ้วนหน้า

ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดีกว่าคาด และเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคบริการของจีน (Caixin) อยู่ที่ระดับ 58.4 ในเดือนมิ.ย. พุ่งขึ้นจากระดับ 55 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการท าสถิติสูงสุด
นับตั้งแตเ่ดือน เม.ย.53 เช่นเดียวกับ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน (Caixin) อยู่ที่ระดับ 51.2 ในเดือน
มิ.ย. โดยพุ่งขึ้นจากระดับ 50.7 ในเดือนพ.ค. และแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 50.5
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3.25% 0.06% -9.50%
4.02% 0.96% -3.12%
3.62% 2.66% -11.35%
4.29% 2.42% -4.83%

-1.63% -0.64% -6.39%
-2.19% -1.03% -10.38%
3.73% 3.55% 1.33%
2.34% 2.85% -10.87%
1.91% 2.66% -13.11%
3.29% 2.62% -13.02%
2.31% 2.78% -3.11%
5.61% 3.51% -30.29%
0.23% -0.31% 17.01%
0.26% -0.40% -1.02%
0.49% 0.54% 3.69%
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