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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหลังจ านวนผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชะลอลงท าให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่าการแพร่ระบาด
อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้วซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เส่ียง อย่างไรก็ดีการลงทุน
ควรท าด้วยความระมัดที่มากขึ้น เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงด้วยความผันผวน
ที่สูงมาก

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดย
ในปัจจุบันระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่สามารถยอมรับ
ความเส่ียงได้อาจปรับลดความเส่ียงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง

o ส าหรับผู้ที่รับความเส่ียงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมา
แรงและเร็วนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอน
ยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด 
จึงแนะน า “ค่อยๆ ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจาก
จีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความ
กังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ประกอบกับ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าพร้อมออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
การระบาดอย่างเต็มที่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังปรับตัวลดลงมามากในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการที่นักลงทุนลด
การถือครองพันธบัตรเพื่อหันไปลงทุนในหุ้นซึ่งปรับตัวลงแรงตั้งแต่ต้นปี ขณะที่
ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อตลาด
ตราสารหนี้เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อ
พักเงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง 
ขณะที่ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุน
ในกองทุนที่มกีารลงทุนพันธบตัรรัฐบาลเป็นหลักได้ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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จ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชะลอลง
จากช่วงที่ผ่านมา ท าให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่าการแพร่ระบาดอาจผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้วซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัว
เพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันส่งสัญญาณ
กลับมาเจรจาเพื่อลดก าลังการผลิตอีกครั้ง

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

ยุ โ ร ป

จ านวนผู้ติดเช้ือโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี
ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้งในวันจันทร์หลังอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ
และผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ และยุโรป ในช่วงสุดสัปดาห์ชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด ขณะที่
สงครามราคาน้ ามันมีโอกาสยุติลงชั่วคราวหลังกลุ่ม OPEC+ น าโดยซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย 
รวมถึงสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตรียมเจรจาเพื่อลดก าลังการผลิตน้ ามันช่วยให้หุ้นกลุ่มน้ ามัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและเป็นตัวช่วยพยุงตลาดในสัปดาห์ที่ แล้ว โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 9
เมษายนนี้ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามคาดอาจท าให้ตลาดปรับตัวลดลงได้

จ านวนผู้ขอสวัสดิการผู้ว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.6 ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์
ที่ 3.5 ล้านคนอย่างมาก เช่นเดียวกับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจ าเดือนมี.ค. พบว่ามีการ
จ้างงานลดลงกว่า 7 แสนต าแหน่ง ซึ่งลดลงมากกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะลดลง 1 แสนต าแหน่ง 
อย่างไรก็ดีตลาดได้รับรู้ผลกระทบล่วงหน้าไปบ้างแล้ว

ดัชนีชี้น าทางเศรษฐกิจของยุโรปเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคบริการและภาคการผลิต
ปรับตัวลดลงรุนแรง และลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ถึงภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
อนาคตของยุโรป

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนซึ่งจัดท าโดยไฉซินเดือนมี .ค. อยู่ที่ 50.1 บ่งบอกว่า
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ดีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ
ซึ่งจัดท าโดยไฉซินยังคงอยู่ในโซนหดตัว ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเกณฑ์การช่วยเหลือ
กองทุนรวมที่ขาดสภาพคล่อง และเตรียมออกพรก. กู้เงินเพื่อบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด-19
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21,052.53 -2.70% -2.70% -26.23%
2,488.65 -2.08% -2.08% -22.97%

309.06 -0.59% -0.59% -25.68%
9,525.77 -1.11% -1.11% -28.10%

17,820.19 -8.09% -8.09% -24.67%
1,325.13 -9.21% -9.21% -23.02%
2,763.99 -0.30% -0.30% -9.38%
9,491.10 -0.15% -0.15% -15.02%

27,590.95 -7.46% -7.46% -33.12%
1,138.84 3.55% 3.55% -27.91%

549.56 -1.39% -1.39% -20.15%
28.34 31.75% 31.75% -52.74%

1,620.81 -0.45% -0.45% 6.82%
108.55 0.57% 0.57% -0.06%
33.005 1.22% 1.22% 10.14%
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