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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวฉุดตลาด เนื่องจากแรงเทขายท า
ก าไร หลังราคาปรับขึ้นมาสูงจนท าให้นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับ Valuation ที่ค่อนข้างแพง 
อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของอัตราการเติบโต และ
ก าไร โดยล่าสุด บริษัท Zoom Video Communications Inc ผูใ้ห้บริการวิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ ก็เผยผลก าไรและรายได้ที่พุ่งขึ้นเกินคาดในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนว่าหุ้นกลุ่มนี้
ยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นจึงมีมุมมองว่าเป็นการปรับฐานชั่วคราวเท่านั้น

o ส าหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนที่ตึง
เครียดมากขึ้นหลังมีรายงานว่าสหรัฐอาจขึ้นบัญชีด าบริษัทผู้ผลิตชิปชั้นน าของจีน (SMIC) 
รวมทั้งประเด็นการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ ที่เริ่มเข้มข้นมากขึ้น หลัง ปธน.ทรัมป์ ที่มีคะแนน
ตามหลังนาย โจ ไบเดน อาจออกนโยบายมาเขย่าตลาดเพื่อเรียกคะแนนเสียงคืน

o ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เรายังคงมีมุมมองการลงทุนที่
ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้ เล็กน้อย

o โดยเรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการจัดการสถานการณ์
โควิดได้ดี, มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ) อีกทั้งยังมี
มูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้น
คุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม Technology และ Healthcare ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มที่
ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19

o โดยแนะน าทยอยลงทุน เมื่อตลาดปรับตัวย่อ ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนที่ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน 
ปรับตัวลดลง (ราคาเพิ่มขึ้น) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (โดย Bond Yield อาย 10 ปี ของ
สหรัฐและเยอรมันอยู่ที่ 0.718% และ -0.474% ตามล าดับ) เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับสู่ 
Risk off mode และหันกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขการ
เติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงส่งสัญญาณที่อ่อนแอ

• โดยเรายังคงมีมุมมองว่า สภาพคล่องของในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าไปอีกสักระยะ ท าให้การลงทุนในตรา
สารหนี้ประเภทต่างๆ ยังคงมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัด
ช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาด
เกิดความผันผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยมีมุมมองที่เป็น
บวกต่อตราสารหนั้ที่มีคุณภาพสูง เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งใน
ระดับน่าลงทุน (IG) และพันธบัตรรัฐบาล (โดยเฉพาะในสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการ
กระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด-19

• แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุน้: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปิดลบ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างกลุ่ม FAANG
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix และ Google) ที่ปรับฐานลงแรง (ในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) เนื่องจากแรงเท
ขายท าก าไรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาสูงก่อนหน้านี้ โดยนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นกลุ่มดังกล่าวทิ่อาจสูง
เกินไป นอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากรายงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอ โดยตัวเลขเศรษฐกิจ
ของประเทศหลักๆอย่าง สหรัฐฯ และจีน ที่ประกาศออกมาล่าสุดแม้ว่าจะฟื้นตัว แต่ก็ยังอยู่ในระดับชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนหน้า ขณะดัชนีชี้วัดความผันผวนอย่างดัชนี VIX Index พุ่งขึ้นเหนือ 30 จุดอีกครั้งในรอบเกือบ 2 เดือน ซึ่งเป็นการส่ง
สัญญาณว่า ความผันผวนเริ่มกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวกสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ
เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการลาออกของ นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น หลังมีแนวโน้มว่า
มือขวาของนายอาเบะ (นาย โยชิฮิเดะ สึกะ) มีโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกฯคนใหม่ ท าให้ตลาดคาดว่านโยบายทางการเงิน
ของญ่ีปุ่นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดตราสารหนี:้ ความกังวลต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาใน
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาล โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ของสหรัฐและ
เยอรมันปรับตัวลดลง (ราคาขึ้น) สินคา้โภคภณัฑ์: ราคาทองค าและน้ ามันปรับตัวลดลง โดยราคาทองค าได้รับแรงกดดัน
จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวลง เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ม
อุปสงค์น้ ามัน ที่ยังคงชะลอตัว

o ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ "Beige Book" โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัวเพียงเล็กน้อยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของโรคโควิด-19
ที่มีต่อผู้บริโภคและกิจกรรมในภาคธุรกิจ

o ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือน ส.ค. โดยเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านต าแหน่ง (ตลาด
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ 1.255 ล้านต าแหน่ง) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจาก
ผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ
เดือน ก.ค.ที่เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านต าแหน่ง และลดลงอย่างมากหลังจากที่เพิ่มขึ้น 4.79 ล้านต าแหน่งในเดือนมิ.ย.

o ปธน. ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการติ๊กต็อก (TikTok) ในสหรัฐทราบว่า การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ และรัฐบาลกลางของสหรัฐจะต้องได้รับค่าตอบแทน มิฉะนั้นการ
ให้บริการของต๊ิกต็อกจะถูกระงับโดยสิ้นเชิง

o ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนซึ่งมาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซิน ลดลงสู่ระดับ 54.0 ในเดือนส.ค. จากระดับ 54.1 ในเดือน
ก.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

o พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญ่ีปุ่น ประกาศจัดการเลือกตั้งประธานพรรคแอลดีพีคนใหม่ใน
วันที่ 14 ก.ย.นี้ ซึ่งก็จะเป็นการเลือกผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนายชินโซ อาเบะด้วย
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

หุ้นกลุ่ม Technology ปรับฐานลงแรง เนื่องจากแรงเทขายท าก าไร หลังปรับตัว
ขึ้นมาสูงก่อนหน้านี้  ซึ่งท าให้นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นกลุ่ม
ดังกล่าวทิ่อาจสูงเกินไป ขณะที่ความผันผวนในตลาดเริ่มกลับมา ซึ่งดูได้จาก
ดัชนี VIX Index ที่พุ่งขึ้นเหนือ 30 จุดอีกครั้งในรอบเกือบ 2 เดือน นอกจากนี้
ตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุด แม้ว่าจะออกมาดีกว่าที่
ตลาดคาด แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลง

28,133.31 -1.82% -1.04% -1.42%
3,426.96 -2.31% -2.10% 6.07%
3,260.59 -1.66% -0.36% -12.94%

12,842.66 -1.46% -0.79% -3.07%
23,205.43 1.41% 0.28% -1.91%
1,616.60 0.73% -0.10% -6.09%
3,355.37 -1.42% -1.19% 10.01%

24,695.45 -2.86% -1.91% -12.40%
38,357.18 -2.81% -0.70% -7.02%
1,311.95 -0.86% 0.10% -16.96%
720.83 -2.03% -0.53% 4.73%
39.77 -7.45% -6.67% -30.58%

1,933.94 -1.57% -1.72% 27.46%
106.24 0.83% 0.31% -2.18%
31.448 0.92% 1.06% 4.94%

**

**
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย.63

http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/fund_insight/-ugh-กองทุนตัวท็อปที่-tmb-advisory-แนะนำ?utm_source=linead&utm_medium=home&utm_campaign=tmbmf&utm_term=mf7sep&utm_content=wm#content
Tel%20:%201558
https://www.tmbbank.com/howto/app/mutual-funds.php
tel:1558
http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

