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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนีตลาดหุน้โลกปรับตัวขึ้นอย่างเบาๆ ความผันผวนยังสูงอยู่ ข่าวดีเรื่องวัคซีนเริ่มจางหายไปจาก
ตลาดหลังจากที่ทาง Pfizer เองได้ออกมากล่าวว่าปริมาณการผลิตวัคซีนในปีนี้นั้นคาดว่าจะได้
เพียง 50 ล้านโดส จากที่เคยคาดว่าจะได้ 100 ล้านโดส ท าให้นักลงทุนไม่กล้าเพี่มสถานการณ์ลงทุน
ในช่วงปลายปีนี้มากนัก 

• จ านวนผู้ติดเชื้อโควิดภายหลังวัน thanksgiving เพิ่มขึ้นจนท าสถิติใหม่ ทางสหรัฐฯ ถูกเชื้อโควิด
โจมตีอย่างหนัก โดยทางมหาวิทยาลัย John Hopkins ได้รายงานจ านวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้
เข้ารับการรักษา (moving average 7 วัน) มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซ่ึงอาจท าให้รัฐฯ ต่างๆ ใน
สหรัฐฯ ต้องประกาศมาตรการ stay at home และกดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงได้

• กระแส Value to Growth เริ่มกลับมา ดัชนี Nasdaq ยังไปต่อ กระแส work from home ท าให้นัก
ลงทุนเริ่มมีการกลับเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่เริ่มมีการขายหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเมืองอย่ากลุ่มน้ ามันออกมาซ่ึงได้มีการ price in เรื่องการลดก าลังการผลิตของ 
OPEC+ ไปแล้วอีกด้วย 

• ตลาดหุน้ EM ปรับตัวขึ้นน าโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดหนักในประเทศ
ต่างๆ รวมถึงเกาหลีใต้ แต่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเนื่องจากธุรกิจหลักของประเทศ
เป็นการส่งออกสินค้ากลุ่มอเีลคโทรนิกส์ซ่ึงไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ stay at home มากนัก   

• ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่น่าเป็นห่วง นักลงทุนต่างชาติยัง
ทยอยเข้ามาซ้ือหุ้นไทยอยู่บ้าง ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีการขายท าก าไรหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิค
มากขึ้น 

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่ลงทุนในตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วอย่าง ยุโรป และเอเชีย ขณะที่
ควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการ Work From Home เช่น กลุ่ม 
Technology และ E-Commerce ของสหรัฐฯ และจีน เช่นเดิม

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี เคลื่อนไหวผันผวน โดยมีการปรับตัวขึ้นไป
เกือบถึงระดับ 1 % หลังจากการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่ต่ ากว่าคาด ท าให้
นักลงทุนคาดว่าทางสภาคองเกรสจะต้องรีบออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพื่อ
ช่วยเหลือภาคการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการออกมาตรการกระตุ้นภายในสิ้นปี
นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ปธน. ยังไม่ได้ส่งมอบอ านาจการบริหารให้กับ
นายไบเดนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น เราจึงอาจต้องรอจนนายไบเดนได้ขึ้นรับต าแหน่งในช่วง
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• Spread ของ HY, IG และ EM Bond ยังปรับตัวลงตามความคาดหวังเรื่องมาตรการ
กระตุ้น โดย ณ ตอนนี้ Spread ของสินทรัพย์ทั้ง 3 ได้ปรับตัวลงมาจนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยใน
รอบ 6 ปีพอสมควรแล้ว ดังนั้น หากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนหยุดไม่
อยู่ หรือสุดท้ายแล้วขนาดของมาตรการกระตุ้นทางการคลังไม่ใหญ่มากพอ อาจท าให้ 
Spread กลับมาปรับตัวขึ้นแรงได้ 

• รัฐบาลจีนเน้นย้ าว่าจะไม่ช่วยเหลือเรื่องการิผิดนัดช าระหนี้ของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลจีน
ต้องการให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวแทนที่จะคิดว่า
รัฐบาลจีนจะไม่ยอมปล่อยให้ล้ม จึงท าให้ total return ของพันธบัตรจีนที่ไม่ใช่พันธบัตร
รัฐบาลจีนค่อนข้างทรงตัว ซึ่งตรงข้ามกับพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีเงินทุน
ไหลเข้าต่อเนื่อง

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้ง
ทยอยซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องมาจากเดือน พ.ย. ที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุน
หลักมาจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่มีข่าวออกมาต่อเนื่อง โดยปัจจุบันวัคซีนที่พัฒนาโดย Pfizer และ
BioNTech ได้รับการอนุมัติจากทางการอังกฤษไปแล้ว และก าลังรอผลการพิจารณาจากทาง FDA สหรัฐฯ ซึ่งหาก
ผ่าน คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้ใช้ได้เร็วที่สุดในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เช่นเดียวกับวัคซีนจากทาง Moderna ที่ก าลังรอ
ผลการพิจารณาวัคซีนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการเจรจาแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่นักลงทุนหวังให้ออกมาทันภายในช่วงปีนี้ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมในทางบวกเริ่มลดลง
ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในตลาดหุ้น

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก เริ่มมีแรงซ้ือกลับเข้ามาในทองค า หลังราคาลดลงแรงในช่วงเดือนก่อน นอกจากนี้ค่าเงิน
ดอลลาร์ที่อ่อนค่า ยังช่วยหนุนให้ราคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับราคาน้ ามันที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง จากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน และผลการประชุมโอเปกพลัส ที่มีมติให้เพิ่มก าลังการผลิต 500,000
บาร์เรลต่อวัน จากแผนที่จะเพิ่มก าลังการผลิตวันละ 2 ล้านบาร์เรลก่อนการประชุมโอเปกพลัส

• ติดตาความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน ซ่ึง FDA สหรฐัฯมีก าหนดการพิจารณาวัคซีนจาก Pfizer ในสัปดาห์นี้
ความคืบหน้าการเจรจาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงการเจรจา Brexit ที่มีก าหนดเส้นตายในช่วงสิ้นปีนี้

• UK กลายเป็นชาติแรกในโลก ที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดย Pfizer และ BioNTech โดยมี
ก าหนดการเริ่มฉีดวัคซีนในวันอังคาร (8 ธ.ค.) ในอังกฤษ เวลส์ และสก็อตแลนด์ ส่วนในไอร์แลนด์เหนือจะท าการฉีด
วัคซีนภายในต้นสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่ระบุวัน โดยส านักงานสาธารณสุขของ UK คาดหมายว่าจะมีวัคซีนจ านวน 4 ล้าน
โดส ส่งถึง UK ภายในปีนี้

• FDA ของสหรัฐฯ มีก าหนดการพิจารณาค าขอของ Pfizer และ Moderna ในการอนุมัติใช้วัคซีนของบริษัทในวันที่ 8-
10 ธ.ค. นี้ ซึ่งหากอนุมัติเรียบร้อย ทางที่ปรึกษาทางด้านวัคซีนของ FDA คาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดใน
วันที่ 11 ธ.ค. นี้เลย เร็วกว่าก าหนดการเดิมที่คาดว่าจะเริ่มท าการฉีดวัคซีนได้ในช่วงวันที่ 15 ธ.ค. 20

• ประเทศสมาชิกในการประชุมโอเปกพลัส ใรความเห็นที่ขัดแย้งกัน จนเป็นผลให้ต้องเลื่อนก าหนดการประชุมที่แต่เดิมจะ
สิ้นสุดในวันจันทร์ (7 ธ.ค.) ออกเป็นวันพฤหัส (10 ธ.ค.) โดยมีมติให้เพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบอีกวันละ 500,000
บาร์เรลในเดือน ม.ค. 2021 โดยแต่เดิม โอเปกพลัสมีก าหนดการเพิ่มก าลังการผลิตอีก 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก
ก าลังการผลิตในปัจจุบันที่ถูกคาดหมายที่ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ก่อนที่จะตกลงกันได้ในที่สุด

• สภาผู้แทนฯของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัท
ต่างชาติที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐฯ และให้หน่วยงานของสหรัฐฯสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยให้เวลา 3 ปีในการปฏิบัติตามกฎดังกล่าว มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
สหรัฐฯ ทั้งนี้นักลงทุนมุ่งเป้าไปที่บริษัทจีน ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทจีนจดทะเบียนในสหรัฐฯกว่า 210 บริษัท โดยปัจจุบัน
ร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการให้ ปธน.ลงนามรับรอง หรือใช้สิทธิ Veto ก่อนออกมาเป็นกฎหมายในที่สุด
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างสบายใจท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดที่หยุดไม่
อยู่ โดยล่าสุดทางสหรัฐฯ ยังต้องเจ็บหนักจากทั้งจ านวนผู้ติดเชื้อ จ านวน
ผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้นจนท าสถิติใหม่เป็นที่เรียบร้อย 
ดังนั้น ในช่วงฤดหูนาวทีโ่ควดิโปรดปรานนีอ้าจท าใหต้ลาดมกีารปรับตวัลงไดท้กุ
เมื่อหากไม่มีมาตรการกระตุ้นทางการคลังออกมาอย่างจริงจัง จึงเป็นเวลาอัน
สมควรแก่การขายท าก าไรเพื่อให้เราได้มีความสุขทางการเงินในช่วงปลายปี

30,218.26 1.03% 1.96% 5.89%
3,699.12 1.67% 2.14% 14.50%
3,539.27 0.33% 1.34% -5.50%

13,298.96 -0.28% 0.06% 0.38%
26,751.24 0.40% 1.20% 13.08%
1,775.94 -0.59% 1.20% 3.17%
3,444.58 1.06% 1.56% 12.93%

26,835.92 -0.22% 1.88% -4.80%
45,079.55 2.11% 2.11% 9.27%
1,449.83 0.84% 2.95% -8.23%

816.97 1.07% 3.33% 18.70%
46.26 1.60% 2.03% -17.44%

1,838.86 2.86% 3.48% 21.20%
104.17 0.08% -0.13% -4.09%
30.145 -0.47% -0.38% 0.59%
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