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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• หุ้นกลุ่ม Growth สั่นสะเทือน แรงขายยังไม่หยุด หุ้นท่ีเน้นการเติบโตอย่างหุ้นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
ยังคงถูกกดดันในสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากท่ีนาย Powell ไม่ได้ส่งสัญญาญท่ีจะเข้าควบคุมการ
ปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาว และยังกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึน้ชั่วขณะหน่ึง นอกจากน้ี ข่าวดี
กลับกลายเป็นข่าวร้ายจากการท่ีตัวเลข Nonfarm Payrolls ประกาศออกมาสูงกว่าคาดมาก ยิ่งเป็นการ
ตอกย้้าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นจนไปแตะระดับ 1.60% ซ่ึงเป็นระดับ Pre Covid ในช่วง
เดือน ก.พ. นักลงทุนจึงเกิดความกังวลในเรื่อง Valuation และท้าการขายหุ้นท่ีปรับตัวัขึ้นมาอย่างร้อนแรง
ตั้งแต่ต้นปี เช่น ARKK ETF รวมท้ังหุ้นใหญ่อย่าง Tesla ขณะท่ีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple และ 
Amazon รวมถึงกลุ่ม Communication Services มีแรงซ้ือกลับเข้ามาในวันศุกร์ โดยนักลงทุนหันกลับมา
ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ท่ีธุรกิจมีการเติบโตต่อเน่ืองอีกครั้ง ท้าให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ท่ีผ่าน
มาและผลตอบแทน YTD ยัง +0.37% 

• กระแส Growth to Value ยังไม่เลิก ด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและอัตราผลตอบแทนยังปรับตัวขึ้น ท้าให้ยังมี
แรงซ้ือเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับขึ้นประมาณ 9.97%
และ 4.33% ตามล้าดับ ท้ังน้ี นักลงทุนมองว่าการ rotation จะยังเกิดขึ้นได้อีกสักพักจนกว่าธนาคารกลาง
จะมีท่าทีควบคุมการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทน 

• ตลาดหุ้นจีนผันผวน จับตาผลการประชุม NPC ทางการจีนมีการคาดการณ์ GDP ของจีนจะโตเพียง 6% 
กว่าในปี 2021 น้ี รวมท้ังลดเป้าหมายการขาดดุลทางการคลังลง ซ่ึงนับว่าผิดจากท่ีตลาดคาดท้าให้เกิดแรง
ขายหุ้นท่ีราคาปรับตัวขึ้นมามากอย่างกลุ่มสุราและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การประชุม NPC จะมีถึงวันท่ี
11 มี.ค. ซ่ึงต้องจับตาดูว่าทางการจีนจะมีการออกมาตราการใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่

• หุ้นไทยยังปรับขึ้น สถานการณ์การลงทุนในไทยยังดีขึ้นจากการเริ่มมีนโยบายท่ีจะเปิดประเทศรับนักลงทุน
ต่างชาติ ประกอบกับ ราคาหุ้นกลุ่มพลังงาและธนาคาปรับตัวขึ้นตามตลาดโลก 

• แนะนา้ถอืครองกองทนุทีเ่ราแนะนา้อยา่ง TMB-ES-GINNO, TMBAGLF, UCI และ TMB-ES-CHINA-A
โดยยงัไมต่อ้งเรง่ทยอยสะสม รอดูผลการประชมุ ECB และการประกาศตวัเลข CPI ของสหรฐัฯ ว่าจะช่วยให้
อัตราผลตอบแทนระยะยาวหยุดการปรับตัวขึ้นหรือไม่ 

• UST10Y Yield พุ่งขึ้นเร็วกว่าคาด ราคาพันธบัตรรัฐบาลท่ัวโลกปรับตัวลงต่อเน่ือง การท่ี
นาย Powell ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงท่าทีท่ีจะควบคุมการปรับข้ึนของ UST10Y Yield ท้าให้
เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังอัตราผลตอบแทนปรับตัวข้ึนมาแตะ
ระดับ 1.60% อย่างไรก็ตาม นักลงทุนใน Wall Street มองว่าการปรับข้ึนของ Yield ท่ี
รวดเร็วเกินไปน้ันไปกดดันให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตปรับตัวลงตาม ท้าให้แม้แต่หุ้น
กลุ่มการเงินน้ันไม่ได้ปรับตัวข้ึนมากเท่าท่ีควร นอกจากน้ี การท่ี OPEC+ คงการลดก้าลัง
ผลิตน้้ามันยังเป็นเร่ืองท่ีผิดจากการคาดการณ์ของตลาด จึงท้าให้อัตราผลตอบแทนยังคงมี
แนวโน้มปรับตัวข้ึนอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย  

• EM Spread พุ่ง กดดันการลงทุนใน EM Bond ภาวะ Sell Off ในสินทรัพย์เสี่ยงท่ียังคง
เกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออกจากท้ังตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นของฝั่ง EM 
โดยเฉพาะกลุ่ม LATAM จึงท้าให้การลงทุนใน EM Bond ช่วงน้ีได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะกองทุน TMBEBF ท่ีมี Duration การลงทุนประมาณ 8 ดังน้ัน จึงควรหลีกเลี่ยง
การลงทุนในกองพันธบัตรท่ีมี Duration ยาว จนกว่าการปรับข้ึนของอัตราผลตอบแทนจะ
หยุดลง 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวปรับขึ้นเกินกว่า 2% ภาวการณ์ลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทยท่ีร้อนแรงต่อเน่ือง ส่งผลให้ Bond Yield ระยะ 10 ปี พุ่งขึ้นเกินกว่าระดับ 2% 
ซึ่งสูงกว่าระดับ Pre Covid มาก จึงแนะน้าลงทุนในกองทุนตลาดเงินเป็นหลัก 

• แนะน้าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Credit Asset ที่มีอายุไม่
ยาว ท้าให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นมากนักเช่นเดิม

5 03   2021

* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่กดดันการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบ้าง โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่เริ่มมีผลการด้าเนินงานที่โดด
เด่น หลังจากที่ laggard มาในช่วงก่อนหน้านี้ จากการเกิด sector rotation เข้ากลุ่มพลังงาน และการเงิน ที่ได้รับ
ปัจจัยหนุนทั้งจากราคาน้้ามัน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยัง
สะท้อนการเติบโตได้ดี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรยีญของสหรัฐฯ ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา และถูกส่งคืนกลับให้สภาผู้แทนฯพิจารณา เป็นปัจจัยส้าคัญที่กดดันให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

• ราคาน้้ามันปรับตัวขึ้นแรง หลังจากที่ประชุม OPEC+ คงก้าลังการผลิตน้้ามันไว้เท่าเดิม ไม่ปรับเพิ่มตามที่ตลาดคาด
ไว้ จากการสมัครใจลดก้าลังการผลิตน้้ามันวันละ 1 ล้านบาร์เรลของซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ ราคาน้้ามันยังได้รับ
แรงหนุนจากการที่กลุ่ม Houthi โจมตีคลังเก็บน้้ามันและโรงกลั่นน้้ามันของบริษัท Saudi Aramco ขณะที่ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าสูงสุดในรอบ 3 เดือน รวมถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อ ได้กดดันราคาทองค้าให้ลดลงแรง

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม ความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (10
ม.ีค.) การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า 1.9 ลา้นล้านเหรียญของสหรัฐฯ (ภายใน 14 ม.ีค.) การประชุม
ECB (11 มี.ค.)

• วุฒิสภาของสหรัฐฯ มีมติ 50-49 เสียง เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ โดยมีการ
แก้ไขเล็กน้อย จากร่างฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนฯ ดังนั้นมาตรการฉบับแก้ไขใหม่นี้ จะถูกส่งกลับไปให้
สภาผู้แทนฯลงมติเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งต่อให้ปธน.โจ ไบเดน ลงนามเป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 ม.ีค. นี้ ก่อนที่มาตรการเยียวยาเดิมจะหมดอายุลง

• ที่ประชุมโอเปกพลัส มีมติขยายระยะเวลาลดก้าลังการผลิตให้คงที่ระดับเดิมต่อไปอีก 1 เดือน ในเดือน เม.ย. โดย
ซาอุดิอาระเบีย ยังคงสมัครใจลดก้าลังการผลิตต่อไปอีกวันละ 1 ล้านบาร์เรล โดยทีป่ระชุมโอเปกพลัส มองว่าราคา
น้้ามันยังคงไม่มีเสถียรภาพ จากการที่ความต้องการใช้น้ามันฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้

• การจ้างงานนอกภาคการเกษตร เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.79 แสนต้าแหน่ง มากกว่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
2.00 แสนต้าแหน่งเป็นอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงาน เดือน ก.พ. ปรับลดลงเป็น 6.2% จาก 6.3% ในเดือนก่อน
และที่ตลาดคาด สะท้อนภาคแรงงานของสหรัฐฯที่ฟื้นตัวได้ดี หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

• ยอดส่งออกเดือน ก.พ. ของจีน ขยายตัว 60.6%YoY ดีกว่าคาดที่ระดับ +38.9% เป็นอย่างมาก จากผลของฐานที่
ต่้าในปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ขณะที่ยอดน้าเข้าเติบโตมากกว่าคาดเช่นกัน โดยยอกน้าเข้าเดือน ก.พ.
เพิ่มขึ้น 22.2%YoY มากกว่าคาดที่ระดับ 15.0% ส่งผลให้ดุลการค้า เดือน ก.พ.ของจีนเดินดุล 103.25 พันลา้น
เหรียญมากกว่าตลาดคาดที่ระดับ 60.0 พันล้านเหรียญ

• เงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.พ. ของไทย หดตัว 1.17% หดตัวมากกว่า -0.16% ที่ตลาดคาด เทียบกับ -0.34% เดือนก่อน
ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ระดับ 0.04% ต่้ากว่า +0.21% เดือนก่อน และ +0.18% ที่ตลาดคาด
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สรุปประเด็นส้าคัญในรอบสัปดาห์

ความโกลาหลในตลาดหุ้นยังไม่สิ้นสุด นักลงทุนเร่งขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปี ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นทั่วโลกจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวอย่างเด่นชัดในปีนี้
ตอบสนองต่อการออกมาตรการทางการคลังขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ประกอบกับ Fed ยังไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาควบคุม
การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนดังกล่าว โดยนาย Powell มองว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนเป็นไปตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และอาจทา้ใหอ้ตัราเงินเฟอ้ปรบัเพิม่ขึ้นชั่วขณะได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางที่ส้าคัญอื่นๆ อย่าง 
BOJ เริ่มตระหนักถึงการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาวโดยนาย Kuroda กล่าวในที่ประชุมสภาว่าเขาไม่
ต้องการใหข้ยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนระยะยาว ซึ่ง BOJ ยังต้องการให้อยู่ในระดับต่้าต่อไป ท้าให้
ตลาดหุ้นเริ่มมีความหวังอีกครั้ง ซึ่งต้องจับตามมองว่าธนาคารกลางอื่นๆ อย่าง ECB และ Fed จะมีท่าทีเหมือน BOJ
หรือไม่ ซึ่งการรวมพลังของธนาคารกลางที่ส้าคัญอาจช่วยหยุดการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนในครั้งนี้ได้ 
เปรียบเสมือน “ท่าไม้ตายสุดท้ายของตลาด” ที่อาจจะมาในไม่ช้านี้ 

31,496.30 1.82% 1.82% 2.91%
3,841.94 0.81% 0.81% 2.29%
3,669.54 0.91% 0.91% 3.29%

13,920.69 0.97% 0.97% 1.47%
28,864.32 -0.35% -0.35% 5.17%
1,896.18 1.70% 1.70% 5.07%
3,501.99 -0.20% -0.20% 0.83%

29,098.29 0.41% 0.41% 6.86%
50,405.32 2.66% 2.66% 5.56%
1,544.11 3.16% 3.16% 6.54%
884.90 -0.26% -0.26% 4.98%
66.09 7.46% 7.46% 35.74%

1,700.64 -1.93% -1.93% -10.42%
108.31 1.63% 1.63% 4.90%
30.49 1.19% 1.19% 1.80%
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