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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย รวมถึงไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องจาก
สัปดาห์ก่อนหน้าจากการที่ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดของสหรัฐฯ และจีนนั้นมีความ
เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวเร็วกว่าคาดการณ์ ความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเม็ดเงินมีการไหลเข้าสู่ประเทศที่คาดว่าภาครัฐจะมีการออก
มาตรการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมีการปรับเปลี่ยน
เป็นกลุ่มที่อิงกับภาวะของเศรษฐกิจเช่นพลังงาน รวมถึงหุ้นกลุ่มที่ราคาต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชี
มากๆ เช่นกลุ่มธนาคาร แม้จะมีแนวโน้มเผชิญกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดๆ ไป เนื่องจาก
หุ้นทั้ง 2 กลุ่มนี้มีระดับราคาที่ต่ ากว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ขณะที่ตลาดหุ้นจีน
ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ เนื่องจากถูกกดดันจากความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ในประเด็น
กฎหมายความมั่นคงของฉบับใหม่ที่จีนบังคับใช้กับฮ่องกง และจากการที่จีนใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของ GDP

o แนะน าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะ
รุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
แรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว
กว่าคาดการณ์หากพิจารณาจากดัชนีเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ของโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และไทยอยู่ที่ 
0.90% และ 1.40% ตามล าดับ

ค าแนะน า:

แนะน าให้นักลงทุนพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่
ต้องการพักเงินแนะน าลงทุนในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนและรับ
ความเสี่ยงได้ปานกลางสามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักในพอร์ทฟอลิโอ รวมถึงกองทุนตราสารหนี้ที่มีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการเยียวยาจากธนาคารกลาง อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการที่นักลงทุนมีความ
คาดหวังเชิงบวกกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังประเทศต่างๆ ทยอยกลับมา
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังเชิงบวกว่าจะมี
มาตรการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาครัฐเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึง
การที่ดัชนีบ่งชี้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีนเดือนพ.ค. ออกมาดีกว่าคาดการณ์ 
แสดงถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีกว่าคาด

* ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Return)
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปัจจัยหนุนตลาดหุ้น
ประเทศต่างๆ ได้แก่ความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากอ้างอิง
จากดัชนีชี้น าเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดของสหรัฐฯ และจีนนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจอาจฟื้นตัว
เร็วกว่าคาดการณ์ ประกอบกับการที่ภาครัฐของประเทศต่างๆ แสดงความพร้อมที่จะออกมาตรการ
เพิ่มเติมหากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่ ากว่าคาดการณ์ ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จากคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ ามันจะกลับมาอย่างรวดเร็วขณะที่ยังคงมีการลดก าลังการ
ผลิตน้ ามันอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอกชนทั้งที่เป็น Investment grade และ 
High Yield ปรับตัวลดลงแรงจากการที่นักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวเร็วกว่าคาดช่วยให้มี
เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เหล่านี้จึงท าให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องแม้การชุมนุมประท้วงในสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ แต่จากการที่ตัวเลข
เศรษฐกิจเช่นยอดการจ้างงานภาคเอกชน และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการออกมาดีกว่าคาด ท าให้นัก
ลงทุนมีความคาดหวังเชิงบวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นได้แรงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยนักลงทุนให้ความหวังกับการที่ภาครัฐ
ของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะที่ตัวเลขบ่งชี้เศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ออกมาใกล้เคียงคาดการณ์ แต่นักลงทุนเลือกให้น้ าหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่า

เศรษฐกิจจีนแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ดีต่อเนื่องหลังดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเดือนพ.ค. ที่จัดท า
โดยไฉซินปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในโซนขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน อย่างไรก็ดี
ตลาดหุ้นจีนยังได้รับแรงกดดันจากประเด็นความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวขึ้น
จากการที่มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ภูมิภาคจากการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
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27,110.98      6.81% 6.81% -5 .00%

3,193.93        4.91% 4.91% -1.14%

3,384.29        10.95 % 10.95 % -9.64%

12,847.68      10.88% 10.88% -3.03%

22,863.73      4.5 1% 4.5 1% -3.35 %

1,612.48        3.12% 3.12% -6.33%

2,930.80        2.75 % 2.75 % -3.91%

24,770.41      7.88% 7.88% -12.13%

34,287.24      5 .75 % 5 .75 % -16.89%

1,435 .70        6.91% 6.91% -9.12%

646.24           7.45 % 7.45 % -6.11%

39.5 5             11.44% 11.44% -35 .23%

1,685 .06        -2.61% -2.61% 11.06%

109.5 9           1.63% 1.63% 0.90%

31.5 1             -0.95 % -0.95 % 5 .14%
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