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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นร้อนแรงต้อนรับว่าที่ ปธน. คนใหม่ ดัชนี VIX Index ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
หลังจากที่ความไม่แน่นอนเร่ืองการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ ได้หมดไป นักลงทุนจึงกลับเข้ามา
ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกคร้ังหนึ่ง แม้ว่านายไบเดนอาจมีนโยบายที่ไม่เอื้อต่อตลาดหุ้นมากนัก
โดยเฉพาะการปรับข้ึนอัตราภาษี แต่ด้วยการที่ไม่มีพรรคใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรส 
จึงท าให้นักลงทุนคลายความกังวลในระดับนึงว่าอัตราภาษีที่จะมีการปรับข้ึนนั้นอาจไม่มาก
เท่าที่นายไบเดนต้องการ เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกพรรครีพับบลกิันด้วย 

• ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งเปรียบเสมือนเกราะกันกระแทกให้ตลาดหุ้น ผ่านไปแล้ว
กับการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งตัวเลขทั้งสองออกมา
ดีกว่าที่ตลาดคาด โดยเฉพาะอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลงในลักษณะ V-Shape สะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นแม้ว่า
มาตรการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่ยังไม่ออกมาก็ตาม

• จ านวนผู้ติดเชื้อ Covid ในยุโรปและสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้น การปรับตัวข้ึนของตลาดหุ้นอาจเป็น
เพียงแค่การ cover short ก่อนหน้าการเลือกตั้งเท่านั้น จ านวนผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยที่
ยังกดดันตลาดหุ้นอยู่ข้างหลัง โดยเฉพาะในยุโรปที่ทางการมีการล๊อคดาวน์เมืองอีกคร้ังหนึ่ง 

• เงินทุนเริ่มไหลเข้าตลาด EM อีกครั้ง เนื่องจากนายไบเดนอาจไม่ได้มีนโยบายที่จะตั้งก าแพง
ภาษีกับจีนเพียงฝ่ายเดียว ส่วนตลาดหุ้นไทยมีการีบาวน์เช่นกันตลาดหุ้นโลก 

• แนะน าถือครองการลงทุน และทยอยซื้อเมื่อตลาดย่อตัว เนื่องจากราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมา
อย่างรวดเร็ว แต่การแพร่ระบาดของไวรัสยังคงอยู่และขนาดของมาตรการทางคลังยังไม่
แน่นอน จึงไม่ควรรีบเพิ่มสถานะการลงทุนในช่วงนี้

• ภาวะ Risk On กดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นไปตามที่เรา
คาดการณ์ อัตราผลตอบแทนของ UST10Y ปรับตัวขึ้นทันทีหลังจากที่การเลือกตั้งได้ผ่าน
พ้นไป แต่ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนระยะยาวอาจจะไม่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วมากนัก ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการที่เป็นสภาผสมอาจท าให้ขนาดของมาตรการทางการคลังที่จะออกมานั้นไม่
มากเท่าที่ตลาดคาดการณ์

• Fed คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด การประชุม Fed ที่ผ่านมาไม่ส่งผลต่อตลาดอย่างมี
นัยส าคัญ โดย Fed กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทยอยฟื้นตัวแต่ยังห่างจากช่วงก่อนเกิด
วิกฤติโควิค แต่ทั้งนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Fed ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยติดลบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

• ราคา High Yield Bond ปรับตัวขึ้นแรงตามตลาดหุ้นที่ โดย Spread ของ USHY ปรับตัว
ลงอย่างรวดเร็วจนต่ ากว่าระดับ 500 bps ซึ่งตัวเลขภาคการจ้างงานที่แข็งแกร่งยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้ Spread ปรับตัวลงอีกทางหนึ่ง 

• ราคาพันธบัตรกลุ่มเอเชียปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในพันธบัตรกลุ่มเอเชียต่อเนื่องท าให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลง ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยระยะยาวปรับตัวลงเล็กน้อย โดยต่างชาติหันมาซื้อพันธบัตรระยะ
สั้นตามการแข็งค่าของค่าเงินบาท 

• แนะน าลดน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทยอยซื้อ High Yield และ 
Investment Grade เนื่องจาก Spread ยังมีแนวโน้มปรับตัวลง 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสดใสทั่วโลก จากหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความไม่แน่นอนอย่างการ
เลือกตั้งในสหรัฐฯได้ผ่านไป ทั้งนี้คาดการณ์ผลการเลือกตั้งว่านายโจ ไบเดน ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต จะชนะการ
เลือกตั้ง เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนต่อไป ขณะที่การเลือกตั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนมีแนวโน้มเป็นสภาผสม
อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้ง ยังมีโอกาสสรา้งความไม่แน่นอนให้กับการลงทุนอยู่ หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่
ยอมรับความพ่ายแพ้ และอาจพึ่งกระบวนการทางศาลเป็นตัวตัดสิน ทั้งนี้ ในส่วนของการระบาดของเชื้อไวรัส-19 ซ่ึง
เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในสัปดาห์ก่อนยังคงอยู่ จ านวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้น จนท าให้หลายๆประเทศต้อง
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ ขณะที่การประชุมธนาคารกลางที่ส าคัญอย่างการประชุม Fed แม้จะไม่มีการประกาศ
นโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ Fed ก็ยังคงย้ าถึงความจ าเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอีกเป็น
เวลานาน ส่วน BoE ประกาศเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม เป็นผลบวกกับการลงทุนในตลาดหุ้น

• ปัจจัยที่ยังต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ยังต้องติดตามความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ว่าจะมีการฟ้องร้องต่อ
ศาล อันอาจกระทบกับความไม่แน่นอนในผลการเลือกตัง้หรือไม่ รวมถึงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส-19 และพฒันาการของการผลิตวัคซีน ที่มีหลายๆบริษัทออกมาให้ข่าวว่าจะทราบผลการทดสอบวัคซีนเบื้องต้น
ภายในเดือนนี้

• นักลงทุนทั่วโลกจับตาไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ 3 พ.ย. แม้ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แต่จากคะแนนที่ประกาศออกมาในแต่ละรัฐปรากฏว่านายโจ ไบเดน ตัวแทนจากพรรคเดโม
แครต ได้เสียงเกิน 270 เสียง ท าให้ชนะการเลือกตั้ง เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การชิง
ชัยในวุฒิสภา และสภาผู้แทนนั้น คาดการณ์ว่าพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา และพรรคเดโมแครต
ครองเสียงข้างมาดในสภาผู้แทน

• จากคาดการณ์ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ภายใต้
การน าของนายโจ ไบเดน ขณะที่การที่สภาบนและสภาลา่งมาจากคนละพรรค จะส่งผลให้นโยบายขึ้นภาษี ที่นักลงทุน
กังวลก่อนหน้านี้ มีความยากล าบากมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นแรงตอบรับผลการเลือกตั้งดังกล่าว

• การประชุม Fed ในวันที่ 4-5 พ.ย. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และจะ
ยังคงซ้ือพันธบัตรตามมาตรการ QE อย่างน้อย 1.2 แสนลา้นดอลลาร์ต่อเดือน พร้อมส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยใน
ระดับต่ าเป็นเวลานาน โดยจะไม่ปรับขึ้นจนกว่าจะมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

• BoE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.1% และได้ประกาศเพิ่มวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรอีก 1.50 แสน
ล้านปอนด์ สู่ระดับ 8.95 แสนล้านปอนด์ นอกจากนี้ BoE ยังได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2020 เป็นหดตัวลง 11%
ต่ ากว่าคาดการณ์เดิมในเดือนส.ค.ว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 9.5% และได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2021 ลงจาก
ขยายตัว 9% เป็นขยายตัว 7.25%
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วต้อนรับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ แม้ว่า
พรรคเดโมแครตจะมีนโยบายปรับขึ้นภาษี แต่ด้วยการที่สภาคองเกรสมีแนวโน้มเป็นสภา
ผสม ท าให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นภาษีอาจไม่มากอย่างที่คิด ขณะที่การออก
มาตรการกระตุ้นทางการคลังอาจยังไม่ง่ายเช่นเดียวกับก่อนหน้าการเลือกตั้งรวมทั้งขนาด
ของมาตรการอาจไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับกรณีที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้ง
สองสภา ดังนั้น การปรับขึ้นของตลาดหุ้นอาจเป็นเพียงการ cover short หลังจากที่ความ
ไม่แน่นอนของการเลือกตั้งได้หมดไป ประกอบกับตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่
ออกมาดีกว่าคาดช่วยสนับสนุนสินทรัพย์สี่ยงอีกทางหน่ึง 

28,323.40 6.87% 6.87% -0.75%
3,509.44 7.32% 7.32% 8.63%
3,204.05 8.31% 8.31% -14.45%

12,480.02 7.99% 7.99% -5.80%
24,325.23 5.87% 5.87% 2.83%
1,658.49 5.01% 5.01% -3.65%
3,312.16 2.72% 2.72% 8.59%

25,712.97 6.66% 6.66% -8.79%
41,893.06 5.75% 5.75% 1.55%
1,260.08 5.45% 5.45% -20.24%
776.06 6.00% 6.00% 12.76%
37.14 3.77% 3.77% -34.20%

1,951.35 3.86% 3.86% 28.61%
103.35 -1.25% -1.25% -4.84%
30.59 -1.87% -1.87% 2.08%
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