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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นต้อนรับ Blue Wave เปิดฉากต้นปีภาวะตลาดหุ้นก็ร้อนระอุ โดยนักลงทุนต้อง
มาลุ้นระทึกกับการเลือกต้ังวุฒิสภาจ านวน 2 ที่นั่งในรัฐจอร์เจีย หากผู้แทนจากพรรคเดโมแครตได้รับ
ชัยชนะทั้ง 2 ที่นั่ง จะเกิดกระแส Blue Wave ขึ้นที่พรรคเดโมแครตได้ครองทั้ง 2 สภา ซึ่งผลสรุปก็
ออกมาเป็นแบบนั้นจริง แต่ผลที่มีต่อตลาดหุ้นกลับเป็นเรื่องดี โดยรัฐบาลนายไบเดน กล่าวถึงการเร่ง
ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดใหญ่จ านวนมากกว่าล้านล้านดอลลาร์ แทนที่การเร่ง
ขึ้นอัตราภาษีต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายหาเสียง ท าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้า
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสที่ยังไม่จางหาย โดยดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้น 
2.71% ต้อนรับปีวัวทีมีแนวโน้มจะเป็นกระทิงต่อไป  

• กระแส Value to Growth กลับมาอีกครั้ง การออกมาตรการกระตุ้นภายใต้ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ า 
ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม Growth อย่างเทคโนโลยีอีกครั้ง แต่ในคราวนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็ก
กลับมา Outperform หุ้นขนาดใหญ่ สะท้อนจากดัชนี Russell 2000 และ ARKK ETF ที่ปรับตัวขึ้น 
5.91% และ 14.45% ทั้งนี้ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนล าลังงานสะอาดอย่างหุ้น Tesla มีการ
ปรับตัวขึ้นแรงตอบสนองต่อนโยบายของนายไบเดนท่ีต้องการเน้นการใช้พลังงานสะอาดอีกครั้งหนึ่ง 

• ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ Top Form โดยเปิดปี 2021 มา ดัชนี KOSPI ปรับตัวขึ้นถึง 9.70% เป็นที่น่าจับตา
มองมาก ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์จากการที่แนวโน้มการค้าโลกจะกลับมาดีอีกครั้งแล้ว หุ้นฮุนไดยัง
ปรับตัวขึ้นแรงจากการเข้าร่วมผลิตรถยนต์ EV 

• SET Index ผงาดทา่มกลางโควดิ หลังจากที่ SET Index มีผลตอบแทน laggard ประเทศเพื่อนบ้านมา
ตลอดปี 2020 ต้นปีนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรง ส่วนหนึ่งจากการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติที่ลด
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยไปมากและคาดว่าวัคซีนจะช่วยให้การแพร่ระบาดของโควิดหมดไป 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทนุในกองทนุหุน้ โดยเฉพาะกองทนุหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากทางรัฐบาลของนาย
ไบเดนเตรยีมพรอ้มทีจ่ะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากโควิดที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจได้

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี ปรับขึ้นทะลุระดับ 1% ใกลระดับ 
pre covid หลังจากที่อัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ต่ ากว่าระดับ 1% มานานจากการเข้า
ซื้อพันธบัตรของ Fed แต่หลังที่กระแส Blue Wave เกิดขึ้น UST10Y Yield ปรับตัวขึ้น
ทันทีมากกว่า 20 bps จากการ price in ว่ารัฐบาลนายไบเดนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้น
ทางการคลังขนาดใหญ่ ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขภาคแรงงานที่ส าคัญอย่าง Nonfarm Payrolls 
จะปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก แต่ข่าวร้ายกลับกลายเป็นดี ตัวเลขเศรษฐกิจที่ถดถอยลงยิ่ง
ท าให้นักลงทุนเพิ่มความคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะรีบออกมาตรการกระตุ้น ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในช่วงนี้  

• ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนรอดูรายละเอียดของมาตรการ แม้ว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวขึ้นแรง แต่ความคาดหวังเงินเฟ้อกลับปรับตัวขึ้น
เล็กน้อย โดยนักลงทุนยังรอดูรายละเอียดของแผนการกระตุ้นที่นายไบเดนจะเปิดเผยในวัน
พฤหัสบดีที่จะถึงนี้

• Spread ของพันธบัตรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ รวมทั้ง EM Bond ยังปรับตัวลง
ต่อ ตามที่คาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2021 นี้ ช่วยให้ Credit 
Spread ปรับตัวลงต่อเนื่อง แม้ว่าขนาดของการปรับลงนั้นจะลดลง แต่โอกาสในการปรับ
ขึ้นนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังยังคงมีอยู่

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะ 1 –10 ปี ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ตามการปรับขึ้น
ของ UST แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศที่ยังไม่จบ

• แนะน าทยอยสะสมกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อ
กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับผลการเลือกตั้ง ส.ว.รัฐจอร์เจีย ที่ชัยชนะตกเป็นของผู้แทนจากพรรคเดโมแครต
ทั้ง 2 ที่นั่ง ส่งผลให้พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้งในสภาบน และสภาลา่ง นอกจากนี้ นายโจ ไบเดน ได้รับการ
ประกาศให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น จากความคาดหวัง
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีการก่อจลาจล ยึดอาคารในรัฐสภาของกลุ่มผู้สนับสนุนนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 4 ราย แต่ก็ไม่อาจหยุดย้ังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นได้ โดยเฉพาะ
หุ้นเอเชียที่ปรับตัวได้โดดเด่น น าโดยหุ้นเกาหลีใต้ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เกือบ 10% ภายในสัปดาห์เดียว ส่วนหุ้นไทยก็
เพิ่มขึ้นได้แรงเช่นกัน น าโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน และแรงหนุนจากการที่รัฐบาลไม่สั่งล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบ

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่น จากผลการประชุมโอเปกพลัส ที่ซาอุดิอาระเบีย
ตัดสินใจลดก าลังการผลิตน้ ามันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองค า และ REITs สหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง จาก
แรงกดดันของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19, การแจกจ่ายและฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่างๆ,
การประชุม ครม. 12 ม.ค. เพื่อพิจารณาการออกมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิดรอบใหม่, การประชุมสภา
สมัยสามัญของญ่ีปุ่น 18 ม.ค. ที่คาดว่าจะมีการผ่านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ 73.6 ล้านล้านเยน

• นาย Jon Ossoff และ นาย Raphael Warnock สองผู้แทนจากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่
รัฐจอร์เจีย ของสหรัฐฯ และสง่ผลให้เสียงในวุฒิสภาของพรรคเดโมแครต และรีพับลิกัน มีเท่ากันที่ 50 เสียง ซึ่งในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน จะให้เสียงของรองประธานาธิบดีเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

• นายโจ ไบเดน ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ หลังมีการนับ
คะแนนของคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Vote) ท่ามกลางความวุ่นวาย ที่ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ก่อการจลาจล
เข้ายึดอาคารรัฐสภา เพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จนกระทั่งกองก าลังพิทักษ์มาตุภูมิต้อง
เข้าควบคุมสถานการณ์ และเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 4 ราย โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกระงับการใช้งาน Twitter,
Facebook และ Instagram เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน ในวันที่ 20 ม.ค. นี้

• ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค กลับล าอีกครั้ง ประกาศจะด าเนินการถอดถอนบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ของจีน 3 แห่ง ได้แก่
China Telecom, China Mobile, และ China Unicom ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
นอกจากนี้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มบริษัท Tencent และ
Alibaba เข้าไปอยู่ในบัญชีด า โดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพจีน
ซึ่งอาจเป็นผลให้ถูกถอดถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯเช่นเดียวกัน

• ผลการประชุมโอเปก พลสั ซาอุดิอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ ามันรายใหญ่ที่สุดของโลก ตัดสินใจลดก าลังการผลิตเหนือ
ความคาดหมาย โดยตัดสินใจลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า (ก.พ.-มี.ค.)
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

เปิดฉากปี 2021 ก็ดุเดือดเผ็ดมันกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในปีใหม่นี้ จากในช่วงต้น
สัปดาห์ที่นักลงทุนต่างพากันกังวลถึงผลการเลือกตั้งวุฒิสภาในรัฐจอร์เจีย เนื่องจากเกรงว่า
การเกิดกระแส Blue Wave อย่างเต็มรูปแบบที่พรรคเดโมแดรตครองทั้ง 2 สภา จะท าให้มีการ
ขึ้นอัตราภาษนีติบิคุคลเกดิขึน้ และส่งผลทางลบตอ่ตลาดหุน้ แต่ทั้งนี้ รัฐบาลของนายไบเดนรู้ทัน
ตลาด ประกาศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
แทนที่จะเร่งขึ้นภาษี ตลาดหุ้นทั่วโลกจึงปรับตัวขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนแม้ว่าตัวเลขภาคการจ้าง
งานของสหรัฐฯ จะประกาศออกมาแย่กว่าคาดมากก็ตาม จนกลายเป็นว่ากระแส  Blue Wave
นั้นน่ารื่นเริง บันเทิงตลาดหุ้น มาตรการกระตุ้นต้องมา

31,097.97 1.61% 1.61% 1.61%
3,824.68 1.83% 1.83% 1.83%
3,645.05 2.60% 2.60% 2.60%

14,049.53 2.41% 2.41% 2.41%
28,139.03 2.53% 2.53% 2.53%
1,854.94 2.78% 2.78% 2.78%
3,570.11 2.79% 2.79% 2.79%

27,878.22 2.38% 2.38% 2.38%
48,782.51 1.91% 2.16% 2.16%
1,536.44 6.01% 6.01% 6.01%
886.93 5.17% 5.22% 5.22%
52.24 7.67% 7.67% 7.67%

1,849.01 -2.62% -2.60% -2.60%
103.94 0.72% 0.67% 0.67%
30.065 0.38% 0.38% 0.38%
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