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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะ Headline Driven โดยเป็นการตอบสนองต่อ
ข่าวความคืบหน้าเรื่องการเจราเพื่อออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐฯ 
เป็นส าคัญโดยภาพการลงทุนยังค่อนไปทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง (Risk 
On) สะท้อนจากดัชนี  VIX ที่ปรับตัวลงมาสู่ระดับ 1.22 S.D.

• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี Nasdaq 
ปรับตัวขึ้นถึง 4.6% ตอบสนองต่อความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง
ในขณะนี้ตลาดมีการรับรู้ไปในระดับหนึ่งว่านายไบเดนอาจชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะตามมา
ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะยาว
แม้ว่าในช่วงแรกอาจมีความผันผวนจากการขึ้นภาษีนิติบุคคลก็ตาม 

• การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น EM โดย
ตลาดหุ้นอย่างอินเดียและอินโดนีเซียได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นแม้ว่าจะมีการ
แพร่ระบาดของไวรัสอยู่ก็ตาม จากความคาดหวังเรื่อง Economic Growth ในปีหน้าที่
อาจกลับมาอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับจีนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

• ส าหรับหุ้นไทยยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองกดดันตลาด ซึ่งการปรับตัวขึ้นมานั้นอาจ
เป็นเพียงการปรับขึ้นทางเทคนิคนอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจากการประกาศ
ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ก าลังจะทยอยประกาศอีกด้วย

• โดยแนะน าทยอยลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเช่นเดิม โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ก่อนหน้าการ
ประกาศผลประกอบการ ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุน
ทั้งสั้น กลาง และยาว 

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  (Bond Yield) อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.78% ตอบนสนองต่อภาวการณ์ลงทุนในสัปดาห์ก่อนที่ดีขึ้น โดย ปธน. 
ทรัมป์ เริ่มกลับมาพูดถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งจากที่เคยกล่าวไปว่าจะ
หารือเรื่องดังกล่าวภายหลังการเลือกตั้ง 

• ตลาดเริ่มสนใจพันธบัตรรัฐบาลลดลง ขณะที่การลงทุนในเครดิตยังน่าสนใจ หากมองไป
ข้างหน้า ไม่ว่าใคระได้ขึ้นมาเป็น ปธน. มาตรการกระตุ้นทางการคลังก็ยังคงมีอยู่ซึ่งจะ
ผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้นตาม 
ขณะที่ Credit Spread จะมีแนวโน้มปรับตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวซึ่งจะสามารถ
ชดเชยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ โดยในขณะนี้ Spread ของ 
High Yield Bond ยังปรับตัวลงมาไม่มากเท่ากับ Investment Grade ดังนั้น การลงทุนใน 
High Yield Bond จึงมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ การที่ Fed เข้าซื้อ Corporate Bond 
ด้วยยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสภาพคล่องของพันธบัตรประเภทดังกล่าวด้วย  

• ตลาดพันธบัตรไทยยังไร้ปัจจัยใหม่ อัตราผลตอบแทนโดยรวมทรงตัว across the curve 
2-10 Spread ยังทรงตัวที่ระดับ 90 bps แม้ว่าโดยปกติอัตราผลตอบแทนของไทยจะ
เคลื่อนไหวตามสหรัฐฯ แต่ด้วยมุมมองภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สู้ดีนัก กดดันให้อัตรา
ผลตอบแทนไม่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว

• แนะน าทยอยลดน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเพิ่มการลงทุนในหุ้น 
รวมทั้ง High Yield Bond ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุน
กลางถึงยาว ส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ าแนะน าลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีการ
ลงทุนบางส่วนใน Corporate Bond
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทั่วโลก จากความหวัง Stimulus Package ของสหรัฐฯที่มีความคืบหน้า
มากยิ่งขึ้น ท าให้หุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น น าโดยกลุ่มพลังงาน ได้อานิสงค์จากราคาน้ ามันที่พลิกกลับมา
ฟื้นตัวแรงในช่วงสัปดาห์ก่อน จากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นยุโรป และหุ้นเอเชีย ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น
สหรัฐฯที่ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเงิน การคลังทั่วโลกที่
ยังคงผ่อนคลาย ในขณะที่ทองค ายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ตามค่าเงินดอลลารส์หรัฐฯทีอ่่อนค่าลง และเป็นการปรับตัว
ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น

• จับตาการประกาศผลประกอบการในไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วง
เดือนนี้ น าโดยกลุ่มธนาคาร, การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ล่าสุดผลโพลชี้ว่า คะแนนของนายโจ ไบเดน ยัง
น านายโดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ค่อนข้างห่าง, และจับตาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องติดตามการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่าจะสามารถผลิตออกมาสู่สาธารณะ
ได้ในช่วงใด

• นักลงทุนทั่วโลกจับตาความคืบหน้าความคืบหน้าในการเจรจาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ล่าสุดทาง
ท าเนียบขาวได้เพิ่มวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิม 1.6 ลา้นล้านดอลลาร์ เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์
ใกล้เคียงกับตัวเลขที่พรรคเดโมแครตเสนอไว้ที่ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์

• อาการป่วยของ ปธน.ทรัมป์ดีขึ้นมา ล่าสุดทางนายโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาประกาศว่าตนเองหายป่วยจากการติดเชื้อโค
วิด-19 แล้ว และพร้อมเดินหน้าหาเสียงต่อไป ขณะที่ผลโพลล่าสุดยังชี้ว่านายโจ ไบเดน ยังมีคะแนนน าทรัมป์ห่าง

• ตลาดหุ้นเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดหุ้นอินเดีย ที่นอกจากจะเป็นการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯแล้ว ตลาดหุ้นอินเดียยังปรับขึ้นจากปัจจัยในประเทศ หลังจากธนาคารกลาง
อินเดีย (RBI) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4% พร้อมประกาศอัดฉีดสภาพคล่างเข้าสู่ตลาด

• ตลาดหุ้นจีน ปรับตัวขึ้นโดดเด่นหลังกลับมาเปิดท าการอีกครั้ง หลังปิดท าการเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องในโอกาสวัน
ชาติจีน โดยเป็นการปรับตัวตามปัจจัยต่างประเทศ และตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การบริโภคภายในประเทศ ที่ประเมินกันว่ากลับมาอยู่ในระดับ 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด

• ราคาน้ ามันกลับมาฟื้นตัวขึ้นแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จากปัจจัยทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยได้รับแรงหนุน
จากการประท้วงของคนงานในนอร์เวย์ที่คาดว่ากระทบกับก าลังการผลิตประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน และพายุ
เฮอร์ริเคนเดลต้า ที่เคลื่อนตัวเข้าอ่าวเม็กซิโก ขณะที่ ทางด้านอุปสงค์ ราคาน้ ามันได้รับแรงหนุนจากความคาดหวัง
เศรษฐกิจฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่จะออกมาในอนาคต
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นเกือบทั่วโลกกลับมาปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับสุขภาพของ ปธน. ทรัมป์ ที่ดี
ขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ พร้อมทั้งกลับมาหารือถึงมาตรการกระตุ้นทางการ
คลังอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นปัจจัยสนบัสนุนให้ภาวะการลงทนุค่อนมาทางสินทรัพย์เสี่ยง
อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ตลาดหุ้นจีนเองกลับมาเปิดบวกอย่างดุดันหลังจากที่หายไปนาน 
ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของเดือน ต.ค. จะเป็น Highlight ของตลาดหุ้นจากการประกาศ
ผลประกอบการของบริษัทที่ส าคัญทั้งกลุ่มธนาคารและเทคโนโลยีเป็นต้น 

28,586.90 3.27% 2.90% 0.17%
3,477.13 3.84% 3.39% 7.63%
3,273.12 2.58% 2.49% -12.60%

13,051.23 2.85% 2.28% -1.49%
23,619.69 2.56% 1.87% -0.16%
1,647.38 2.37% 1.35% -4.30%
3,272.08 1.68% 1.68% 7.28%

24,119.13 2.81% 2.81% -14.44%
40,509.49 4.68% 6.41% -1.80%
1,267.14 2.39% 2.43% -19.79%

739.91 3.77% 3.85% 7.50%
40.60 9.58% 0.94% -28.58%

1,930.40 1.61% 2.36% 27.23%
105.62 0.31% 0.13% -2.75%
31.07 -1.68% -1.93% 3.68%
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