
14 20

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงหลังอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชะลอลงท าให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่าการแพร่ระบาดอาจผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้วซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
รายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 อย่างไรก็ดีการลงทุนควรท าด้วยความระมัดที่มากขึ้น 
เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงด้วยความผันผวนที่สูงมาก ประกอบกับระดับราคาเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และอาจมี Sell on fact ได้หลัง OPEC+ บรรลุข้อตกลงการผลิต
น้ ามันกันได้ซึ่งไม่แตกต่างจากตลาดคาดการณ์มากนัก และก าลังเข้าสู่ช่วงประกาศผล
ประกอบการไตรมาส 1/2563 ของบริษัทจดทะเบียน โดยแนะน าติดตามคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัทต่างๆ ในช่วงที่เหลือของปี

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยในปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้อาจปรับลด
ความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

o ส าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมาแรงและเร็ว
นั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่า
ผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ค่อยๆ ทยอย”
ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังนัก
ลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 
ประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าพร้อมออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบการระบาดอย่างเต็มที่ท าให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการ
พังทลายของเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเตรียมออก
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อตลาดตราสารหนี้ เพิ่มเติมอีกครั้งโดยมี
จุดประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อ
พักเงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง 
ขณะที่ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุน
ในกองทุนที่มกีารลงทุนพันธบตัรรัฐบาลเป็นหลักได้ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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กลุ่มผู้ผลิตน้ ามันและพันธมิตร (OPEC+) สามารถบรรลุข้อตกลงการลดก าลัง
การผลิตน้ ามันกันได้ในที่สุด ขณะที่สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก จะร่วมมือใน
การปรับลดก าลังการผลิตเช่นกัน ขณะที่จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่และจ านวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น แต่มีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังอัตรา
การเพิ่มขึ้นนั้นชะลอตัวลง นอกจากนี้ภาครัฐทั่วโลกออกมาตรการบรรเทา
ผลกระทบการระบาดอย่างมหาศาล ช่วยให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

ยุ โ ร ป

จ านวนผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี
ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ
และผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ และยุโรป ชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด ขณะที่สงครามราคาน้ ามัน
มีโอกาสยุติลงช่ัวคราวหลังกลุ่ม OPEC+ น าโดยซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย สามารถบรรลุข้อตกลง
การลดก าลังการผลิตน้ ามันได้ในที่สุดในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยจะปรับลดก าลังการผลิต 9.7 
ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ไปจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. ลดการผลิต 8 ล้านบาร์เรล/วัน
ตั้งแต่เดือนก.ค.ไปจนถึงสิ้นปี 2563 และจะปรับลดการผลิต 6 ล้านบาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนม.ค. 
2564 ไปจนถึงเดือนเม.ย. 2565 นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตน้ ามันนอกกลุ่ม OPEC+ น าโดยสหรัฐฯ 
แคนาดา และบราซิล คาดว่าจะลดการผลิตน้ ามันลงประมาณ 3 – 4 ล้านบาร์เรล/วัน อย่างไรก็ดียัง
ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดแต่อย่างใด

จ านวนผู้ขอสวัสดิการผู้ว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.6 ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์
ที่ 5.25 ล้านคน โดยเมื่อรวมกัน 3 สัปดาห์ล่าสุดท าให้จ านวนผู้ว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มเป็นราว 17
ล้านคน สูงกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2008 แล้ว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดตราสารหนี้ทั้ง IG และ High Yield

รัฐสภายุโรปบรรลุข้อตกลงในการออกวงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโค
วิด – 19 อีก 5 แสนล้านยูโร อย่างไรก็ดีวงเงินดังกล่าวน้อยกว่าคาดที่ 1.5 ล้านล้านยูโร และรัฐสภา
ยุโรปยังไม่บรรลุข้อตกลงการออกพันธบัตรเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบการระบาดของโควิด – 19 ได้

ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเดือนก.พ. ปรับตัวลดลง 0.3% yoy ดีกว่าคาดที่คาดว่า
จะลดลง 3.9% yoy อย่างไรก็ดียังไม่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากนัก
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2,789.82 12.10% 7.94% -13.65%

331.80 7.36% 3.67% -20.21%
10,564.74 10.91% 6.33% -20.26%
19,498.50 9.42% 3.07% -17.58%
1,430.04 7.92% 1.92% -16.92%
2,796.63 1.18% 1.68% -8.31%
9,811.12 3.37% 2.25% -12.15%

31,159.62 12.93% 5.74% -24.47%
1,228.03 7.83% 9.07% -22.27%

581.37 5.79% 3.78% -15.53%
22.76 -19.69% 11.13% -62.05%

1,696.65 4.68% 7.57% 11.82%
108.47 -0.07% 0.86% -0.13%
32.662 -0.95% -0.41% 8.99%
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