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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวขึ้นแรง ยังไม่ส่งสัญญาณที่น่ากังวล เนื่องจากจ านวนเงินที่ลูกค้า
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Debt) เมื่อเทียบกับขนาดมูลค่าของหุ้น (Market 
Capitalization) คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่ 1.9% ซึ่งยังต่ ากว่าจุดสูงสุดที่ 4.5% ในปี 
2015 ค่อนข้างมาก ชี้ให้เห็นว่าจ านวนเงินลงทุนเพื่อเก็งก าไรยังอยู่ในระดับต่ า

• นักลงทุนทั่วโลกเปิดรับความเสี่ยงกลางๆ โดย Fear & Greed Index อยู่ที่ระดับ 59 ค่อน
ไปทางบวก แต่ก็ไม่ได้รับความเสี่ยงเต็มที่เหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด-19

• อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองในการให้น้ าหนักการลงทุนในตราสารทุน น้อยกว่าตราสาร
หนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิดที่ยังมีความไม่แน่นอน

• ส าหรับปัจจัยติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การทยอยประกาศงบไตรมาส 2 ของหุ้นในตลาด
สหรัฐฯ การประชุมของ BOJ และ ECB ซึ่งคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และจะยังไม่
ออกมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม นอกจากนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 
ของจีน ซึ่งตลาดคาดจะพลิกกลับมาขยายตัวจากที่หดตัวแรงในไตรมาสแรก

• ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน โดยในระยะสั้นมองว่าหุ้นจีน A-Share ยังมี Upside 
ขณะที่ในระยะยาวซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และผลจาก MSCI EM Inclusion Effect โดย
คาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

• นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม 
Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิดนี้ 

• โดยแนะน าทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่
ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• สภาพคล่องใน Money Market Bond Fund ทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง สภาวะความผัน
ผวนในตลาดตราสารหนี้ค่อยๆ ลดลงหลังธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดสภาพคล่องจ านวน
มากเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตร
, และหุ้นกู้ต่างๆ (IG และ High Yield) ปรับตัวแคบลง (ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น) อีก
ทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหา
ผลตอบแทน (Search for Yield) จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง
พันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความ
ผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีมากขึ้นอาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง 

• ดังนั้นจึงแนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และ
จุดประสงค์การลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการ
ขาดทุนเงินต้นได้ แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้น
ได้ในบางช่วงเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสาร
หนี้ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งใน
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade) เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน ที่ปรับตัวบวกติดต่อกันได้ถึง 8 วัน 
หลังจากที่สื่อของทางการจีนอย่าง China Securities Journal ได้เผยแพร่บทบรรณาธิการและบทความที่กระตุ้นให้นัก
ลงทุนเข้าซื้อหุ้นเพื่อสนับสนุนตลาดภายในประเทศ ซึ่งท าให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงเดินหน้าท าจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยี และเฮล์ทแคร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ทางการสหรัฐอาจประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ 
หลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในประเทศพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่นักลงทุนจะเริ่มคลายความกังวลในช่วงปลาย
สัปดาห์หลังมีรายงานว่ายา Remdesivir สามารถลอัตราการเสียชิวิตของผู้ป่วยโควิด – 19 ได้

• ผูต้ิดเชื้อรายวันในสหรัฐฯล่าสุดเพิ่มขึ้นสูงกว่า 60,000 ราย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่มาตรการล็อคดาวน์อาจถูกน ากลับมา
ใช้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามตลาดยังพอมีปัจจัยบวกเข้ามาบ้างจากวัคซีนที่ก าลังพัฒนาโดยบริษัท Moderna ก าลังเข้าสู่
การทดลองระยะที่ 3 ในช่วงสิ้นเดือนนี้ และด้านบริษัท Gilead Sciences ออกมาเผยว่า ยา Remdesivir สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ได้ถึง 62% เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน ซ่ึงท าให้นักลงทุนคลาย
ความกังวลไปได้ระดับหนึ่ง 

• ดัชนีภาคบริการของสหรัฐ (ISM) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.1 ในเดือนม.ิย. จากระดับ 45.4 ในเดือนพ.ค. โดยได้รับปัจจัย
หนุนจากการที่หลายรัฐเริ่มกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากที่ต้องล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโค
วิด-19

• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจ าสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.314 ล้านราย ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด
ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.375 ล้านราย

• ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ของตลาดแรงงานสหรัฐส่งสัญาณบวก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 
401,000 ต าแหน่ง สู่ระดับ 5.4 ล้านต าแหน่งในเดือนพ.ค. ขณะที่อัตราการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.9% จาก
ระดับ 3.7% ในเดือนเม.ย.

• หุ้นโนวาแวกซ์ (บริษัทผลิตวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐ) พุ่งขึ้นกว่า 30% เมื่อกลางสัปดาห์ หลังรัฐบาลสหรัฐประกาศให้
เงินทุนแก่บริษัทจ านวน 1,600 ล้านดอลลาร์ หรือราว 50,000 ล้านบาท เพื่อท าการทดสอบและผลิตวัคซีนต้านไวรัสโค
วิด-19 ในสหรัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดสภายในเดือนม.ค.ปีหน้า

• นักลงทุนเฝ้าติดตามการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป (Special European Council) ในวันที่ 17-18 ก.ค. 63 โดย
คาดหวังว่าจะมีการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร ทางด้านคณะกรรมาธิการยุโรปได้
ออกมาประมาณการถึงตัวเลข GDP ของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้ล่าสุดที่ -8.7% หดตัวมากกว่าประมาณการในเดือน
พฤษภาคมที่ระดับ -7.7%

ก.ค. 63
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-0.25% 3.26% -30.46%
1.28% 1.00% 18.55%

-0.54% -0.93% -1.55%
0.51% 1.25% 4.41%

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นจีนส่งสัญญาณกระทิง หลังดีดตัวขึ้น 8 วันติดต่อกัน เช่นเดียวกับดัชนี 
Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงปิดท า New High อย่างต่อเนื่อง ขณะที่จ านวนผู้
ติดเชื้อโควิด – 19 รายวันในสหรัฐฯ ล่าสุดเพิ่มขึ้นสูงกว่า 60,000 ราย ซึ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงที่มาตรการล็อคดาวน์อาจถูกน ากลับมาใช้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
บริษัท Gilead Sciences ออกมาเผยว่า ยา Remdesivir สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ท าให้นักลงทุนคลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่ง 

http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/fund_insight/-ugh-กองทุนตัวท็อปที่-tmb-advisory-แนะนำ?utm_source=linead&utm_medium=home&utm_campaign=tmbmf&utm_term=mf7sep&utm_content=wm#content
Tel%20:%201558
https://www.tmbbank.com/howto/app/mutual-funds.php
tel:1558
http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

