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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นตัวฉุด Sentiment ของการลงทุน หลังยังคงถูกเทขายท าก าไร
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐ 
(กรณีบริษัท TikTok) รวมทั้งประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ (กรณีการปรับขึ้น
ภาษีบริษัท) ก็ยังเป็น Sentiment ที่สร้างความกังวลให้กับตลาดเช่นเดียวกัน ขณะที่เริ่มเห็น 
sector rotation จากการที่มี Fund Flow ไหลเข้าในหุ้นกลุ่มที่ยัง Laggard อย่างไรก็ตาม
มีแนวโน้มที่ตลาดหุ้นจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นนี้ จากความหวังในการผลิตวัคซีนโค
วิด-19 ที่กลับมาอีกครั้ง โดยประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้คือ การประชุมของเฟด 
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอย่าง "เป้าหมายเงินเฟ้อ
เฉลี่ย” รวมทั้งประเด็น Brexit ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

o ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เรายังคงมีมุมมองการลงทุนที่
ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้ เล็กน้อย

o โดยเรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการจัดการสถานการณ์
โควิดได้ดี, มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ) อีกทั้งยังมี
มูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะที่เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้น
คุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุม่ Technology และ Healthcare โดยแม้จะเป็นหุ้นกลุ่ม
ที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19 และ New Normal แต่เนื่องจาก Valuation ที่ปรับตัวขึ้นมา
สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจท าให้เกิดแรงเทขายท าก าไรได้ในบางช่วง

o โดยแนะน าทยอยลงทุน เมื่อตลาดปรับตัวย่อ ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนที่ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ ปรับตัวลดลง 
(ราคาเพิ่มขึ้น) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Bond Yield อาย 10 ปี ของสหรัฐอยู่ที่ 
0.665% เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับสู่ Risk off mode และหันกลับเข้ามาลงทุนใน
สินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ขณะที่ Bond Yield อายุ 10 ปี ของเยอรมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย (ราคาลดลง) โดยอยู่ที่ 0.482% หลังรับข่าว ECB คงดอกเบี้ย 

• โดยเรายังคงมีมุมมองว่า สภาพคล่องของในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าไปอีกสักระยะ ท าให้การลงทุนในตรา
สารหนี้ประเภทต่างๆ ยังคงมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัด
ช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาด
เกิดความผันผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยมีมุมมองที่เป็น
บวกต่อตราสารหนั้ที่มีคุณภาพสูง เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งใน
ระดับน่าลงทุน (IG) และพันธบัตรรัฐบาล (โดยเฉพาะในสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการ
กระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด-19

• แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวน โดยตลาดหุ้นสหรัฐ และจนี ปิดลบ หลังได้รับแรงกดดันหลักๆ
จากแรงเทขายท าก าไรอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนและ
สหรัฐที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นหลงั ปธน.ทรัมป์ ประกาศจะลดระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีน อีกทั้งยังขู่
ว่าจะเรียกเก็บภาษีบริษัทสหรัฐที่ออกไปสร้างงานในจีนและประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวล
เกี่ยวกับแผนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ของสหรัฐ ที่ยังคงตกลงกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นแนวโน้มของ
Sector Rotation หลังเริ่มมี Fund Flow ไหลเข้าในหุ้นกลุ่มที่ยัง Laggard อย่างเช่น หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม
การเงิน ฯลฯ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ญ่ีปุ่น และอินเดีย ปิดบวก (แม้ว่านักลงทุนจะผิดหวังจากการที่ ECB ตรึงดอกเบี้ย และ
อาจไม่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม) โดยตลาดได้รับปัจจัยหนุนจาก ความหวังเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนต้านโรคโค
วิด-19 หลังแอสตร้าเซนเนก้าเผยว่า อาจเริ่มการทดลองวัคซีนต้านโรคโควิด-19 อีกครั้ง, การอ่อนค่าของค่าเงินเยนที่ช่วย
หนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่น รวมทั้งแรงซื้อในหุ้นกลุ่มที่ยัง Laggard อย่างเช่นหุ้นกลุ่ม BlueChip ในอินเดีย โดยนักลงทุนส่วนใหญ่
ยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และจีน รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการคิดค้นวัคซีนรักษาโควิด-19
อย่างใกล้ชิด ส าหรับประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้คือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 15-16 ก.ย.นี้
โดยตลาดคาดว่าเฟดจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ "เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย" ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่
ประธานเฟด ได้พูดถึงในการประชุมประจ าปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลเมื่อเดือนที่แล้ว

o สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ออกมาสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยอยู่ที่จ านวน
884,000 ราย ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 850,000 ราย ขณะที่จ านวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับ
สวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 93,000 ราย สู่ระดับ 13.385 ล้านราย

o สมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐโหวตคว่ าแผนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ที่น าเสนอโดยวุฒิสมาชิก
พรรครีพับลิกัน โดยทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับขนาดและขอบข่ายของมาตรการดังกล่าว
(พรรคเดโมแครตเสนอวงเงินมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงแรก ก่อนที่จะลดลงมาเหลือ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์
ในขณะที่พรรครีพับลิกันยืนยันวงเงินราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์)

o ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 0% และมีมติคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตาม
โครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที่ระดับ 1.35 ล้านล้านยูโร

o สหภาพยุโรป (EU) เตรียมยื่นฟ้องศาลกรณีที่อังกฤษมีแผนละเมิดข้อตกลง Brexit ขณะที่การเจรจาฉุกเฉินระหว่าง
EU และอังกฤษได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจากันได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
Brexit ทั้งอังกฤษและ EU จะต้องบรรลุข้อตกลงการค้าภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ก็
จะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายต่อการค้าระหว่างอังกฤษและ EU ในช่วงเริ่มต้นปี 2564
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

หุ้นกลุ่ม Technology ยังคงปรับฐานลงต่อ เนื่องจากแรงเทขายท าก าไรในช่วง
ต้นและปลายสัปดาห์ ขณะที่เริ่มเห็นกระแสของ Sector Rotation หลังเริ่มมี 
Fund Flow ไหลเข้าในหุ้นกลุ่มที่ยัง Laggard อย่างเช่น หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม 
และกลุ่มการเงิน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตาสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และจีน รวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการคิดค้น
วัคซีนรักษาโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

27,665.64 -1.66% -2.69% -3.06%
3,340.97 -2.51% -4.55% 3.41%
3,315.81 1.69% 1.32% -11.46%

13,202.84 2.80% 1.99% -0.35%
23,406.49 0.87% 1.15% -1.06%
1,636.64 1.24% 1.14% -4.92%
3,260.35 -2.83% -3.99% 6.89%

24,503.31 -0.78% -2.68% -13.08%
38,854.55 1.30% 0.59% -5.82%
1,279.96 -2.44% -2.34% -18.98%

715.23 -0.78% -1.30% 3.92%
37.33 -6.14% -12.39% -34.84%

1,940.55 0.34% -1.38% 27.90%
106.16 -0.08% 0.24% -2.26%
31.325 -0.39% 0.67% 4.53%
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