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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตวัลงเล็กนอ้ยจากความไม่แน่นอนทั้งผลของวัคซีน
และการเจรจาเรือ่งมาตรการกระตุน้ ข่าวการน าวัคซีนของ Pfizer มาใช้จริงท้ังในยุโรปและสหรัฐฯ 
ไม่ได้ส่งให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนหน่ึงเน่ืองจากผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนน้ัน
อาจมีผลข้างเคียงต่างๆ ตามมา เช่น ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ หรือ เป็นไข้ ท าให้นักลงทุนยังไม่แน่ใจว่า
การท่ี FDA รีบอนุมัติให้น าวัคซีนของ Pfizer มาใช้น้ันจะช่วยสร้างความม่ันใจแก่นักลงทุนได้
หรือไม่ นอกจากน้ี สภาคองเกรสยังไม่ได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่ โดย
นางเพโลซีออกมากล่าวว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะเป็นรูปเป็นร่างในช่วงก่อนหน้าวันคริสมาสต์ 
ซึ่งนักลงทุนต้องจับตาดูต่อไป 

• ECB ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่ปรับคาดการณ์ GDP ยุโรปในปีหน้าลดลง การ
ประชุม ECB ในวันท่ี 10 ธ.ค. คณะกรรรมการได้คงอัตราดอกเบี้ย refinancing rate และ 
deposit facility ท่ี 0% และ -0.50% ตามตลาดคาด แต่มีการเพ่ิมวงเงินของโครงการ PEPP 
อีก 5 แสนล้านยูโร และขยายเวลาของโครงการออกไปอย่าน้อยจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 65 แต่ทั้งนี้ 
ตลาดหุ้นยุโรปกลับปรับตัวลงเน่ืองจาก ECB ได้ปรับลดประมาณการณ์เติบโตของ GDP ยุโรปใน
ปีหน้าลงจาก 5% เป็น 3.9% ประกอบกับการเจรจา Brexit ยังมีความไม่แน่นอน ท าให้นักลงทุน
ขายท าก าไรหุ้นยุโรปออกมาหลังจากทีปรับตัวขึ้นมามาก 

• หุ้นจีนปรับตัวลงสวนทางตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆ โดยตลาดหุ้นจีนถูกกดดันจากอัตราเงินเฟ้อใน
ประเทศท่ีปรับตัวลง ประกอบกับข่าวท่ีคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐ 
(FCC) ได้เริ่มด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจของบริษัท China Telecom ท า
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ เริ่มตึงเครียดอีกครั้ง 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทนุในกองทนุหุน้กลุม่ Technology ของสหรฐัฯ และกองทนุจนี A-Share 
รวมทัง้ทยอยขายท าก าไรกองทนุทีล่งทนุในตลาดทีป่รบัตวัขึน้มาเรว็ เช่น ยุโรป และเอเชีย เช่นเดิม

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี ปรับตัวลงเร็วอีกครั้ง ไม่ผ่านระดับ 1% 
เช่นเดิม สัปดาห์ท่ีผ่านมาอัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวผันผวนเป็นอย่างมาก โดยปรับขึ้นแรงจาก
ความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หลังจากท่ีการประชุมสภายังไม่ได้มีการพูดถึง
มาตรการดังกล่าวเพ่ิมเติม ประกอบกับ ตัวเลข Initial Jobless Claims ท่ีปรับตัวขึ้นมากกว่าท่ี
ตลาดคาดการณ์ ท าให้นักลงทุนกลับมากังวลถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีเริ่มถดถอยลง 
นอกจากน้ี นักลงทุนมองว่าการประชุม FOMC ในสัปดาห์น้ี Fed จะคงไว้ซึ่ง dovish stance ซึ่ง
จะท าให้อัตราผลตอบแทนยังมีแนวโน้มปรับตัวลงได้อีก 

• ความคาดหวงัเงนิเฟ้อเริม่ทรงตวัจากความไมแ่นน่อนของมาตรการกระตุ้นทางการคลัง เม่ือวันท่ี 
11 ท่ีผ่านมา สภาคองเกรสได้อนุมัติเพียงงบฉุกเฉินเพ่ือไม่ให้เกิด Government Shutdown
เท่าน้ัน ซึ่งยังไม่มีการเจรจาถึงมาตรการกระตุ้นเพ่ิมเติมใดๆ จึงท าให้นักลงทุนเริ่ม price out การ
ออกมาตรการดังกล่าวภายในปีน้ี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลงอีกทางหน่ึง 

• Spread ของพันธบัตรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ รวมทั้ง EM Bond Spread เริ่มปรับตัว
ขึ้นซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการปรับตัวลงของตลาดหุ้น เน่ืองจากนักลงทุนได้รับรู้ข่าวการน า
วัคซีนมาใช้ในระดับหน่ึงแล้ว ขณะท่ีการน ามาใช้จริงๆ น้ันกลับมีประเด็นเรื่องผลข้างเคียงจากการ
ฉีดวัคซีน ท าให้นักลงทุนเริ่มขายท าก าไร Credit Assets และกลับมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอีก
ครั้งหน่ึง 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแทบไม่ เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีโอกาสปรับตัวลงจากสถานการณ์โควิดในประเทศท่ีเริ่มสุ่ม
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้น 

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อ
กงอทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกพักฐาน แม้จะมีข่าวความคืบหน้าเรื่องวัคซีนเข้ามา ทั้งการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วในอังกฤษ
และการอนุมัติการใช้วัคซีน และเริ่มขนส่งวัคซีนเตรียมฉีดให้กับประชาชนแล้วในสหรัฐฯ แต่การที่จ านวนผู้ติดเชื้อที่
ยังคงเพิ่มขึ้น ใกล้จุดวิกฤต ประกอบกับราคาหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นรับข่าวดีไปในช่วงก่อนหน้านี้ ท าให้มีแรงขายท าก าไร
ออกมา ขณะที่หุ้นในเอเชียโดยรวมยังคงปรับขึ้นได้ จากเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย จากปัจจัยพื้นฐานที่
แข็งแกร่งกว่าภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตาม หุ้นจีนปรับตัวลงจากแรงกดดันข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมา
เป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก ภาพการลงทุนคล้ายกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าที่ ราคาทองค าฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนน้ ามันก็
ปรับตัวขึ้นจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน ที่จะมีส่วนช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส่วน REIT ใน
ไทยและสิงคโปร์ ปรับตัวขึ้นจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน สวนทางกับ REIT ในสหรัฐฯที่ปรับตัวลงแรง หลัง
จ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนสร้างความกังวลว่าอาจมีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วสหรัฐฯ

• ติดตามความคืบหน้าในการเจรจาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ, การเจรจาการค้าหลัง Brexit ที่ใกล้ถึงเส้นตาย
31 ธ.ค.นี้, รวมถึงติดตามผลการประชุมธนาคารกลางที่ส าคัญ เช่น Fed 15-16 ธ.ค., BoE 17 ธ.ค., BoJ 18 ธ.ค.

• วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer และ BioNTech เริ่มถูกฉีดให้กับประชาชนในอังกฤษ และได้รับอนุมัติจาก FDA
ของสหรัฐฯแล้ว โดย FedEx และ UPS ได้เริ่มมีการขนส่งวัคซีนจ านวน 2.9 ล้านโดสไปยังจุดต่างๆ เพื่อท าการเริ่มฉดี
วัคซีนให้กับประชาชนสหรัฐฯต่อไป

• นายโดนัลด์ ทรัมป์ ปธน.ของสหรัฐฯ ได้ลงนามต่ออายุงบประมาณชั่วคราวออกไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิด
หน่วยงานรัฐบางส่วน (Government Shutdown) และเพื่อให้สภาได้มีเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณางบประมาณประปี
2021 รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยเพิ่มวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่าน
มาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program อีก 500 พันล้านยูโร เป็น 1,850 พันล้านยูโร ตามที่ตลาด
คาด และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Deposit Facility Rate ที่ระดับ -0.50% โดยยังระบุว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่ า จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างย่ังยืน

• การเจรจาการค้าหลัง Brexit ยังคงด าเนินต่อไป โดยที่นาง Ursula von der Leyen ประธาน EU และ นาย Boris
Johnson นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ เห็นว่าควรจะมีการเจรจากันต่อ แม้จะเลยก าหนดในการเจรจาในวันอาทิตย์ที่
13 ธ.ค. โดยช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ซึ่งหากยังไม่ได้ข้อสรุป UK จะต้องออกจาก EU แบบไม่มี
ข้อตกลง
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นโลกสับสน ประชาชนยังมีความเคลือบแคลงใจต่อประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่อาจจะมีผลข้างเคียงหลายประการ ท าให้ข่าวการน าวัคซีนมาใช้จริงนั้น
ไม่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโลกมากนัก นอกจากนี้ การเจรจาเรื่องมาตรการ
กระตุ้นทางการคลังและการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษแบบมี
ข้อตกลงยังไม่มีความคืบหน้า ท าให้นักลงทุนทยอยขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา
เพื่อท าก าไรในช่วงปลายปี 

30,046.37 -0.57% 1.38% 5.28%
3,663.46 -0.96% 1.16% 13.39%
3,485.84 -1.51% -0.19% -6.92%

13,114.30 -1.39% -1.33% -1.02%
26,652.52 -0.37% 0.83% 12.66%
1,782.01 0.34% 1.54% 3.52%
3,347.19 -2.83% -1.31% 9.74%

26,505.87 -1.23% 0.62% -5.97%
46,099.01 2.26% 4.42% 11.75%
1,482.67 2.27% 5.28% -6.15%
818.66 0.21% 3.55% 18.94%
46.57 0.67% 2.71% -16.88%

1,839.85 0.05% 3.54% 21.26%
104.04 -0.12% -0.26% -4.21%
30.085 -0.20% -0.58% 0.39%
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