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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุ้นทั่วโลกยังได้ไปต่อ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี
ยังคงปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
หลังจากทางรัฐบาลนายไบเดนกล่าวว่าจะผลักดันให้มาตรการกระตุ้นมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ 
พร้อมทั้งจะน าเสนอให้มีการจ่ายเช็คจ านวน 1,400 ดอลลาร์ออกไปให้ประชาชนก่อน อย่างไรก็ตาม 
ตลาดหุ้นไม่ได้ตอบสนองทางลบต่ออัตราผลตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Fed ยังคงเข้าซื้อ
พันธบัตรและจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ าไปอีกนาน และอัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปียังห่างจาก
ระดับก่อนที่จะเกิดวิกฤติโควิดอยู่มาก นอกจากนี้ การออกมาตรการกระตุ้นท าให้เศรษฐกิจเติบโตไป
พร้อมกับการคาดการณ์เงินเฟ้ออีกด้วย ท าให้นักลงทุนยังคาดาว่าบริษัทจะมีผลก าไรเติบโตขึ้นต่อละยัง
ลงทุนในหุ้นต่อเนื่อง โดยดัชนี MSCI ACWI +1.76% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• Fed ยังคงไวซ้ึง่ทา่ททีีผ่อ่นคลาย อัตราดอกเบีย้ระยะสั้นทรงตัว เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา นาย Powell 
ยังคงยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับต่ าต่อไป ส่วนอัตราเงินเฟ้อนั้น Fed ไม่ได้มีความกังวลที่จะ
สูงกว่าระดับ 2% ชั่วขณะ เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น 

• ตลาดหุ้นจีนทั้ง A-Share ปรับขึ้นมากก่อนหน้าเทศกาลตรุษจีน แม้จะเปิดท าการเพียง 3 วัน แต่ดัชนี 
CSI300 ได้ปรับขึ้นถึง 5.91% และท า All Time High เป็นที่เรียบร้อย โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่ม
บริโภคอย่างเหล้าเพื่อใช้ในเทศกาล

• SET Index ปรับตวัขึน้บา้ง แต่น าโดยหุ้นขนาดกลางและเล็กมากกว่า ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยกระตุ้น
ใหม่ๆ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าส่วนหน่ีงที่หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลงนั้นอาจมาจากการขายท าก าไรเพื่อน า
เงินไปลงทุนในหุ้น PTTOR อย่างไรก็ตาม ตัวเลข GDP Q4/63 ของไทยประกาศออกมาดีกว่าที่คาด จึง
อาจเป็นปัจจัยบวกให้หุ้นไทยยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้

• แนะน าถือครองการลงทุนในกองทุนที่เราแนะน าอย่าง TMB-ES-GINNO และ TMBAGLF ซึ่งเป็น
กองทุนที่ลงทุนในระยะยาวได้ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมามากตามการคาดการณ์
มาตรการกระตุน้ ซึ่งอาจมกีาร Sell On Fact ได้เมื่อนโยบายมีการบังคับใช้ตามคาด ดังนั้นหากท่านใด
ยังไม่มีการลงทุน สามารถเข้าซื้อในจังหวะที่ย่อตัวลงมาได้ 

• ความคาดหวังมาตรการกระตุ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นต่อเนื่อง หลังจากท่ี
รัฐบาลนายไบเดนได้ประกาศชัดเจนว่าจะผลักดันให้มาตรการกระตุ้นทางการคลังบังคับใช้ให้ได้
ภายในสิ้นเดือนน้ี ท าให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า Supply พันรบัตรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะ 10 และ 30 ปี ปรับขึ้นเกินกว่าระดับ 1.20% และ 2.00% 
ตามล าดับ แต่ท้ังน้ี ระดับของผลตอบแทนดังกล่าวยังห่างจากระดับ Pre Covid อยู่ค่อนข้างมาก 
การปรับขึ้นจึงไม่ส่งผลต่อตลาดหุ้นมากนัก 

• Reflation Theme คงอยู่ตามคาด การคาดการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะหลังจากท่ีนางเพโลซีเสนอให้จ่ายเช็คจ านวน 1,400 ดอลลาร์ ให้กับประชาชนก่อน ซึ่ง
การปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในครั้งน้ีสอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอีกทางหน่ึง

• Credit Spread ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจะอยู่ในภาวะ Risk On แต่ 
Credit Spread กลับปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยส่วนหน่ึงคาดว่าเป็นการโยกย้ายเงินลงทุนจาก
ตลาดพันธบัตรมายังตลาดหุ้น ประกอบกับ Credit Spread ได้ปรับตัวลงมามากตั้งแต่ในไตร
มาสสุดท้ายของปี 2020 จึงมีแรงขายท าก าไรออกมาและส่งผลทางลบต่อกองทุนตราสานหน้ีท่ีมี 
duration ยาว 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะ 1–10 ปี ทรงตัว ในสัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยปราศจาก
ปัจจัยใหม่ๆ แต่หลังจากท่ีไทยมีการประกาศ GDP ไตรมาส 4/63 ท่ีดีกว่าคาด อัตราผลตอบแทน
กลับมาปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ LB29DA ท่ีปรับตัวขึ้นประมาณ 7 bps เลยทีเดียว 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Credit Asset ที่มีอายุไม่ยาว ท าให้
ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นมากนักเช่นเดิม
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง น าโดยตลาดหุ้นจีน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
หลังจากที่ทางการจีนกลับมาปล่อยสภาพคล่องเพิ่มขึ้น อีกทั้งยอดการปล่อยกู้สกุลเงินหยวนก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจ
จีนกลับมาเติบโตได้ดีเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นยังปรับตัวเพิ่มได้ จากความคาดหวังการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และญ่ีปุ่น ที่
ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ถูกกดดันจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่น่าผิดหวัง อีกทั้งความ
กังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์กลายพนัธุ์ ส่งผลให้เยอรมันต้องประกาศขยายระยะเวลาการใช้
มาตรการควบคุมต่อไปอีก แม้จ านวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงแล้วก็ตาม

• ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้นปีราคาน้ ามันปรับเพิ่มไปแล้วกว่า 22% โดยได้ปัจจัยหนุนจากการ
ฉีดวัคซีน และความหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวในปีนี้ ส่วนทองค ากลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้ ตามค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรฐัฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รับ
ความหวังการออกมาตรการผ่อนคลายทางการคลัง

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เช่น Walmart (18 ก.พ.) Nestle (18 ก.พ.) Shopify (17
ก.พ.) และ Roku (18 ก.พ.) รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมารายสัปดาห์ เช่น การจ้างงาน ฯลฯ

• GDP ไตรมาส 4 ของไทย หดตัว 4.2%YoY ดีกว่าคาดที่ -5.4% และดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่หดตัว ส่งผลให้ทั้งปี
2020 เศรษฐกิจไทยหดตัว 6.1%YoY ดีกว่าตลาดคาดว่าจะหดตัว 6.4% และปรับลดลงจากปี 2019 ที่ขยายตัว
2.3% ขณะที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจ
ไทยปีนี้ลงเหลือ 2.5 – 3.5% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5 – 4.5%

• GDP ไตรมาส 4 ของญ่ีปุ่น ขยายตัว 3%QoQ ดีกว่าคาดที่ 2.4% แต่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 5.3%
ส่งผลให้ทั้งปี 2020 GDP ของญ่ีปุ่น หดตัว 4.8%YoY

• GDP ไตรมาส 4 ของ UK ขยายตัว 1.0%QoQ ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 16% แต่ดีกว่าตลาดคาดว่า
ขยายตัว 0.5% ส่งผลให้ GDP ปี 2020 ของ UK หดตัวกว่า 9.9%

• สหรัฐฯขาดทุนงบประมาณมากกว่าคาดในเดือน ม.ค. โดยขาดดุล 1.53 แสนล้านเหรยีญ ขณะที่ตลาดคาดว่าจะขาด
ดุล 5 หมื่นล้านเหรียญ ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2020 สหรัฐฯขาดดุล
งบประมาณไปแล้วกว่า 7.36 แสนล้านเหรียญ ซึ่งนับเป็นระดับขาดดุลที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นผลมาจาก
มาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงรายรับของภาครัฐที่ลดลงด้วย

• วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติถอดถอน อดีต ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ต่อข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นให้เกิดการจลาจลยึดอาคาร
รัฐสภาเมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค. โดยมีมติเห็นชอบให้ถอดถอน 57 เสียง ต่อ ไม่เห็นชอบ 43 เสียง ซึ่งท าให้นายโดนัลด์
ทรัมป์ ยังสามารถลงชิงต าแหน่ง ปธน. ในสมัยหน้าได้ เนื่องจากกฎหมายระบุว่าต้องใช้เสียง 2 ใน 3 (67 เสียง) เพื่อจะ
ถอดถอนประธานาธิบดี
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกยงัคกึคกัตอ่เนือ่งโดยสาเหตหุลกัมาจากการคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นทางการคลังของ
นายไบเดนจะได้รับการอนุมัติและน ามาใช้จริงภายในเดือนนี้ตามที่นายไบเดนกล่าว นอกจากนี้ พรรคเดโม
แครตยังได้เสนอให้มีการจ่ายเช็คช่วยเหลือจ านวน 1,400 ดอลลาร์ ให้กับประชาชนก่อนแล้วค่อยพิจารณา
มาตรการชว่ยเหลืออื่นๆ ในภายหลัง ท าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปีปรับขึ้นอย่ารวดเร็ว
จนทะลุระดับ 1.20% ท าให้นักลงทุนกังวลว่าจะกระทบกับ Valuation ของตลาดหุ้น แต่ทั้งนี้ การคาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อในอนาคตยังคงปรับตัวขึ้น สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นตามการออกมาตรการกระตุ้น
และท าให้ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เรามองว่าตลาดหุ้นได้รับรู้ปัจจัยบวกจากการ
ออกมาตรการทางการคลังไปมากพอสมควรแล้ว ในระยะสั้นอาจมีการย่อตัวลงมาได้ จึงแนะน าให้ทุกท่าน 
“พักรบสักหน่อย” รอตลาดหุ้นย่อตัว “แล้วค่อยใส่เต็มเหนี่ยว” เพื่อรอรับผลตอบแทนในระยะยาว

31,458.40 1.00% 4.92% 2.78%
3,934.83 1.23% 5.94% 4.76%
3,695.61 1.09% 6.15% 4.02%

14,049.89 -0.05% 4.59% 2.41%
29,520.07 2.57% 6.71% 7.56%
1,933.88 2.27% 6.92% 7.16%
3,655.09 4.54% 4.94% 5.24%

30,173.57 3.02% 6.68% 10.81%
51,544.30 1.60% 11.36% 7.94%
1,508.35 0.78% 2.82% 4.07%

943.54 2.53% 7.65% 11.94%
59.47 4.61% 13.93% 22.29%

1,824.23 0.56% -1.27% -3.90%
104.94 -0.43% 0.25% 1.64%
29.87 -0.69% -0.22% -0.27%

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/

