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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• หุ้นเทคโนโลยีเริ่มคีนชีพโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและเล็ก หลังที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนัก
ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อราคาหุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลงมา
เข้าใกล้ระดับ Oversold นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนหนึ่งยังมองว่าการปรับตัวลงนั้นเป็นเพียงภาวะที่
เรียกว่า Panic Sell ที่ตอบสนองต่อการปรับขึ้นของ Bond Yield เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐาน
ที่แท้จริงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ท าให้ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา ARKK ETF ปรับตัวขึ้นถึง 8.21% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 3.12% ซึ่งท าให้ดัชนี 
Nasdaq มีผลตอบแทน YTD เป็นบวกอีกครั้งหนึ่ง

• กระแส Growth to Value เริ่มเบาบาง หลังจากที่ Yield ของ UST10Y เริ่มทรงตัวที่ระดับ 1.60% แม้ว่า
มาตรการกระตุ้น 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว ท าให้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์
ว่าอัตราการปรับขึ้นของ Yield นั้นจะเริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับการที่ ECB มีท่าทีที่จะควบคุมการ
ปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาว ท าให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed และ BOJ จะด าเนิน
นโยบายไปในทางเดียวกัน กาปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารจึงเริ่มทรงตัวในสัปดาห์ก่อน

• หุ้นจีนปัน่ป่วนจากท่าทีของทางการจีน สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าทางการจีนจะพยายามรักษาเสถียรภาพ
ของตลาดหุ้นโดยการให้กองทุนแห่งชาติจีนเข้าซื้อหุ้น แต่นักลงทุนก็ยังกังวลต่อท่าทีของทางการจีนที่
ต้องการควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีของจีน โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent
ท าให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมจะประกาศออกมาดี

• SET Index เริ่มทรงตัว หลังจากที่ SET ขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,560 จุด ได้เริ่มมีแรงขายกลุ่มพลังงาน
และธนาคารออกมา โดยตลาดไทยมีปัจจัยลบภายในจากการเลื่อนการฉีกวัคซีนออกไป ประกอบกับเริ่ม
มีกระแสการติดเชื้อโควิดเพิ่มข้ึนอีกครั้งหนึ่ง  

• แนะน าถือครองกองทุนที่เราแนะน าอย่าง TMB-ES-GINNO, TMBAGLF, UCI และ TMB-ES-
CHINA-A โดยยงัไมต่อ้งเรง่ทยอยสะสม รอดผูลการประชมุ Fed และการประกาศตัวเลข Retail Sales
ของสหรัฐฯ ว่าจะเป็นเช่นไร และจะท าให้ Bond Yield เริ่มปรับตัวลงหรือไม่

• UST10Y Yield เริ่มทรงตัว หลังจากที่ผลการประชุม ECB มีการแสดงท่าทีที่จะควบคุม
การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาวตามคาด ประกอบกับตัวเลข Core CPI ของ
สหรัฐฯ ประกาศออกมาต่ ากว่าคาด ท าให้นักเก็งก าไรเริ่มเข้ามาซื้อ UST ระยะยาวอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ การปรับขึ้นของ Bond Yield ในช่วงที่ผ่านมานั้นรวดเร็วเกินไปจนท าให้การ
คาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวนั้นปรับตัวลงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารกลางต้องการ ดังนั้น นัก
ลงทุนจึงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ Fed และ BOJ จะแสดงท่าทีที่จะควบคุมการปรับขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนระยะยาวเช่นเดียวกับ ECB จึงส่งผลให้ Bond Yield ระยะยาวทั่วโลกเริ่ม
ทรงตัว ซึ่งนักลงทุนต้องจับตาผลการประชุมธนาคารกลางที่ส าคัญต่อไป

• Credit Spread เริ่มปรับตัวลงบ้าง การเทขายพันธบัตรของประเทศ EM เริ่มหยุดลง
หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มทรงตัวและท าให้การแข็งค่าของเงิน USD 
หยุดลงเช่นกัน ท าให้เริ่มมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาใน Credit Assets บ้าง แต่ทั้งนี้ กระแส
เงินทุนยังไหลเข้า Short Term Fixed Income มากกว่า Long Term เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเติบโตต่อเนื่องซ่ึงจะกดดันให้ Yield ระยะยาวไม่ปรับตัวลงมากนัก 

• เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยทรงตัว เช่นเดียวกับสหรัฐฯ หลังจากที่อัตรา
ผลตอบทแทนระยะยาวได้ปรับตัวขึ้นอย่างน่ากลัว นักลงทุนต่างชาติได้เริ่มกลับเข้ามาซื้อ
พันธบัตรระยะยาวซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวลงตาม UST

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ และเพิม่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Credit Asset ที่มีอายุไม่
ยาว ท าใหไ้มไ่ด้รบัผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นมากนัก หรือพัก
เงินในกองทุน T-ES-DPLUS เพื่อหาจังหวะลงทุนในตลาดหุ้น
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)
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• ตลาดหุ้นได้ปัจจัยหนุนจากการอกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญของสหรัฐฯ หลังจากที่
ปธน.โจ ไบเดน ได้ลงนามออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งกระบวนการฉีดวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นในสหรัฐฯ ได้ส่งเสริม
ราคาหุ้นกลุ่ม reopening economy ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนี Dow Jones เดินหน้าท าจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สามารถฟื้นตัวขึ้นได้ หลังจากราคาปรับลดลงแรงในช่วงก่อนหน้านี้ แม้ว่า Bond Yield 10
ปีสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในช่วงปลายสัปดาห์ จนทะลุระดับ 1.6% แต่ดัชนี Nasdaq ยังคงปิดบวกได้กว่า 3%
ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ได้แรงหนุนจากการที่ ECB ส่งสัญญาณเร่งการเข้าซื้อพันธบัตรมากขึ้น แม้จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรตามโปรแกรม PEPP ไว้ตามเดิม ส่วนหุ้นเอเชีย ถูกฉุดด้วยหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลง
จากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าทางการจีนจะถอนการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังตัวเลขเศรษฐกิจชี้
ว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดี อีกทั้งทางการจีนยังก าหนดเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ไม่ต่ ากว่า 6% ซึ่งต่ ากว่าอัตราการ
เติบโตที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ด้านการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก ราคาทองค าฟื้นตัว จากค่าเงินดอลลารส์หรัฐฯที่
อ่อนค่าลง ขณะที่ REITs สหรัฐฯได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจที่เปิดมากขึ้น

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึง่มีผลต่อการปรับตัวของราคา
หุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี, การประชุมธนาคารกลางที่ส าคัญ เช่น FOMC (16-17 มี.ค.), BoE (18 มี.ค.), BoJ
(18-19 มี.ค.)

• ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ลงนามเป็นกฎหมาย การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านลา้น
เหรียญ หลังจากที่มาตรการดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบในชั้นสภาผู้แทน ด้วยมติ 220-211 เสียง โดยมาตรการ
ดังกล่าวจะครอบคลุมถึง การให้เช็คโดยตรงแก่คนอเมริกันส่วนใหญ่เพิ่มเติมอีกคนละ 1,400 เหรียญ การขยาย
ระยะเวลาการให้เงินช่วยเลือการว่างงานอีกสัปดาห์ละ 300 เหรียญ เป็นต้น

• ที่ประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ าที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไป พร้อมทั้งคงวงเงินการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ตามโปรแกรม PEPP ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านยโูรต่อไปจนถึงเดือน มี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม
ECB จะเร่งการเข้าซื้อสินทรัพย์ให้เร็วขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยุโรป และกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปให้ต่ าลง ทั้งนี้ ECB ปรับประมาณการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจยุโรปปีนีขึ้นเล็กน้อย สู่ระดับ 4.0% จากระดับ 3.9% ในประมาณการณ์เดือน ธ.ค.

• หน่วยงานด้านการก าดูแลของจีน ได้เปิดเผยบทลงโทษบริษัททางด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ในความผิดตามกฎหมาย
ควบคุมการผูกขาดทางการค้า เกี่ยวกับข้อตกลงด้านการซื้อกิจการ และการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ใน
อดีต โดยบริษัทที่ถูกลงโทษปรับเงิน 500,000 หยวนในครั้งนี้ มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน เช่น Tencent, Baidu,
ByteDance และ Didi Chuxing เป็นต้น ซึ่งการลงโทษของทางการจีนในครั้งนี้ ได้สร้างแรงกดดันให้หุ้นเทคโนโลยีของ
จีนปรับตัวลง หลังจากที่ Alibaba ยักษ์ใหญ่ด้าน E-Commerce ของจีน โดนมาในช่วงก่อนหน้านี้

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 0.4%MoM หรือ 1.7%YoY ตามคาด ขณะที่ Core
CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน ออกมาต่ ากว่าคาดเล็กน้อย ช่วยลดความกังวลนักลงทุนที่มีต่อเงินเฟ้อ
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

กระแส Growth to Value เริ่มกลับมาเจิดจรัสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปีของ
พันธบตัรรฐับาลทัว่โลกเริม่ทรงตวั โดยเฉพาะ UST10Y Yield ที่ยังคงทรงตวัที่ระดับ 1.60% ประกอบกับ
ท่าทีของธนาคารกลางที่ส าคัญอย่าง ECB ที่ต้องการชะลอการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาว
เพื่อไม่ไห้กระทบกับการกู้ยืมในระบบด้วยการประกาศเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรภายใต้โปรแกรม 
PEPP อย่างมีนัยส าคัญโดยจะเริ่มต้นในไตรมาสหน้า ท าให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการปรับขึ้น
ของอตัราผลตอบแทนได้บา้งและเริม่การ Buy on Dips หุ้นกลุ่ม Growth อย่างกลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งราคาได้ปรับตัวลงไปจนถึงระดับ Oversold ประกอบกับช่วง Earning Season เริ่มใกล้เข้ามาแล้ว 
ดังนั้น เราจงึแนะน าให ้“เตรยีมเขา้หุน้ Growth” โดยเฉพาะหลงัการประชุม Fed กลางสัปดาห์นี้เพื่อรองรับ
“โหมด Earning Season” ที่ใกล้จะมาถึงนั่นเอง

32,778.64 4.07% 5.97% 7.10%
3,943.34 2.64% 3.47% 4.99%
3,833.36 4.46% 5.42% 7.90%

14,502.39 4.18% 5.19% 5.71%
29,717.83 2.96% 2.60% 8.28%
1,951.06 2.89% 4.64% 8.11%
3,453.08 -1.40% -1.60% -0.58%

28,739.72 -1.23% -0.83% 5.54%
50,792.08 0.77% 3.45% 6.37%
1,568.19 1.56% 4.77% 8.20%
885.81 0.10% -0.16% 5.09%
65.61 -0.73% 6.68% 34.75%

1,727.11 1.56% -0.40% -9.02%
109.03 0.66% 2.31% 5.60%
30.788 0.98% 2.18% 2.80%
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