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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ผลจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดลงเหลือ 
120,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน จากเดิมที่จะเข้าซื้อแบบไม่จ ากัด ท าให้นัก
ลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆ อาจชะลอการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ
ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด–19 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดันตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท า
ให้ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกเช่นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลงแรงประมาณ 5% - 7% ตามล าดับ 
ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียปรับตัวลดลงน้อยกว่าจากการที่สามารถควบคุมการระบาดได้
ค่อนข้างดี 

o ส าหรับปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ความรุนแรงของการระบาดรอบ 2 ในจีน หลังพบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ในประเทศที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้ ซึ่งเป็นตลาดสดในกรุงปักกิ่ง จน
ทางการขีนต้องสั่งปิดตลาดดังกล่าว รวมถึงปิดการเดินทางบางส่วน

o รวมถึงติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางประเทศต่างๆ เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจและ
แผนการอัดฉีดสภาพคล่อง ขณะที่ฝั่งยุโรปจะมีการประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาผ่านงบกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์

o แนะน าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะ
รุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
อย่างไรก็ตามต้องติดตามความรุนแรงของการระบาดในกรุงปักกิ่งอย่างใกล้ชิด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรงอีกครั้ง โดยปรับตัว
ลดลงจากระดับ 0.9% ในสัปดาห์ก่อนหน้ามาอยู่ที่ 0.7% จากการที่นักลงทุนกลับมากังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ หลังจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อ
วันในเมืองใหญ่ๆ กลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในระดับมากกว่า 20,000 รายต่อวันต่อเนื่อง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงเช่นกัน 
โดยอยู่ที่ 1.28% หลังนักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังปรับตัวลดลงจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อ
สินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ที่แล้ว

ค าแนะน า:

แนะน าให้นักลงทุนพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่ต้องการพัก
เงินแนะน าลงทุนในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
สามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักในพอร์ทฟอลิโอ กองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการเยียวยาจากธนาคาร
กลาง อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควร
พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกเช่นสหรัฐฯ และยุโรป
ปรับตัวลดลงแรงประมาณ 5% - 7% โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการที่นัก
ลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆ อาจชะลอการอัดฉีดสภาพ
คล่องเข้าระบบ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดการอัดฉีดสภาพคล่อง
เข้าตลาดลง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่
ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียปรับตัวลดลงน้อยกว่าจากการที่สามารถควบคุมการระบาด
ได้ค่อนข้างดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงแรงอีกครั้ง
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ผลจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าตลาดลงเหลือ 120,000 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อเดือน จากเดิมที่จะเข้าซื้อแบบไม่จ ากัด ท าให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆ อาจชะลอ
การอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบตามธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด–
19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกดดันตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท าให้ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตก
เช่นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลงแรงประมาณ 5% - 7% ตามล าดับ ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียปรับตัวลดลงน้อยกว่าจาก
การที่สามารถควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดี ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก
ความกังวลในประเด็นดังกล่าวของนักลงทุน ส าหรับปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ความรุนแรงของการระบาดรอบ 2 ในจีน 
หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้ ซึ่งเป็นตลาดสดในกรุงปักกิ่ง จนทางการจีนต้อง
สั่งปิดตลาดดังกล่าว รวมถึงปิดการเดินทางบางส่วน และเตรียมตรวจการติดเชื้อประชาชนเพื่อควบคุมการติดโรค รวมถึง
ผลการประชุมของธนาคารกลางประเทศต่างๆ เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจและแผนการอัดฉีดสภาพคล่อง ขณะที่ฝั่งยุโรปจะมี
การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์

ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เช่น การเปิดรับสมัครงาน ยอดการขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ รวมถึง
ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภค ยังคงแสดงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะหดตัวลงถึง 6.5% ในปีนี้ ก่อนจะกลับมาขยายตัวในปี 2021 และ 2022 ที่ 5% และ 3.5%
ตามล าดับ ขณะที่อัตราการว่างงานแม้ว่าจะลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 9.3% และ 5.5% ตามล าดับในปี 2021 และ 2022 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้ลดวงเงินการอัดฉีดสภาพคล่องเหลือ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนจากเดิมที่มีการ
เพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบแบบไม่จ ากัด

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยูโรโซนหดตัวลง 3.1% yoy ในไตรมาส 1/2563 ใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาด และมี
แนวโน้มหดตัวมากขึ้นในไตรมาส 2/2563 จากการที่ต้องปิดการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
โควิด-19 ตั้งแต่เดือนเม.ย. ก่อนที่จะเริ่มทยอยกลับมาเปิดการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งในเดือนมิ.ย. ขณะที่ผู้แทน
จากประเทศต่างๆ ในกลุ่มยูโรโซนเตรียมประชุมทางไกลกันสัปดาห์นี้เพื่อหารือการอนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 36 คน ถือเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่
เดือน เม.ย. โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับตลาดซินฟาตี้ ท าให้มีการสั่งปิดย่านที่พักอาศัย 11 แห่ง ในบริเวณ
ใกล้เคียงและห้ามประชาชนออกจากบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปว่าจีนจะสามารถควบคุมการระบาดได้ทันท่วงที
หรือไม่ ขณะที่รัฐบาลไทยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเพื่อท่องเที่ยวในประเทศ

มิ.ย. 63

25 ,605 .5 4     -5 .5 1% 0.96% -9.20%

3,041.31        -4.73% -0.01% -4.98%

3,15 3.74        -6.80% 3.45 % -14.47%

11,949.28      -6.99% 3.13% -9.81%

22,305 .48      -2.44% 1.95 % -4.77%

1,5 70.68        -2.5 9% 0.45 % -7.5 9%

2,919.74        -0.19% 2.64% -3.81%

24,301.38      -1.80% 6.42% -12.66%

33,780.89      -1.47% 4.21% -17.76%

1,382.5 6        -3.70% 2.98% -10.35 %

638.92           -1.08% 6.44% -6.38%

36.26             -8.32% 2.17% -40.62%

1,730.75        2.71% 0.03% 14.07%

107.38           -2.02% -0.42% -1.13%

30.98             -1.5 7% -2.61% 3.38%
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