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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงแรงโดยยังคงได้รับแรงกดดันจาก
ความกังวลของนักลงทุนที่วิตกว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แม้ว่าธนาคารกลางและรัฐบาลของ
ประเทศขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงจีนจะออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส นอกจากนี้ตลาดหุ้นในสัปดาห์ปรับตัวขึ้นลงด้วย
ความผันผวนที่สูงมาก โดยการเคล่ือนไหวดังกล่าวเกิดจาก “อารมณ์” และ “ความ
กลัว” ของนักลงทุนมากกว่าเกิดจาก “ปัจจัยพื้นฐาน”

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดย
ในปัจจุบันระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่สามารถยอมรับ
ความเส่ียงได้อาจปรับลดความเส่ียงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง

o ส าหรับผู้ที่รับความเส่ียงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมา
แรงและเร็วนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอน
ยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด 
จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจากจีนมี
โอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทั้งสหรัฐฯ และไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังนักลงทุนเทขายพันธบัตรรัฐบาลในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย หลังปรับตัวลงมามากก่อนหน้านี้  อย่างไรก็ดีอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแรงในวันนี้หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงแบบฉุกเฉินอีกครั้ง

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ าถึงปานกลาง หรือนักลงทุนที่ต้องการลดความ
เสี่ยงของพอร์ทฟอลิโอ สามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศได้ โดย
นอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนแล้ว ยังสามารถช่วยลดผลกระทบจาก
กฎหมายการเก็บภาษีการลงทุนตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมได้อีกด้วย นอกจากนี้นัก
ลงทุนยังสามารถพิจารณาลงทุนในกองทุนตลาดเงินและเงินฝากประจ าได้หากต้องการ
พักเงินในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 2 ใน
วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563 ตามเวลาไทยโดยปรับลดลงเหลือ 0% -
0.25% จากระดับ 1% - 1.25% และด าเนินมาตรการอีกหลาย
อย่างเพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจจะมีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงการ
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น
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ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนกังวลว่า
เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งแม้ว่าจะมี
สถานการณ์ที่ดีขึ้นในจีน แต่การระบาดในประเทศอื่นๆ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563 ตามเวลาไทยโดยปรับลดลงเหลือ 
0% - 0.25% จากระดับ 1% - 1.25% และด าเนินมาตรการอีกหลายอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจจะมี
สภาพคล่องเพียงพอในช่วงการระบาดของไวรัส

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท าการปรับลดดอกเบี้ยฉุกเฉินเป็นรอบที่ 2 โดยลดลงมาอยู่ที่ 0% - 0.25% นอกจากนี้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังกลับมาด าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีกครั้ง โดยจะด าเนินการซื้อ
พันธบัตรและ Agency MBS ด้วยวงเงินกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังปรับลดสัดส่วนการกัน
ส ารองของธนาคารพาณิชย์ลง และลดอัตราเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ลงเพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจจะมี
สภาพคล่องเพียงพอในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผิดไปจากที่นักลงทุนคาดการณ์
ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ แม้ว่า ECB จะเพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินเป็น 1.2 แสนล้าน
ยูโรต่อเดือน จากเดิม 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน

เศรษฐกิจของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปิดเมืองเพื่อระงับการระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยดัชนีภาคการผลิต และการลงทุนพื้นฐานปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ 
อย่างไรก็ดีการปรับตัวลดลงดังกล่าวนั้นตลาดได้รับทราบไปบ้างแล้ว ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับ
ลดอัตราส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ลงอีก 0.5% - 1% เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
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23,185.62 -10.36% -8.75% -18.76%
2,711.02 -8.79% -8.23% -16.09%

299.16 -18.44% -20.36% -28.06%
9,232.08 -20.01% -22.36% -30.32%

17,431.05 -15.99% -17.56% -26.32%
1,261.70 -14.26% -16.49% -26.70%
2,887.43 -4.85% 0.25% -5.33%
9,650.15 -7.72% -6.33% -13.59%

34,103.48 -9.24% -10.95% -17.33%
1,128.91 -17.27% -15.79% -28.54%

582.10 -10.01% -8.82% -15.43%
31.73 -23.13% -29.11% -47.48%

1,529.83 -8.60% -3.52% 0.83%
107.62 2.12% -0.25% -0.91%
31.802 1.22% 0.77% 6.12%
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