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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนีตลาดหุ้นของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 กลับมาปรับตัวขึ้นแรงน าโดย
ดัชนีหุ้นยุโรป และกลุ่มอาเซียน หลังจากท่ีได้ปรับตัวลงไปมาจากจ านวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ท่ีเพิ่มขึ้นเร็ว
จนกระท่ังต้องมีการปิดเมืองหรอืมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันท่ีเข้มขน้อีกครัง้หน่ึง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ท่ี
เริ่มให้ประชาชนรักษาระยะห่างมากขึ้น

• ดัชนี VIX Index ปรับตัวลงแรงต้อนรับข่าววัคซีน ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเฉพาะดัชนี 
Dow Jones และ S&P500 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มน้ ามัน การเงิน และอุตสาหกรรม เป็น
ส าคัญ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ Economic Growth และการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหน่ึง ขณะท่ี
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นท่ีได้ประโยชน์จากการ Work From Home กลับมาปรับตัวลงแรง

• การ Rotation จาก Growth ไป Value คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ เนื่องจากกระบวนการผลิตวัคซีนยัง
ต้องใช้เวลาและคาดว่าจะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวอเมริกันในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2021 
ขณะท่ีการขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกสหรัฐฯ ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ท าให้ยังไม่มีวัคซีนรักษาการ
ระบาดของไวรัสในรอบใหม่น้ี

• หุ้นกลุม่ E-Commerce ของจีนปรับตัวลงแรงกดดันให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย การประกาศ
เรื่องการใช้กฎหมายควบคุมการผูกขาดในการท าธุรกิจ E-Commerce ของทางการจีนในระหว่างสัปดาห์
ส่งผลให้หุ้น Tencent และ Alibaba ปรับตัวลงมากกว่า 10% และฉุดตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ี 
Tencent ประกาศผลประการไตรมาส 3 ท่ีดีกว่าคาด และยอดการซ้ือของ Online ในวันท่ี 11 อยู่ในระดับท่ี
สูง จึงท าให้หุ้นท้ังสองมีการปรับตัวขึ้นมาบ้าง 

• ตลาดหุน้ไทยได้อานิสงค์จากข่าววัคซีนเป็นส าคัญ ท าให้หุ้นกลุ่มสายการบิน พลังงาน และธนาคาร ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมกับแรงซ้ือจากนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามามากกว่าหม่ืนล้านบาท นอกจากน้ี หุ้นกลุ่ม
ธนาคารยังได้แรงส่งจากการที่ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลได้อีกด้วย 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ ได้รับประโยชน์จากการ Work From Home เช่น กลุ่ม 
Technology ของสหรฐัฯ และจีน รวมทัง้ทยอยขายท าก าไรกองทนุทีล่งทนุในตลาดทีป่รบัตวัขึน้มาเร็วอย่าง 
ยุโรป และเอเชีย 

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ระยะ 10 ปี พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อข่าวัคซีน โดยปรับ
ขึ้นไปเกือบถึงระดับ 1.00% ตามการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเงินเฟ้อกลับไม่ได้
ปรับขึ้นตามอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศส าคัญอย่างสหรัฐฯ และยุโรป ยังคงเร่งตัว
ขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเร่งตัวมากขึ้นอีกจากการเข้าสู่ฤดูหนาว จึงท าให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4

• สภาคองเกรสที่มีลักษณะผสมท าให้การคาดาการณ์เงินเฟ้อไม่ปรับขึ้นเท่าที่ควร แม้ว่าการเลือกตั้ง ปธน. 
สหรัฐฯ จะผ่านพ้นไปแต่ก็ยังไม่จบสิ้น ทาง ปธน. ยังคงด าเนินการฟ้องร้องซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอน
ด้านการเมืองต่อไปได้ นอกจากน้ี การที่สภาเป็นลักษณะผสมยังท าให้การออกมาตรการกระตุ้นทางการคลัง
อาจล่าช้า รวมท้ังอาจไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเท่าท่ีควร 

• ราคาพนัธบตัรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงตามตลาดหุ้น ข่าววัคซีนท าให้สินทรัพย์เสี่ยง 
เช่น น้ ามัน ปรับตัวขึ้นอย่างมาก และส่งผลให้ Spread ของ HY และ IG ปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะ HY ท่ี 
Spread ปรับตัวลงมาจนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี และใกล้เคียงกับระดับ Pre Covid ตอนช่วงต้นปีมากขึน้ 
ดังน้ัน หากสถานการณ์ Covid ไม่ดีขึ้น อาจก่อให้เกิดแรงขายท าก าไรพันธบัตรดังกล่าวได้

• EM Bond มาแรง Spread ปรับตัวลงมาต่ ากว่าระดับ Pre Covid จากการท่ี นาย โจ ไบเดน ได้รับชัยชนะ
อย่างไม่เป็นทางการ ท าให้บรรยากาศการลงทุนในตลาด EM ดีขึ้น ประกอบกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรประเทศต่างๆ ใน EM ยังอยู่ในระดับสูงกว่า DM ท าให้พฤติกรรม Search For Yield ยังคงอยู่ โดย
ปัจจุบัน EM Bond Spread อยู่ท่ีระดับ 177 bps ต่ ากว่าช่วงต้นท่ีระดับประมาณ 200 bps

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวในกรอบ โดยนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซ้ือพันธบัตระยะสั้น
เป็นจ านวนมาก ส่วนหน่ึงจากกรคาดการณ์ท่ีว่าค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มแข็งค่าจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์ ส าหรับพันธบัตรรัฐบาลอัตราผลตอบแทนไม่ปรับขึ้นมากตาม US Treasury และนักลงทุนยังคาด
ว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายในการประชุมวันท่ี 18 พ.ย. น้ี 

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนหลังจากที่จ านวนผู้ติดเชื้อเริ่มเพิ่มขึ้นเร็ว
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ปรับตัวขึ้นรับผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ
ขณะที่ในสัปดาห์ล่าสุด ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นจากข่าวดีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน หลัง Pfizer และ BioNTech
ได้ออกมาเผยว่าการทดลองวัคซีนได้ผลดี วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 กว่า 90% ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม
ที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาวัคซีน ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง น าโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน และการเงิน ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ที่ราคาปรับตัวขึ้นแรงช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากได้ประโยชน์จากโควิด-19 ถูกเทขายท าก าไร นอกจากนี้หุ้นในกลุ่ม
เทคโนโลยีของจีน ยังได้รับแรงกดดันจากการที่ทางการจีนออกมาเผยร่างกฎหมายควบคุมการผูกขาดทางการค้า
โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างน้ ามัน และอสังหาฯ ฟื้นแรง จากความ
คาดหวังเศรษฐกิจที่จะดีขึ้น หากวัคซีนถูกพัฒนาเป็นผลส าเร็จ ขณะที่ทองค า ถูกเทขายท าก าไรหลังปรับตัวขึ้นมา
มากในปีนี้ โดยนักลงทุนหันเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

• ปัจจัยที่ยังต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ยังต้องติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หากรุนแรงขึ้นต่อเนื่องอาจ
ส่งผลให้หลายๆเมืองต้องท าการล็อกดาวน์ ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ต้องจับตาการประท้วงการเลือกตั้งของ
โดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนของไทย จับตาการประชุม ธปท. วันที่ 18 พ.ย.

• Pfizer และ BioNTech ออกมาเผยผลการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ประสิทธิภาพดี สามารถป้องกันการติด
เชื้อโควิด-19 ได้กว่า 90% โดยสหรัฐฯได้ท าสัญญามูลค่าเกือบ 2 พันล้านเหรียญ เพือ่ให้ Pfizer ส่งมอบวัคซีนภายใน
เดือน ธ.ค. ปีนี้ เช่นเดียวกับยุโรปที่สั่งซ้ือวัคซีนจาก Pfizer แล้วกว่า 300 ล้านโดส ขณะที่รัสเซีย ก็ได้ออกมาเผยผล
การทดลองวัคซีน Sputnik V ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้กว่า 92%

• ทางการจีนออกมาเปิดเผยร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการผูกขาดทางการค้า โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ต แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของ
จีน ราคาปรับตัวลงแรง โดยการเผยร่างนี้ มีขึ้นก่อนวันคนโสด ซึ่งเป็นเทศกาลช้อปปิ้งที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลกออนไลน์

• Alibaba และ JD.com ท าลายสถิติยอดขายในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสด ซึ่งปีนี้มีการขยายช่วงเวลาจัดเทศกาล
เป็น 11 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ย. โดย Alibaba เปิดเผยว่ายอดขายตลอดช่วง 11 วัน ปีนี้ มีกว่า 498.2 พันล้าน
หยวน (74.1 พันล้านเหรียญ) ส่วน JD.com มียอดขายในปีนี้กว่า 271.5 พันล้านหยวน (40.97 พันล้านเหรียญ)

• GDP ไตรมาส 3 ของไทย ขยายตัว 6.5%QoQ ดีกว่าตลาดคาดที่ 3.9% และฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนที่หดตัว 9.7%
และหากเทียบเป็นรายปี GDP หดตัวน้อยกว่าคาด (-6.4%YoY เทียบกับ -8.8%) ดีขึ้นจาก -12.2% ซึ่งเป็นผลจาก
การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง

• GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของญ่ีปุ่น ขยายตัว 21.4%QoQ จากหดตัว 28.8% ไตรมาสก่อน และดีกว่าตลาดคาดที่
+18.9% นับเป็นการขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส และขยายตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดการเงินโลกเคลื่อนไหวในลักษณะ Headline Driven โดยความคืบหน้า
ของวัคซีนจาก Pfizer ก่อให้เกิดภาวะ Risk On จุดประกาย Sector Rotation 
จาก Growth Stock ไปยัง Value Stock ชั่วขณะ และเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้นที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสครั้งใหม่ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับเดิม
โดยเฉพาะตลาดหุน้ยุโรปอาเซยีน ขณะที่อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของ
ประเทศหลักปรับตัวขึ้นแรงแม้ว่าจะมีการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโดยเฉพาะใน
ยุโรปและสหรัฐฯ 

29,479.81 4.08% 11.24% 3.30%
3,585.15 2.16% 9.64% 10.97%
3,432.07 7.12% 16.02% -8.36%

13,076.72 4.78% 13.15% -1.30%
25,385.87 4.36% 10.48% 7.31%
1,703.22 2.70% 7.84% -1.05%
3,310.10 -0.06% 2.65% 8.52%

26,156.86 1.73% 8.50% -7.21%
43,443.00 3.70% 9.67% 5.31%
1,346.47 6.86% 12.68% -14.77%
782.21 0.79% 6.84% 13.65%
40.13 8.05% 12.13% -28.90%

1,889.20 -3.18% 0.55% 24.51%
104.63 1.24% -0.03% -3.66%
30.215 -1.23% -3.07% 0.83%
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