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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตัวเลขตลาดแรงงานในสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดนั้น ดีกว่าที่ตลาดคาด รวมทั้งความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนโควิด-19 เป็นปัจจัยหนุนที่ท าให้ Sentiment การลงทุนใน
หุ้นเริ่มกลับมาเป็นบวก แม้ว่าจะยังคงมีแรงเทขายท าก าไรออกมาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบ้าง
เป็นระยะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน

• โดยปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้  ได้แก่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสหรัฐ, ประเด็นการทบทวนข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกระหว่างจีนและสหรัฐ
ที่ยังคงยืดเยื้อ หลังจากทั้งสองประเทศได้ตกลงเลื่อนการเจรจาดังกล่าวออกไปก่อนโดยไม่
มีก าหนด และการประกาศงบฯ ไตรมาส 2 ของหลายบริษัทใหญ่ เช่น Alibaba, JD.com, 
Nvidia และ Walmart เป็นต้น

• โดยเรายังคงให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้  เล็กน้อย เนื่องด้วย
สถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอน

• ขณะที่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง, มีมูลค่า (PE) ที่
น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และปัจจัยหนุนจาก MSCI EM Inclusion Effect โดย
คาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

• นอกจากนี้มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม Technology
และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19นี้ 

• โดยแนะน าทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่
ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลง) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแรงเทขายหลังนักลงทุนเปิดรับ
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ขานรับปัจจัยหนุนจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด 
รวมทั้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนโควิด-19

• อย่างไรก็ตามด้วยสภาพคล่องของตราสารหนี้ในตลาดที่ยังคงอยู่สูง อีกทั้งแนวโน้มของ
อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทน 
(Search for Yield) จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ แต่เนื่องจากความเสี่ยง
เกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่ม
สูงขึ้น อาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อ           
หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับน่าลงทุน (IG) และพันธบัตรรัฐบาลที่เป็น
เครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

ค าแนะน า:
แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมจีดุประสงคเ์พือ่พกัเงินและไมส่ามารถรบัการขาดทุนเงินต้นได้ แนะน า
พักเงินไว้ในบญัชเีงนิฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ตลาดหุ้นญ่ีปุ่นปรับตัวขึ้นแรงสุดโดยได้แรงหนุนจากการอ่อน
ค่าของเงินเยน) โดยภาพรวมตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ Risk on (นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น) เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุน
จาก ความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ใกล้ความจริงมากขึ้น หลังท าเนียบขาวแสดงท่าทีพร้อม
เจรจากับแกนน าในสภาคองเกรสอีกครั้ง (ทั้งสองฝ่ายยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว), ตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รวมทั้งข่าวความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 หลังมีรายงานว่า ปธน.ปูติน ของรัสเซีย ประกาศอนุมัติ วัคซีนต้านเชื้อ
โควิด-19 เป็นชาติแรกของโลก (ไม่นับรวมจีน เนื่องจากวัคซีนจากจีนได้รับอนุมัติให้ใช้ทางการทหารเท่านั้น) ขณะที่ราคา
ทองค าปิดร่วงลงแรง เนื่องจากแรงเทขายท าก าไร หลังนักลงทุนหันกลับมาเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่ต้อง
ติดตามในสัปดาห์นี้คือ ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ, ประเด็นการเจรจาข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน (การทบทวนข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก) ที่ยังคงยืดเย้ือ หลังจากทั้งสองประเทศได้ตกลงเลือ่นการ
เจรจาดังกล่าวออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด และการประกาศงบฯ ไตรมาส 2 ของหลายบริษัทใหญ่ เช่น Alibaba, JD.com,
Nvidia และ Walmart เป็นต้น

• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Jobless claims) ซึ่งต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาด โดยมีจ านวน 963,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.1 ล้านราย โดยเป็นระดับ
ต่ าสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเทียบ
รายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เพื่อ
สกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• ยอดค้าปลีกสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.9% หลังจากที่ดีดตัวขึ้น
8.4% ในเดือนมิ.ย.

• สหรัฐบรรลุข้อตกลงเพื่อขอซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ปริมาณ 100 ล้านโดส (มูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์) กับ
บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ของสหรัฐ โดยวัคซีน mRNA-1273 ของโมเดอร์นาเป็นหนึ่งในวัคซีนต้านโควิดเพียงไม่กี่ตัวที่เข้า
สู่การทดลองขั้นสุดท้ายแล้ว และการทดลองดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้

• ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ประกาศว่า รัสเซียเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการจดทะเบียนวัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19 โดยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมเีสถียรภาพ รวมทั้งได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดแลว้"
ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกในเวลาไม่ถึง 2 เดือน และจะมีการเริ่มทดลองในเฟส 3 ในไม่ช้า
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น และเริ่มกลับเข้าสู่ Risk on ขานรับปัจจัย
บวกต่างๆ เช่น ความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่ใกล้ความ
จริงมากขึ้น, รายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุด
ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รวมทั้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิต
วัคซีนต้านโควิด-19 ขณะที่ราคาทองค าปิดร่วงลงแรง เนื่องจากแรงเทขายท า
ก าไร หลังนักลงทุนหันกลับมาเปิดรับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 

27,931.02 1.81% 5.69% -2.13%
3,372.85 0.64% 3.11% 4.40%
3,305.05 1.61% 4.12% -11.75%

12,901.34 1.79% 4.78% -2.62%
23,289.36 4.30% 7.27% -1.55%
1,623.38 4.95% 8.51% -5.69%
3,360.10 0.18% 1.51% 10.16%

25,183.01 2.66% 2.39% -10.67%
37,877.34 -0.43% 0.72% -8.18%
1,327.05 0.20% -0.11% -16.00%

713.59 0.33% 1.82% 3.68%
42.01 1.92% 4.32% -27.28%

1,945.12 -4.44% -1.56% 28.20%
106.6 0.64% 0.73% -1.85%

31.135 -0.06% -0.13% 3.90%
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