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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุน้เกอืบทัว่โลกหยดุพกับา้ง นักลงทนุรอดูผลประกอบการ สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนมีการขายท าก าไรใน
ตลาดหุ้นไปบ้าง หลังจากที่ปัจจัยบวกต่างๆ ได้มีความชัดเจนไปแลว โดยเฉพาะในเรื่องของขนาดและรายละเอียด
ของมาตรการกระตุ้นทางการคลังซึ่งค่อนข้างเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ รวมทั้ง นาย Powell เอง ก็ยังคง
ท่าทีที่ dovish อยู่ โดยกล่าว่าว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ าต่อไปเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่าง Retail Sales ประจ าเดือน ธ.ค. ยังประกาศออกมาแย่กว่าคาดมากอีก
ด้วย (-0.7% คาด +0.0%) ท าให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจ าเป็นต้องมีต่อไป ทั้งนี้ การปรบตัวลงของตลาดหุ้น
ในสัปดาห์ก่อนเรามองว่าเป็น Healthy Correction เท่านั้น เนื่องจากผลแประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง
กลุ่มธนาคารประกาศออกมาดีกว่าที่คาดมาก โดยดัชนี MSCI ACWI ปรับลงเพียง -1.16% เท่านั้น และในช่วง
สิ้นเดือนมีการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม FAANG ด้วย

• Executive Orders และนโยบาย 100 วันของนายไบเดน เป็นที่เฝ้ารอ ทีมงานของนายไบเดนกล่าวว่า ปธน. 
เตรียมเซ็นค าสั่งเพื่อด าเนินมาตรการต่างๆ มากมายตั้งแต่วันเข้าพิธีสาบานตนในวันที่ 20 นี้ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนคือ
การแก้ปัญหาการระบาดของ Covid-19 และการบังคับใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลัง ซึ่งประเด็นทีนักลงทุน
กังวลในเรื่องการขึ้นอัตราภาษีต่างๆ ยังไม่ถูกพูดถึง แต่ทั้งนี้ อาจมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากวันที่ 1 
ก.พ. ได้ เนื่องจากทางรัฐบาลกล่าวว่าจะเริ่มด าเนินทุกมาตรการตามที่กล่าวไว้ในช่วงเลือกตั้งในเดือนหน้า ดังนั้น 
ในช่วงที่เหลือของเดือน ม.ค. นี้ จึงเป็นช่วงที่ถือเพื่อรอ take profit หรือเน้นการลงทุนระยะสั้นได้   

• ตลาดหุ้นจีน H-Share กลับมาปิดบวกเหนือที่อื่น แม้ว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะปรับตัวลง แต่ดัชนี H-Share ปิด
บวกพอสมควร เนื่องจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่ม E-Commerce และ Technology อย่าง Tencent และ 
Alibaba ซึ่งตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ Covid ในจีน ประกอบกับ หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจาก
ที่ทางการจีนกล่าวว่าจะลดการปล่อยสภาพคล่องลง ท าให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวขึ้นแรง และส่งผลดีต่อ
กลุ่มธนาคาร ขณะที่หุ้นกลุ่มการบริโภคปรับตัวลงจึงท าให้ดัชนี CSI300 ปรบัตัวลงในสัปดาห์ก่อน

• SET Index พักรบชั่วขณะ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงโดยส่วนหนึ่งมาจากการปรับลงของหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร หลังจากทีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสกรัฐฯ กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่ง 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยีอย่าง TMB-ES-GINNO จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน
ระดับต่ าและโมเมนตัมการลงทุนใน Disruptive Innovation ยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน นอกจากนี้ กองทุน 
TMBAGLF เป็นอีกกองทุนที่แนะน าจาก Fund Flows ที่ไหลเข้าประเทศ EM อย่างต่อเนื่อง 

• อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี เริ่มปรับตัวลงอีกครี้ง โดยล่าสุดกลับมา
ปรับตัวลงต่ ากว่าระดับ 1.1% หลังจาดท่ีตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญของสหรัฐฯ ประกาศออกมา
แย่กว่าคาดมาก ทั้ง Initial Jobless Claims และ Nonfarm Payrolls นอกจากนี้ นักลงทุนยัง
ได้ price out เรื่องการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังอีกด้วยหลังจากที่นายบเดนออกมา
กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรการตามท่ีตลาดคาดการณ์

• ความคาดหวงัเงนิเฟ้อกลบัมาปรับตัวลง แม้ว่ารายละเอียดของนโยบายการคลังจะออกมาเป็นที่
เรียบร้อย แต่ตลาดยังจับตามองว่านายไบเดนจะสามารถผ่านร่างมาตรการทั้งหมดได้หรือไม่
หลังจากที่เข้ารับต าแหน่ง นอกจากนี้ การที่ FOMC Member บางท่านออกมากล่าวถึงความ
เป็นไปได้ในการลดขนาดของ QE ลงในช่วงปลายปี ส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลง
อีกทางหนึ่ง 

• Credit Assets เผชิญแรงกดดันตั้งแต่ต้นปี หลังจากที่พันธบัตรประเภท IG และ HY รวมทั้ง 
EM Bond มี Spread ที่แคบลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2020 นักลงทุนได้มีการขายท า
ก าไรออกมาในช่วงต้นปี 2021 นี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการสับการลงทุนในยังตลาดหุ้น จึงท าให้ 
Spread ของ Credit Assets ปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองตั้งแต่ที่กระแส Blue Wave เกิดขึ้น   

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะ 1–10 ปี ปรับตัวขึ้น 1–10 bps โดยเฉพาะช่วง
กลาง (ระยะ 4-5 ปี) ซึ่งเป็นไปตามการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนขอบพันธบัตรสหรัฐฯ เป็น
ส าคัญ

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMBGF ที่มีการกระจายการลงทุนในพันธบัตรทั่วโลกจากที่อัตรา
ผลตอบแทนได้ปรบัตวัขึน้มามาก และกองทนุ TMB-ES-GSBOND, TMBGINCOME รวมทั้ง
TMB-T-ES-APLUS เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในจังหวะที่ Credit Spread ได้
ปรับตัวขึ้นมาแล้ว และกองทุนมี Duration ไม่ยาวมาก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกปรับฐาน หลังรับรู้ข่าวการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า 1.9 ล้านลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ของนายโจ
ไบเดน ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันตลาดหุ้นทั่วโลกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่การเมืองสหรัฐฯมีความ
วุ่นวาย หลังสภาผู้แทนฯของสหรัฐฯ ยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะถูกส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา
ต่อไป แม้จะไม่ทันพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งของนายโจ ไบเดน ในวันที่ 20 ม.ค. นี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนและ
สหรัฐฯยังมีอยู่จนถึงช่วงสุดท้ายของการด ารงต าแหน่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ หลังคณะบริหารได้สั่งขึ้นบัญชีด า
บริษัท Xiaomi และ CNOOC ของจีน โดยให้เหตุผลว่าบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีน ส่วนเศรษฐกิจ
จีนขยายตัวได้ดีกว่าคาดในไตรมาส 4 ปี 2020 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลับมา
เพิ่มขึ้น จนทางการจีนต้องสั่งปิดเมืองไปหลายเมือง สร้างความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี เริ่มปรับตัวลดลง หลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ที่ทราบข่าว
ผลการเลือกตั้ง ส.ว.รัฐจอร์เจีย ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา ส่งผลให้ราคา REITs ใน
สหรัฐฯฟื้นตัว ขณะที่ทองค าเผชิญแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม การเข้าพิธีสาบานตนรับต าแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน (20 ม.ค.), การประชุม BoJ
(20-21 ม.ค.) และ การประชุม ECB (21 ม.ค.)

• นายโจ ไบเดน ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครอบคุลมถึง การให้เงิน
ช่วยเหลือคนอเมริกันเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิดเพิ่มขึ้นอีกคนละ 1,400 เหรียญ, การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าเป็น 15
เหรียญ/ชั่วโมง, การเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงานเป็น 400 เหรียญ/สัปดาห์ เป็นต้น

• สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ มีมติถอดถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ด้วยคะแนน
เสียง 232 ต่อ 197 เสียง ในข้อกล่าวหาว่าทรัมป์ยุยงปลุกปั่นให้เกิดการจลาจลยึดอาคารรัฐสภาในระหว่างการ
ลงคะแนนของคณะเลือกตั้ง เพื่อรับรองชัยชนะของนายโจ ไบเดน โดยขั้นตอนต่อไป วุฒิสภาจะลงมติเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งต้องการเสียง 2 ใน 3 (67 เสียง) ในการถอดถอนนายโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าว
จะเสร็จสิ้นไม่ทันวันที่ 20 ม.ค. ซึ่งเป็นวันที่นายโจ ไบเดน เข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ แต่
หากวุฒิสภามีมติถอดถอนทรัมป์ จะมีผลท าให้เขาไม่สามารถลงเลือกตั้งประธานาธิบดีได้อีกในสมัยหน้า

• GDP จีนไตรมาส 4 ขยายตัว 6.5%yoy ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 6.1% และดีกว่าไตรมาสก่อนที่
ขยายตัว 4.9% ส่งผลให้ทั้งปี 2020 เศรษฐกิจจีนขยายตัว 2.3%yoy ต่ าสุดในรอบ 40 ปี แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะ
ขยายตัว 2.1% ในปี 2020 ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะเป็นประเทศหลักเพียงประเทศเดียวที่เศรษฐกิจขยายตัวในปีนี้
อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนของจีนยังไม่กลับมาอย่างที่ควรจะเป็น โดยยอดค้าปลีก ในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น
4.6%yoy ส่งผลให้ทั้งปี 2020 ยอดค้าปลีกของจีนหดตัว 3.9% ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะยอดขายทางออนไลน์ จะ
เติบโตถึง 14.8% ในปี 2020 โดยยอดขายทางออนไลน์นับเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของยอดค้าปลีกทั้งหมด
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นเกือบทั่วโลกมีการปรับตัวลงบ้างหลังจากที่ปัจจัยบวกต่างๆ ได้เผยแพร่สู่สายตา
ประชาชน ไม่วา่จะเปน็เรือ่งการประกาศรายละเอยีดแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
จ านน 1.9 ล้านๆ ดอลลาร์ของนายไบเดนอย่างเป็นทางการ ประธาน Fed ยืนยีนว่าจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต่ าต่อไปเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมาย รวมทั้งการเริ่มฉีดวัคซีน
ให้กับประชากรโลก จึงไม่แปลกใจที่ตลาดหุ้นจะมีการพักฐานบ้าง แต่ใจเราต้องทนทาน “ไม่ลน
ลานขายตาม” เพราะตลาดหุ้นสหรัฐฯ พึ่งเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบ ซึ่งเราต้องจับตาดู
ต่อไปโดยเฉพาะการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม FAANG นอกจากนี้ เรายังต้องติดตาม
การออกมาตรการต่างๆ ของนายไบเดนในวันเข้ารับต าแหน่งอย่างเป็นทางการอีกด้วย

30,814.26 -0.91% 0.68% 0.68%
3,768.25 -1.48% 0.32% 0.32%
3,599.55 -1.25% 1.32% 1.32%

13,787.73 -1.86% 0.50% 0.50%
28,519.18 1.35% 3.92% 3.92%
1,856.61 0.09% 2.88% 2.88%
3,566.38 -0.10% 2.69% 2.69%

28,573.86 2.50% 4.93% 4.93%
49,034.67 0.52% 2.69% 2.69%
1,519.13 -1.13% 4.81% 4.81%
891.36 0.50% 5.75% 5.75%
52.36 0.23% 7.91% 7.91%

1,828.45 -1.11% -3.68% -3.68%
103.85 -0.09% 0.58% 0.58%
30.03 -0.12% 0.27% 0.27%

http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/fund_insight/-ugh-กองทุนตัวท็อปที่-tmb-advisory-แนะนำ?utm_source=linead&utm_medium=home&utm_campaign=tmbmf&utm_term=mf7sep&utm_content=wm#content
Tel%20:%201558
https://www.tmbbank.com/howto/app/mutual-funds.php
tel:1558
http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

