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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ปรับตัวลง 2% - 4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังปรับตัว
เพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รวมถึงการที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ
ประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง แม้ผู้แทน
การค้าของทั้ง 2 ประเทศได้หารือกันเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า 
แต่ยังคงต้องติดตามท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยหากเป็นไป
ในทางที่มีการยกเลิกข้อตกลงที่เกิดขึ้นในรอบแรกจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น โดย
ล่าสุดสหรัฐฯ ยังคงห้ามการท าธุรกรรมกับหัวเหว่ยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีคาด
ว่าทั้งสหรัฐฯ และจีนไม่น่าจะสามารถท าสงครามการค้าที่รุนแรงได้เนื่องจากต่างก็
ได้รับผลกระทบที่มากอยู่แล้วจากการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการทั้ง
ทางด้านการเงินและการคลังก็เหลือค่อนข้างจ ากัดแล้ว

o การลงทุนควรท าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงด้วยความ
ผันผวนที่ค่อนข้างสูง โดยแนะน านักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับ
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับความเส่ียงได้และลงทุนระยะยาว มองว่า
หากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่
ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือ
ยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงกลับมา
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด-19 ในรอบที่ 2 รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับ
สงครามการค้าที่อาจรุนแรงอีกครั้ง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics
คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% -
0.50% ในการประชุมวันที่ 20 พ.ค. นี้

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อพัก
เงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง ขณะที่ นัก
ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนที่
มีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ จุดประสงค์
การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ

15 05   63

ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรับตัวลดลงราว 2% - 4% น าโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
และยุโรป หลังปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับประเด็น
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง อย่างไรก็ดีการที่ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐฯ มีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ รวมถึง
กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมออกมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพิ่มเติม
หากจ าเป็นเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นแรงตามความต้องการการใช้
น้ ามันที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังประเทศต่างๆ สามารถกลับมาเปิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
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ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยปรับตัวลดลงราว 2% - 4% น าโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป หลัง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนที่อาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยล่าสุดสหรัฐฯ ยังคงห้ามการท าธุรกรรมกับหัวเหว่ยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดีการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่ง
หลังของปีนี้ รวมถึงกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมออกมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมหากจ าเป็นเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวขึ้นแรงตามความต้องการการใช้น้ ามัน
ที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังประเทศต่างๆ สามารถกลับมาเปิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง ราคาน้ ามันยังได้แรง
หนุนจากการที่ก าลังการผลิตน้ ามันยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ โดยล่าสุดซาอุดิอาระเบียอาจปรับลดก าลัง
การผลิตน้ ามันลงอีกในเดือนมิถุนายน และแท่นขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนก่อนค่อนข้างอ่อนแอ โดยอัตราเงินเฟ้อทั้งทางฝั่งผู้บริโภคและผู้ผลิตหดตัว
แรงกว่าที่คาด ขณะที่ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ 3 ล้านรายยังคง
สูงกว่าคาดแต่ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ หดตัวลงแรงกว่าคาดจาก
การที่ผู้บริโภคเลือกที่จะชะลอการใช้จ่ายหลังไม่มั่นใจในรายได้ในอนาคต

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและเยอรมนีในไตรมาส 1/2563 (ประมาณการณ์ครั้งแรก) หดตัว
น้อยลงกว่าที่คาดการณ์ โดยเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 3.2% yoy ขณะที่เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว 1.9% yoy
ตามล าดับในไตรมาส 1/2563 ขณะที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้หารือเพื่อหามาตรการทางการคลังที่เหมาะสมใน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนเยอรมนีเตรียมออกมาตรการเสริมราว 1 แสนล้านยูโรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนออกมาผสมผสานโดยอัตราเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดขณะที่
อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตหดตัวมากกว่าคาด อย่างไรก็ดีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม .ย. ขยายตัว
มากกว่าคาดหลังต้องลดก าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 
1/2563 ของญี่ปุ่น (ประมาณการณ์ครั้งแรก) และไทยหดตัวน้อยกว่าคาดการณ์
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2,863.70        -2.20% -1.5 4% -10.70%
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29.43             18.96% 5 6.21% -5 1.80%

1,743.67        2.41% 3.39% 14.92%

107.06           0.38% -0.11% -1.43%

32.06             -0.5 6% -0.90% 6.99%
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