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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวนและคงลักษณะ Headline Driven ซึ่ง
ตอบสนองต่อข่าวความคืบหน้าเรื่องการเจรจามาตรการกระตุ้นทางการคลังของสหรัฐฯ 
จ านวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในยุโรป และความคืบหน้าของวัคซีนเป็นส าคัญ 

• โดยรวม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับขึ้นบ้างในช่วงต้นสัปดาห์และผลก าไรของกลุ่มธนาคาร
ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่ด้วยการเจรจาเรื่องมาตรการกระตุ้น
ระหว่าง 2 สภายังไม่มีข้อยุติ ท าให้นักลงทุนทยอยขายท าก าไรในตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่หุ้นขนาดกลางถึงเล็กของกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลงเล็กน้อย

• ตลาดหุ้นยุโรปไม่สดใส โดยนักลงทุนยังคงมีความน่ากังวลจากจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศ
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบางประเทศอาจมีการประกาศปิดเมืองอีกครั้ง 
นอกจากนี้ การเจรจา Brexit กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อังกฤษยังไม่
สามารถหาข้อสรุปร่วมกับ EU ได้   

• ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ท าให้ตลาดหุ้น EM เคลื่อนไหวผันผวนและ
ตอบสนองต่อข่าวมาตรการกระตุ้นทางการคลังของสหรัฐฯ มากกว่า โดยฝั่ง EM เองยังไม่
มีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน 

• ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านจากปัจจัยภายในประเทศเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ นักลงทุนยังจับตามองการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารอีกด้วย

• แนะน าทยอยลงทุนตลาดหุ้นสกรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเช่นเดิม โดยกลุ่ม 
FAANG รวมทั้ง Microsoft และ Tesla จะทยอยประกาศผลประกอบการตั้งแต่สัปดาห์นี้

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  (Bond Yield) อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวใน
กรอบ โดยปรับตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์ตอบสนองต่อการเจรจามมาตรการกระตุ้นที่ยังไม่
คืบหน้า และกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่
ประกาศออกมาดี โดยเฉพาะ Retail Sales ที่ออกมาสูงกว่าคาดมาก 

• มาตรการทางการคลงัเปน็ปจัจยัตดัสินแนวโน้มของอัตราผลตอบแทน เนื่องจากหากมีการ
ด าเนินนโยบายขาดดุลทางการคลังมาก ย่อมส่งผลให้ทางการต้องมีการออกพันธบัตร
รัฐบาลมากขึ้น กดดดันให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวสูงขึ้น ซึ่งไม่แน่ว่า Fed จะสามารถซื้อ
พันธบัตรในจ านวนมากได้ทันหรือไม่ นอกจากนี้ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ ามากจนการลด
ดอกเบี้ยนั้นอาจไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ธนาคารกลางต่างๆ คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้เพื่อใช้ในยามจ าเป็นอย่างแท้จริง  ท าให้ตลาดพันธบัตรขาดปัจจัยที่จะท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยปรับตัวลงมาก

• การลงทุนในเครดิตยังน่าสนใจ จากข้อมูลพบว่า Spread ของ Corporate Bond ยังคง
ปรับตัวลง โดยเฉพาะ High Yield Spread ที่จะปรับตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและยัง
มีโอกาสปรับตัวลงได้มากกว่า Investment Grade เนื่องจาก Spread ในปัจจุบันยังไม่
ปรับตัวเข้าสู่ระดับก่อนหน้า Covid Crisis

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยทรงตัว โดยนักลงทุนต่างชาติหันมาลงทุนในพันธบัตรระยะ
ยาวมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การเมืองในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนสูง 

• แนะน าทยอยลดน้ าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเพิ่มการลงทุนในหุ้น 
รวมทั้ง High Yield Bond เช่นเดิม
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปิดปรับตัวผสมผสาน ท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้น ทั้งจากความหวังมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ตัวเลขการเจรจาจะมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งตัวเลขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในแถบ
ยุโรป ส่งผลให้หลายๆประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ขณะที่ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวลดลงมากกว่า
ภูมิภาค จากปัจจัยกดดันทางการเมือง ที่มีระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และจะเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในหุ้นไทย
ต่อไป ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในระยะหลังเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจจีน ที่ส่งผลให้หุ้นจีนยัง
ปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

• ปัจจัยที่ยังต้องติดตาม ยังคงเป็น การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี, การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ผลโพลล่าสุดยังคงเดิมคือ คะแนนของนายโจ ไบ
เดน ยังน านายโดนัลด์ ทรัมป์, การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
ในระยะหลังเริ่มเห็นข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนมากขึ้น แต่ยังจะต้องติดตามการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 ว่าจะสามารถผลิตออกมาสู่สาธารณะได้ในช่วงใด

• ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวผันผวน ตามความคืบหน้าในการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ตอน
แรกมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ทันก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 3 พ.ย. ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้กล่าวย้ าถึงความ
จ าเป็นในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดกลับมามีความหวังอีกครั้ง

• การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก กลับมารุนแรงอีกครั้ง ส่งผลให้หลายๆประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประเทศในแถบยุโรป เริ่มกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยอังกฤษมีการยกระดับการเตือน
ภัยในเมืองลิเวอร์พูลเป็นสูงมาก และลอนดอนเป็นระดับสูง ขณะที่ฝรั่งเศสประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในกรุงปารีส
และอีก 8 เมืองเป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ และล่าสุดรัฐบาลอติาลีออกมาตรการป้องกันโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งให้อ านาจ
แก่นายกเทศมนตรีในการปิดถนนที่มีคนพลุกพล่านและลานจัตุรัสหลังต้ังแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป ขณะที่
นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคล ของเยอรมันออกมาประกาศว่า ตนและผู้น าของ 16 รัฐของประเทศ เห็นพ้องยกระดับ
มาตรการควบคุมการระบาด

• ตลาดกลับมามีความหวังในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากขึ้น หลังไฟเซอร์ (Pfizer) บริษัทยายักษ์ใหญ่
สัญชาติอเมริกัน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของทางบริษัทเมื่อวันศุกร์ว่า ทางบริษัทอาจขออนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้ใช้
วัคซีนได้เป็นกรณีฉุกเฉินได้เร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่าวัคซีนอาจเข้าสู่
ท้องตลาดสหรัฐฯ ได้ภายในปีนี้ แม้ก่อนหน้านี้จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ตัดสินใจระงับการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ลง
ชั่วคราวแล้ว หลังพบว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นกลับมาผันผวนบ้างแต่ยังไม่น่ากังวล การเจรจาเรื่องมาตรการกระตุ้น
ทางการคลังยังเป็นปัจจัยส าคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามมอง ซึ่งยังมีความเป็นไป
ได้ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หลังจากที่สภาล่างเสนอให้จบเรื่องภายใน 48 ชม. 
ซึ่งผู้ลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อีกเรื่องที่ส าคัญคือการประกาศ
ผลประกอบการของกลุม่เทคโนโลยขีนาดใหญ่ทีจ่ะเริ่มตัง้แต่สปัดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นแรง
หนุนที่ส าคัญจนท าให้หุ้นเทคโนโลยีได้ไปต่ออย่างสวยงาม 

28,606.31 0.07% 2.97% 0.24%
3,483.81 0.19% 3.59% 7.83%
3,245.47 -0.84% 1.62% -13.34%

12,908.99 -1.09% 1.16% -2.57%
23,410.63 -0.89% 0.97% -1.04%
1,617.69 -1.80% -0.48% -6.02%
3,336.36 1.96% 3.68% 9.38%

24,386.79 1.11% 3.95% -13.49%
39,982.98 -1.30% 5.03% -3.08%
1,233.68 -2.64% -0.27% -21.91%

741.83 0.26% 4.12% 7.78%
40.88 0.69% 1.64% -28.09%

1,899.29 -1.61% 0.71% 25.18%
105.4 -0.21% -0.08% -2.96%

31.177 0.34% -1.59% 4.04%
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