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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงเป็นบวกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการที่
มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 และการที่งบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนหลายบริษัทที่ประกาศออกมาล่าสุด ไม่ได้แย่อย่างที่คาด รวมทั้งการที่ ECB 
ยังคงวงเงิน QE เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นจีน 
ถูกแรงเทขายท าก าไรในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้ ขณะที่
ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจีนในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

• ส าหรับปัจจัยติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร PBoC
รายงานยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือนมิถุนายน รายงานสินค้าคง
คลังน้ ามันดิบ และจ านวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ 

• โดยเรายังให้น้ าหนักการลงทุนในตราสารทุน น้อยกว่าตราสารหนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

• ขณะที่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน โดยในระยะสั้นมองว่าหุ้นจีน A-Share ยังมี Upside 
ขณะที่ในระยะยาวซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และผลจาก MSCI EM Inclusion Effect โดย
คาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

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

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

• สภาพคล่องใน Money Market Bond Fund ทั่วโลกยงัอยู่ในระดับสูง โดยสภาวะความผัน
ผวนในตลาดตราสารหนี้ค่อยๆ ลดลงหลังธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดสภาพคล่องจ านวน
มากเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตร
, และหุ้นกู้ต่างๆ (IG และ High Yield) ปรับตัวแคบลง (ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น) อีก
ทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหา
ผลตอบแทน (Search for Yield) จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง
พันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความ
ผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีมากขึ้นอาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง 

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

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจาก ความหวังการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -
19 และการที่ BOJ และ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และคงวงเงิน QE ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า สภาพคล่องในตลาด
ยังคงมีอยู่สูง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าต่อไป อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงค่อนข้างแรง สวน
ทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ แม้ว่า GDP ไตรมาส 2 จะออกมาขยายตัวมากกว่าคาดก็ตาม เนื่องจากตัวเลขยอดค้าปลีกที่
ประกาศออกมาล่าสุดนั้น หดตัวลงต่ ากว่าคาดการณ์ ประกอบกับการที่ราคาของหุ้นกลุ่มสุราปรับตัวลงแรงหลังมีข่าว
โจมตีบริษัทเหล้า เหมาไถ จึงท าให้เกิดความกังวลว่าภาคการบริโภคของจีนจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด นอกจากนี้ตลาดยัง
ได้รับแรงกดดันจากการที่ปธน. ทรัมป์ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายการคว่ าบาตรจีน และยกเลิกการใหส้ถานะพิเศษแก่
ฮ่องกง เพื่อเป็นการตอบโต้จีนที่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกง อีกทั้งจีนก็แถลงจะใช้มาตรการคว่ าบาตรเพื่อตอบ
โต้สหรัฐฯ ซึ่งท าให้สถานการณ์ของทั้งสองประเทศเปราะบางมากขึ้น

• ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 ทั่วโลกอยู่ที่ 13,724,443 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่
587,600 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐฯยังคงพุ่งสูงท าลายสถิติอีกครั้งถึง 77,300 รายเมื่อวันที่
17 ก.ค. 2563 ท าให้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสหรัฐฯขณะนี้มากกว่า 3.5 ล้านราย

• Moderna เผยผลการทดลองขั้นต้นในการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 กับผู้ป่วย 45 คน ว่า ผู้ป่วยทั้งหมดมีการ
ตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันในระดับที่แข็งแกร่ง โดยสามารถผลิตแอนติบอดีที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อ
ว่ามีความส าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยทางบริษัทจะเริ่มท าการศึกษาวึคซีนดังกล่าวในเฟส 3 ในเดือนนี้ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าวัคซีนของ Moderna สามารถลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19

• จีนเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.2% ซึ่งดีกว่าคาดการณ์ (ตลาดคาด +2.4%) แต่ตัวเลขยอดค้าปลีกกลับ
หดตัวลง -1.8% จากคาดการณ์จะโต 0.3% โดยตลาดให้ความส าคัญกับยอดค้าปลีกเนื่องจากภาคการบริโภคคิด
เป็น 40-50% ของ GDP ประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค และก าลังซ้ือ โดยตัวเลขที่หดตัว
อาจจะกระทบต่อเรื่องอัตราการว่างงานในประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่จีนให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก

• หนังสือพิมพ์ Daily People ระบุโจมตี Moutai (เหมาไถ) ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายสุราระดับพรีเมี่ยมจากประเทศจีน โดย
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวรายงานว่าชาวจีนนิยมน าเหล้าพรีเมี่ยมของเหมาไถไปติดสินบน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อบริษัท
และท าให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มิมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, ดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ ที่ระดับ 0%, -0.5% และ
0.25% ตามล าดับ รวมทั้งคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP) ที่ระดับ 1.35 ล้านล้านยูโร โดยจะซื้อพันธบัตรตามโครงการดังกล่าวจนถึงเดือนมิ.ย. 2564
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นจีนร่วงลงแรงแม้จีนจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ออกมาดีกว่า
คาด แต่ตัวเลขยอดค้าปลีกกลับ Surprise หดตัวลงต่ ากว่าที่ตลาดคาด ซึ่งท าให้
นักลงทุนเกิดความกังวลว่าภาคการบริโภคของจีนอาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ 
นอกจากนี้ข่าวฉาวเกี่ยวกับบริษัทเหมาไถ ก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มสุราร่วงลงแรง 
อย่างไรก็ตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 และการคง
อัตราดอกเบี้ยระดับต่ าของธนาคารกลางทั่วโลก ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาด
ทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น 

26,671.95
3,224.73
3,365.60

12,919.61
22,696.42
1,573.85
3,214.13

25,089.17
37,020.14
1,359.58

686.44
40.59

1,810.42
107.02
31.72

2.29% 3.33% -6.54%
1.25% 4.01% -0.19%
2.10% 4.07% -10.13%
2.26% 4.94% -2.49%
1.82% 1.83% -4.06%
2.52% 0.97% -8.57%

-5.00% 7.69% 5.38%
-2.48% 2.71% -11.00%
1.16% 6.03% -10.26%
0.67% 1.53% -13.94%

-1.69% 5.80% -0.27%
0.10% 3.36% -30.39%
0.65% 1.65% 19.32%
0.08% -0.84% -1.46%
1.37% 2.64% 5.85%
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