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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงปรับตัวลงและเป็นตัวฉุดตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
แต่แรงเทขายเริ่มน้อยลง หลังความเสี่ยงที่อาจเกิดการล็อกดาวน์รอบสองในยุโรป อาจเป็น 
ตัวกระตุ้นที่ท าให้นักลงทุนหันกลับมาสะสมในหุ้นกลุ่มนี้มากขึ้น ขณะที่เริ่มมี Fund Flow 
ไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นแถบเอเชีย (โดยเฉพาะจีน) หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 
รวมทั้งปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามภาพรวม
ของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้น่าจะยังถูกกดดันจากประเด็นความกังวลต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างจีนและสหรัฐ, ความเสี่ยงที่อาจเกิดการล็อกดาวน์รอบสองในยุโรป, แรงเทขายในหุ้น
กลุ่มการเงิน และประเด็น Brexit ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

o ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เรายังคงมีมุมมองการลงทุนที่
ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้ เล็กน้อย

o โดยเรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการจัดการสถานการณ์
โควิดได้ดี, มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ) อีกทั้งยังมี
มูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะที่เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้น
คุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุม่ Technology และ Healthcare โดยแม้จะเป็นหุ้นกลุ่ม
ที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19 และ New Normal แต่เนื่องจาก Valuation ที่ปรับตัวขึ้นมา
สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจท าให้เกิดแรงเทขายท าก าไรได้ในบางช่วง

o โดยแนะน าทยอยลงทุน เมื่อตลาดปรับตัวย่อ ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนที่ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน
ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (ราคาลดลง) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย Bond Yield อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐ และเยอรมันอยู่ที่ 0.693% และ -0.483% โดยภาวะตลาดตราสารหนี้เคลื่อนไหวใน
กรอบแคบๆหลังตอบรับข่าว เฟด คงดอกเบี้ยระดับต่ าถึงปี 66 อย่างไรก็ตาม Bond Yield 
สหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลง (ราคาเพิ่มขึ้น) ซึ่งบ่งบอกว่านักลงทุนยังคงอยู่ใน risk-off mode

• โดยเรายังคงมีมุมมองว่า สภาพคล่องของในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าไปอีกสักระยะ ท าให้การลงทุนในตราสาร
หนี้ประเภทต่างๆ ยังคงมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้
จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาดเกิดความผัน
ผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่คอ่นขา้งระมดัระวัง โดยมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสาร
หนั้ที่มีคุณภาพสูง เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับน่าลงทุน (IG)
และพันธบัตรรัฐบาล (โดยเฉพาะในสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีใน
สภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลง (ยกเว้นตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวบวกหลังได้แรงหนุนจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาสดใส) โดยภาพรวมของตลาดได้รับแรงกดดันหลักๆ จากการที่หลังจากนายเจอโรม
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดแรงงาน
ของสหรัฐ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรป ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการล็อกดาวน์อีก
ครั้ง และจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแผนเยียวยา
ผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ของสหรัฐ ที่ยังคงไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มกลับมาทรงตัวหลังแรงเทขาย
ท าก าไรเริ่มน้อยลง ขณะที่เริ่มมี Fund Flow ไหลเข้าในตลาดหุ้นฝั่งเอเชียมากขึ้น โดยประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้คือ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน, ความคืบหน้าเกี่ยวกับการคิดค้นวัคซีนรักษาโควิด-19, ท่าทีของประธาน
เฟด ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ประเด็นเรื่อง Brexit ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนรวมไปถึง การประชุม กนง. ของไทย

o ปธน.ทรัมป์ ส่งสัญญาณ พร้อมหนุนดีลที่อนุญาตให้ แอปพลิเคชันติ๊กต็อก สามารถด าเนินกิจการในสหรัฐต่อไปได้
โดยข้อตกลงดังกล่าวจะปูทางสู่การตั้งบริษัทบางแห่งใหม่ของต๊ิกต๊อกในสหรัฐ ซึ่งจะมีส านักงานใหญ่ในรัฐเท็กซัส แต่
รัฐบาลจีนจะต้องลงนามเห็นชอบด้วยเพื่อปิดข้อตกลงนี้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ได้มีการเลื่อนค าสัง่ที่ให้
แอปเปิล และกูเกิลลบติ๊กต็อกออกจากแอปสโตร์ จากเดิมซึ่งจะมีผลในคืนวันที่ 20 ก.ย. เป็นวันที่ 27 ก.ย.63 แทน

o หลายเมืองใหญ่ในยุโรป เข่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปนประกาศมาตรการคุมเข้มรอบใหม่หลังยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง
ขึ้น เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดจากจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในหลายเมืองใหญ่ จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน
อังกฤษเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สู่ระดับ 6,000 รายต่อวันในสัปดาห์ และอัตราการติดเชื้อพุ่งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทาง
ภาคเหนือของอังกฤษ และในกรุงลอนดอน

o ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ย
จนถึงปี 2566 นอกจากนี้ยังระบุถึงการก าหนด"เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย“ ว่า เฟดตั้งเป้าหมายที่จะให้อัตราเงินเฟ้อดีด
ตัวขึ้นเหนือระดับ 2% ในบางช่วงเวลา เพื่อให้อัตราเฉลี่ยของเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 2% อย่างไรก็ตามนาย เจอโรม พาว
เวล ประธานเฟด ได้แถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐ
ยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทิศทางเศรษฐกิจในวันข้างหน้ายังคงมี
ความไม่แน่นอนที่สูงมาก

o ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% พร้อมกับคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับราว 0% และคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด

o การผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปรับตัวขึ้น 5.6% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกในปีนี้
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

เฟด คงดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยต่ าไปจนถึงปี 66 
อย่างไรก็ตามเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับทิศทาง
เศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปเพิ่มมากขึ้น และอาจ
ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์รอบสอง นอกจากนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มทรงตัว
มากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังแรงเทขายท าก าไรเริ่มน้อยลง ขณะที่หุ้นจีน
ปรับตัวบวกสดใส หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ประกอบกับเริ่มมี
Fund Flow ไหลเข้าไปในฝั่งตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้น

27,657.42 -0.03% -2.72% -3.09%
3,319.47 -0.64% -5.17% 2.75%
3,283.69 -0.97% 0.34% -12.32%

13,116.25 -0.66% 1.32% -1.00%
23,360.30 -0.20% 0.95% -1.25%
1,646.42 0.60% 1.75% -4.35%
3,338.09 2.38% -1.70% 9.44%

24,455.41 -0.20% -2.87% -13.25%
38,845.82 -0.02% 0.56% -5.84%
1,288.39 0.66% -1.70% -18.45%
727.37 1.70% 0.37% 5.68%
41.11 10.13% -3.52% -28.24%

1,950.86 0.53% -0.86% 28.58%
104.57 -1.50% -1.27% -3.72%
31.103 -0.71% -0.05% 3.79%
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