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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ตลาดหุน้โลกปรบัตวัขึน้ตอ่เนือ่งจากความคาดหวงัเรือ่งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นส าคัญ 
แม้ว่าทางการสหรัฐฯ จะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Pfizer ในการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ การอนุมัติ
ดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาด รวมทั้งประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนยังเป็นที่สงสัยของผู้คนทั่วโลก 
ตลาดหุ้นจึงไม่ได้ตอบสนองต่อการน าวัคซีนมาใช้จริงมากนัก ในทางกลับกัน ตลาดให้น้ าหนักกับการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังมากกว่า สืบเนื่องจากตัวเลขภาคการจ้างงานที่มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องท าให้นัก
ลงทุนคาดว่าทางการสหรัฐฯ ต้องรีบออกมาตรการกระตุ้นเพื่อเยียวยาภาคแรงงาน โดยล่าสุดทางสภาคองเกรสได้
ตกลงที่จะน าเสนอมาตรการกระตุ้นขนาด 9 แสนล้านดดอลลาร์ ซึ่งจะมีการโหวตเพ่ือบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 21 นี้ 

• ดัชนี Nasdaq ยังคงท า All Time High ด้วยแรงส่งจากหุ้น Tesla สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นถึง 
3.05% ขณะที่ดัชนี Dow Jones และ S&P500 ปรับตัวขึ้นไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลตอ่
การแพร่ระบาดของ Covid ในสหรัฐฯ ที่ยังคงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงค่อนข้างมาก 
ขณะที่ดัชนี Nasdaq กลับปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ work from home ประกอบกับ นักลงทุน
บางส่วนได้เร่งเข้าซื้อหุ้น Tesla ก่อนที่จะมีการน าเข้ามารวมอยู่ในดัชนี S&P500 ในวันจันทร์ที่ 21 นี้ซึ่งนักลงทุนมอง
ว่าจะเป็นวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกที่ตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนได้มาก เนื่องจากกองทุนประเภท 
passive fund จะต้องเข้าซื้อหุ้น Tesla ขณะที่นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้วอาจจะมีการน าหุ้นมาขายให้กับกองทุนดังกล่าว
เพื่อท าก าไรจนน ามาสู่ความผันผวนดังกล่าว 

• หุ้นยุโรปต้องเฝ้าระวังจากไวรัสกลายพันธุ์ การเจรจา Brexit ยังไม่แน่นอน ตลาดหุ้นยุโรปกลับมผันผวนอีกครั้ง
หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อข่าววัคซีน โดยนักลงทุนกังวลถึงสถานการณ์ Covid หลังจากที่
ทางการอังกฤษได้ยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 พร้อมทั้งประกาศ lockdown เนื่องจาก
ได้พบไวรัส Covid สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิม นอกจากเรื่อง Covid การเจรจา Brexit ก็ยัง
ไม่มีความคืบหน้าซึ่งมีโอกาสที่จะไม่จบสิ้นภายในสิ้นปีนี้ 

• หุ้นไทยอันตราย โควิดแพร่กระจาย สถานการณ์ Covid ในไทยกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากพบผู้ติดเชื้อใน
สมุทรสาครจ านวนมากและเริ่มแพร่กระจายมาจังหวัดข้างเคียง ท าให้หุ้นกลุ่ม cyclical อย่างพลังงาน และธนาคาร 
รวมทั้งกลุ่มท่งอเที่ยวปรับตัวลงอย่างหนัก ซึ่งนักลงทุนต้องเฝ้าระวัง 

• แนะน าทยอยเพิม่การลงทนุในกองทนุหุน้กลุม่ Technology ของสหรฐัฯ และกองทนุจนี A-Share รวมทั้งทยอยขาย
ท าก าไรกองทุนที่ลงทุนในตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาเร็ว เช่น ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งไทย เพื่อรอดูสถานการณ์

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี เคลื่อนไหวผันผวน โดยในช่วงแรกปรับขึ้นไป
ระดับ 0.95% หลังจากที่มีข่าวว่าสภาคองเกรสใกล้บรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการกระตุ้นทางการ
คลังแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนระยะยาวไม่สามารถปรับขึ้นไปได้มาก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคแรงงานเริ่มปรับตัวลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นักลงทุนต้องจับตามองว่าสภาคองเกรสจะสามรรถผ่าน
ร่างมาตรการกระตุ้นในวันนี้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถผ่านได้อาจท าหให้อัตราผลตอบแทนปรับตัว
ลงแรงอีกครั้งหนึ่ง 

• ความคาดหวังเงินเฟ้อทรงตัว มาตรการทางการคลังอาจมีขนาดไม่ใหญ่พอ แม้ว่าการเจรจา
มาตรการกระตุ้นจะมีความคืบหน้า แต่ขนาดของมาตรการนั้นมีการเสนอเพียง 9 แสนล้านดอลลาร์ 
ซ่ึงถือว่ามีขนากเล็กกว่าการเจรจาในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่นางเพโลซีน าเสนอขนาดมาตรการ
มากกว่า 2 ล้าน้ลานดอลลาร์ ดังนั้น ตลาดจึงไม่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นได้เร็วนักภายหลัง
จากที่มาตรการกระตุ้บรอบใหม่ได้ประกาศใช้ 

• Spread ของพันธบัตรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ รวมทั้ง EM Bond Spread เริ่ม Bottom 
Out ข่าวความคืบหน้าการเจรจาทางการคลังไม่ได้ช่วยให้ Credit Spread ปรับตัวลงมามากนัก 
ส่วนหนึง่เนือ่งจากนกัลงทนุรบัรูไ้ปมาพอสมควร ประกอบกับ การแพร่ระบาดของ Covid ยังไม่จาง
หายโดยยเฉพาะในยุโรป ท าให้นักลงทุนเริ่มทยอยขายท าก าไร Credit Assets เพื่อ lock in profit 
ในช่วงสิ้นปี 

• อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลไทยระยะ 1 –10 ปี ปรับตัวลง 3 –7 bps แม้ว่านักลงทุนต่างชาติ
จะขายพันธบัตรระยะยาวก็ตาม โดยส่วนใหญ่เป็นแรงซ้ือจากนักลงทุนสถาบันเนื่องจากมีความกังวล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ในประเทศไทย

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อ
กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดสภาครองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้
แรงหนุนจากความคืบหน้าในการอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ามกลางแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ที่รุนแรงมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในอังกฤษที่ประกาศว่ามีการกลายพันธุ์ในไวรัส ท าให้แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้เริ่มมีตึงเครียดเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ขณะที่การเจรจา
การค้าหลัง Brexit ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก ราคาน้ ามันยังคงปรับเพิ่มขึ้นได้แรงในสัปดาห์ก่อน จากความคืบหน้าในการอนุมัติใช้
วัคซีนที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาทองค าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลารส์หรัฐฯที่อ่อน
ค่า ส่วนราคาอสังหาฯ REIT ในสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี หลังรัฐบาลสิงคโปร์อนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Pfizer และ
BioNTech เรียบร้อยแล้ว

• ติดตามความคืบหน้าในการเจรจาการค้าหลัง Brexit ที่ใกล้ถึงเส้นตาย 31 ธ.ค.นี้ แต่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะตกลงกันได้,
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงในไทย ที่สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกครั้ง ซึ่งอาจ
ต้องมีการล็อกดาวน์ ซึ่งอาจกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจได้

• สภาครองเกรสของสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน
ประมาณ 9 แสนล้านดอลลารส์หรัฐฯ โดยจะเน้นไปที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก และการให้เงินโดยตรงไปยัง
ครัวเรือนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

• วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ถูกพัฒนาโดย Moderna ได้รับการอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้อย่างเป็นทางการโดย FDA สหรฐัฯ
ซึ่งนับเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติในสหรัฐฯ ทั้งนี้สหรัฐฯได้สั่งซ้ือวัคซีนจาก Moderna จ านวนทั้งสิ้น 200 ล้านโดส
โดยคาดว่าวัคซีนจ านวน 6 ล้านโดสพร้อมที่จะส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

• การประชุม FOMC ของ Fed ยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25%
และยังท า QE วงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน โดยแบ่งเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 8 หมื่นล้าน และการซือ้
MBS วงเงิน 4 หมื่นล้าน นอกจากนี้ แถลงการณ์ของ Fed ยังระบุว่า Fed พร้อมใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการจ้างงานเต็มประสิทธิภาพ และ ให้เงินเฟ้อปรับตัวเหนือระดับเป้าหมาย 2%

• ECB มีมติขยายวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)
เพิ่มอีก 5 แสนล้านยูโร เป็น 1.85 ล้านลา้นยูโร รวมทั้งขยายเวลาในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP จากเดิมที่
ก าหนดไว้ในเดือนมิ.ย.2021 ออกไปจนถึงเดือนมี.ค.2022 หรือจนกระทั่ง ECB พิจารณาว่าวิกฤตการณ์จากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

• BoJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ 0%
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ลมหนาวพดัพา น ามาซึ่งโควดิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่เราคาดการณ์ โดยเฉพาะในฝั่งยุโรปที่พบโควิดสายพันธุ์
ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิม ขณะที่การมีวัคซีนยังไม่สามารถ
หยุดยั้งได้ ส่งผลให้นักลงทุนมีการขายท าก าไรทันทีหลังจากที่ตลาดหุ้นได้ปรับ
ขึ้นไปมาก นอกจากนี้ สถานการณโ์ควดิในไทยกลบัมาน่าเปน็ห่วงไมแ่พ้ชาตใิดใน
โลก หลังจากทีจ่ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึ้นอย่าวรวดเร็ว ท าให้บรรยากาศการลงทนุ
ทั้งในหุ้นไทยและหุ้นโลกต้องหยุดชะงักก่อนช่วงสิ้นปี  

30,179.05 0.44% 1.82% 5.75%
3,709.41 1.25% 2.42% 14.81%
3,545.74 1.72% 1.52% -5.32%

13,630.51 3.94% 2.55% 2.88%
26,763.39 0.42% 1.25% 13.13%
1,793.24 0.63% 2.18% 4.18%
3,394.90 1.43% 0.09% 11.30%

26,498.60 -0.03% 0.60% -6.00%
46,960.69 1.87% 6.37% 13.83%
1,482.38 -0.02% 5.26% -6.17%

822.87 0.51% 4.08% 19.56%
49.10 5.43% 8.29% -12.37%

1,881.35 2.26% 5.88% 24.00%
103.3 -0.71% -0.97% -4.89%

29.825 -0.68% -1.44% -0.47%
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