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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• หุ้นโลกพักฐานตามคาด ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่มีการปรับตัวลงบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย
นักลงทุนมีการขายท าก าไรออกมาบ้าง ตอบสนองต่อการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตรา
ผลตอบแทนระยะ 10 ปี หลังจากที่ รมต. คลัง ของสหรัฐฯ ได้ออกมากลาวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยัง
ต้องการมาตรการกระตุ้นทางการคลังที่มากกว่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ท าให้นักลงทุนกังวลว่าทาง 
Fed จะลดการปล่อยสภาพคล่องด้วยหรือไม่เพื่อไม่ให้อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเร็วเกินไป แต่เรามองว่า 
Fed จะยังคงท่าที่ dovish เช่นเดิม เนื่องจาก Fed ได้เปล่ียนกรอบการด าเนินนโยบายเป็นค่าเฉล่ียของ
อัตราเงินเฟ้อไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเราต้องจับตาม
มองการแถลงต่อสภาคองเกรสของนาย Powell ในคืนวันอังคารที่จะถึงต่อไป

• กระแส Growth to Value กลับมาอีกครั้งตามการปรับขึ้นของ Bond Yield จากความคาดหวังเรื่อง
มาตรการกระตุ้นของทางการสหรัฐฯ ท าให้นักลงทุนหันกลับไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical โดยเฉพาะ
กลุ่มพลังงานและธนาคารอีกครั้ง ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ETF ของกลุ่มพลังงานและการเงิน
ปรับตัวขึ้น 3.38% และ 2.82% ตามล าดับ

• ตลาดหุ้นจนี A-Share ปรับตัวลงหลังจากหยุดช่วงตรุษจีน นักลงทุนเริ่มขายท าก าไรหุ้นจีนหลังจากที่
ดัชนี CSI300 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ All Time High ตั้งแต่ปี 2007  โดยเฉพาะกลุ่มสุราหลังจากเทศกาล
ตรุษจีนได้ผ่านไป นอกจากนี้ การที่ PBoC คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ามกลางการปรับขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนทั่วโลก ท าให้นักลงทุนบางส่วนผิดหวังและเกิดแรงขายท าก าไรในตลาดหุ้นจีนขึ้น 

• หุ้นขนาดกลางและเล็กของไทยยัง Outperform กระแสการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงยังคง
อยู่ท าให้หุ้นกลุ่ม Mid-Small ยังคงปรับตัวขึ้นมากกว่ากลุ่ม Large Cap ซึ่งการกระจายวัคซีนในไทย
นั้นยังมีความแน่นอนอยู่สูง 

• แนะน าถือครองการลงทุนในกองทุนที่เราแนะน าอย่าง TMB-ES-GINNO และ TMBAGLF ซึ่งเป็น
กองทุนที่เน้นการเติบโตและสามารถลงทุนในระยะยาวได้ ทั้งนี้ การที่ตลาดย่อตัวลงมานั้นเรามองว่า
เป็นจังหวะทยอยสะสมที่ดี ดังนั้น ผู้ที่มีการลงทุนอยู่แล้วสามารถทยอยสะสมเพิ่มเติมได้ 

• แรง Sell off ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่จบ  หลังจากที่นางเยลเลนได้กล่าวถึงมาตรการกระตุ้น
ทางการคลังเพิ่มเติม ท าให้ UST Yield Curve ชันขึ้นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปี ปรับ
ขึ้นจนใกล้ระดับ 1.40% ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะสั้น ทรงตัวตามท่าทีของ Fed ที่ต้องการคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ าต่อไป ท้ังนี้ 2-10 Spread ได้ปรับเพิ่มข้ึนจากช่วงสิ้นปีท่ีผ่านมามากว่า 
40 bps แล้ว อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการปรับขึ้นของ UST Yield ระยะ 10 ปีนั้นน่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุด 
เนื่องจาก Fed ยังคงเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยู่ต่อเนื่อง การที่ Yield จะกลับขึ้นไปเท่ากับระดับ Pre 
Covid นั้นจึงค่อนข้างยาก

• การคาดการณ์เงินเฟ้อกลับมาปรับตัวลงจาก Bond Yield ที่เพิ่มขึ้นเร็ว การที่อัตราผลตอบแทน
เพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์การออกมาตรการทางการคลังกลับส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
ในระยะยาวจะปรับตัวลง ซึ่งการปรับตัวลงของการคาดการณ์เงินเฟ้อนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเงิน
เฟ้อที่ต่ าลงจะส่งผลให้ Fed ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนทั้งในตลาด
หุ้นและตลาดพันธบัตร 

• Credit Spread ปรับตวัเพีม่ขึน้จากการ Sell Off ในตลาดพันธบัตร ภาวะ Search For Yield ท าให้นัก
ลงทุนขายท าก าไรพันธบัตรและหันมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น ดังนั้น กองทุนที่มี Duration ยาวอย่าง
กอง EMBOND จึงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนมาก ขณะที่ กองตราสารหนี้ที่
มี Duration ไม่ยาวอย่าง Global Income และ Global Smart Bond สามารถรักษาผลตอบแทนไว้ได้ 

• เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยชนัขึน้ตามสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปรับตัวขึ้น
มากกว่า 10 bps ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วมากนัก แต่
ด้วยภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ า ท าให้การลงทุนในพันธบัตรไม่ได้มีความน่าสนใจมากนัก 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Credit Asset ที่มีอายุไม่ยาว ท าให้ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้นมากนักเช่นเดิม
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกเริ่มปรับฐาน จากการปรับเพิ่มอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สร้างแรง
กดดันต่อการปรับเพิ่มของเงินเฟ้อ และส่งผลให้เกิดแรงเทขายท าก าไร โดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ อย่างไรก็
ตาม ดัชนี PMI ปรับตัวดีขึ้นในเดือน ก.พ. สอดคล้องกับจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลง
ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการฉีดวัคซีนที่เข้าถึงคนจ านวนมากขึ้น ช่วยหนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป ทั้งนี้ 
นักลงทุนยังจับตาการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะออกมาไม่เกินช่วงกลางเดือน มี.ค. นี้

• ราคาน้ ามันเริ่มปรับตัวลดลง หลังความกังวลทางด้านอุปทานที่มีการปิดโรงกลั่นอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่
หนาวเย็น เริ่มคลี่คลายลง ขณะที่ราคาทองค าปรับตัวลงแรง จากการปรับเพิ่มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ สินทรัพย์ในกลุ่ม REITs ที่ปรับตัวลงจากแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเช่นเดียวกัน

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งนายเจอโรม พาวเวล มี
ก าหนดการแถลงต่อรัฐสภา 23 – 24 ก.พ. การลงมติเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญ
ของสภาผู้แทนสหรัฐฯ (26 ก.พ.) การประกาศ GDP ไตรมาส 4 อย่างเป็นทางการของเยอรมัน (24 ก.พ.) และวัคซีน
ล็อตแรกของ Sinovac ที่มาถึงไทย (24 ก.พ.)

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ PMI ของประเทศหลัก ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศ โดยดัชนีของสหรัฐฯปรับตัวดี
ขึ้นจากภาคการบริการ ขณะที่ภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากผลผลิตและยอดค าสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง ส่วนดัชนีของ
ยุโรปปรับตัวดีขึ้นจากภาคการผลิต ส่วนภาคบริการได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ โดยดัชนี PMI รวม ที่
น่าสนใจ เช่น สหรัฐฯ 58.8 จุด (+0.1) ยูโรโซน 48.1 จุด (+0.4) อังกฤษ 49.8 จุด (+8.6) และญ่ีปุ่น 47.6 จุด (+0.5)

• ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ส าหรับสัปดาห์สิ้นสุด วันที่ 13 ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.3 หมื่น
ราย เป็น 8.61 แสนราย สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 7.73 แสนราย

• รายงานการประชุม FOMC เดือน ม.ค. กล่าวยืนยันว่า Fed จะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินนโยบาย ทั้งการคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.00-0.25% และคงการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ระดับเดิม จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการจ้างงานสูงสุด และเสถียรภาพทางด้านราคา ซึ่ง Fed ยังกล่าวย้ าอีกว่า คงต้องใช้
เวลาอีกสักระยะ กว่าที่การจ้างงานจะกลับมาเต็มก าลังได้

• ดุลการค้าเดือน ธ.ค. 2020 ของยูโรโซน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 29.2 พันล้านยูโร จากระดับ 22.6 พันล้านยูโร ในปี
ก่อน มากกว่าตลาดคาดที่ระดับ 25.3 พันล้านยูโร ส่งผลให้ทั้งปี 2020 ยุโรปเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 234.5 พันล้าน
ยูโร ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกที่หดตัว 9.2% ขณะที่การน าเข้าหดตัวแรงกว่าที่ระดับ -10.2%

• EIA รายงานปริมาณน้ ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 7.2 ล้านบาร์เรลสู่ระดับ 460 ล้านบาร์เรล โดยเป็นผล
จากปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯที่ลดลง 2 แสนบาร์เรล/วัน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และเป็นสาเหตุที่ท าให้
จ านวนแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบลดลง 1 แท่น สู่ระดับ 305 แท่น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ.)
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุน้สว่นใหญพ่กัฐานตามทีเ่ราคาดการณ ์โดยนกัลงทนุเริม่ทยอยขายท าก าไรจากตลาดหุ้นออกไปบ้าง
สืบเนื่องจากบริษัทที่ส าคัญในสหรัฐฯ ได้ประกาศผลประกอบการออกไปมากแล้ว ประกอบกับการบังคับใช้
มาตรการกระตุน้ทางการคลงัยงัไมม่คีวามคบืหนา้เพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปี ของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนทะลุระดับ 1.30% จากที่นางเยลเลนได้ออกมากล่าวว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังต้องการมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ท าให้เกิดแรง
ขายท าก าไรในตลาดหุน้ออกมาโดยเฉพาะหุน้กลุม่ Growth และกลบัเขา้มาลงทนุในหุน้กลุม่ Cyclical อีกครั้ง
หนึ่ง อย่างไรกต็าม เรามองวา่การพกัฐานครัง้นีจ้ะเปน็เพยีงชว่งสัน้ๆ เนื่องจากทางการสหรัฐฯ เตรียมพร้อม
ที่จะส่งออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และ Fed ยังคงตรึงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับเดิมต่อไป เราจึงคงค าแนะน า “หุ้นย่อตัวให้ซื้อ” เพื่อทยอยสะสมเพิ่มเติม

31,494.32 0.11% 5.04% 2.90%
3,906.71 -0.71% 5.18% 4.01%
3,713.46 0.48% 6.66% 4.53%

13,993.23 -0.40% 4.17% 2.00%
30,017.92 1.69% 8.51% 9.38%
1,928.95 -0.25% 6.64% 6.89%
3,696.17 1.12% 6.12% 6.42%

30,644.73 1.56% 8.35% 12.54%
50,889.76 -1.27% 9.95% 6.57%
1,500.51 -0.52% 2.29% 3.53%
945.58 0.22% 7.88% 12.18%
59.24 -0.39% 13.49% 21.82%

1,784.25 -2.19% -3.43% -6.01%
105.45 0.49% 0.74% 2.13%
29.99 0.40% 0.18% 0.13%
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