
23 29
+

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• VIX Index ปรับตัวลงภายหลังการประชุม Fed ส้ินสุดกับการรอคอยผลการประชุม Fed ที่ค่อนข้าง
เป็นผลดีต่อตลาดในแง่ที่ Fed ยังคงการด าเนิน QE ตามเดิมและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง
อย่างน้อยสิ้นปี 2023 นอกจากนี้ Fed ยังกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ 2%
จึงยังไม่จ าเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งค ากล่าวของ Fed ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนใน
เรื่อง QE Tapering ไปในระดับหนึ่ง ท าให้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับเข้ามาอีกครั้ง และท าให้ความ
ผันผวนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันบัตรปรับตัวลง

• กระแส Value to Growth เริ่มกลับมาเด่นชัด Yield ของ UST ระยะยาวเริ่มปรับตัวลง หลังจากที่ Fed
ไม่ต่ออายุโครงการ SLR ท าให้นักลงทุนคาดว่าจะกระทบต่อการปล่อยกู้ของธนาคารในภายหน้า 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปเริ่มเป็นที่น่ากังวลอีกครั้ง
โดยฝรั่งเศสต้องขยายการล็อคดาวน์ออกไป ส่วนในสหรัฐฯ จ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 
21 รัฐ รวมทั้งในนิวยอร์กยังพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธ์ใหม่จากบราซิลอีกด้วยจนทาง CDC ออกมา
เตือนรัฐบาลว่ามีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเร็วเกินไป ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกปรับตัวลงรวมทั้ง Yield ระยะยาว ซึ่งส่งผลดีหุ้นกลุ่ม Tech และ WFH อีกครั้ง

• หุ้นจีนผันผวน นักลงทุนกังวลการประชุมระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยทั้งสองประเทศมีการหารือทาง
การเมืองร่วมกันในวันที่ 18-19 มี.ค. ที่ผ่านมา แม้ว่าประเด็นหลักจะเป็นการคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการปรามปรามในฮ่องกง แต่นักลงทุนกังวลว่าจะมีเรื่องการค้าระหว่าง 2 ประเทศมาร่วมด้วย 
เนื่องจากจีนยังไม่สามรถซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ ในปริมาณที่ตกลงกันใน Phase 1 ได้

• SET Index เริ่มปรับตัวลง จากที่ SET ปรับขึ้นสวนทางตลาดเพื่อนบ้าน ก็ได้เริ่มปรับลงอีกครั้ง
หลังจากที่การฉีดวัคซีนต้องเล่ือนออกไป ประกอบกับเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิดในไทยอีกครั้งหนึ่ง

• แนะน าทยอยลงทนุใน TMB-ES-GINNO และ ONEUGG ส่วน  UCI และ TMB-ES-CHINA-A ให้ถือ
ครองการลงทนุ ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาม สามารถทยอยสะสมกองทุน TMBGCG, 
TMBGQG และ TMBAGLF ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายประเทศ

• UST10Y Yield เริ่มปรับลง หลังจากที่ UST10Y Yield ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไปแตะ
ระดับ 1.74% ซึ่งเป็นแนวต้านที่ส าคัญ และเป็นระดับ Pre Covid ในเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว 
Yield ก็ได้เริ่มปรับตัวลงอีกครั้งจากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่ม
กลับมาอีกครั้ง ประกอบกับ การไม่ต่ออายุมาตรการ SLR ของ Fed ท าให้นักลงทุนกังวล
ว่าจะกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารจนท าให้อัตราผลตอบแทนทยอยปรับตัวลง 
ทั้งนี้ เรามองว่าการแพร่ระบาดของโควิดนั้นจะเป็นปัจจัยส าคัญให้ UST10Y Yield ไม่
สามารถผ่านระดับ 1.80% ไปได้ง่าย

• ธนาคารกลางประเทศส าคญัมีทา่ททีีต่า่งกนั การประชุมธนาคารกลางที่ส าคัญได้ผ่านไปแต่ 
Fed, ECB และ BOJ กลับมีท่าทีทีต่างกัน โดย Fed รักษาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ส่วน 
ECB พูดถึงการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตระระยะยาวชัดเจน ขณะที่ BOJ สร้าง
ความสับสนให้ตลาดด้วยการขยาย Band ของ JGB10Y เป็น -0.25% ถึง 0.25% ทั้งๆ ที่
ก่อนหน้าการประชุมนาย Kuroda ผู้ว่าการ BOJ กล่าวว่าไม่ต้องการขยาย Band 
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังกมประชุม BOJ อัตราผลตอบแทนของ JGB ไม่ได้ปรับขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 

• อัตราผลตอบแทนระยะยาวของไทยปรับตัวลงบ้าง Yield ระยะ 10 ปีของไทยปรับตัวลงต่ า
กว่าระดับ 2% ตาม UST เป็นส าคัญ ซึ่งตลาดพันธบัตรไทยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆ โดยนัก
ลงทุนรอดูผลกาประชุม กนง. ในวันพุธนี้ ซึ่งตลาดาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ ซึ่งเปน็ Core Portfolio ของเรา ส่วนการลงทุนในพันธบัตรไทย
ยังคงเน้นการลงทุนในกองทุนที่มี Duration สั้น อย่าง TMB-T-ES-DPLUS เช่นเดิม
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• ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเลก็น้อย แม้ว่าผลการประชุม FOMC จะออกมาค่อนข้างเป็นบวกต่อตลาดหุ้น โดย Fed
ยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม รวมถึงยังไม่มีการปรับเพิ่ม Dot Plot แต่มีการปรับเพิ่มประมาณการณ์เศรษฐกิจ
และเงินเฟ้อขึ้น ขณะที่ผลการประชุม BoJ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม รวมถึงคงเป้าหมาย yield curve control ที่
ระดับ 0% แต่มีการปรับเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของ yield จากระดับ ±0.2% เป็น ±0.25% อย่างไรก็ตาม การที่ Fed
ตัดสินใจไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายด้านเงินทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัว
ลง และส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้การพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่นายโจ ไบเดน เข้ารบัต าแหน่งประธานาธิบดี จบลง
ด้วยความไม่แน่นอน นอกจากนี้ค่าเงินลีราของตุรกีที่อ่อนค่าลง ได้เพิ่มแรงกดดันต่อการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่

• ราคาทองค าฟื้นตัว ตามผลการประชุม Fed ที่ยังคงดอกเบี้ยต่ าเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ราคาน้ ามันปรับตัวลงแรง
จากแรงกดดันจากปริมาณน้ ามันดิบคงคลัง และจ านวนหลุมขุดเจาะน้ ามันในสหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้น

• ปัจจัยที่ต้องติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่
เข้มงวดขึ้น, การประชุม กนง. วันที่ 24 มี.ค., ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น PMI เบื้องต้น เดือน มี.ค. (24 มี.ค.), PCE
เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ (26 มี.ค.), ยอดค้าปลีก เดือน ก.พ. ของอังกฤษ (26 มี.ค.)

• ที่ประชุม FOMC มีมติเป็นเอกฉันท์ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0-0.25% รวมถึงคงวงเงินการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ที่ระดับ 1.20 แสนล้านดอลลารส์หรัฐฯต่อเดือน ตามการคาดการณ์ของตลาด ในส่วนของ Dot Plot หรือ
แนวโน้มดอกเบี้ยนั้น ค่ากลางยังคงชี้ว่า Fed ยังไม่มีการปรับแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นอย่างที่ตลาดกังวลก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ Fed ได้ปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ และปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% และ 3.3% จากระดับ
4.2% และ 3.2% ตามล าดบั ส่วนเงินเฟ้อปรับคาดการณ์ขึ้นเช่นเดียวกัน โดย Fed คาดว่า PCE ปีนี้จะขยายตัว
2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.8% ในประมาณการณ์ครั้งก่อน ก่อนที่จะชะลอลงเป็น 2.0% ในปี 2022 และ 2.1% ในปี 2023

• ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.1% และคงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ระดับ 8.95 แสน
ล้านปอนด์ตามการคาดการณ์ของตลาด โดย BoE มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ UK แต่ก็ย้ าว่า ยังไม่
มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรีบลดการผ่อนคลายทาการเงินเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นจากผลกระทบของโควิด-19

• ธนาคารกลางญ่ีปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.1% พร้อมทั้งยังคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี หรือการท า Yield Curve Control ที่ระดับ 0% แต่ปรับเพิ่มกรอบการเคลื่อนไหวให้กว้าง
ขึ้นจากระดับ ±0.20% เป็น ± 0.25% นอกจากนี้ BoJ ยังได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเข้าซื้อสินทรัพย์ โดยยกเลกิ
เป้าหมายการเข้าซื้อ ETF และ REITs แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการเข้าซื้อในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะของตลาด
นอกจากนี้ได้เพิ่มโครงการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในอัตราคงที่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน

• Fed ตัดสินใจไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายด้านเงินทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในขณะที่มีการระบาดของโควิด-
19 ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 31 มี.ค.นี้ ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น และอาจกระทบกับก าไรของกลุ่มธนาคาร
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ผ่านพ้นไปกับการประชุม Fed รอบส าคัญที่ผ่านมา โดย Fed ยังคงขาดของ QE ไว้แช่นเดิมและยังย้ าว่าอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายจะอยูใ่นระดบัต่ าไปอกีอยา่งนอ้ย 3 ปี นอกจากนี ้ค่ากลางของ Dot Plot ยังอยู่ที่เดิมซึ่งต่างจาก
การคาดการณข์องนกัลงทนุบางรายทีค่าดวา่คา่กลางดงักลา่วจะปรบัขึน้ในป ี2023 ท าใหหุ้น้กลุม่เทคโนโลยีปรับ
ขึ้นภายหลังการประชุม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดพันธบัตรยังคงมีอยู่ โดย UST10Y Yield ได้ปรับ
เพิ่มขึน้ในวนัถดัมาไปอยูท่ีร่ะดบั 1.74% ซึ่งเปน็ระดบัสงูสุดในปี 2021 ส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึง
การยกเลกิมาตรการลดการด ารงเงนิกองทนุของการถอืพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับธนาคารท าให้มีความกังวลว่า 
Yield จะปรับขึ้นเร็วจากการเร่งขายพันธบัตร อย่างไรก็ตาม UST10Y Yield ไม่สามารถปรับขึ้นไปได้มากนัก
เนื่องจากการระบาดของโควิดทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ
กลุ่ม Work From Home อีกครั้ง จึงเป็นที่มาของ Theme “Growth is Coming, Yield is not Running”

32,627.97 -0.46% 5.48% 6.60%
3,913.10 -0.77% 2.68% 4.18%
3,837.02 0.10% 5.52% 8.00%

14,621.00 0.82% 6.05% 6.58%
29,792.05 0.25% 2.85% 8.56%
2,012.21 3.13% 7.92% 11.50%
3,404.66 -1.40% -2.98% -1.97%

28,990.94 0.87% 0.04% 6.46%
49,858.24 -1.84% 1.54% 4.41%
1,563.96 -0.27% 4.49% 7.91%
879.02 -0.77% -0.92% 4.28%
61.42 -6.39% -0.13% 26.14%

1,745.23 1.05% 0.65% -8.07%
108.88 -0.14% 2.17% 5.45%
30.847 0.19% 2.37% 2.99%
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