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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% - 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการที่
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ยังคงแสดงท่าทีพร้อมออกมาตรการเพื่อสนับสนุนสภาพ
คล่องของตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แรงหนุนจากการที่ยอดค้าปลีกในเดือนพ.ค. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดตลอดกาล แม้จะเป็นการปรับตัวขึ้นหลังหดตัวแรงใน 2 เดือนก่อนหน้า 
และยังอยู่ในระดับที่ต่่ากว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ตลาดแรงงาน
สหรัฐฯ เผชิญความไม่แน่นอนก็ตาม 

o ส่าหรับปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการการเงินของไทยซึ่งมีโอกาส 
50% ที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายลง ส่าหรับปัจจัยต่างประเทศติดตามยอดค่าสั่งซื้อสินค้าคงทน
ของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดว่าจะฟื้นตัวแรงโดยได้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

o แนะน่าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส่าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะ
รุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน่า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
อย่างไรก็ตามต้องติดตามความรุนแรงของการระบาดในกรุงปักกิ่งอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงมี
มุมมองบวกกับ “หุ้นกลุ่มเทคโนโลย”ี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคโควิด-19 และ “หุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพ” ซึ่งยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว อย่างไรก็ดีอาจมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 
2/2563 และช่วงการประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนก.ค.

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ อยู่ในระดับทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน
หน้า แม้จ่านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันในเมืองใหญ่ๆ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในระดับ
มากกว่า 20,000 รายต่อวันต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่ 1.34% หลังนักลงทุนคลายกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง และอาจฟื้นตัวเร็วกว่า
คาดการณ์

ค่าแนะน่า:

แนะน่าให้นักลงทุนพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่ต้องการพัก
เงินแนะน่าลงทุนในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
สามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักในพอร์ทฟอลิโอ กองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการเยียวยาจากธนาคาร
กลาง อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควร
พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส่าคัญ
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งแม้จ่านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ยังเพิ่มข้ึนต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งโดยเฉพาะในสหรัฐฯ 
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ เอเชีย และยุโรป ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 2% - 3% จากแรงหนุน
ของธนาคารกลางที่ยังแสดงท่าทีพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ขณะที่ราคา
น้่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิต
น้่ามันและชาติพันธมิตรปฏิบัติตามข้อตกลงการลดก่าลังการผลิตได้เป็นส่วน
ใหญ่ รวมถึงได้แรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก

* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% - 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางของ
ประเทศต่างๆ ยังคงแสดงท่าทีพร้อมออกมาตรการเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่ราคาน้่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าความต้องการน้่ามันจะ
กลับมาหลังประเทศต่างๆ กลับมาเปิดด่าเนินการทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมถึงได้แรงหนุนจากการที่กลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตน้่ามันและชาติพันธมิตร (OPEC+) ด่าเนินตามมาตรการการลดก่าลังการผลิตอย่างเคร่งครัด 

ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวผสมผสานในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยอดค้าปลีกในเดือนพ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ตลอดกาล โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.7% mom อย่างไรก็ดีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการปรับตัวขึ้นหลังจากหดตัวแรง
ใน 2 เดือนก่อนหน้า และยังอยู่ในระดับที่ต่่ากว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เผชิญ
ความไม่แน่นอนอีกครั้งโดยจ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.51 ล้านคน สูงกว่าคาด
ที่ 1.3 ล้านคน และผู้ที่ขอสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ 20.5 ล้านคน สูงกว่าคาดที่ 19.8 ล้านคน บ่งบอกว่าแม้จะเปิด
เศรษฐกิจอีกครั้งแต่ก็ยังมีผู้ที่ว่างงานอยู่ ขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองใหญ่เช่นแคลิฟอร์เนีย เท็กซัส ฟลอริดา 
กลับมามีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ส่าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐฯ นั้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตว่า
เตรียมออกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

German ZEW Economic Sentiment ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้เศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนมิ .ย. ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและ
ดีกว่าคาดการณ์ แสดงถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศเพิ่มวงเงินใน
โครงการซื้อพันธบัตรอีก 1 แสนล้านปอนด์ และคงดอกเบี้ยที่ 0% เช่นเดิม แต่กล่าวว่าอาจปรับลดดอกเบี้ยลงต่่ากว่าระดับ 
0% โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษที่อยู่ภาวะชะลอตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญจีนกล่าวว่าจีนสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ในกรุงปักกิ่งได้แล้วหลังจ่านวนผู้
ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 30 – 40 คนต่อวัน อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่การส่งออกของ
ญ่ีปุ่นเดือนพ.ค. หดตัวมากกว่าคาดค่อนข้างมาก ท่าให้ญี่ปุ่นอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าคาดในไตรมาส 
2/2563 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างกาลและงดซื้อหุ้นคื นในปี 
2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยเสี่ยงในอนาคต รวมถึงให้ทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในช่วง 1-3 ปี
ข้างหน้าโดยค่านึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก แสดงถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

มิ.ย. 63

25 ,871.46      1.07% 2.05 % -8.22%

3,097.74        1.88% 1.88% -3.19%

3,269.10        3.83% 7.42% -11.20%

12,330.76      3.19% 6.42% -6.93%

22,478.79      0.78% 2.75 % -4.03%

1,5 82.80        0.77% 1.22% -6.88%

2,967.63        1.83% 4.5 2% -2.05 %

24,643.89      1.46% 7.97% -11.38%

34,731.73      2.85 % 7.18% -15 .42%

1,370.82        -0.85 % 2.10% -11.12%

649.81           1.82% 8.38% -4.68%

39.75             9.62% 12.00% -34.90%

1,743.87        0.76% 0.79% 14.93%

106.87           -0.47% -0.89% -1.60%

31.01             0.09% -2.5 2% 3.47%

0.69               -1.38% 6.30% -63.82%
1.34               4.91% 8.10% -9.88%
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