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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกยังปรับตัวลดลงแรงโดยยังคงได้รับแรงกดดันจาก
ความกังวลของนักลงทุนที่วิตกว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แม้ว่าธนาคารกลางและรัฐบาลของ
ประเทศขนาดใหญ่เช่นสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงจีนจะออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส นอกจากนี้ตลาดหุ้นในสัปดาห์ปรับตัวขึ้นลงด้วย
ความผันผวนที่สูงมาก

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดย
ในปัจจุบันระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่สามารถยอมรับ
ความเส่ียงได้อาจปรับลดความเส่ียงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง

o ส าหรับผู้ที่รับความเส่ียงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมา
แรงและเร็วนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอน
ยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด 
จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจากจีนมี
โอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความ
กังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังนักลงทุนเทขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อหันมาถือเงินสด โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และไทยปรับตัวผันผวนอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อ
พักเงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง 
ขณะที่ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุน
ในกองทุนที่มีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักได้
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ดัชนี Dow Jones ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์
เดียวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 โดยปรับตัวลดลงแรงกว่า 17%
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เกิดความผันผวนอย่าง
หนักหลังนักทุนพากันเทขายเพื่อถือเงินสด

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น
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ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักๆ ยังคงมาจากการที่นักลงทุน
กังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่ง
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในจีน แต่การระบาดในประเทศอื่นๆ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคาร
กลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก และรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก จะออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสดังกล่าว

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อบรรเทาผผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ โดยกลับมาด าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีกครั้ง โดยจะซื้อพันธบัตร และ Agency 
MBS ด้วยวงเงินกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แทรกแซงตลาดพันธบัตรเพิ่มเติมอีกกว่า 5 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มหลักทรัพย์ในการซื้อเช่นพันธบัตรเทศบาล นอกจากนี้ยังปรับลดสัดส่วนการกันส ารอง
ของธนาคารพาณิชย์ลง และลดอัตราเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ลงเพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจจะมีสภาพ
คล่องเพียงพอในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ปรับลดดอกเบี้ยลงฉุกเฉิน 0.5% เหลือ 0.25% ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในยุโรปเตรียม
ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดรัฐบาลเยอรมนีเตรียมผ่านงบประมาณกว่า 
150,000 ล้านยูโรเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนก าลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้ อย่างไร
ก็ดียังคงต้องระวังการกลับมาระบาดวงกว้างอีกครั้งหลังประชาชนกลับมาเดินทาง
ขณะที่ตลาดกองทุนรวมตราสารหนี้ในไทยผันผวนหนักหลังผลตอบแทนกองทุนตราสารหนี้ในไทยปรับตัว
ลดลงอย่างผิดปกติ จึงท าให้นักลงทุนเกิดความกังวลและเทขายกองทุนตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการเพื่อดูแลสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ต่อเนื่อง 
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19,173.98 -17.30% -24.54% -32.81%
2,304.92 -14.98% -21.98% -28.66%

293.04 -2.05% -21.99% -29.53%
8,928.95 -3.28% -24.91% -32.61%

16,552.83 -5.04% -21.71% -30.03%
1,283.22 1.71% -15.07% -25.45%
2,745.62 -4.91% -4.68% -9.98%
9,118.67 -5.51% -11.49% -18.35%

29,915.96 -12.28% -21.88% -27.48%
1,127.24 -0.15% -15.91% -28.65%
530.88 -8.80% -16.84% -22.87%
22.63 -29.52% -49.64% -62.26%

1,498.65 -2.04% -5.49% -1.23%
110.93 3.08% 2.82% 2.14%
32.53 2.29% 3.07% 8.55%
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