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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ดัชนีตลาดหุ้นโลกยังคงปรับขึ้น แต่ด้วยขนาดที่ลดลง ข่าวความคืบหน้าของวัคซีนเริ่มเป็น
เรื่องที่ตลาดการเงินโลกได้ตอบรับไปค่อนข้างมากแล้ว แม้ว่าจะมีบริษัทอื่นๆ เช่น Moderna
และ BioNTechได้ออกมาแถลงข่าวถึงความคืบหน้าของวัคซีนเช่นกัน แต่ตลาดไม่ได้
ตอบสนองเหมือนกรณีที่บริษัท Pfizer ออกมาแถลงข่าวเป็นครั้งแรก เนื่องจากผู้ร่วมตลาด
ตระหนักดีว่า ณ ปัจจุบัน วัคซีนยังไม่ได้มีการกระจายสู่สาธารณะชน และต่อให้มีการ
กระจายจะสามารถเข้าถึงทุกชนชั้นหรือไม่ 

• การ Rotation ยังมี แต่เป็น Value to Growth โดยหุ้นกลุ่ม Technology ที่ได้ประโยชน์
จากภาวะ Work Form Home กลับมาปรัยตัวขึ้นแรงอีกครั้ง เช่น Zoom, Shopify และ 
Netflix เป็นต้น ขณะที่หุ้นกลุ่มที่ ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ เช่น พลังงาน 
อุตสาหกรรม และธนาคารปรับตัวลง โดยเฉพาะหุ้นสายการบิน สะท้อนถึงภาวะ Sector 
Rotation จาก  Growth to Value ยังคงเกิดขึ้นได้ยากหากการแพร่ระบาดของไวรัสยังอยู่

• หุ้น Tesla พุ่งแรงมุ่งหวังเข้า S&P500 หลงัจากที่ได้ผิดหวังกันไปในช่วง Q3 ในที่สุด Tesla 
จะได้ฤกษ์เข้า S&P500 อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ ท าให้หุ้นพุ่งแรงไปใกล้ระดับ 500 
ดอลลาร์อีกครั้ง และส่งผลให้ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นตาม   

• ตลาดหุ้นไทยและเอเชียพุ่งแรงแซงหน้าสหรัฐ ฯ ความคืบหน้าของวัคซีนท าให้มีเงินทุนไหล
เข้าตลาด EM ซึ่งค่อนข้าง Laggard ตลาด DM มากในปีนี้ โดยตลาดไทยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการที่ ธปท. อนุญาตให้ ธพ. สามารถจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้ง 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการ Work From Home
เช่น กลุ่ม Technology ของสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งทยอยขายท าก าไรกองทุนที่ลงทุนใน
ตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วอย่าง ยุโรป และเอเชีย เช่นเดิม 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี ปรับตัวลงเร็วตอบสนองไวรัส 
หลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับขึ้นไปใกล้เคียงระดับ 1% ได้มีแรงซื้อจากนักลงทุนกลับ
เข้ามาโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสรอบใหม่ นอกจากนี้ ความขัดแย้ง
กันระหว่างนายมนูชินและนายโพเวลยังสร้างความสับสนให้กับตลาด ซึ่งการยกเลิกการต่อ
อายุโครงการ Emergency Lending Facility ยังรวมถึงวงเงินในการเข้าซื้อหุ้นกู้เอกชนอีก
ด้วย ท าให้พันธบัตรัฐบาลเป็นที่น่าสนใจลงทุนอีกครั้งหนึ่ง 

• มาตรการกระตุ้นทางการคลังอาจไม่แรง แม้ว่านายมนูชินจะกล่าวว่าทั้งสองพรรคจะ
กลับมาคุยกันเรื่องมาตรการกระตุ้นทางการคลังอีกครั้งหนึ่ง แต่ขนาดของมาตรการนั้น
อาจจะไม่มาก ซึ่งเบื้องต้นนายมนูชินคาดว่าจะเสนอเพียง 5 แสนกว่าล้านดอลลาร์เท่านั้น 
จึงท าให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลง และกดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้
ปรับตัวลงตาม

• Spread ของพนัธบตัรประเภท HY และ IG ของสหรฐัฯ ปรับตัวลงจนต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ย
ในรอบ 6 ปี บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นจากข่าวความคืบหน้าของวัคซีนท าให้ Spread 
ของหุ้นกู้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Spread อาจมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นแรงได้อีก
ครั้งเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสยังคงอยู่ 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยยังเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่ม
มีการขายพันธบัตรระยะสั้นบ้างจากการออกมาตรการของ ธปท. เพื่อลดการแข็งค่าของ
ค่าเงินบาท

• แนะน าทยอยขายท าก าไรกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้ง
ทยอยซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง หลังบริษัท Moderna ได้ออกมาเผย
ความส าเร็จในการพัฒนาวัคซีน ต่อเนื่องจากบริษัท Pfizer และ BioNTech ที่ออกมาเผยความคืบหน้าในช่วง
สัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่ออกมา
อ่อนแอกว่าคาด ประกอบกับความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้หลายๆรัฐต้อง
ออกมาประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ขณะที่ดัชนี Nasdaq ที่มีองค์ประกอบของหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีมาก ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชีย ได้ประโยชน์จาก fund
flow ที่ไหลเข้า ช่วยดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้

• ในส่วนสินทรัพย์ทางเลือก น้ ามันปรับตัวขึ้นแรง รับความหวังการพัฒนาวัคซีน ขณะที่ทองค าปรับตัวลง จากแรงเท
ขายสินทรัพย์ปลดภัย และ REIT ปรับตัวลงเล็กน้อย จากความกังวลมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่

• ปัจจัยที่ยังต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ยังต้องติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงความคืบหน้าในการ
พัฒนาวัคซีน จับตาการประชุม OPEC+ ซึ่งคาดว่าจะมีการชะลอเวลาปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามันออกไป
รวมถึงจับตาการประกาศ PMI โดยเฉพาะในยุโรปที่คาดว่าจะหดตัวแรงจากโควิด-19 ที่กลับมาระบาดหนัก

• มีข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนออกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลัง ล่าสุดเป็นคิวของ AstraZeneca ที่ร่วมพัฒนา
วัคซีนกับมหาวิทยาลัย Oxford ของอังกฤษ ออกมาเผยผลการทดลองวัคซีนเมื่อวันจันทร์ 23 พ.ย. ว่า วัคซีนที่ทั้งคู่
ร่วมกันคิดค้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 70%

• จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ทางการหลายๆแห่งต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด
มากขึ้น เช่นเดียวกับในสหรัฐฯ แม้ทีมงานของโจ ไบเดน จะยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะสั่งปิดเมืองทั่วทั้งสหรัฐฯ แต่หายๆ
รัฐได้ประกาศเคอร์ฟิว รวมถึงค าสั่งห้ามคนออกนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น เช่นเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ค และแคลิฟอร์เนีย

• ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง ยอดผู้รับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
• ตลาดหุ้นกลับมามีความหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อนคลายนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ที่มีการ

ออกมาเปิดเผยว่า จะเริ่มกลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง หลังหยุดชะงักไปตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน
วันที่ 3 พ.ย.

• ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหนือความ
คาดหมายของตลาด ขณะที่การประชุม กนง. ของไทย เมื่อ 18 พ.ย. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามคาด

• Tesla ถูกคาดหมายว่าจะถูกรวมค านวณในดัชนี S&P 500 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2020
• Amazon หนึ่งในบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเริ่มให้บริการธุรกิจขายยาตามใบสั่งแพทย์ทาง

ออนไลน์

พ.ย. 63

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นผันผวน ข่าวดีเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนเริ่มจางหายไป นักลงทุน
กลับมากังวลถึงการแพร่ระบาดของไวรัสทั่วโลกอีกครั้ง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่
จ านวนผู้ตดิเชือ้และผู้เสียชวีิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศอืน่ๆ นอกเหนือจาก
สหรัฐฯ และยุโรป พบการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อเช่นกัน ท าให้หุ้นกลุ่ม 
Work From Home กลับมาปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่ง และการสับเปลี่ยนจาก
หุ้นกลุ่ม Growth มายัง Value เริ่มลดลง

29,263.48 -0.73% 10.42% 2.54%
3,557.54 -0.77% 8.79% 10.11%
3,467.60 1.04% 17.22% -7.41%

13,137.25 0.46% 13.68% -0.84%
25,527.37 0.56% 11.10% 7.91%
1,727.39 1.42% 9.37% 0.35%
3,377.73 2.04% 4.75% 10.74%

26,451.54 1.13% 9.72% -6.17%
43,882.25 1.01% 10.77% 6.37%
1,389.34 3.18% 16.27% -12.06%

796.44 1.82% 8.78% 15.72%
42.42 5.00% 17.34% -24.29%

1,870.99 -0.96% -0.42% 23.31%
103.86 -0.74% -0.76% -4.37%
30.323 0.36% -2.73% 1.19%
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