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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวไร้ทิศทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคง
รักษา momentum ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้น Apple ปรับตัวบวกจนท าให้ Market 
Cap ทะลุ 2 ล้านล้านเหรียญได้เป็นบริษัทแรกของสหรัฐ และหุ้น Tesla ที่ปรับตัวบวกท า
จุดสูงสุดใหม่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ งบฯไตรมาส 2/63 ของบริษัท Nvidia 
Corp ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ ที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดก็ดีกว่าตลาดคาด 
ซึ่งส่งผลให้ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดท า New High อีกครั้ง

• ส าหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่, พัฒนาการของประเด็นความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐและจีน, ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/63 ของสหรัฐ และท่าทีของ เฟด จากการประชุม 
Jackson Hole Symposium ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

• ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้เรายังคงมีมุมมองการ
ลงทุนที่ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้ เล็กน้อย

• ส าหรับการลงทุนในหุ้น: เรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่
แข็งแกร่ง, มีมูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และปัจจัยหนุนจาก MSCI EM 
Inclusion Effect โดยคาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

• นอกจากนี้เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุ่ม 
Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19นี้ 

• โดยแนะน าทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่
ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน 
ปรับตัวลดลง (ราคาขึ้น) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 0.64% และ -0.50% ตามล าดับ
หลังนักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับสู่ Risk off mode โดยหันกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์
ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลต่างๆ เช่นประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน และ
ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ

• ด้วยสภาพคล่องของตราสารหนี้ในตลาดที่ยังคงมีอยู่สูง อีกทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) 
จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ขณะที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้
จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาดเกิดความ
ผันผวนในบางช่วง ดังนั้นเราจึงมีมุมมองที่ เป็นบวกต่อตราสารหนั้ที่มีคุณภาพสูง 
เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับน่าลงทุน (IG) และพันธบัตรรัฐบาล 
(โดยเฉพาะในสหรัฐ) ที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมี
ความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดผสมผสานไร้ทิศทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ตลาดหุ้นยุโรป, ญ่ีปุ่นและไทย ปิดลบ ขณะที่ตลาดหุ้น
สหรัฐและจีนปิดบวก) โดยประเด็นหลักๆที่ตลาดกังวลคือ แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีความเสี่ยงและไม่
แน่นอน หลังรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กรรมการส่วนใหญ่ของ เฟด ยังคงกังวล
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสวิด –
19 ที่อาจน าไปสู่ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งรายงานดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเริ่ม Risk off และลดการลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงลง (ซึ่งดูได้จาก Bond Yield อายุ 10 ปีของสหรัฐที่ปรับตัวลง) อย่างไรก็ตามดัชนี Nasdaq และ S&P
500 ปรับตัวบวกท า New High สวนตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่ม Technology
หลังหุ้น Apple พุ่งขึ้นจนมีมูลค่าตลาด (Market Cap) ทะลุ 2 ล้านลา้นเหรียญได้เป็นบริษัทแรกของสหรัฐ ส าหรับประเด็นที่
ต้องจับตามในสัปดาห์นี้ได้แก่ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงตึงเครียด (หลังสหรัฐมีแนวโน้มที่จะโจมตี
บริษัทเทคโนโลยีของจีนเพิ่มเติม) ซึ่งรวมทั้งการทบทวนข้อตกลงการค้าเฟส 1 ที่ถูกเลือ่นออกไปไม่มีก าหนด, การประกาศ
ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/63 ครั้งที่ 2 ของสหรัฐ และผลการประชุมประจ าปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หรือ Jackson
Hole Symposium ในวันที่ 27 – 28 ส.ค.นี้ เพื่อหาสัญญาณนโยบายทางการเงินของเฟด

• เฟดเผยรายงานประชุมประจ าวันที่ 28-29 ก.ค. มีใจความว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของ
สหรัฐยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สูงมาก โดยคาดว่าทิศทางเศรษฐกิจในวันข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเสถยีรภาพของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการของเฟดยังมองว่า "มาตรการเยียวยาด้านการคลังรอบใหม่มีความจ าเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง“

• บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ประกาศว่าจะท าการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เฟส 3 ในเดือนก.ย. โดย
จะมีอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการมากถึง 60,000 ราย โดยการทดลองดังกล่าวจะมีขึ้นในสถานที่ราว 180 แห่งทั้งใน
สหรัฐและประเทศต่างๆ

• จ านวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 1.106 ลา้นรายใน
สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 923,000 ราย อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ใน
แนวโน้มลดลง หากเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งบ่งบอกถึงตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

• สภาพัฒน์ฯ เผยตัวเลข GDP ไทยในไตรมาส 2 แย่สุดในรอบ 22 ปี โดยหดตัว -12.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ -13% โดยการหดตัวดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดผสมผสานไร้ทิศทาง หลังมีกระแสความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ
และจีน ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักลงทุนบางส่วนเริ่ม Risk off
และลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัว
บวกท า New High สวนตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของหุ้นกลุ่ม Technology

27,930.33 0.00% 5.68% -2.13%
3,397.16 0.72% 3.85% 5.15%
3,259.75 -1.37% 2.69% -12.96%

12,764.80 -1.06% 3.67% -3.65%
22,920.30 -1.58% 5.57% -3.11%
1,604.06 -1.19% 7.22% -6.81%
3,380.68 0.61% 2.14% 10.84%

25,113.84 -0.27% 2.11% -10.91%
38,434.72 1.47% 2.20% -6.83%
1,299.26 -2.09% -2.20% -17.76%

715.19 0.22% 2.04% 3.91%
42.34 0.07% 4.36% -26.10%

1,940.48 -0.24% -1.79% 27.89%
105.8 -0.75% -0.03% -2.59%

31.552 1.34% 1.20% 5.29%
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