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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีความเคลื่อนไหว
ของดัชนีค่อนข้างผันผวน โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
แข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์จากแรงหนุนที่ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้น
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ และความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อการ
กลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งของประเทศต่างๆ อย่างไรก็ดีตลาดได้รับปัจจัยลบ
ในช่วงปลายสัปดาห์หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศ
ขยายเวลาห้ามการท าธุรกรรมกับหัวเหว่ยออกไปอีก 1 ปี และออกมาตรการที่จะถอดถอน
บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทดังกล่าว
ปราศจากการครอบง าจากรัฐบาล นอกจากนี้ความขัดแย้งยังท าท่าเพิ่มขึ้นหลังสภาประชาชน
แห่งชาติจีนได้เสนอกฎหมายที่จ ากัดการใช้สิทธิการชุมนุมในฮ่องกง ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจ
กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ดีเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดสงคราม
การค้าแบบรุนแรงเหมือนเดิมนั้นมีโอกาสค่อนข้างน้อย

o การลงทุนควรท าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงด้วยความผันผวนที่
ค่อนข้างสูง และระดับราคาพง โดยแนะน าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้น
ปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่
แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย”
ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจากจีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 0.66% จากระดับ 0.64% จากการที่นักลงทุนคลายความ
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 หลังหลายประเทศเริ่ม
กลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงเช่นกัน หลังมีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนที่คาดว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโนบาย โดยในวันพุธที่ผ่านมานั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติลดอัตราดกอเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าคาดการณ์ และปัจจัยกดดันด้านอัตราเงิน
เฟ้อยังไม่ได้รุนแรงมากนัก

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อพัก
เงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง ขณะที่ นัก
ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนที่
มีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ จุดประสงค์
การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาห้ามการท า
ธุรกรรมกับหัวเหว่ยออกไปอีก 1 ปี และออกมาตรการที่จะถอดถอนบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทดังกล่าวปราศจากการ
ครอบง าจากรัฐบาล นอกจากนี้ความขัดแย้งยังท าท่าเพิ่มขึ้นหลังสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้
เสนอกฎหมายที่จ ากัดการใช้สิทธิการชุมนุมในฮ่องกง ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจกระทบกับ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ดีเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าแบบ
รุนแรงเหมือนเดิมนั้นมีโอกาสค่อนข้างน้อย

* ผลตอบแทนรวม (Total Return)
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีดัชนีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์จากแรงหนุนที่ว่าวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 นั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ และความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อการกลับมาด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งของประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวของเศรฐษกิจโลก อย่างไรก็ดีตลาดได้รับปัจจัยลบ
ในช่วงปลายสัปดาห์หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นโดยสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาห้ามการท าธุรกรรมกับหัว
เหว่ยออกไปอีก 1 ปี รวมถึงออกมาตรการที่จะถอดถอนบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าบริษัทดังกล่าวปราศจากการครอบง าจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซึ่งตลาดมองว่าเป็นการมุ่งเป้าหมายไปยังบริษัทของจีน 
นอกจากนี้ความขัดแย้งยังท าท่าเพิ่มขึ้นหลังสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้เสนอกฎหมายที่ระบุให้ฮ่องกงต้องด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับย่อซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง ซึ่งน่าจะสร้างสร้างความไม่
พอใจให้กับสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้จีน หากจีนใช้มาตรการเพื่อจัดการกับ
ผูป้ระท้วงและจ ากัดการเคลื่อนไหวตามระบอบประชาธิปไตยในฮ่องกง

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างผสมผสาน โดยจ านวนผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอีก 2.44
ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.4 ล้านคน ท าให้ในรอบ 9 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ตกงานแล้วเกือบ 40 ล้านคน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
รายได้ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และอาจท าให้การบริโภคของสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งการบริโภคนั้นมีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ใน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขณะที่คาดการณ์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการเดือนพ.ค. ออกมาดีกว่าที่คาด ซึ่ง
อาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ 3 – 6 เดือนข้างหน้า ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มกลับมามี
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังสหรัฐฯ ยังคงห้ามการท าธุรกรรมกับหัวเหว่ยต่อไปอีก 1 ปี และผ่านร่างกฎหมายที่จะถอด
ถอนบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปราศจากการครอบง าของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ

ยุโรปผ่านข้อตกลงในการที่จะออกตราสารหนี้อีกจ านวน 5 แสนล้านยูโร เพื่อใช้ส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรปออกมาผสมผสาน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อภาคการผลิตและบริการ (ประมาณการณ์ครั้งแรก) ของยูโรโซนดีกว่าคาดการณ์ แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของเยอรมนี
ออกมาแย่กว่าคาดการณ์

สภาประชาชนแห่งชาติจีนเสนอกฎหมายที่ระบุให้ฮ่องกงต้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็วภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับย่อซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงซึ่งมีโอกาสท าให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 
ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8% yoy น้อยกว่าคาดที่ 4% yoy แต่มาจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น

พ.ค. 63 มิ.ย. 63

24,465 .16      3.43% 0.78% -13.40%

2,95 5 .45       3.27% 1.67% -7.78%

2,905 .47        5 .03% -0.04% -21.25 %

11,073.87      5 .82% 1.95 % -16.42%

20,388.16      1.75 % 0.96% -12.97%

1,477.80        1.65 % 0.94% -13.07%

2,813.77        -1.87% -1.5 0% -7.63%

22,930.14      -3.44% -6.60% -18.18%

30,672.5 9      -1.37% -9.03% -25 .42%

1,303.97        1.84% 0.31% -15 .5 5 %

5 87.65           -1.45 % -3.5 0% -14.14%

33.25             12.98% 76.49% -45 .5 5 %

1,734.68        -0.5 2% 2.86% 14.33%

107.64           0.5 4% 0.43% -0.89%

31.90             -0.5 1% -1.40% 6.45 %
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