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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแรงเทขายหลังมีข่าวฉาว
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวบวกสวนหุ้น
กลุ่มอื่นๆ หลังนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับในการลงทุนระยะยาว ท าให้มีแรงซื้อ
กลับหลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับฐานต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้จนท าให้ Valuation 
ปรับตัวลดลง 

o อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนอยู่ในสัปดาห์นี้  โดยต้องติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของวิด-19 ในยุโรป, การเจรจา Brexit ที่ยังคงตกลงกันไม่ได้, 
ประเด็นการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ เกี่ยวกับการโต้วาทีทางนโยบายระหว่าง ปธน.ทรัมป์ และ
นายโจ ไบเดน รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ

o ด้วยสถานการณ์ความกังวลต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เรายังคงมีมุมมองการลงทุนที่
ระมัดระวัง โดยเราให้น้ าหนักการลงทุนในหุ้น น้อยกว่าตราสารหนี้

o โดยเรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการจัดการสถานการณ์
โควิดได้ดี, มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ) อีกทั้งยังมี
มูลค่า (PE) ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะที่เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้น
คุณภาพ (Quality Growth), หุ้นกลุม่ Technology และ Healthcare โดยแม้จะเป็นหุ้นกลุ่ม
ที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19 และ New Normal แต่เนื่องจาก Valuation ที่ปรับตัวขึ้นมา
สูงในช่วงที่ผ่านมา อาจท าให้เกิดแรงเทขายท าก าไรได้ในบางช่วง

o โดยแนะน าทยอยลงทุน เมื่อตลาดปรับตัวย่อ ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมี
ระยะเวลาการลงทุนที่ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

o อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมัน
ปรับตัวลดลง (ราคาเพิม่ขึ้น) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังนักลงทุนเข้าสู่ Risk off mode และ
หันกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ โดย Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐ และเยอรมันอยู่ที่ 
0.654% และ -0.530% ตามล าดับ

o โดยเรายังคงมีมุมมองว่า สภาพคล่องของในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าไปอีกสักระยะ ท าให้การลงทุนในตรา
สารหนี้ประเภทต่างๆ ยังคงมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัด
ช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มสูงขึ้น อาจท าให้ตลาด
เกิดความผันผวนในบางช่วง 

o ดังนั้นเราจึงมีมุมมองการลงทุนที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสาร
หนั้ที่มีคุณภาพสูง เช่น หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตต้ิงในระดับน่าลงทุน (IG)
และพันธบัตรรัฐบาล (โดยเฉพาะในสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีใน
สภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

o แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้, ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมีจุดประสงค์เพื่อพักเงินและไม่สามารถรับการขาดทุนเงินต้นได้ 
แนะน าพักเงินไว้ในบัญชีเงินฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อ
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ IG เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

o ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐาน และกลับเข้าสู่ Risk off Mode หลังได้รับแรงกดดันจาก 3 ปัจจัยหลักๆ  
คือ 1.การใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่สองในยุโรป นั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งล่าสุด
นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษก็ได้ประกาศ มินิ ล็อกดาวน์ เป็นเวลา 6 เดือน โดยขอให้พนักงานออฟฟิศ
ท างานที่บ้าน และได้สั่งให้ผับ บาร์ ร้านอาหาร และสถานที่รับรองอื่นๆ ปิดในเวลา 22.00 น. 2.แรงกดดันจากความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐ หลังพรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังคงมี
ความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับขนาดและขอบข่ายของมาตรการดังกล่าว (รีพับลิกันต้องการลดวงเงินช่วยเหลือคนว่างงาน
ลงสู่ระดับ 300 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ขณะที่เดโมแครตต้องการรักษาวงเงินดังกล่าวเอาไว้ที่ 600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์) และ 3 
รายงานที่ว่าธนาคารหลายแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารของยุโรปที่ร่วงลงสู่ระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงเทขายท่ามกลางผลกระทบ
จากภาวะอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ระดับต่ าทั่วโลก, หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับ
การโอนเงินผิดกฎหมายในภาคธนาคาร อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวบวกสวนทางกับหุ้นกลุ่มอื่นๆ หลังมีแรงซื้อ
กลับในช่วงปลายสัปดาห์จากการที่นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาว

o จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ประกาศเริ่มท าการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเฟส 3 โดยจะมีอาสาสมัครเข้าร่วม
ในโครงการมากถึง 60,000 ราย ซึ่งการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ของ J&J ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่
บริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาท าการทดลองวัคซีนโดยมีอาสาสมัครเพียง 30,000 ราย

o FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ เผยข้อมูลรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่ากว่า
2 ล้านล้านดอลลาร์ในระหว่างปี 2542- 2560 ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการท าธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบัน
การเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย โดยธนาคารชื่อดังอย่าง เอชเอสบีซี, เจพีมอร์แกน เชส, ดอยซ์แบงก,์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน ถูกระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าวนี้อยู่บ่อยครั้ง

o นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ เห็นพ้องแนวคิดที่จะโยกย้ายเงินที่เหลือหลายแสน
ล้านดอลลาร์จากกองทุนเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ไปช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสหรัฐ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิด
จากการที่สภาคองเกรสและท าเนียบขาวยังคงมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่

o คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดตามคาด รวมทั้งประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง
กว่าประมาณการเดิม โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 63 จะหดตัว -7.8% จากเดิมคาด -8.1% ส่วนปี 64 คาดว่าเศรษฐกิจไทย
จะขยายตัว 3.6% จากเดิมคาด 5%

ก.ย. 63

สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐาน และเข้าสู่ Risk off Mode โดย 3 ปัจจัยหลักๆ ที่กดดัน
ตลาดคือ 1.การใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่สองในยุโรป นั้นอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 2.แรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
ออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐ และ 3 รายงานที่ว่าธนาคาร
หลายแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวบวกสวน
ทางกับหุ้นกลุ่มอื่นๆ หลังมีแรงซื้อกลับในช่วงปลายสัปดาห์ 

ต.ค. 63

27,173.96 -1.75% -4.42% -4.78%
3,298.46 -0.63% -5.77% 2.09%
3,137.06 -4.47% -4.14% -16.24%

12,469.20 -4.93% -3.68% -5.89%
23,204.62 -0.67% 0.28% -1.91%
1,634.23 -0.74% 0.99% -5.06%
3,219.42 -3.56% -5.19% 5.55%

23,235.42 -4.99% -7.71% -17.57%
37,388.66 -3.75% -3.21% -9.37%
1,244.94 -3.37% -5.01% -21.20%

697.23 -4.14% -3.79% 1.30%
40.25 -2.59% -6.18% -29.20%

1,861.58 -4.58% -5.40% 22.69%
105.58 0.97% -0.31% -2.79%
31.59 1.57% 1.52% 5.42%
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