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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• โควิดสายพันธุ์ใหม่กดดันบรรยากาศการลงทุน ดัชนีตาดหุ้นโลก (MSCI All Country Index) ปรับตัวลง
เล็กน้อย โดยถูกกดดันจากภาวะไวรัสโควิดกลายพันธุ์ท่ีประเทศอังกฤษ จนน าไปสู่การ lockdown และสร้าง
ความกังวลให้กับนักลงทุนท่ัวโลกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะกลับมาถดถอยอีกครั้ง เน่ืองจากทางสหรัฐฯ ยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการกระตุ้นทางการคลังได้

• ดัชนี Nasdaq ยังปรับตัวขึ้นแม้ว่าพลัง Tesla จะหมดไป การแพร่กระจายของไวรัสกลับมาส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นท่ีได้ประโยชน์จากการ work from home ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัว
ขึ้นสวนทางดัชนีอื่นๆ นอกจากน้ี ดัชนียังได้รับแรงส่งจากการปรับขึ้นของหุ้น Apple จากข่าวท่ีทาง Apple จะ
มารุกธุรกิจรถยนต์ EV โดยในสัปดาห์ท่ีผ่านมาหุ้น Apple ปรับตัวขึ้น 4.20%

• อังกฤษและยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ได้ แม้ว่าตลาดหุ้นยุโรปจะถูกกดดันจากไวรัสสายพันธุ์
ใหม่ แต่ท่ามกลางข่าวร้ายย่อมมีข่าวดี โดยทางการอังกฤษและยุโรปได้บรรลุขอ้ตกลง Brexit อันเป็นของขวัญ
วันคริสมาสให้แก่ชาวโลกและเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจของท้ังสองฝั่งเพ่ือลดผลกระทบของไวรัสท่ีมีต่อภาวะ
เศรษฐกิจ 

• แจ๊ค หม่า งานเข้า Ant ถูกสั่งระงับการท าธุรกรรมที่เหมือนธนาคาร Internet Industry ของจีนถูกกดดันจาก
มาตรการภาครัฐ หลังจากท่ีทางการสั่งห้าม Ant ด าเนินธุรกิจท่ีเหมือนธนาคาร ซ่ึงท าให้หุ้น Alibaba ปรับตัว
ลงแรง และส่งผลกระทบต่อดัชนี H-Share ขณะท่ีดัชนี A-Share ทรงตัว แต่หุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพสะกลุ่ม
ธนาคารปรับตัวขึ้นจากค ากล่าวของทางการจีนท่ีจะไม่ควบคุมการปล่อยสินเช่ืออย่างเข้มงวดเพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด 

• หุ้นไทยกลับมาแต่บางตัว SET Index ปรับลงแรงในวันจันทร์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส แต่กลับขึ้นมาที่
จุดเดิมหลังจาก ศบค. ไม่มีนโยยาบ lockdown ประเทศ แต่ท้ังน้ี การกลับมาของ SET Index น้ันถูกผลักดัน
จากหุ้นบางตัว เช่น DELTA และ BAY เท่าน้ัน ขณะท่ีดัชนี SET50 โดยรวมปรับตัวลงจากากรปรับลงของหุ้น
กลุ่ม Energy, Banking, Retail รวมถึง Tourism 

• แนะน าทยอยเพิ่มการลงทุนในกองทุนหุ้นทั้งหมด เนื่องจากราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาแล้ว ประกอบกับ ปธน. 
ทรัมป์ได้ลงนามบังคับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในที่สุด จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมกองทุนหุ้น
เทคโนโลยี และจีน เป็นต้น  

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี เคลื่อนไหวทรงตัว แม้ว่าจะมีการ
ระบาดของไวรัสในวงกว้าง แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวกกลับไม่ปรับตัวลงมาก
นัก เนื่องจากนักลงทุนมองว่ายิ่งมีการระบาดของไวรัสมากเท่าใด ทางการสหรัฐฯ ก็มี
แนวโน้มที่จะออกมาตรการกระตุ้นมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนดังกล่าวอาจไม่สามารถไปได้ไกลมากเนื่องจาก Fed ยังคงเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อ
ปล่อยสภาพคล่องต่อเนื่อง  

• ความคาดหวังเงินเฟ้อกลับมาปรับขึ้นทันที หลังจากที่ ปธน. ทรัมป์ ยอมลงนามใน Covid
Relief Bill เพื่อไม่ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานและประชาชนชาวอเมริกันต้องหมดไป 
นอกจากนี้ ทั้งนายทรัมป์ และนางเพโลซี ยังมีความเห็นตรงกันส่วนหนึ่งว่าขนาดของเช็คที่
ส่งมอบให้กับประชาชนควรมากกว่า 600 ดอลลาร์ ดังนั้น ตลาดจึงมองว่ามีความเป็นไปได้
ที่ภายหลังปีใหม่ สภาคองเกรสอาจจะมีการพูดกันถึงการออกมาตรการทางการคลังชุด
ใหม่เพิ่มเติม จึงส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 

• Spread ของพันธบัตรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ รวมทั้ง EM Bond ยังมีแนวโน้ม
ปรับตัวลงในปีหน้า ในระยะสั้น Spread ของ Credit Asset ดังกล่าวอาจปรับขึ้นมาได้บ้าง
ตามสถานกาณ์โควิดที่ร้อนแรงมากขึ้น แต่ในระยะกลางถึงยาว Spread มีแนวโน้มปรับตัว
ลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว  

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะ 1 –10 ปี ปรับตัวลง 1 – 3 bps จาก
สถานการณ์โควิดในประเทศ และการที่ ธปท. ปรับประมาณการเศรษฐกิจปีหน้าลง 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG พร้อมทั้งทยอยซื้อ
กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม 
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

• ตลาดหุ้นโลกพักฐาน ปิดผสมผสานในสัปดาห์ก่อน หลังจากที่สภาครองเกรสของสหรัฐฯได้เห็นชอบมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯไปแลว้ และถูกส่งต่อให้ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนาม ซึ่งในตอน
แรกทรัมป์ปฏิเสธที่จะลงนาม เนื่องจากเห็นว่าเงินช่วยเหลือน้อยเกินไป ก่อนที่จะลงนามในท้ายที่สุด อีกหนึ่งปัจจัยที่
ขับเคลื่อนตลาดคือ การเจรจาการค้า Brexit ที่สามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันได้ทันก่อนเส้นตาย 31 ธ.ค. 63
ส่วนปัจจัยกดดันการลงทุนยังเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังรุนแรงอยู่ทั่วโลก ขณะที่หุ้น
เทคโนโลยี มีปัจจัยกดดัน หลังจากที่ทางการเริ่มสอบสวนการผูกขาดการค้าของ Alibaba รวมถึงความตึงเครียด
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งจะกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

• ในส่วนการลงทุนทางเลือก ราคาน้ ามัน และอสังหาฯ REITs ได้รับปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่
เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในไทย ที่การแพร่ระบาดของโควิดกลับมาเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้ง ขณะที่ราคาทองค า บวก
เล็กน้อย จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด

• ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี คาดว่าบรรยากาศการลงทุนจะเป็นไปอย่างเงียบเหงา ปัจจัยที่จะต้องติดตาม สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดทั้งในไทย และทั่วโลก รวมถึงพัฒนาการวัคซีน ที่เริ่มมีการอนุมัติ และฉีดให้ประชาชนมากขึ้น
รวมถึงกรณี Brexit ที่แม้จะได้ข้อตกลงการค้าเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ต้องติดตามการโหวตผ่านเป็นข้อกฎหมาย

• ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 9 แสนล้านดอลลารส์หรฐัฯ
และแผนงบประมาณวงเงิน 1.4 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐฯ ซึ่งทรัมป์ขู่ใช้สิทธิ Veto ปฏิเสธการลงนามผ่านเป็นกฎหมาย
ในตอนแรก เนื่องจากเห็นว่าวงเงินน้อยเกินไป โดยเฉพาะการให้เงินช่วยแก่คนอเมริกันจ านวน 600 ดอลลาร์ ซ่ึงทรมัป์
มองว่าจ านวนเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งสดุท้ายทรัมป์ก็ยอมลงนาม และกล่าวว่าทางสภาคองเกรสจะ
โหวตเพื่อเพิ่มจ านวนเงินช่วยเหลือต่อไป

• การเจรจาการค้า Brexit สามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างอังกฤษ และ EU ได้ในมี่สุด หลังจากที่ตอนแรกมี
แนวโน้มว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ทันก่อนเส้นตายวันที่ 31 ธ.ค. นี้ โดยหลังจากนี้ทั้งทางอังกฤษและ EU จะต้องน า
ข้อตกลงไปโหวตผ่านเป็นข้อกฎหมายต่อไป

• ยุโรปได้เริ่มท าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในยุโรปแล้ว ทั้งนี้ยุโรปได้สั่งซื้อวัคซีนจาก Pfizer และ
BioNTech จ านวน 300 ล้านโดส โดยวัคซีนจ านวน 12.5 ล้านโดส ได้ส่งถึงยุโรป และกระจายไปฉีดให้กับประชาชน
หลายๆประเทศในยุโรปพร้อมกัน ภายในปีนี้

• บริษัทเทคโนโลยีของจีนได้รับแรงกดดัน หลังจากที่ทางการจีนได้เริ่มกระบวนการสอบสวน Alibaba ถึงประเด็นการ
ผูกขาดทางการค้า นอกจากนี้ทางการจีนยังมีค าสั่งให้ Ant Group บริษัทลูกของ Alibaba ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ใหม่ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจการให้สินเชื่อ ประกัน และการให้บริการ wealth management
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุน้แทบทัง้โลกชกักระตกุในสปัดาหก์อ่นจากความวติกเรื่องการแพร่ระบาดของ
โควดิทีร่นุแรงมากขึ้นเรือ่ยๆ โดยเฉพาะการกลายพนัธุข์องเชือ้ไวรัสในประเทศอังกฤษ 
และมีการพบเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศอื่นอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยังไม่สิ้น
หวังโดยบรรยากาศการลงทนุยงัมีปจัจยับวกจากการเจรจา Brexit ที่ทางองักฤษและ
ยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนสิ้นปี ประกอบกับ ปธน. ทรัมป์ มือแข็งแต่ใจอ่อน
ยอมลงนามบังคับใช้มาตรการกระตุ้นต่อต้านโควิด ดังนั้น จังหวะนี้เราจึงต้อง “ใส่หุ้น
เต็มเหนี่ยว” เพื่อรองรับปีใหม่อันสดใสก่อนที่จะเสียโอกาสส าคัญไป

30,199.87 0.07% 1.89% 5.82%
3,703.06 -0.17% 2.25% 14.62%
3,543.28 -0.07% 1.45% -5.39%

13,587.23 -0.32% 2.23% 2.55%
26,656.61 -0.40% 0.84% 12.68%
1,778.41 -0.83% 1.34% 3.31%
3,396.56 0.05% 0.14% 11.36%

26,386.56 -0.42% 0.17% -6.40%
46,973.54 0.03% 6.40% 13.86%
1,486.31 0.27% 5.54% -5.92%
816.14 -0.82% 3.23% 18.58%
48.23 -2.05% 5.98% -13.35%

1,883.46 0.11% 5.99% 24.13%
103.43 0.13% -0.84% -4.77%
30.087 0.88% -0.57% 0.40%
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