
30 5
+

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• ความผันผวนในตลาดหุ้นลดลง โดย UST Yield เริ่มนิ่ง หุ้นทั้งกลุ่ม Reopening และ Growth
กลับมาปรับตัวขึ้นทั้งคู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ราคาปรับตัวลงมา
มากขณะที่ UST10Y Yield เริ่มปรับตัวลงบ้างจาการ Price Out การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับกาแพร่ระบาดของโควิดทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป กลับมาเป็นที่กังวลอีกครั้ง
หนึ่ง ส่วนหุ้นกลุ่ม Reopening ยังคงปรับขึ้นบ้างจากค ากล่าวของนาย Powell ที่ย้ าว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ฟื้นตัวมามากและวันนึงอาจมีการลดปริมาณ QE ลง ประกอบกับการอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์ซื้อหุ้นคืนได้และจ่ายปันผลได้มากขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นต้นไป เนื่องจากผล Stress Test 
เป็นที่น่าพอใจ 

• หุ้น Growth มีโอกาสกลับมาในดือน เม.ย. หลังจากพ้นช่วงการปรับพอร์ตสิ้นเดือน ตลาดหุ้นจะเริ่ม
เข้าสู่ Earning Season อีกครั้งรวมทั้ง UST10Y Yield มีแนวโน้มปรับตัวลงชั่วคราวจากแรงซื้อของ
นักลงทุนสถาบันและราคาน้ ามันที่เริ่มทรงตัวโดยตลาดคาดว่า OPEC+ อาจกลับมาพูดถึงการลด
ก าลังการผลิตอีกครั้งหนึ่งการประชุมปลาบสัปดาห์นี้ 

• หุ้นจีนยงัปัน่ปว่นจากมาตรการภาครัฐ หุ้นจันทั้ง A-Share และ H-Share ปรับตัวลงจากหลายปัจจัย 
โดยปัจจัยที่ส าคัญคือท่าทีของรัฐบาลจีนที่ต้องการควบคุมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใน
จีน และการที่ กลต. ของสหรัฐฯ สามารถถอดถอนหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้
หากบริษัทจีนไม่ท าตามกฎระเบียบ ท าให้การลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นยังต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ 

• SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ หุ้นขนาดใหญ่เริ่มทรงตัวตาม Yield ที่เริ่มนิ่ง รวมทั้งราคาน้ ามันที่
ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยยังยืนอยู่เหนือระดับ 1,560 จุด ได้ ส่วนหนึ่งจากการที่รัฐบาลจะเริ่ม
เปิดประเทศอีกครั้งหนึ่ง

• แนะน าทยอยลงทุนใน TMBUSBLUECHIP และ ONEUGG ส่วนตลาดหุ้นจีนให้ถือครองการลงทุน 
ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว สามารถทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GCORE, 
TMBGQG และ TMBAGLF ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปหลายประเทศ

• การระบาดของไวรสัสง่ผลให ้UST10Y Yield ปรับตัวลง หลังจากที่เหตุการณ์ส าคัญอย่าง
การยกเลิกการผ่อนคลาย SLR และ Fed Testimony ผ่านพ้นไป อัตราผลตอแทนระยะ
ยาวเริ่มปรับตัวลงอีกครั้งโดยนักลงทุนได้เริ่ม Price Out เรื่องการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไปพอสมควร ประกอบกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด
ได้กลับมาอีกครั้งจึงเป็นแรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มปรับตัวลง แต่ทั้งนี้ การ
ปรับตัวลงอาจเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจาก รัฐบาลนายไบเดนจะเร่งการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าซึ่งอาจท าให้อัตราผลตอบแทนเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่ง
หลังของปี การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวจึงต้องเฝ้าระวัง

• Credit Spread ของ HY และ IG ปรับตวัลง ขณะที่ Spread ของ EM Bond ยังปรับตัวขึ้น 
โดยการลงทุนในพันธบัตรประเภท HY และ IG ของสหรัฐฯ ยังน่าสนใจเนื่องจากหลาย
ส านักได้มีการปรับประมาณการการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ขึ้น ขณะที่พันธบัตรฝั่ง EM 
ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในตุรกีท าให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากทั้ง
ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร 

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวลงทั้ง Curve โดยเป็นไปตามการปรับตัวลง
ของ UST ประกอบกับทาง กนง. ปรับลดประมาณการเติบโดของ GDP ไทยลง จึงท าให้มี
แรงซื้อพันธบัตรระยะยาวจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาท าให้ Yield ระยะ 10 ปี ปรับตัว
ลงประมาณ 6 bps ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• แนะน าทยอยสะสมกองทุน TMB-ES-GSBOND และ TMBGINCOME ทีมีการกระจาย
การลงทนุในหลายประเทศ ซึ่งเปน็ Core Portfolio ของเรา ส่วนการลงทุนในพันธบัตรไทย
ยังคงเน้นการลงทุนในกองทุนที่มี Duration สั้น อย่าง TMB-T-ES-DPLUS เช่นเดิม
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)
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• ตลาดหุ้นปิดผสมผสาน โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ก่อน แม้ว่าจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ยังมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่นักลงทุนยังมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาด ทั้งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการเร่งกระบวนการฉีดวัคซีน ส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ยังคงมี
ผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมราคาหุ้นกลุ่ม cyclical ทั้งจากเหตุการณ์เรือ
บรรทุกสินค้าขนาดยักษ์เกยตื้นที่คลองสุเอซ ที่ส่งผลบวกต่อราคาน้ ามันในปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง รวมถึงการที่ Fed
ประกาศยกเลิกข้อห้ามการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลส าหรับธนาคารพาณิชย์ ท าให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัว
เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่หุ้นจีน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ยังเผชิญ sentiment เชิงลบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมการ
ผูกขาดทางการค้าของทางการจีน การผ่านข้อกฎหมายให้ถอดถอนหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ
สหรัฐฯ รวมถึงแรงเทขายอย่างหนัก จาก Hedge Fund ที่ถูก Margin Call

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลง จากดัชนี core PCE ของสหรัฐฯออกมาต่ ากว่าคาด ช่วย
ลดความกังวลด้านแรงกดดันเงินเฟ้อลง ขณะที่ราคาทองค าปรับตัวลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า

• ปัจจัยที่ต้องจับตา การเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 3 ล้านล้านเหรียญของนายโจ ไบเดน (31 มี.ค.), ประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงของจีน

• ดัชนี Composite PMI เบื้องต้น เดือน มี.ค. ของประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป ที่ดัชนี
composite PMI ของยูโรโซน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.5 จุด ดีกว่าตลาดคาดที่ระดับ 49.1 จุดเป็นอย่างมาก และ
นับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ที่ดัชนีฯกลับมาสู่โซนขยายตัว ขณะที่ดัชนีฯของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.4 จุด สู่ระดับ
59.1 จุด ส่วนดัชนีฯของญ่ีปุ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 จุด สู่ระดับ 48.3 จุด ยังอยู่ในโซนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) เดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.6%YoY ตามคาด จากระดับ 1.4% ในเดือนก่อน
หน้า ส่วน core PCE ที่เป็นเป้าหมายของ Fed อยู่ที่ระดับ 1.4%YoY ต่ ากว่าเดือนก่อนและที่ตลาดคาดที่ระดับ 1.5%

• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ จัดท าโดย Ifo เดือน มี.ค. ของเยอรมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าคาดเป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่
ระดับ 96.6 จุด ดีกว่าคาดที่ระดับ 93.2 จุด นับเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี

• กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ระดับ 0.50% ตามคาด อย่างไรก็ตาม ธปท.ได้ปรับลดประมาณการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงสู่ระดับ 3.0% จากระดับ 3.2% ในประมาณการณ์ครั้งก่อน

• ดุลการค้าของไทย เดือน ก.พ. เกินดุลเล็กน้อยที่ระดับ 7 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ ต่ ากว่าคาดว่าเกินดุล 1,539 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯเป็นอย่างมาก อันเป็นผลมาจาก ยอดส่งออกที่หดตัว 2.6%YoY แย่กว่าคาดว่าหดตัว 2.4% ขณะที่
ยอดการน าเข้าขยายตัวกว่า 22.0%YoY ดีกว่าคาดที่ระดับ 11.1% เป็นอย่างมาก

• เรือขนส่งขนาดยักษ์ Ever Given ที่จุตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า 20,000 ตู้ เกยตื้นขวางคลองสุเอซ ซึ่งเป็นเส้นทางการ
ขนส่งทางทะเลที่ส าคัฐของโลก ท าให้เรือขนส่งอื่นๆไม่สามารถผ่านได้ มีเรือบรรทุกสินค้าตกค้างเป็นจ านวนมาก และ
ส่งผลให้ราคาน้ ามันปรับขึ้นเป็นอันมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว ล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

ตลาดหุ้นเริ่มทรงตัวในสัปดาห์สุดท้ายของดือน มี .ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางเหตุการณ์ส าคัญที่หลากหลาย ขณะที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลงจากการแพร่ระบาดของ Covid ที่เริ่มกลับมาอีกครั้ง
โดยเฉพาะในยุโรปทีบ่างประเทศอย่างฝรั่งเศสต้องขยายระยะเวลาล็อคดาวน์ออกไป ส่วนในสหรัฐฯ การแพร่ระบาด
เริ่มกลับมาเป็นประเด็นแม้ว่าทางการจะเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ส่วนหนึ่งเนื่องจากประชาชนเดินทางไป
ท่องเทีย่วในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิประกอบกบัหลายๆ รัฐเริม่ผอ่นคลายมาตรการควบคมุ แต่ทั้งนี ้การปรบัตวัลงของอตัรา
ผลตอบแทนไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนาย Powell ยังคงกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
มากในงานแถลงต่อสภา (Fed Testimony) ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นาย Powell ยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าวันนึง Fed 
คงตอ้งลดปรมิาณการท าQE ท าใหเ้กดิแรงขายท าก าไรในตลาดหุน้ออกมาบา้ง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าแรงขายท า
ก าไรจะเบาบางลงหลงัเริม่ตน้เดอืน เม.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่เข้าสู่ช่วง Earning Season อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็น
โอกาสอันดีในการทยอยสะสมหุ้นที่มีการเติบโตสูงเพื่อต้อนรับไตรมาส 2/64 นี้ 

33,072.88 1.36% 6.92% 8.06%
3,974.54 1.57% 4.29% 5.82%
3,866.68 0.77% 6.33% 8.84%

14,748.94 0.88% 6.98% 7.51%
29,176.70 -2.07% 0.73% 6.31%
1,984.16 -1.39% 6.42% 9.95%
3,418.33 0.40% -2.59% -1.58%

28,336.43 -2.26% -2.22% 4.06%
49,008.50 -1.70% -0.19% 2.63%
1,574.86 0.70% 5.22% 8.66%
861.42 -2.00% -2.91% 2.19%
60.97 -0.76% -0.42% 25.22%

1,732.52 -0.73% -0.09% -8.74%
109.64 0.70% 2.88% 6.19%
31.065 0.71% 3.10% 3.72%
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