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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่พักฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลง 2% - 3% หลังนัก
ลงทุนกลับมากังวลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในสหรัฐฯ รวมถึง
ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ตลาดยังได้รับแรง
กดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายปันผลและการ
ซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ อีกด้วย ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.9% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัว 5.4% ในปีหน้า (จากเดิมในเดือนเม.ย. 
ที่คาดจะหดตัว 3% ปีนี้ และฟื้นตัว 5.8% ปีหน้า) โดยมีเพียงจีนประเทศเดียวที่ยังสามารถ
ขยายตัวได้ 1% ในปีนี้ และขยายตัวแรงที่ 8.2% ในปีหน้า

o ส าหรับปัจจัยติดตามสัปดาห์นี้ได้แก่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเดือนมิ.ย. ทั้งภาคการผลิตและภาค
บริการของจีน และการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เป็นต้น

o แนะน าผู้ลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยส าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้และลงทุนระยะยาวมองว่าหากตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน 
อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอนยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะ
รุนแรงหรือยาวนานเพียงใด จึงแนะน า “ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน”
อย่างไรก็ตามต้องติดตามความรุนแรงของการระบาดในกรุงปักกิ่งอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีมุมมอง
บวกกับ “หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด-19 และ “หุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพ” ซึ่งยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว อย่างไรก็ดีอาจมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2563
และช่วงการประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 
จากการที่จ านวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 รายใหม่ต่อวันในเมืองใหญ่ๆ เร่งตัวขึ้น
ท าจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องโดยอยู่ในระดับมากกว่า 40,000 รายต่อวันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่ 
1.27% หลังนักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจากการที่ธนาคารแห่งประเทศปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ลง โดยคาดว่า
จะหดตัว 8.1% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัว 5% ในปีหน้า แย่กว่าคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะหดตัว 
5.3% ในปีนี้ และฟื้นตัว 3% ในปีหน้า เนื่องจากแรงกดดันจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่
หดตัวแรง

ค าแนะน า:

แนะน าให้นักลงทุนพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยผู้ที่ต้องการพัก
เงินแนะน าลงทุนในบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
สามารถพิจารณาทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักในพอร์ทฟอลิโอ กองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการเยียวยาจากธนาคาร
กลาง อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควร
พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกพบกับการพักฐาน โดยปรับตัวลดลง 2% 
หลังนักลงทุนกลับมากังวลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ 
รวมถึงประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกครั้ง ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการปรับประมาณการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกลงของ IMF และเตือนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่อาจจะช้ากว่าที่
คาดการณ์ไว้

* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

ยุ โ ร ป

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่พักฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวลดลง 2% - 3% หลังนักลงทุนกลับมากังวลสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในสหรัฐฯ รวมถึงประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่จ านวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วอีกครั้ง ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายปันผล
และการซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ อีกด้วย ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลก
จะหดตัว 4.9% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัว 5.4% ในปีหน้า (จากเดิมในเดือนเม.ย. ที่คาดจะหดตัว 3% ปีนี้ และฟื้นตัว 5.8% ปี
หน้า) โดยมีเพียงจีนประเทศเดียวที่ยังสามารถขยายตัวได้ 1% ในปีนี้ และขยายตัวแรงที่ 8.2% ในปีหน้า ขณะที่คาดว่า
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มยูโร และญ่ีปุ่นนั้นจะหดตัวลงแรง 8%, 10.2% และ 5.8% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัวในปี
หน้าที่ 4.5%, 6% และ 2.4% ตามล าดับ ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
จะหดตัวลง 2% ปีนี้ ก่อนจะขยายตัวแรง 6.2% ในปีหน้า และคาดเศรษฐกิจไทยหดตัว 7.7% ในปีนี้ จากผลกระทบด้านการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก ก่อนจะฟื้นตัว 5% ในปีหน้า

จ านวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 ในหลายเมืองใหญ่เช่นเท็กซัส แคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และอริโซนา ยังคงเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องและท าสถิติสูงสุดใหม่ โดยอยู่ในระดับเกิน 40,000 คนต่อวัน ซึ่งท าให้นักลงทุนกลับมากังวลว่าจะกระทบต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นธนาคารกลางล่าสุดที่ออกมาตรการก าหนดมาตรการส าหรับการ
จ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 หลังก่อนหน้านี้ธนาคารกลางในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกหลายธนาคารออกมาตรการเพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด-19

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของยูโรโซนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง น าโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้ง
ภาคการผลิต และภาคบริการ ในเดือนมิ.ย. (ประมาณการณ์) ที่ออกมาสูงกว่าคาดและปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 
นอกจากนี้ความคาดหวังทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเยอรมนีในเดือนมิ.ย. รวมถึงสภาวะในการด าเนินธุรกิจของเยอรมนีใน
เดือนมิ.ย. ก็ดีกว่าคาดการณ์และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน

ยอดค้าปลีกของญ่ีปุ่นเดือนพ.ค. หดตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยหดตัวลง 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และแย่กว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ดีดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. ที่หดตัวลง 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 8.1% ในปีนี้ ก่อนจะฟื้นตัว 5% ในปีหน้า แย่กว่าคาดการณ์
เดิมที่คาดว่าจะหดตัว 5.3% ในปีนี้ และฟื้นตัว 3% ในปีหน้า เนื่องจากแรงกดดันจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่หดตัวแรง
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12,089.39            -1.96% 4.34% -8.75%

22,512.08            0.15% 2.90% -3.89%

1,577.37              -0.34% 0.88% -7.20%

2,979.55              0.58% 5.13% -1.48%

24,549.99            -0.08% 7.89% -11.45%

35,171.27            1.27% 8.53% -14.35%

1,330.34              -2.95% -0.91% -13.74%

651.78                  0.41% 8.82% -4.29%

38.49                    -3.17% 8.45% -36.96%

1,771.29              1.57% 2.37% 16.74%

107.22                  0.33% -0.57% -1.28%

30.92                    -0.27% -2.79% 3.19%

25,015.55           -3.31% -1.33% -11.26%

3,009.05              -2.86% -1.03% -5.96%

3,204.17              -1.86% 5.42% -12.85%

12,089.39            -1.96% 4.34% -8.75%

22,512.08            0.15% 2.90% -3.89%

1,577.37              -0.34% 0.88% -7.20%

2,979.55              0.58% 5.13% -1.48%

24,549.99            -0.08% 7.89% -11.45%

35,171.27            1.27% 8.53% -14.35%

1,330.34              -2.95% -0.91% -13.74%

651.78                  0.41% 8.82% -4.29%

38.49                    -3.17% 8.45% -36.96%

1,771.29              1.57% 2.37% 16.74%

107.22                  0.33% -0.57% -1.28%

30.92                    -0.27% -2.79% 3.19%

http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/fund_insight/-ugh-กองทุนตัวท็อปที่-tmb-advisory-แนะนำ?utm_source=linead&utm_medium=home&utm_campaign=tmbmf&utm_term=mf7sep&utm_content=wm#content
Tel%20:%201558
https://www.tmbbank.com/howto/app/mutual-funds.php
tel:1558
http://www.tmbbank.com/tmbadvisory/?openregister=true
https://line.me/R/ti/p/@tmbadvisory
http://www.q.tmbbank.com/
https://www.tmbbank.com/AdvisoryPlanning#call
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/

