
30 3

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

• Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกกดดันหลักๆ ด้วยสถานการณ์
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแรงเทขายท าก าไร
ออกมา (หลังจากหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นมาเร็วและแรงในช่วงก่อนหน้า) ขณะที่งบฯ ไตรมาส 2 
ของหลายๆบริษัทในกลุ่มนี้ ก็ออกมาดีกว่าตลาดคาด เช่น Tesla ที่ประกาศก าไรไตรมาส 2 
ออกมาดีกว่าตลาดคาด รวมทั้งมีก าไร 4 ไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งแรก ขณะที่ตลาดหุ้น
อินเดียเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงสุดในสัปดาห์นี้หลังประกาศงบฯออกมาดีกว่าคาด

• ส าหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คือ การประกาศ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐ 
(ตลาดคาดว่าจะหดตัว 34.1%) , การประชุม FED และการประกาศงบฯ ของบริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยีขนาดใหญ่ ได้แก่ Facebook, Amazon, Apple, Alphabet

• ด้วยสถานการณ์ความผันผวนที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เราจึงให้น้ าหนักการลงทุนในตรา
สารทุน น้อยกว่าตราสารหนี้

• ขณะที่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นจีน โดยในระยะสั้นมองว่าหุ้นจีน A-Share ยังมี Upside 
ขณะที่ในระยะยาวซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และผลจาก MSCI EM Inclusion Effect โดย
คาดว่าจะยังมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่อง 

• นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นคุณภาพ (Quality Growth),
หุ้นกลุ่ม Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์ในช่วงโควิด-19นี้ 

• โดยแนะน าทยอยลงทุน ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีระยะเวลาการลงทุนที่
ยาว (สามารถลงทุนได้ 3-5 ปี)

• สภาพคล่องใน Money Market Bond Fund ทั่วโลกยงัอยู่ในระดับสูง โดยสภาวะความผัน
ผวนในตลาดตราสารหนี้ค่อยๆ ลดลงหลังธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดสภาพคล่องจ านวน
มากเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตร
, และหุ้นกู้ต่างๆ (IG และ High Yield) ปรับตัวแคบลง (ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้น) อีก
ทั้งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักลงทุนยังคงแสวงหา
ผลตอบแทน (Search for Yield) จากการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง
พันธบัตรรัฐบาลที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงที่ดีในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความ
ผันผวนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19

• อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้จากบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีมากขึ้นอาจท าให้ตลาดเกิดความผันผวนในบางช่วง 

ค าแนะน า:
แนะน าให้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ , ระยะเวลาการลงทุน และจุดประสงค์การ
ลงทุนเป็นส าคัญ โดยหากมจีดุประสงคเ์พือ่พกัเงินและไมส่ามารถรบัการขาดทุนเงินต้นได้ แนะน า
พักเงินไว้ในบญัชเีงนิฝาก No Fixed แต่หากรับการขาดทุนเงินต้นได้ในบางช่วงเพื่อโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐ และหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีอันดับเครดิตเรตต้ิงในระดับ
น่าลงทุน (Investment Grade) เป็นหลัก
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* ผลตอบแทนรวม (Total Return)

*

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดจะได้รับปัจจัยหนุนจากข่าวความคืบหน้าของการ
พัฒนาวัคซีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรป โดยปัจจัยลบที่กดดันตลาดนั้นมาจากสถานการณ์ความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ท าให้นักลงทุนกังวลว่า ทั้งสองประเทศอาจ
ล้มเลิกการเจรจาการค้าต่อกัน นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายในหุ้นเทคโนโลยี และตัวเลขผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานสหรัฐออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่ากว่าคาด ขณะที่สัญญาทองค าพุ่งขึ้นท าสถิติปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี
เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่างๆ ส าหรับปัจจัยที่ต้อง
ติดตามในสัปดาห์นี้ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงาน
ที่ก าลังจะหมดอายุในวันที่ 31 ก.ค.นี้, ประกาศ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐ, การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่

• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1.416 ล้านรายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1.3 ล้านราย โดยตัวเลขดังกล่าวยังคง
มีจ านวนมากกว่า 1 ล้านรายเป็นสัปดาห์ที่ 18 ติดต่อกัน แม้ว่ารัฐต่างๆ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเปิด
เศรษฐกิจครั้งใหม่

• ผู้น า 27 ชาติของ EU บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร (8.55 แสนล้าน
ดอลลาร์) เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ EU จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยวงเงินดังกล่าว
ประกอบด้วยเงินให้เปล่าจ านวน 3.90 แสนล้านยูโร และเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ าจ านวน 3.60 แสนล้านยูโร

• มีรายงานว่าวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca (ผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษ) และมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด สามารถสร้างภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการทดลองในมนุษย์ได้ โดย AstraZeneca และ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ท าการทดลองวัคซีนในเฟสแรกกับอาสาสมัครจ านวนมากกว่า 1,000 คน ซึ่งพบว่า
ร่างกายสามารถผลิตแอนติบอดีและเม็ดเลือดขาวในการก าจัดเชื้อไวรัสโควิด-19

• ไฟเซอร์ อิงค์ (บริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ) และ BioNTech (บริษัทยาของเยอรมนี) เปิดเเผยว่า ทั้งสองบริษัทได้ท า
ข้อตกลงกับรัฐบาลอังกฤษในการส่งมอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จ านวน 30 ล้านโดสในปีนี้และปีหน้า โดยทั้งสอง
บริษัทระบุว่า จะมีการจัดส่งวัคซีนแก่รัฐบาลอังกฤษ ทันทีที่วัคซีนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• สหรัฐ สั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เมืองฮูสตัน โดยกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ
ขณะที่จีนได้ประนามรัฐบาลสหรัฐว่า ใช้ข้ออ้างต่าง ๆ ในการจ ากัด คุกคาม และปราบปรามนักวิชาการจีนในสหรัฐ
รวมทั้งตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเฉิงตูในอีก 2 วันถัดมาเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์
ของทั้งสองประเทศตึงเครียดมากขึ้น
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สรุปประเด็นส าคัญในรอบสัปดาห์

Sentiment การลงทุนเริ่มกลับมาเป็นลบ  หลังสถานการณ์ความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐและจีน เริ่มกลับมาประทุอีกครั้ง โดยสหรัฐสั่งปิดสถานกงสุลจีนที่
เมืองฮูสตัน ขณะที่จีนก็สั่งปิดสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเฉิงตูเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่
ราคาทองค าพุ่งขึ้นท าสถิติสูงสุดในรอบ 9 ปี หลังมีแรงซื้อต่อเนื่องในฐานะที่เป็น
สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่างๆ 

26,469.89
3,215.63
3,310.89

12,838.06
22,751.61
1,572.96
3,196.77

24,705.33
38,128.90
1,340.92

686.31
41.29

1,902.02
106.14
31.698

-0.76% 2.55% -7.25%
-0.28% 3.72% -0.47%
-1.63% 2.38% -11.60%
-0.63% 4.28% -3.10%
0.24% 2.08% -3.83%

-0.06% 0.91% -8.62%
-0.54% 7.11% 4.81%
-1.53% 1.14% -12.36%
3.00% 9.20% -7.57%

-1.37% 0.14% -15.12%
-0.02% 5.78% -0.28%
1.33% 4.96% -28.53%
5.06% 7.46% 24.91%

-0.82% -1.48% -2.21%
-0.07% 2.57% 5.78%
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