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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก
ความหวังของนักลงทุนที่ว่าภาครัฐของประเทศต่างๆ จะออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดีการลงทุน
ควรท าด้วยความระมัดที่มากขึ้น เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงด้วยความผันผวน
ที่สูงมาก

o แนะน าให้นักลงทุนประเมินจุดประสงค์การลงทุนและระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดย
ในปัจจุบันระดับความเส่ียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากไม่สามารถยอมรับ
ความเส่ียงได้อาจปรับลดความเส่ียงของพอร์ทการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง

o ส าหรับผู้ที่รับความเส่ียงได้และลงทุนระยะยาว มองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมา
แรงและเร็วนั้นก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตามจากการที่ความไม่แน่นอน
ยังสูง และไม่แน่ว่าผลกระทบของการระบาดของไวรัสจะรุนแรงหรือยาวนานเพียงใด 
จึงแนะน า “ค่อยๆ ทยอย” ลงทุน โดยมีมุมมองที่ “เป็นบวก” กับ “หุ้นจีน” เนื่องจาก
จีนมีโอกาสกลับมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนประเทศอื่นๆ หลังจากสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความ
กังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ประกอบกับ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าพร้อมออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
การระบาดอย่างเต็มที่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี 
ลดลงเช่นกันหลังธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายแบบฉุกเฉิน
ซึ่งมีผลในวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา

ค าแนะน า:

ส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ า สามารถเลือกลงทุนในเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อ
พักเงินจนกว่าความผันผวนในตลาดจะลดลงจากนั้นจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง 
ขณะที่ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ าถึงปานกลาง สามารถพิจารณาทยอยลงทุน
ในกองทุนที่มกีารลงทุนพันธบตัรรัฐบาลเป็นหลักได้ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถขาดทุนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ จุดประสงค์การลงทุน และระยะเวลาการลงทุนเป็นส าคัญ
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ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นแซงหน้าจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลก
แล้ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในรอบ
สัปดาห์นี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ พุ่งขึ้น 12.8% ซึ่งเป็น
การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2481 หรือในรอบ
กว่า 80 ปี

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*
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ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรป สหรัฐฯ ที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแซงหน้าจีนจน
มีจ านวนผู้ป่วยรวมเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา จากความหวังของนักลงทุนที่ว่าภาครัฐของประเทศต่างๆ จะออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมหาศาล โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีเฉล่ีย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ พุ่งขึ้น 12.8% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2481, ดัชนี 
S&P500 พุ่งขึ้น 10.3% และดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 9.10%
ขณะที่ผู้อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว 
โดยอาจย่ าแย่กว่าวิกฤตการเงินปี 2551 แต่มีโอกาสฟื้นตัวแรงในปีหน้าหากควบคุมการระบาดได้ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องจนส่งผลให้เกิดภาวะล้มละลาย

ปธน. ทรัมป์ลงนามมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ วงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็น
มาตรการเยียวยาที่มีวงเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐฯ 
โนวาร์ติสผู้ผลิตยารักษาโรคมาลาเรียกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่ายารักษาโรคมาลาเลียมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรคโควิด-19 โดยคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือน เพื่อผลิตวัคซีนที่ใช้ในการรักษาได้

ผู้น าสหภาพยุโรป (EU) ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดอีก 2 สัปดาห์ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในอิตาลี 
สเปน และฝรั่งเศสยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ร่วงลง 38.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ญี่ปุ่นยกเลิกฟรีวีซ่าชั่วคราวส าหรับผู้ที่เดินทางจาก 11 ประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จ านวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศ

มี.ค. 63 เม.ย. 63

21,636.78 12.84% -14.85% -24.18%
2,541.47 10.26% -13.97% -21.34%

310.90 6.09% -17.24% -25.24%
9,632.52 7.88% -18.99% -27.30%

19,389.43 17.14% -8.29% -18.04%
1,459.49 13.74% -3.40% -15.21%
2,772.20 0.97% -3.75% -9.11%
9,504.92 4.24% -7.74% -14.89%

29,815.59 -0.34% -22.15% -27.73%
1,099.76 -2.44% -17.96% -30.39%
557.28 4.97% -12.71% -19.03%
21.51 -4.95% -52.14% -64.13%

1,628.16 8.64% 2.68% 7.31%
107.94 -2.70% 0.05% -0.62%
32.607 0.24% 3.32% 8.81%
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