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คําแนะนําการลงทุนสําหรับ เดือนมีนาคม 2564
ความคาดหวังตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจทีแข็งแกรงนําไปสูการคาดการณอัตราการเงินเฟอที่สูงขึ้น
สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้น กระทบตอหุนเติบโต (Growth Stock) และ
มีการเปลี่ยนไปลงทุนในหุนวัฎจักร (Cyclical Stock) ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนโดยรวม “เทา กับ
ดัชนีอางอิง”

 ใหน้ํ าหนัก ตลาดหุ นประเทศพัฒนาแลว “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็ก น อย” ใหน้ํ าหนัก ตลาดหุน ในกลุ ม
ประเทศเกิดใหม “สูงกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนัก ตลาดหุนไทย “เทากับดัชนีอางอิง” จากผลกระทบของตางประเทศเปนสําคัญ ไดแก อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและความผันผวนของตลาดการเงินโลก แตหุนไทยมีหุนไทยจัดวา
เปน Cyclical Stock ในอัตราสวนที่สูงกวาหุนประเทศพัฒนาแลว
ปริ ม าณพั น ธบัต รรั ฐ บาลและเอกชนในตา งประเทศที่ อ อกใหม เ พิ่ ม ขึ้ น จากมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจดานการคลัง อัตราเงินเฟอคาดการณเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจ
การทยอยรายงานประสิทธิภาพในการพัฒนาวัคซีนตานโควิด-19 ของบริษัทยา และวัคซีนที่มีการ
ฉีดในหลายประเทศ ใหน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้รวม “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”

 ตราสารหนี้ภ าครัฐตางประเทศ ใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย” และตราสารหนี้เอกชน
ตางประเทศ ใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิง”
 ตราสารหนี้ภาครัฐไทยและตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”
จากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก ขณะที่ Credit Spread ทรงตัว

จํานวนผูติดเชื้อรายใหมทั่วโลกคอนขางทรงตัวหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 ในหลาย
ประเทศ และความเปนไปไดที่จะมีการเปดการเดินทางระหวางประเทศเร็วขึ้น แตการปรับขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังเปนปจจัยกดดัน ใหน้ําหนักการลงทุนในกองทุน
อสังหาริมทรัพยรวม “เทากับดัชนีอางอิง”

 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ “เทากับดัชนีอางอิง”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไทย “เทากับดัชนีอางอิง”

ใหน้ําหนักการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ “มากกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”

 ความตึงเครีย ดในตะวันออกลาง ซาอุดิอาระเบีย ประกาศคงการลดการผลิต 1 ลานบารเรลตอวั น
จํากัดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต น้ํามัน และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะทํ าใหเกิด ความ
ตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้น ใหน้ําหนักการลงทุน “มากกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”
 ราคาทองคําผันผวนจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการแข็งคาของคาเงิน
ดอลลารในระยะสั้น ใหน้ําหนักการลงทุน “นอยกวาดัชนีอางอิงเล็กนอย”
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แบบจําลองน้ําหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได เดือนมีนาคม 2564

ประเภทสินทรั พย

ความเสี่ยงต่ํา
Strategic
Tactical

ความเสี่ยงปานกลาง
Strategic
Tactical

ความเสี่ยงสูง
Strategic
Tactical

ตราสารหนี้

56%

54%

36%

54%

10%

54%

หนี้ไทย

56%

54%

36%

54%

10%

54%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ตราสารทุน

39%

40%

59%

40%

84%

40%

หุนไทย

0%

1%

0%

1%

0%

1%

หุนต างประเทศ

39%

39%

59%

39%

84%

39%

การลงทุนทางเลือก

5%

6%

5%

6%

6%

6%

REIT ไทย

5%

5%

5%

5%

6%

5%

REIT ต างประเทศ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

น้ํามัน

0%

1%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

หนี้ตางประเทศ

ทองคํา
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(% ตอป)
คาความเสี่ยง
(%)

6.81%

8.35%

10.54%

6.03%

9.06%

13.29%

ผลการดําเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจําลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือน มีนาคม 2564

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดสวนการลงทุนขางตนเปนเพีย งตัวอยางคําแนะนําเบื้องตนในการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผูล งทุน ทั้งนี้ กอนการตัด สิ นใจ
ลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณปจจัย อื่นประกอบ เชน ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงคในการลงทุน ระยะเวลาที่ตองการใชเ งินเปนตน / ผลตอบแทนที่ค าดหวังและความผันผวน
คํานวณโดยใชขอมูล ยอนหลัง 17 ป ระหวาง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คํานวณโดยใข Thai BMA Government Bond ZRR 3 ป, Thai
BMA Corporate Bond เรตติ้ง A ขึ้นไป อายุ 3 ป และตราสารหนี้ตางประเทศ คํานวณโดยใช JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุนไทยคํานวณโดยใชดัชนี SET / หุน
ตางประเทศคํานวณโดยใช MSCI World Index สําหรับประเทศพัฒนาแลว และ MSCI Emergin Index สําหรับประเทศตลาดเกิดใหม /การลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช SET
REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev.
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สรุปภาวะเศรษฐกิจตางประเทศและในประเทศ เดือนกุมภาพันธ 2564

สถานการณไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จํานวนผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายใหมทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพัน ธ 2564 เพิ่มขึ้นเปน
115 ลานราย และ อัตราการเสียชีวิตอยูที่ประมาณ 2.2%
 จํานวนผูไดรับการฉีดวัคซีนตานโควิด-149 ประเทศทั่วโลก ณ วันที 28
กุมภาพันธ 2564 จํานวน 142.9 ลานราย หรือ 1.8% ของประชากรโลก
โดยเฉลี่ยแลวอัตราการฉีดอยูที 3.07 ลานโดสตอวัน
 องคก ารอาหารและยาสหรัฐ ฯ (FDA) อนุมัติวัคซีนของบริ ษัท จอห น สั น
แอนดจอหน สั น (J&J) ผูผลิ ต สั ญ ชาติ อเมริ กัน ที่ มีก ารรายงานผลการ
ทดสอบประสิท ธิภาพของวัคซีนตานโควิ ด-19 เฟสที่ 3 ประมาณ 66%
แตมีจุดเดนสําคัญ คือ ฉีดเพียง 1 โดส ตางจาก Pfizer และ Moderna ที่
ตองฉีด 2 เข็ม แตมีรายงานประสิทธิภาพที่สูงกวาประมาณ 95%
ประเทศสหรัฐฯ : เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสงสัญญาณเศรษฐกิจฟน ตัว
ต อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ม าตรการด า นการคลั ง ขนาดใหญ ไ ด ผ า นการ
พิจารณาของทั้งสองสภาในสัปดาหที่สองของเดือนมีนาคม

 เศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่องจากมาตรการชวยเหลือของรัฐบาลรอบที่ 2 การ
ตออายุโครงการชวยเหลือผูวางงาน การผอนคลายมาตรการเขมงวดใน
การดํ าเนิน ธุ รกิจหลัง จากจํ านวนผูติ ดเชื้อโควิด -19 รายใหมเ ริ่ม ลดลง
ตั้งแตชวงกลางเดือน มกราคม ที่ผานมา และภาวะดอกเบี้ยต่ํา สงผลให
ทั้งการบริโ ภคและการลงทุน ปรับตัวขึ้นทั้งภาคการผลิตและการลงทุ น
กอสรางบาน
 ในขณะที่ต ลาดแรงงานมี สัญ ญาณฟ น ตั ว โดยการจ า งงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐฯ เดือน มกราคม 2564 เพิ่มขึ้น 49,000 ตําแหนง อัตรา
การวางงานลดลงเปน 6.3% ของกําลังแรงงาน
 อั ตราเงิน เฟ อทั่ ว ไปปรั บขึ้ นแต ยั ง ต่ํ ากว าเป าหมายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ในเดือน มกราคม 2564 อัตราเงิเนฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานตางขยายตัว +1.4% (yoy) ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยในชวง 10 ปที่ผาน
มาที่ +1.7% (yoy) และ +2.0% ตามลําดับ ยังคงเอื้อตอการคงดอกเบี้ย
ในระดับต่ํา
 สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติรางมาตรการกระตุนเศรษฐกิจวงเงิน
1.9 ลานลานดอลลาร หรือที่เรียกวารางกฎหมาย "American Rescue
Plan Act of 2021" เพื่ อ เยี ย วยาประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากโควิด-19
 ความคืบหนาการฉีดวัคซี นในสหรัฐฯ ขอมูลจาก Our world in data ณ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2564 สหรัฐฯ มีการฉีดวัคซีนแลว 72.8 ลานโดส โดย
มีผู ไ ด รั บ การฉี ด วั ค ซี น แลว อยางน อ ย 1 โดส 48.44ลา นราย คิ ด เป น
14.5% ของประชากรสหรัฐฯ และผูที่ไดรับวัคซีนครบ 2 โดสแลว 23.7
ลานราย คิดเปน 7.1% ของประชากรสหรัฐฯ หรือ อัตราการฉีดวัคซีนอยูที่
ประมาณ 1.7 ลานโดสตอวัน สูงกวาการตั้งเปาหมายของคณะบริ ห าร
รั ฐ บาลประธานาธิ บ ดี โ จ ไบเดน ที่ 1.3 ล านโดสต อ วั น เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมาย 100 วัน 100 ลานโดสของประธานาธิบ ดีโจ ไบเดน จากการ
ประมาณการของ Bloomberg หากสามารถฉีดในระดับ 1.7 ลานโดสตอ
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วัน จะใชเวลาประมาณ 8 เดือนที่จะฉีดได 75% ของประชากรเพื่อใหเกิด
ภูมิคุมกันหมู
กลุมยูโร : การระบาดของโควิด-19 และมาตรการปดเมืองสงผลกระทบ
ตอภาคบริการเปนสําคัญ ในขณะที่ภาคการผลิตมีสัญญาณฟนตัวดี

 GDP ไตรมาส 4/2563 หดตัว -0.6% (qoq) และ -5.0% (yoy) จากไตร
มาสกอนหนาที่ขยายตัว +12.4% (qoq) และ -4.3% (yoy) ตามลําดั บ
ทั้งป 2563 เศรษฐกิจหดตัว -6.8% (yoy) จากการที่รัฐบาลหลายประเทศ
ในยุโรปใชมาตรการล็อกดาวนเพื่อควบคุมการระบาดรอบใหมของไวรัส
โควิด 19 ทั่วยุโรปที่รุนแรงโดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ ใ หมที่ มี
อัตราการแพรเชื้อเร็วกวาเดิมเปนปจจัยกดดันการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ผลกระทบจํากัดอยูที่ภาคบริการ ในขณะที่ภาคการผลิตและการสงออก
ยังฟนตัวได
 การระบาดโควิด-19 สงผลกระทบตอภาคบริการเปนหลัก ในขณะที่ภาค
การผลิตยังคงมีแนวโนมที่ดี โดยผลสํารวจผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการ
ผลิต (PMI Manufacturing) เดือน กุมภาพพันธ 2563 เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ
57.9 จุ ด โดยได ป จ จั ย บวกจากการความต อ งการซื้ อ สิ น ค า ทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
 การกระจายวั ค ซี น ของบริ ษั ท แอสตร า เซเนก า แก ป ระเทศสมาชิ ก ใน
สหภาพยุโรปตองลาชาไปจากเดิม ที่จะจัดสงวัคซีน 80 ลานโดสภายใน
ไตรมาสแรกป 2564 เหลือเพียง 31 ลานโดส จากปญหาดานการผลิต
 ความคื บ หน า การฉี ด วั ค ซี น ในสหภาพยุ โ รป ข อ มู ล จาก Bloomberg
รายงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปมีการฉีดวัคซีนแลว 32.7
ลานโดส คิดเปน 7.37% ของประชากรในสหภาพยุโรป โดยมีผูไดรับการ
ฉีดวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส คิดเปน 4.7% ของประชากรในสหภาพ
ยุโรป และผูที่ไดรับวัคซีนครบ 2 โดสแลว คิดเปน 2.4% ของประชากรใน
สหภาพยุโรป ซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนอยูที่ป ระมาณ 888,360 โดสตอวัน
จากการประมาณการของ Bloomberg หากสามารถฉีดในปริม าณตอ
โดสเชนนี้ จะใชเวลาประมาณ 23 เดือนที่จะฉีดได 75% ของประชากร
เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันหมู
ประเทศญี่ปุน : เศรษฐกิ จไดรั บผลกระทบจากการระบาดรอบใหม
นโยบายการเงินและการคลังยังคงผอนคลาย

 GDP ไตรมาส 4/2563 ขยายตัว +12.7% (qoq,saar) ชะลอตัวจากไตร
มาส 2/2563 ที่เรงตัวขึ้นมาที่ +22.7% (qoq,saar) โดยภาคตางประเทศ
เป น ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ผ า นการส ง ออกสิ น ค า และมี ผ ลบวก
ต อ เนื่ อ งไปยั ง การลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รให ข ยายตั ว ดี ขึ้ น ทั้ ง ป 2563
เศรษฐกิจหดตัว -4.8% (yoy) จากผลกระทบของโควิด-19 เปนหลัก
 การสงออกสินคามีทิศทางฟนตัวตอเนื่อง ในเดือน มกราคม 2564 เพิ่มขึ้น
+6.4%(yoy) ติดตอกันเปนเดือนที่ 2 ซึ่งการสงออกมีแนวโนมฟนตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะในแถบเอเซียที่ไดประโยชนจ าก
การสงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี
 การระบาดโควิด-19 สงผลกระทบตอภาคบริการเปนหลัก ในขณะที่ภาค
การผลิตยังคงมีแนวโนมที่ดี โดยผลสํารวจผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการ
ผลิต (PMI Manufacturing) เดือน กุมภาพันธ 2563 เพิ่มขึ้นมาที่ร ะดั บ
51.4 จุด และเปนเดือนแรกที่ดัชนีกลับมาอยูเหนือระดับ 50 จุด
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 ญี่ปุนอนุมัติใหใชวัคซีนตานโควิด-19 จากบริษัท Pfizer ที่พัฒนารวมกับ
Biotech อยางเปนทางการ โดยไดเริ่มฉีดใหกับบุคลากรทางการแพทย
เปนกลุมแรก ความคืบหนาการฉีดวัคซีนในญี่ปุน Bloomberg รายงาน
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ญี่ปุนมีการฉีดวัคซีนแลว 28,530 โดส เปนการ
ฉีดเข็มแรก คิดเปน 0.02% ของประชากรญี่ปุน โดยมีอัตราการฉีดวัคซีน
อยูที่ประมาณ 3,173 โดสตอวัน จากการประมาณการของ Bloomberg
หากฉี ด ในระดั บ นี้ จะใช เ วลามากกว า 10 ป ที่ จ ะฉี ด ได 75% ของ
ประชากรเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันหมู
ประเทศจีน : โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอลงสะทอน ก า ร ที่ ธ น า คา ร
กลางปรับนโยบายการเงินเปนกลาง

 โมเมนตัมทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเล็กนอย สะทอนผานดัชนีผจู ัดการ
ฝายจั ดซื้อ ภาคอุต สาหกรรม (PMI Manufacturing) เดือ น กุม ภาพั น ธ
2564 ที่รายงานโดยรัฐบาล (NBS) และเอกชน (Caixin) ลดลงมาที่ระดับ
50.6 จุด และ 50.9 จุด ตามลําดับ ซึ่งลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 3 สวน
หนึ่งเปนผลกระทบจากวันหยุดยาวในชวงเทศกาลปใหมของจีน
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มกราคม 2564
เรงตัวขึ้น 5.1 ลานลานหยวน จาก 1.7 ลานลานหยวนในเดือนกอน หรือ
เพิ่มขึ้นกวา 200% (mom) นําโดยการปลอยกูเงินหยวน เนื่องจากความ
ตองการเงินในชวงปใหมจีน แมวาธนาคารกลางจีน (PBOC) จะคงอัตรา
ดอกเบี้ย LPR อายุ 1 ป ที่ 3.85% ตอป และคงอัตราดอกเบี้ย LPR อายุ 5
ป ไวที่ 4.65% ตอป ซึ่งเปนการคงอัตราดอกเบี้ยติดตอกันเปนเดือนที่ 9
 ความคืบ หน าการฉี ดวั ค ซี น ในจีน ข อ มูล จาก Bloomberg รายงาน ณ
วันที่ 1 มี นาคม 2564 จีน มีก ารฉีดวัค ซีนแลว 40.5 ลานโดส คิ ดเป น
2.89% ของประชากรจีน โดมีอัตราการฉีดวัคซีนอยูที่ประมาณ 1.5 ลาน
โดสต อ วั น จากการประมาณการของ Bloomberg หากสามารถฉีด ใน
ระดับนี้จะใชเวลาประมาณ 3.6 ปที่จะฉีดได 75% ของประชากรเพื่ อให
เกิดภูมิคุมกันหมู
ประเทศไทย : กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ น มกราคม 2564 ได รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิ ด -19 โดยเฉพาะการใช จ า ย
ภาคเอกชน

 การระบาดรอบใหม ข องโควิ ด -19 สง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ เดื อ น
มกราคม 2564 โดยเฉพาะการใชจายในประเทศที่ลดลงอยางชัดเจน แต
การระบาดรอบใหมไมไดสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจเทาการระบาด
รอบแรก เพราะรัฐบาลไมไดใชมาตรการปดเมืองที่เขมงวดทั้งประเทศ แต
เลือกดําเนินมาตรการที่เขมงวดในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและปดบาง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 การบริโภคภาคเอกชนหดตัวลงสอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่
ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงหลังจากที่เรงการลงทุน
ในเครื่องจักรและอปุกรณไปกอนหนานี้
 การสงออกสินคากลับมาหดตัวแตเปนผลจากฐานสูงปกอน แตหากไม
รวมการสงออกทองคํา การสงออกสินคาขยายตัวบวกติดตอกันเปนเดือน
ที่ 2 ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคา โดยการสงออกสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมขยายตัวไดดี ในขณะที่ภาคการทองเที่ยวจากนักทองเที่ย ว
ตางประเทศยังคงหดตัวสูงถึง -99.8% (yoy) เนื่องจากมาตรการจํากั ด
การเดินทางระหวางประเทศที่ยังคงอยู
12 มีนาคม 2564

 อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน มกราคม 256 หดตัวนอยลงจากเดิอนกอนเปน 0.34% (yoy) เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลงอยางมากรวมถึงการปรับลด
ค า ไฟฟ า ผั น แปร (ft) ส ว นอั ต ราเงิ น เฟ อ พื้ น ฐานเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยเป น
+0.21% (yoy)
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) คงดอกเบี้ ย นโยบายที่ ร ะดั บ
0.50% ตอป เนื่องจากเปนระดับที่ผอนคลายเหมาะสมตอเศรษฐกิจ เอื้อ
ใหอัตราเงินเฟอกลับสูกรอบเปาหมาย และลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพ
ระบบการเงิน โดยมีความเห็นวาควรใชนโยบายที่ตรงจุด ไดแก ผลักดันให
สถาบันการเงินเรงปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหไดผล เรงรัดการใหสินเชื่อผาน
โครงการตางๆ เพื่อแกปญหาสภาพคลอง
ปจจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2564
ปจจัยตางประเทศ

 วันที่ 5 มีนาคม 2564 การประชุมสภาประชาชนแหงชาติจีน (NPC) เพื่อ
กําหนดนโยบาย ทิศทางเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เปาหมายตัวเลขเศรษฐกิจและการเงิน
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลัก ดังนี้

ที่มา : Bloomberg
ปจจัยในประเทศ

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย วันที่
24 มีนาคม 2564 คาดวา คณะกรรมการนโนบายการเงิ น จะคงอัตรา
ดอกเบี้ย RP 1 วัน ที่ 0.50% ตอป เนื่องเปนระดับที่ผอนคลาย และเอื้อตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาพื้นที่ของนโยบายการเงินที่มีจํากัด
และมุงใชนโยบายการเงินที่ตรงจุด

ตลาดตราสารทุนในประเทศ เดือนกุมภาพันธ 2564
เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัวผันผวน Sideways
กอนปดที่ 1,496.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น +2.03% (+29.80 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้

 กนง. มีม ติเอกฉันทคงดอกเบี้ย นโยบายที่ 0.50% และไมไดชี้ถึงความ
รีบเรงในการผอนคลายนโยบายเพิ่มเติม
 หุ น OR เข า มาซื้ อ ขายในตลาด และถู ก คั ด เลื อ กเข า สู ดั ช นี SET50 /
SET100 / MSCI โดยทันที
 เศรษฐกิจไทยหดตัว -4.2% YoY ในไตรมาส 4/2563 ซึ่ง ถื อ ว าดีก วาที่
ตลาดคาดการณ
 Bond Yield สหรัฐฯ พุงสูงขึ้นตอเนื่อง จากคาดการณเศรษฐกิจและเงิ น
เฟอของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แตการขึ้นมาของ Yield ในรอบนี้มาพรอมความ
ผันผวนที่ต่ํา จึงไมนากังวล
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 การสงออกของไทย เดือน มกราคม 2564 ขยายตัว +0.4% แตหากหัก
ทองคําออกไป จะเติบโตไดถึง +6.3% ชี้ถึงการฟน ตัวของเศรษฐกิ จจริ ง
อยางแข็งแกรง

แนวโนมตลาดหุนในประเทศ เดือนมีนาคม 2564

 ราคาน้ํามันทําจุดสูงสุดใหมอยางตอเนื่อง ตามหลังกระแส การเปดเมือง
และพายุหิมะในสหรัฐฯ

 การปรับขึ้นของ Bond Yield ทั่วโลกที่มีสาเหตุหลักมาจากคาดการณการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และเงินเฟอที่สูงขึ้น

 หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังการปรับตั ว
ขึ้นของหุน STA ในขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform
มากที่สุด หลังจากราคาหุนหลายตัวขึ้นมากอนหนานี้

 การปรับขึ้นของ Yield และเงินเฟอนี้ยังไมถึงระดับที่เคยเป นจุด ที่ Fed
เข มงวดนโยบายการเงิน ในอดีต จึงประเมิ นวานโยบายการเงิน ที่ผอน
คลายจะยังดําเนินตอไป สงผลบวกตอสภาพคลองทั่วโลกเชนเดิม

คาด SET Index แกวงตัวในกรอบ 1,450 – 1,580 จุด โดยมีปจ จัย ที่ ต อ ง
ติดตามอยางใกลชิด ดังตอไปนี้

 การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และความชัน Yield Curve มักเปนที่มา
ของจุดเริ่มตนในการปรับตัว Outperform ของหุน Value และ Cyclical
 การแจกจาย และการฉีดวัคซีนทั้งในและตางประเทศ จะเปนตัวเรงใหมี
การเปดประเทศ และมีการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น
 คาดการณ Fed จะไมมีก ารเปลี่ยนแปลงในเชิ งนโยบายในการประชุ ม
วันที่ 16-17 มีนาคม และคาดวาจะออกมาเนนย้ําถึงความจําเปนของการ
กลับมาของเงินเฟอ และความจําเปนของการซื้อสินทรัพยและคงดอกเบี้ย
ต่ําตอไป
 คาดการประชุมกนง. ในวันที่ 24 มีนาคม จะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่
0.5% แตอาจมีการปรับลดคาดการณ GDP ปนี้ลงเล็กนอย
As of 25 กุมภาพันธ 2564

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนกุมภาพันธ 2564

 YTD ของป 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.27% ในขณะที่ SET50
Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น +2.14% และ SETTRI Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
+3.55%
 Sector ที่มี Performance ที่ดีก วาตลาดหุน โดยรวม YTD ไดแ ก หมวด
ธุรกิ จการเกษตร หมวดอาหารและเครื่อ งดื่ ม หมวดธนาคารพาณิ ช ย
หมวดปโตรเคมี หมวดพัฒนาอสังหาริม ทรัพย หมวดพาณิชย หมวดสื่อ
และสิ่งพิมพ และหมวดขนสงและโลจิสติกส
 สําหรับ Sector ที่มี Performance แยก วาตลาดหุนโดยรวม YTD ไดแก
หมวดอิเล็กทรอนิกส หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด
บริการรับเหมากอสราง หมวดวัสดุกอสราง และหมวดการแพทย

ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนไทย เดือนมีนาคม 2564 เทากับดัชนีอางอิง
(Neutral)

ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนกุมภาพันธ 2564
Date
30/12/20
29/01/21
25/02/21
Change (Bps) MTD
Change (Bps) YTD

1M
0.27
0.30
0.45
0.15
0.18

3M
0.29
0.32
0.48
0.16
0.19

6M
0.32
0.37
0.5
0.13
0.18

1
0.36
0.41
0.52
0.11
0.16

2
0.39
0.45
0.64
0.19
0.25

3
0.47
0.52
0.75
0.23
0.28

4
0.53
0.62
0.89
0.27
0.36

5
0.61
0.71
1.08
0.37
0.47

7
0.89
0.94
1.4
0.46
0.51

10
1.28
1.30
1.77
0.47
0.49

15
1.46
1.55
2.13
0.58
0.67

20 2-10 Spread (bps)
1.72
89
1.82
85
2.37
113
0.55
0.65

 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบัต รไทย เดือ น กุ มภาพันธ ปรับ เพิ่ มขึ้ น อยา ง
รวดเร็วในทุกชวงอายุตราสาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
เพิ่มขึ้นมากกวาระยะสั้น ทําให 2-10 spread เพมขึ้นเปน 113 bps จาก
เดือน มกราคม [85 bps] และป 2563 [89 bps] จากปจจัยดังตอไปนี้

As of 25 กุมภาพันธ 2564

12 มีนาคม 2564
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ชะลอตัวและยังไมฟนตัวเต็มที่ ทําใหตลาดมีมุมมองเชิงลบตอภาพรวม
คาเชา อัตราการเชา และรายไดในไตรมาส 1 ปนี้ นอกจากนี้ การปรับขึ้น
ของอั ตราผลตอบแทนพัน ธบัตรรัฐ บาลไทยและทั่วโลกปรั บขึ้นอยา งมี
นัยสําคัญ สงผลให Yield Spread แคบลง

 Yield เฉลี่ย กองทุ น อสั งหาริม ทรั พยอยูที่ +5.78% และ Yield Spread
ปรับลงอยูที่ +4.0% แตยังคงสูงกวาคาเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต







การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ [UST] โดย UST 10 ป
แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ป ที่ 1.61% จากป 2563 ที่ 0.92% และเดือน
มกราคม ที่ 1.06% โดยราคาน้ํามันปรับสูงขึ้นอยางรวดเร็วแตะระดับ 65
ดอลลาร สหรั ฐ ต อ บาร เ รล, การเร ง ฉี ด วั ค ซี น และ มาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจขนาดใหญของไบเดน ทําใหนักลงทุนเทขายพันธบัตรระยะยาว
เพิ่อลดความเสี่ยงเงินเฟอจะเรงตัวสูงขึ้นในชวงเศรษฐกิจสหรัฐฟนตัว
ขณะที่ปจจัยในประเทศมาจาก การประมูลพันธบัตรในเดือน กุมภาพันธ
ที่เ พิ่ ม ขึ้ น และแนวโน ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณพั น ธบั ต รตามความ
ตองการใชจายของภาครัฐ ทําใหนักลงทุนชะลอการเขาซื้อพันธบัตรระยะ
ยาว
นัก ลงทุนตางชาติข ายสุ ท ธิพัน ธบัตรไทยรวมมากกวา 4,800 ลานบาท
โดยเปนพันธบัตรระยะยาวมากถึง 6,400 ลานบาท

 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย 10 ป เพิ่ มขึ้น ไปอยู ที่ 1.77%
(26/02/2564) จาก 1.28% (30/12/2563)
แนวโนมตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดือนมีนาคม 2564แนะนํา
น้ําหนักการลงทุนเทาดัชนีอางอิง (Neutral)

 คาดตลาดเคลื่อนไหว Sideways และอาจฟนตัวขึ้นได เนื่องจากรัฐบาล
ผอนปรนมาตรการควบคุม อยางไรก็ตามปจจัยเศรษฐกิจและการปรับขึ้น
ของอัตราผลตอบพันธบัตรอาจยังกดดันอยู
 ปจจัยวัคซีน ราคา และ Yield Spread ยังคงเปนปจจัยหนุนในระยะยาว
จึงแนะนําทยอยซื้อเมื่อตลาดยอตัวลง
 ปจจัยเสี่ยงยังคงอยู หากการระบาดรอบใหมยาวนานมากขึ้น, มารตการ
ปดเมืองและประเทศเปนระยะ และเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรงกวาคาด

ตลาดตราสารทุนตางประเทศ
ภาวะตลาดหุนตางประเทศ เดือน กุมภาพันธ 2564

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือน มีนาคม 2564



ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนมีโอกาสผันผวนโดยมีความ
เสี่ย งจากอัตราผลตอบแทนปรับ สูงขึ้น จากปจจั ย ต างๆ อาทิ เ ชน การ
เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ แนวโนมการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณพันธบัตรทําใหนักลงทุนชะลอการเขาซื้อพันธบัตรระยะยาว
ของภาครัฐ



หุนกูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน : คาด Credit Spread ทรง
ตัวแมวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชว ง
เดือน กุม ภาพัน ธ เนื่องจากในชวงตนป 2564 มีหุนกูเอกชนทยอยครบ
กําหนดขณะที่การเสนอขายหุนกูเอกชนในตลาดแรกและตลาดรองมีไม
เพียงพอกับความตองการของนักลงทุน

ใหน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้ไ ทย เดือนมีนาคม 2564 นอยกวา
ดัชนีอางอิงเล็กนอย (Slightly Underweight)

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ ละกองทรัสตเ พื่ อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย เดือน กุมภาพันธ 2564

ที่มา : Bloomberg 25 กุมภาพันธ 2564

 ตลาดหุนโลก MSCI ACWI ปรับตัวขึ้น +3.8% ในเดือน กุมภาพันธ 2564
 สัญญาณเงินเฟอในหลายมุมจากทั้งราคาสินคาโภคภัณฑที่ปรับตัวขึ้นใน
ทั้งพลังงาน ทองแดง และสินคาเกษตร การขาดแคลนสินคาในหลายดาน
และการอั ด ฉี ด ทางการคลั ง 1.9 ล า นล า นสหรั ฐ ส ง ผลให นั ก ลงทุ น
คาดการณถึงเงินเฟอปรับตัวขึ้น นอกเหนือจากนั้นความกังวลตอปจจัยใน
ดานสงครามเริ่มสูงขึ้นเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริม โดยกดดันตอหุนกลุมที่
มี valuation ที่ค อนขางสู งและถูก ผลัก ดัน ขึ้ น มาด วยสภาพคลอ งที่ ล น
ตลาด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ป ที่ปรับตัวขึ้นจาก
สัญญาณเงินเฟอไปอยูเ หนือ 1.5% ใกลเคียงกับ Dividend Yield ของ
S&P500 และสภาพคลองในตลาดที่ลดลง

 ตลาดอสังหาริม ทรั พยไทยยั งคงปรับ ตัว ลงตอ เนื่อ งนับ จากต น ป จาก
ปจ จั ย กดดั น การระบาดระลอกใหม สงผลใหเ ศรษฐกิ จยัง อยู ในภาวะ
12 มีนาคม 2564
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ผ อ นคลายเร็ วขึ้ น ทํ าใหอัตราดอกเบี้ ยพัน ธบัต รรัฐ บาลทั่ วโลกปรับ ตัว
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบแงล บตอ สิน ทรั พยเสี่ย งเชน หุน และ
REITs ที่ผันผวนกับอัตราพันธบัตร
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 จํานวนผูติด COVID-19 ลดลง รวมกับมีการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ
มากขึ้น รัฐบาลเริ่มมีการเปดเมือง ทําให REITs ในกลุม ทองเที่ยว Retail
ไดรั บ ประโยชน และมี ก าร rotate ขายทํา กํ า ไร ออกจาก REITs ที่มี
growth ที่ ไ ด ป ระโย ชน จาก work from home เ ช น Data Centre,
Logistics

me an

ที่มา : Bloomberg 25 กุมภาพันธ 2564
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ที่มา : Bloomberg 25 กุมภาพันธ 2564

แนวโนมตลาด REITs เดือน มีนาคม 2564

me an

ที่มา : Bloomberg 25 กุมภาพันธ 2564

แนวโนมตลาดตราสารทุนตางประเทศ เดือน มีนาคม 2564

 แนะนํา Neutral หุนตางประเทศ โดยใหน้ําหนัก Slightly Underweight
หุนประเทศที่พัฒนาแลว และ Slightly Overweight สําหรับหุนประเทศ
เกิดใหม
 สถาณการณในตลาดพัน ธบัตรเปนสิ่งที่ตองจับตามองอยางใกลชิ ดจาก
ความต อ งการ short พั น ธบั ต ร 10 ป ที่ ส ง ผลให Repo rate ของ 10Y
Treasury ลงไปต่ําสุดถึง 4.25% ในวันที่ 4 มีนาคมที่ผานมา และ SLR
extension ที่จะหมดอายุใน 31 มีนาคมนี้ ซึ่งหากไมมีการตออายุคาดจะ
สงผลใหค วามต องการในพั น ธบัต ร 10 ปลดลงและอัตราผลตอบแทน
ปรับตัวขึ้นตอได
 ติ ด ตามนโยบายของจี น ในการประชุ ม “two session” ที่ จ ะพู ด ถึ ง
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม อาหาร และ
อื่นๆ โดยลาสุดจีนไดตั้งเปา GDP เติบโตมากกวา 6% ในป 2564 โดยเนน
ไปในดานคุณ ภาพของการเติบโตมากกวาปริม าณของการเติบโต โดย
เสริมของแข็งแกรงในดาน Supply Chain สงเสริมในดาน R&D ใหเติบโต
ปล ะ 7% โดยเน น Basic Research เติบ โต 10.6% และสงเสริ มธุรกิจ
SME

ตลาด REITs โลก

 แนะนําน้ําหนักการลงทุนเทาดัชนีอางอิง (Neutral)
 REITs ไดรับประโยชนจากฉีดวัคซีน การเปดเมือง นโยบายการเงินและ
การคลังที่ยังผอนคลายตอเนื่อง อยางไรก็ตามคาดวายังมีความผั นผวน
ควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล
 เนนลงทุนใน REITs ที่มีคุณภาพที่ดีมีหนั้สินต่ํา Barbell Strategy ลงทุน
ในหุนที่มี Growth ในระยะยาว มีแผนในการขยายธุรกิจ ไดรับประโยชน
จากรัฐบาล เชน ในกลุม Property Tech, Online Brokerage, Property
Management, และใน REITs ที่ไ ดรั บประโยชนจากการเปดเมือง เขน
โรงแรม และ Retail

ตลาดสินคาโภคภัณฑ - ตลาดน้ํามัน
ภาวะตลาดน้ํามัน เดือน กุมภาพันธ 2564

 ราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้น +17.01% ในเดือน กุมภาพันธ 2564 ราคาน้ํามัน
ปรับตัวขึ้นเปนสัญญาณนําเงินเฟอจากผลดานอุปทาน (Supply Side) ที่
OPEC+ คงการลดกําลังการผลิตเหนือกวาคาดและสภาพอากาศหนาว
ใน Texas และเศรษฐกิจที่คาดวาจะฟนตัวสงผลใหตลาดความตองการ
ใชคาดวาจะมากขึ้นดวย
แนวโนมตลาดน้ํามัน เดือน มีนาคม 2564

ภาวะตลาด REITs เดือน กุมภาพันธ 2564

 แนะนํ าน้ําหนักการลงทุนมากกว าดั ชนีอ า งอิง เล็ กนอ ย (Slightly
Overweight)

 ดัช นี Dow Jones Global Select REIT Index ปรั บ ขึ้น +6.1% ในเดื อน
กุมภาพั นธ 2564 ตั วเลขเศรษฐกิจ เชน PMI การจางงาน ดีขึ้น ความ
คืบหนาการเจรจามาตการกระตุนเศรษฐกิจ 1.9 ลานลาน ดอลลารสหรัฐ
ทําใหนัก ลงทุน กังวลวาธนาคารกลางทั่ วโลกจะถอนนโยบายการเงิน ที่

 การฟนตั วของการทอ งเที่ย วจาก Vaccine rollout ที่ค าดจะทํ าให บ าง
ประเทศสามารถมี Herd Immunity ไดในเดือนเมษายน

12 มีนาคม 2564

 OPEC+ ตกลงที่ จ ะคงกํ า ลั ง การผลิ ต คงเดิ ม ในเดื อ นเมษายน โดย
ซาอุดิอาระเบียยังคงจะคงการลดกําลังการผลิต 1 ลานบารเรลตอวัน
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 Supply ใหม ในชวงปถึงสองป ขางหนาจากการลงทุน ที่ ล ดลงถึง 50%
เทียบจากป 2557 และการลงทุนของกลุม Shale ทีม่ ี discipline มากขึ้น
 ความเสี่ยงในดาน Geopolitical ที่สูงขึ้น

ตลาดสินคาโภคภัณฑ – ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคํา เดือน กุมภาพันธ 2564

 ราคาทองคําปรับลดลง -6.81% ในเดือน ภุมพาพันธ 2564 โดยแรงเทขาย
ทองคําเกิดจากอัตราดอกเบี้ย พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทํ าให อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Yield) ปรับตัวเพิ่มขึ้ น
ประกอบกั บ ความคื บ หน า ของวั ค ซี น ทํ า ให นั ก ลงทุ น ขายสิ น ทรั พ ย
ปลอดภัยอยางทองคํา
แนวโนมตลาดทองคํา เดือน มีนาคม 2564

 แนะนํ า น้ํ า หนั ก การลงทุ น ต่ํ า กว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย (Slightly
Underweight) ทองคําถือเปนสินทรัพยปลอดภัยที่นักลงทุนควรถือไวบาง
เนื่อ งจากอาจมี เ หตการณ ที่ไ ม แ น น อนเกิด ขึ้น ได เสมอ อย างไรก็ ต าม
โดยรวม Sentiment ยั ง เป น Risk on จากวั ค ซี น ที่ เ ริ่ ม มี ก ารฉี ด อย า ง
แพรหลายมากขึ้น

ตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ
เดือนกุมภาพันธ 2564 ตราสารหนี้ตางประเทศใหผลตอบแทนดังนี้

 เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น +33 bps จาก
1.07% (1/2/2564) มาอยูที่ 1.40% (25/2/2564)
 สหรัฐฯ สั่งซื้อวัคซีนโดยรวมทั้ งหมดเป น 600 ลานโดส ซึ่งเพีย งพอตอ
ประชากรทั้งประเทศสหรัฐฯ ภายในปนี้ เปนปจจัยหนุนในเศรษฐกิจฟน
ตัว
 สภาวุฒิสมาชิกผานรางกฎหมายกระตุนเศรษฐกิจ 1.9 ลานลานเหรีย ญ
สหรัฐ ดวยมติ 50 ตอ 49
 งบประมาณ 4 แสนลานดอลลารสหรัฐ
 เงินเยียวยาชาวสหรัฐฯ คนละ 1,400 ดอลลารหสรัฐ
 สวัสดิการการวางงานสัปดาหละ 300 ดอลลารสหรัฐ (9.5 ลานคน
ถึง กันยายน ปนี้)
 งบประมาณเกี่ยวกับ COVID-19 วงเงิน 1.6 แสนลานดอลลารสหรัฐ
 เงินชวยเหลือรัฐบาลทองถิ่น 3.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ


โพเวล รายงานตอสภาคองเกรส วาการฟน ตัวเศรษฐกิจยังคงตอ งให
เวลาอีก นาน อีก ทั้งอัต ราการว า งงานสู ง และยั งไม กั งวลต อ ภาวะที่
รอนแรง และธนาคารกลางยังคงผอนคลายนโยบายการเงิน



ธนาคารกลางออสเตรเลีย เพิ่มการซื้อสิน ทรั พ ยที่ 5 พันลานดอลลาร
ออสเตรเลีย เพื่อลดความแรงของการเทขายพันธบัตรรัฐบาล
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แนวโนมตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ เดือนมีนาคม 2564

 ตลาดพัน ธบัต รรัฐ บาล ใหน้ําหนักนอ ยกวาดัช นีอางอิ ง (Slightly
Underweight) คาดวาเสนอัตราผลตอบแทน (yield) จะปรับตัวเพิ่ม ขึ้น
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการกระจายฉีดวัคซีน ใน
ประชากรของประเทศพัฒนาแล วหลายประเทศ คาดว าเศรษฐกิจ จะ
คอ ยๆฟน ตัว ขึ้น และท าทีข องธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ยั งคงใชน โยบาย
การเงินแบบผอนคลาย
 สํ าห รั บ เ ค ร ดิ ต ใ ห น้ํ า ห นั ก กา ร ล ง ทุ น ต่ํ าก ว าดั ช นี อ า ง อิ ง
(Underweight) ทั้งตลาดหุนกูเอกชนคุณภาพดี (IG) และตลาดหุนกู
ผลตอบแทนสูง (HY) คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวคอยๆดี
ขึ้น โดยรวม Sentiment ยังเปน Risk on จากวัคซีนที่เริ่มมีการฉีด อยาง
แพรหลายมากขึ้น

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสภาวะคาเงิน เดือนกุมภาพันธ 2564
 ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ (DXY) ออนคาลง -0.91% จากระดับ 91.02 สู

ระดับ 90.19 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยดัชนีดอลลารสหรัฐฯ แข็ง
คาขึ้น หลังจากที่มีการคาดการณวาเศรษฐกิจของสหรัฐฯนั้น มีแนวโนมที่
จะฟนตัวไดดีขึ้นตั้งแตไตรมาส 2/2564 จากปจจัยของมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจที่วงเงินอาจสูงถึง 1.9 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงการที่
ประชาชนไดรับวัคซีนเปนวงกวาง ซึ่งอาจจะเปนปจจัยที่ทําให FED ชะลอ
การเขาซื้อสินทรัพย (Taper) ในชวงครึ่งหลังของปนี้ ขณะที่ดัชนี PMI
(ISM) ภาคการผลิต อยูที่ระดับ 60.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 58.7 ของ เดือน
มกราคม 2564 สวนดัชนี PMI (ISM) ภาคการบริการ อยูที่ระดับ 55.3
ลดลงจากระดับ 58.7 ของ เดือน มกราคม 2564
สภาวะคาเงินหลักกลุม G-10

 คาเงินยูโร (EUR/USD) แข็งคาขึ้น +0.99% จากระดับ 1.21 สูระดับ
1.22 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยคาเงินยูโร แข็งคาขึ้นในชวงตน
เดือน และออนคาลงในชวงปลายเดือน หลังจากที่ GDP ไตรมาส 4/2563
หดตัว -0.6% (qoq) และมีความเสี่ยงเขาสูภาวะถดถอยซ้ําซอน ในไตร
มาส 1/2564 จากสถานการณ COVID-19 ที่ยังไมคลายและการแจกจาย
วัคซีนที่ลาชา
ประกอบกับการแข็งคาขึ้นของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ
ขณะที่คณะกรรมการของ ECB ออกมากลาวสนับสนุนนโยบายการเงินที่
ผอนคลายตอไป ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยูที่ระดับ 57.9 ดีขึ้นจาก
ระดับ 57.7 ของ เดือน มกราคม 2564 และ ดัชนี PMI ภาคการบริการอยู
ที่ระดับ 45.7 ดีขึ้นจากระดับ 44.7 ของ เดือน มกราคม 2564
 คาเงินปอนด (GBP/USD) แข็งคาขึ้น +2.60% จากระดับ 1.37 สูระดับ
1.40 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยคาเงินปอนด ยังคงแข็งคาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หลังจากที่ชาวอังกฤษจํานวน 20.09 ลานคนไดรับวัคซีนปองกัน
โรค COVID-19 โดสแรกแล ว ขณะที่อีก เกือ บ 800,000 คนได รับ วัคซีน
ครบสองโดสเรียบรอยแลว ซึ่งเปนความคืบหนาในการฉีดวัคซีนมากกวา
หลายประเทศในยุโรป ขณะที่นายบอริส จอหนสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ไดแถลงแผนการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โดยจะเริ่มตั้งแตวันที่ 8
มีนาคม เปนตนไป ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอนเริ่มจากการอนุญาติให
หนา 9

MFC Wealth Journal
เด็กนนักเรียนกลับเรียนหนังสือไดตามปกติ ขณะที่การยกเลิกการควบคุม
ทั้งหมดจะเริ่มวันที่ 21 มิถุนายน 2564

 คาเงินเยน (USD/JPY) ออนคาลง -1.23% จากระดับ 104.93 สูระดับ
106.22 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยคาเงินเยน ออนคาลงตอเนื่อง
จากการที่เศรษฐกิจของญี่ปุนฟนตัวไดชากวาประเทศอื่นๆ โดยถูกกดดัน
จากการประกาศสถานการณฉุกเฉินครั้งที่ 2 รวมทั้งการแจกจายวัคซีนที่
ลาชา โดยจะเริ่มฉีดใหกับประชาชนสวนใหญภายในเดือน กรกฎาคม นี้
ขณะที่ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของญี่ปุ นอยูที่ระดับ 95.3 ปรับตัวลดลงจาก
96.1 ของเดือนกอนหนา สอดคลองกับดัชนี PMI (JIBUN BANK) ที่ยังคง
ออนแอซึ่งภาคการผลิตอยูที่ 51.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากระดับ 50.6
ของเดือน มกราคม สวนภาคการบริการอยูที่ระดับ 46.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากระดับ 46.1 ของเดือน มกราคม เชนกัน

แนวโนมคาเงินเดือน มีนาคม 2564
DXY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 91.00-93.00
EUR/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.18-1.20
GBP/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.36-1.40
USD/JPY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 108.00-110.00
USD/CNY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.50-6.60
USD/THB คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.40-30.80

สภาวะคาเงินสกุลเอเชียและเงินบาท

 คาเงินหยวน (USD/CNY) แข็งคาขึ้น +0.21% จากระดับ 6.47 สูระดับ
6.45 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยคาเงินหยวน คอนขางทรงตัว จาก
การคาดการณเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโนมฟนตัวขึ้นตอเนื่องในไตรมาส
1/2564 โดย GDP ไตรมาส 4/2563 ของจีนขยายตัว +6.5% (yoy) โดย
ทั้ง ป 2563 ขยายตั ว +2.3% (yoy) สะทอนเศรษฐกิ จที่ ฟน ตัวไดอ ย า ง
แข็งแกรง โดยเศรษฐกิจไตรมาส 1/2564 คาดวาจะขยายตัวไดที่ประมาณ
+18.0% (yoy) ขณะที่ ก ารประชุ ม สภาประชาชนแห ง ชาติ จี น จี น ได
กําหนดเปาหมายตัวเลข GDP ไวที่ระดับ +6% (yoy) อัตราเงินเฟอที่จาก
ดัช นีราคาผู บริ โภค (CPI) ไวที่ร ะดับ +3% (yoy) สําหรับ ป 2564 และ
กําหนดเปาหมายในการสรางงานใหมในพื้นที่เขตเมืองอีกกวา 11 ลาน
ตําแหนง
 คาเงินบาท (USD/THB) ออนคาลง -0.51% จากระดับ 29.98 สูระดับ
30.13 (01/02/2564 - 28/02/2564) โดยคาเงินบาท ทรงตัวในชวงระดับ
29.80-30.20 บาทตอดอลลารสหรัฐฯมาตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ ขณะที่
การสงออกไทยขยายตัว +0.35% (yoy) การนําเขาหดตัว -5.24% (yoy)
สงผลใหดุลการคาขาดดุล 202.38 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้เมื่อหักสินคา
เกี่ยวเนื่องกับ น้ํามัน ทองคํา และอาวุธ ยุทธปจจัย การสงออกขยายตัว
+7.57% (yoy) สวนดานการใชจายภายในประเทศ และการทองเที่ยวยังคง
หดตัว เชนเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลงมาอยูที่ระดับ 47.8
จากระดับ 50.1 ใน เดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงตอเนื่อง
เปนเดือนที่ 2
G10 and ASIA Currency Ranking 1 month

ที่มา MFC, Bloomberg
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แนะนํากองทุน เดือน มีนาคม 2564
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ฟน เทค อินโนเวชั่น ( MFTECH )

 กองทุน MFTECH กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของหรือไดรับประโยชนจากนวัตกรรมการใหบริการทางการเงิน (Financial Services) และ/หรือ
เทคโนโลยีท างการเงิ น (Fintech) เช น นวัตกรรมการชําระเงิ น รู ปแบบใหม การดํ าเนิน ธุรกิจ โดยใช สื่ออิเล็ก ทรอนิก ส (e-commerce) เทคโนโลยี
Blockchain เป นตน รวมถึง บริ ษัท ที่ส รางรายได หรือประกอบธุรกิจ เกี่ย วกับ การวิ จัย การพัฒ นา การผลิ ต และ/หรื อ การประยุก ต ใชเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการบริการดานการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เน็กซ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( MGTECH )

 กองทุน MGTECH กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) คือ BGF Next Generation
Technology Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ ( MCHINA )

 กองทุน M-CHINA ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพีย งกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares บริหารจัด การโดย Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกว ารอยละ 80 ของมู ลค าทรัพ ยสิ นสุท ธิข อง
กองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด เอเชีย ( M-DIVA )
 กองทุน M-DIVA เนนลงทุนในหุนของบริษัทที่มีรายไดหลักจากธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพในการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว (Rising Dividend) เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดี คัดเลือกหุนของบริษัทมีการเติบโตของรายไดอยางยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในราคาที่สมเหตุสมผล กองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และกระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวนของพอรตการลงทุน และลงทุนประเทศตางๆในเอเชีย เชน ไทย ฮองกง ใตหวัน
จีน และสิงคโปร เปนตน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ( M-ATECH )
 กองทุน M-ATECH ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ตราสารทุนตางประเทศ ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ย วของกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ย วกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อีเมอรจิ้ง มารเก็ต ( M-EM )

 กองทุน M-EM มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging
Markets Leading Companies Fund บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอ ย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปยน อิควิตี้ ( M-EURO )

 กองทุน M-EURO ลงทุ นในหนวยลงทุนของกองทุน รวมต างประเทศเพี ย งกองทุน เดีย ว (Feeder Fund) คือ กองทุ น BGF Continental European
Flexible Fund บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนรวมสูงสุด ใหกับผูลงทุน โดยจะลงทุน
อยางนอยรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนในตราสารทุนของ บริษัทที่จัดตั้ง หรือดําเนินกิจการหลักในยุโรป ไมรวมสหราชอาณาจักร
โดยจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่มกี ารเติบโตหรือลงทุนแบบเนนคุณคา
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คําเตือน

 เอกสารนี้เปนลิขสิทธิ์ของบริ ษัทหลั กทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จํา กัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทํา ขึ้นเพื่อใหผู สนใจไดรับทราบ
เกี่ยวกับสินคาและบริการของเอ็มเอฟซี และใชสําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเทานั้น

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการหามลอกเลียนขอมูลในเอกสารนี้ หรือ
หามแจกจายเอกสารนี้ หรือหามทําสําเนาเอกสารนี้ หรือหามกระทํา
การอื่นใดที่ทําใหสาระสําคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิ ม
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเอ็มเอฟซี
 ข อ มู ลบางส ว นในเอกสารนี้ ได อ า งอิ งจากแหล งที่ มาของข อ มู ล ที่
เชื่อถือได แตมไิ ดหมายความวา เอ็มเอฟซี ไดรับรองในความถูกต อง
และครบถ ว นของข อ มู ล ดั ง กล า วเนื่ อ งจากข อ มู ล อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับชวงเวลาที่นําขอมูลมาใชในการอางอิง
 ข อ มู ล และความเห็ น ที่ ป รากฏในเอกสารนี้ เ ป น เพี ย งความเห็ น
เบื้องตนเทานั้น มิใชคํามั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต
อยางใด
 เอกสารนี้ไมไดผานการตรวจสอบหรือรับรองจากหนวยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะตองทําดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้
กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่โดยตรง

 ผลการดํ า เนิน งานในอดีตของกองทุนมิไ ดเปนสิ่งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่น แนล สมารท ฟนด (I-SMART),
กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี โกลบอล สมาร ท อิ น คั ม (M-SMART
INCOME), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส หามขายผูลงทุ นราย
ย อย (M-INCOMEAI), กองทุนเป ดเอ็มเอฟซี ดิวิ เดนด เอเชี ย (MDIVA), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ดีเวลลอป มารเก็ต
(I-DEVELOP), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ออยล ฟนด
(I-OIL), กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร เ นชั่น แนล โกลด ฟ น ด (IGOLD), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟนด
(I-REITs), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรั ค
เจอร เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII), อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตา งประเทศ โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
 กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บางสวนหรือทั้งหมด ตามแตสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้นจึ งมี
โอกาสไดรับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเมื่อเห็นวาการลงทุน
ในกองทุ น รวมเหมาะสมกับวั ตถุป ระสงคก ารลงทุ น ของตนและผู
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได
 ผูลงทุนควรลงทุ นในกองทุนรวมดังกลาวเมื่อมีความเขาใจในความ
เสี่ย งของสั ญญาซื้อขายลว งหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
 ในกรณี ที่ ลู ก ค า ปฏิ เ สธการให ข อ มู ล เป น ลา ยลั กษณ อั ก ษ ร
(Customer profile) ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลสามารถแจง
ใหลูกคาทราบวาการเสนอนโยบายการลงทุนใหลูก คานั้น บริษัทได
พิจารณาขอมูลเพียงเทาที่ลูกคาใหบริษัทเทานั้น
 ขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืน
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