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ตราสารทุนในประเทศ

฿
นํBาหนักการลงทุน

Market Overview : สัปดาห์ทผี ่านมาหุน้ ไทย
ปิ ดที 1,127.24 จุด ลดลง -0.15% (WoW) ตลาด
มีความผันผวนสูง จากการระบาดของไวรัสโควิด19 ในสหรัฐฯ ยุโรป และไทย กอปรกับการลดลง
ของราคานํBามันดิบ อย่างไรก็ดี เมือ วันศุกร์ตลาด
หุ้น ปรับ ตัว เพิม ขึBน แรงหลัง สหรัฐ ฯ มีท่ า ทีเ ป็ น
ตัวกลางไกล่เกลีย ความขัดแย้งซาอุฯ กับรัสเซีย
ส่งผลให้ราคานํBามันดิบปรับตัวสูงขึนB

Index ไดแก่ ราคานํB ามัน ทีปรับตัว ลงทําระดับ
ตําสุด ในรอบ 18 ปี การประชุ มครม.อัง คารนีB
คาดเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุด 2 และ
วันพุธนีBจะมีการประชุมกนง.อีกครังB ตลาดคาด
อาจมีก ารลดดอกเบีBย นโยบายลงเพิมเติมจาก
การประชุมฉุ กเฉินเมือวันศุกร์ทผี ่านมา เมือ
พิจารณาปั จจัยพืนB ฐานแล้ว SET Index ที 9401,000 จุด ถือเป็ นระดับทีน ่าสนใจ

กองทุนแนะนํา : M-BT

UW SUW NT SOW OW

ตราสารหนีBในประเทศ

MFC Analysis : ปั จจั ย ก ร ะ ท บต่ อ SET

Market Overview : อัตราผลตอบแทนพันบัตร

MFC Analysis : คาดอัตราผลตอบแทนตรา
สารหนีBไทยมีโอกาสเพิม ขึนB ตามแรงขายของนัก
ลงทุนจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 อย่างไรก็ตามตลาดอาจมีความผันผวน
และปรับลงได้หากภาครัฐและธปท.มีมาตรการ
เร่ ง รัด เพือ เรีย กความเชือ มั นให้ก ับ นัก ลงทุ น
เพียงพอ

UW SUW NT SOW OW

รัฐ บาลไทยเพิม ขึBน อย่ า งรวดเร็ว จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความกังวลให้แก่
ตลาดเงินและตลาดทุน แม้ว่าธนาคารกลางทั วโลก
ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเต็มที แต่ ราคา
สินทรัพย์ยงั ผันผวนสูง นักลงทุนเทขายสินทรัพย์
ต่าง ๆ เพือถือ เงินสดและชดเชยการขาดทุน ใน
สินทรัพย์เสียง ขณะทีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
เกือบ 35,000 ล้านบาท สัปดาห์ทผี ่านมา

ตราสารทุนต่างประเทศ

Market Overview สัปดาห์ทผี ่านมา MSCI

MFC Analysis : ตลาดยังคงเผชิญปั จจัยลบ

World ปรับตัวลง 12.26% (WoW) และ MSCI
Emerging ปรับตัว ลง 9.87% (WoW) จาก
ผลกระทบยอดผูต้ ดิ เชืBอไวรัสโควิด-19 เพิม ขึนB ใน
สหรัฐฯ อิตาลี และหลายประเทศ แม้ว่าธนาคาร
กลางหลักทั วโลกจะได้เพิม สภาพคล่อง แต่ไม่อาจ
สร้างความมั นใจต่อนักลงทุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัวโลกให้

เข้าสู่
ภาวะหดตัว รวมทังB การปรับ ตัว ลงของราคา
นํB ามัน กดดัน ตลาด ทังB นีB ติด ตามตัว เลขดัช นี
ผู้จ ัด การฝ่ ายจัด ซืBอ ภาคผลิต และภาคบริก าร
เดือ นมี.ค. 2563 ของโซนสหรัฐ ฯ ยุ โ รป และ
ญีป นุ่

฿
นํBาหนักการลงทุน

$
นํBาหนักการลงทุน

กองทุนแนะนํา : MINCAI
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ตราสารหนีBต่างประเทศ
$
นํBาหนักการลงทุน

กองทุนแนะนํา : MMGOV MMM

Market Overview : อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น

MFC Analysis : คาดว่ า อัต ราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลดลงมาที
0.88% เนื อ งจาก จํานวนผู้ติด เชืBอ ทั วโลกเพิม
ขึBน มาเป็ น 318,297 โดยจํา นวนผู้เ สีย ชีว ิต ใน
อิต าลีเ พิม ขึBน มากกว่ า จํา นวนผู้เ สีย ชีว ิต ในจีน
ในขณะที ธ นาคารกลางทั ว โลกผ่ อ นคลาย
นโยบายการเงินเพือบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ จะปรั บ ตั ว ลดลง
เนืองจาก ความกังวลเรืองแพร่ระบาดของไวรัส
โควิ ด -19 ทํ า ให้ นั ก ลงทุ น ลดการถื อ ครอง
สินทรัพย์เสีย ง รวมทังB ธนาคารกลางทั วโลกเพิม
สภาพคล่องในตลาด

กองทุนแนะนํา : I-SMART

UW SUW NT SOW OW

UW = Underweight SUW = Slightly Underweight NT = Neutral SOW = Slightly Overweight OW = Overweight
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อสังหาริมทรัพย์ฯ
ในประเทศ

นํBาหนักการลงทุน

Market Overview : ดัชนี SETPREIT ปรับ

MFC Analysis : Dividend Yield ที 6.93%

ลดลง -4.46% (Wow) จากความกังวลจํานวนผู้
ติดเชืBอไวรัสโควิด-19 ในไทยเพิม ขึBน ส่งผลให้
Sector Yield อ ยู่ ที 6 . 9 3 % ข ณ ะ ที อ ั ต ร า
ผลตอบแทนพันธบัตรไทย 10 ปี ปรับตัวเพิม ขึนB
ทีร ะดับ 1.56% และ Yield Spread ยังน่ าสนใจ
อยู่ที 5.37%

และ Yield Spread ที 5.37% ยังคงสูงและ
น่ าสนใจ แม้ว่าราคาปรับตัวลงจากความกังวล
ว่าไวรัสโควิด-19 จะกระทบให้เศรษฐกิจชะลอ
ลง แต่ธนาคารกลางในหลายประเทศได้อดั ฉีด
สภาพคล่องระยะสันB รวมทังB นโยบายการเงิน
ไทยทีย งั คงผ่อ นคลาย ส่ง ผลให้ผ ลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยยังคงอยู่ในระดับตํา

กองทุนแนะนํา : MPROPDIV

UW SUW NT SOW OW

อสังหาริมทรัพย์ฯ
ต่างประเทศ

นํBาหนักการลงทุน

Market Overview : ดั ช นี REIT

MFC Analysis : กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที

ต่างประเทศ ปรับตัวลดลง -23.70% (WoW)
ในสัปดาห์ทผี ่านมาตามสินทรัพย์เสีย งทั วโลกที
ปรับตัว ลง จากความกังวลการแพร่ก ระจาย
ไวรัส โควิด -19 จะส่ งผลกระทบให้เ กิดภาวะ
เศรษฐกิจหดตัวลง

ชะลอลง จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระแสเงิน สดและการรับ รู้
รายได้ของ REITs อาจส่งผลลบต่อระดับราคา
ในช่วงสันB แต่ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปั นผล
ของ REITs เมือ เทีย บกับ อัต ราผลตอบแทน
พัน ธบัต รรัฐบาล อายุ 10 ปี (Spread) อยู่ใ น
ระดับสูง จึงทําให้มคี วามน่าสนใจลงทุน

กองทุนแนะนํา : I-REIT

UW SUW NT SOW OW

นํBามัน

Market Overview : ราคานํB า มัน

OIL

WTI
ปรับตัวลง -29.13% (WoW) ในช่วงสัปดาห์ที
ผ่านมา จากปั จจัยลบสงครามราคานํB ามัน ดิบ
และความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว จะ
กระทบกับความต้องการใช้นBํามัน

นํBาหนักการลงทุน

MFC Analysis : ร า ค า นํB า มั น มี โ อ ก า ส
ปรับ ตัว ผัน ผวนรุ น แรง เนื อ งจาก ประเด็ น
สงครามราคานํB ามัน (OIL WAR) และความ
กัง วลต่ อ ผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ไปทัวโลก


กองทุนแนะนํา : I-OIL

UW SUW NT SOW OW

ทองคํา

Market Overview : ราคาทองคํา SPOT
GOLD

นํBาหนักการลงทุน

Gold ปรับตัวลงเล็กน้อย 2.04% (WoW) ใน
สัป ดาห์ ทีผ่ า นมา เนื อ งจาก กองทุ น SPDR
Gold trust ขายทองคําช่วงปลายสัปดาห์ทผี ่าน
มาอีก 0.753 ล้านต่ อ ออนซ์ ทํา ให้ส ัดส่ว น
SPDR Gold trust ลดลงมาทีระดับ 29.199
ล้านต่อออนซ์ ณ วันที 20 มีนาคมทีผ า่ นมา

MFC Analysis :

ธนาคารกลางทั วโลก
ดําเนิน นโยบายการเงิน ผ่อนคลาย และอัต รา
ดอกเบีBย นโยบายทั วโลกมีแนวโน้ มทรงตัว ใน
ระดับตํา แต่ ร าคาทองคําอาจเผชิญแรงขาย
ระยะสันB ตามตลาดการเงินทั วโลก

กองทุนแนะนํา : I-GOLD
UW SUW NT SOW OW

UW = Underweight SUW = Slightly Underweight NT = Neutral SOW = Slightly Overweight OW = Overweight
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Index

Last

Return % 1W

Return % 1M

Return % YTD

SET

1,127.24

-0.15%

-25.13%

-28.65%

SETPREIT

219.53

-4.46%

-6.72%

-20.27%

Thai Government Bond 10Y

1.69%

+34bps

+61bps

+20bps

US Treasury Bond 10Y

0.88

-7bps

- 64bps

-100bps

S&P 500 (US)

2,304.92

-14.98%

-31.67%

-28.66%

STOXX50 (Europe)

2,548.5

-1.45%

-33.34%

-31.95

MSCI EM (Emerging Markets)

803.23

-9.87%

-26.67%

-27.94%

J.P. Morgan Emerging Bond

497.592

-9.56%

-20.23%

-18.07%

iBoxx Liquid IG Corperate

275.9297

-11.22%

-16.23%

-13.76%

iBoxx High Yield

246.3324

-10.56%

-19.75%

-18.96%

Bloomberg Barclays US MBS

2256.610

-0.14%

-0.05%

+0.89%

22.43

-29.31%

-58.29%

-63.27%

Gold Spot

1,498.65

-2.04%

-7.47%

-1.23%

Dow Jones Global Select Real Estate
Securities Index (DWGRS)

2,392.36

-23.70

-41.53

-39.79

West Texas (Oil)

“ การลงทุน มีค วามเสีย ง ผูล้ งทุน ต้อ งศึกษาข้อ มูล เพือ ทําความเข้าใจล กั ษณะสิ น ค้า เงือ นไขผลตอบแทนและความเสีย งก่อ นตัด สิ น ใจลงทุน ”
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