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Market Overview : สัปดาห์ก่อน SET Index

MFC Analysis : สัปดาห์นBีประเมิน SET

ปิ ด ที" 1,382.56 จุ ด ปรับ ตัว ลง -3.7% WoW
ตลาดได้รบั แรงกดดันจากความกังวลการระบาด
ของเชืBอไวรัส COVID-19 Wave ทีส" องในสหรัฐฯ
ส่ ง ผล ให้ ต ลาดหุ้ น ทั ว" โลก มี ก าร ปรั บ ตั ว ล ง
นอกจากนีB Fed ยั ง ได้ ม ี ก ารส่ ง สั ญ ญาณคง
ดอกเบียB นโยบายทีร" ะดับ 0-0.25% ถึงปี 2565 ซึ"ง
สะท้อ นถึง การที" Fed ประเมิน การฟืB นตัว ของ
เศรษฐกิจทีล" ่าช้า

Index ปรับ ตัว Sideway จาก Global
Sentiment ที"ไม่ดีหลัก ๆมาจาก ตัวเลขผูต้ ิด
เชืBอทีเ" พิม" ขึนB ในสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม
มีปัจจัยบวกภายในประเทศทีจ" ะช่วยเข้ามาเป็ น
แรงกระตุน้ ตลาดได้ เช่น มาตรการกระตุ้นภาค
การท่ อ งเที" ย ว และการยกเลิ ก มาตรการ
เคอร์ฟิว

Market Overview : อัต ราผลตอบแทน

MFC Analysis : คาดอัต ราผลตอบแทนมี

พันธบัตรไทยลดตามพันธบัตรสหรัฐฯ หลัง Fed
คงดอกเบีBยใกล้ศูนย์ต่อไปถึงปี 2565 คาด GDP
ปี 2563 จะหดตัวลงถึง -6.5% ยอดผูป้ ่ วยโควิดใน
สหรัฐทะลุผ่าน 2 ล้านรายทําให้นักลงทุนกังวลต่อ
การแพร่ ร ะบาดรอบ 2 และขายสิน ทรัพ ย์เสี"ย ง
ออกมา นักลงทุนต่างชาติซBอื สุทธิพนั ธบัต รไทย
กว่า 8 พันล้านบาท กว่า 95% เป็ นพันธบัตรระยะ
สันB สอดคล้อ งกับ ค่ า เงิน บาทที"แ ข็ง ค่ า ขึBน อย่ า ง
รวดเร็ว

กองทุนแนะนํา : M-FOCUS

โอกาสผัน ผวนต่อ ไปตามการเคลื"อ นไหวของ
พันธบัต รสหรัฐฯ และค่าเงิน บาทที"แข็งค่าขึBน
ตามแรงซืBอของนักลงทุนต่างชาติทก"ี ลับเข้ามา
ทังB ในหุน้ ไทยและตราสารหนีBไทย

กองทุนแนะนํา : MMM

Market Overview : สัป ดาห์ท"ีผ่า นมา MSCI

MFC Analysis : แนวโน้ มหุ้นต่ างประเทศ
ผันผวนในระยะสันB ตลาดวิตกกังวลต่อคลื"นที"
สองของ COVID-19 สัป ดาห์ นBี ติด ตามถ้ อ ย
แถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯต่อสภา
สหรัฐ ฯ รวมทังB ติด ตามการประชุ ม ธนาคาร
กลางญี"ปุ่ น ตัว เลขยอดค้า ปลีก สหรัฐฯ ดัช นี
หลายตลาดปรับตัวขึนB มาในช่วง 2 เดือนทีผ" ่าน
มา แนะนํารอซืBอลงทุนช่วงดัชนีอ่อนตัว

UW SUW NT SOW OW

World ปรับตัวลง -4.51% และ MSCI Emerging
ปรับ ตัว ลง -1.56% ธนาคารกลางสหรัฐ ฯคง
ดอกเบีB ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกมาตราการกระตุ้ น
เศรษฐกิจเพิม" และมีมุมมองว่าเศรษกิจจะชะลอ
ตัวในระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ปี 2563 จะหดตัว -6.5% ปี 2564 จะขยายตัว
+5% และ ปี 2565 ขยายตัว +3.5% ทําให้ตลาด
ผิดหวัง

กองทุนแนะนํา : MGF

ตราสารหนีBต่างประเทศ

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

MFC Analysis : การปรั บ ขึB น ของอั ต รา

พัน ธบัต รสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลงมาอยู่ท"ี 0.70%
ภายหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯที"ค ง
อัตราดอกเบีBยนโยบายและคาดว่าจะคงดอกเบียB
ระดับตํ"าไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟืB นตัวและคงการ
ซืBอ พัน ธบัต รรัฐบาลสหรัฐฯ ในระดับปั จจุบนั ไว้
เพื"อ สนั บ สนุ น เสถีย รภาพของตลาดการเงิน
นอกจากนีBต ลาดกังวลการระบาดรอบสองของ
COVID-19 ในสหรัฐฯ

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯถูกจํากัด จากการ
ที"ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงเข้าซืBอพัน ธบัต ร
และตราสารหนีB ทังB นีBกลุ่มพัน ธบัตรตลาดเกิด
ใหม่ และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงมีความผันผวน
ตามตลาดหุน้ เนื"องจากการระบาด COVID-19
รอบสองในสหรัฐ ฯ ส่ ง ผลเชิง บวกต่ อ หุ้ น กู้
เอกชนคุณภาพสูงและพันธบัตรรัฐบาล

ตราสารทุน
ต่างประเทศ
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กองทุนแนะนํา : I-SMART

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

ดัช นี SETPREIT
ปรับตัว ลงเล็ก น้ อ ย -0.60% แต่ น้ อ ยกว่าตลาด
หุน้ ทีล" ดลง -3.7% ตลาดปรับตัวลงตามตลาดหุน้
จ า ก ค ว า ม กั ง ว ล ก า ร ร ะ บ า ด ร อ บ ส อ ง ใ น
ต่ างประเทศและเทขายทํากําไรระยะสันB ทังB นีB
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลไทย 10 ปี
ปรับตัวลงมาอยู่ท"ี 1.18% และ Dividend Yield
ปรับขึนB อยู่ท"ี 5.67% และ Yield Spread ปรับตัว
กว้างขึนB อยูท่ "ี 4.49%

MFC Analysis : ระยะยาวตลาดมีแนวโน้ม

Market Overview : สัปดาห์ทผ"ี ่านมา REITs

MFC Analysis : นักลงทุนติดตามการเปิ ด

ต่างประเทศ ปรับตัวลง -5.03% จากความกังวล
การระบาดของ COVID-19 รอบสองใน สหรัฐฯ
และ จีน

นํBาหนักการลงทุน

เศรษฐกิจและคลื"นรอบทีส" องของ COVID-19
ที"อ าจกลับ มาปะทุ ติด ตามสถานการณ์ ใ น
สหรัฐฯ และฮ่อ งกง ถ้อ ยแถลงของประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯสัปดาห์นBีต่อสภาสหรัฐฯ
REITs ที"ปรับฐานเป็ น โอกาสซืBอ ลงทุนช่ว ง
อ่อนตัว

UW SUW NT SOW OW

กองทุนแนะนํา : I-REIT

นํBาหนักการลงทุน
UW SUW NT SOW OW

อสังหาริมทรัพย์ฯ
ต่างประเทศ

นํBามัน
OIL

นํBาหนักการลงทุน

Market Overview :

GOLD

นํBาหนักการลงทุน
UW SUW NT SOW OW

กองทุนแนะนํา : MPROPDIV

Market Overview : สัปดาห์ท"ผี ่านมาราคา

MFC Analysis : นํB า มัน มีโ อกาสพัก ฐาน

นํB ามันปรับตัวลง -8.32% ความกังวลดีมานด์
นํB า มัน โรงกลัน" ยัง ไม่ ฟBื นตัว อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ
ขณะที"ส ต็อ กนํB า มัน ดิบ สหรัฐ ฯปรับ ตัว ขึBน สวน
ทางที"นัก วิเ คราะห์ค าด กดดัน การปรับ ตัว ขึBน
ของราคานํBามัน

คาด WTI เคลื"อ นไหว 30-35 เหรีย ญสหรัฐฯ
ต่ อ บาร์ เ รล ติ ด ตามตั ว เลขยอดผู้ ติ ด เชืB อ
COVID-19 การขยายเวลาลดการผลิต ของ
OPEC ออกไปอีก 1 เดือน ตัวเลขค่าการกลั "น
ที"บ่ ง ชีBค วามต้ อ งการใช้นBํ า มัน ในตลาดโลก
อย่ า งไรก็ ต ามมีค วามเสี" ย งทางการเมือ ง
ระหว่างอิหร่านกับซาอุดอิ าระเบียทีอ" าจกลับมา

กองทุนแนะนํา : I-OIL

UW SUW NT SOW OW

ทองคํา

ปรับขึBน ได้ต่ อ แต่ อ าจกดดัน จากความกังวล
การระบาดรอบสองและเศรษฐกิจว่าจะฟืB นตัว
ช้ากว่าคาด ทังB นีB ปั จจัย Yield Spread และ
ราคาอยู่ในระดับน่าลงทุน แนะนําทยอยซือB

Market Overview : ราคาทองคําปรับตัวขึนB

MFC Analysis : กรอบเป้ าหมายทํา กํา ไร

เล็ก น้ อ ย +2.71% ในสัป ดาห์ ท"ีผ่ า นมา โดย
ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่า และ Bond Yield สหรัฐฯ
ปรับตัว ลง จากการที"ธนาคารกลางสหรัฐฯคง
ดอกเบีBย ที"ร ะดับ 0-0.25% ตามคาดพร้อ มส่ ง
สัญญาณคงดอกเบียB นโยบายถึงปี 2565 สะท้อน
ถึงการที" Fed ประเมินการฟืB นตัวของเศรษฐกิจ
ล่าช้า

ระยะสันB ราคาทองคําที" 1,739-1,765 เหรียญ
สหรั ฐ ฯต่ อ ออนซ์ ติ ด ตามถ้ อ ยแถลงของ
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในสัปดาห์นBีต่ อ
สภาสหรัฐฯ

กองทุนแนะนํา :

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

1,382.56

-3.70%

+6.80%

-12.49%

SETPREIT

250.65

-0.60%

+5.70%

-8.90%

Thai Government Bond 10Y

1.28%

-12 bps

+11 bps

-21 bps

US Treasury Bond 10Y

0.70%

-19 bps

-5 bps

-121 bps

S&P 500 (US)

3,041.31

-4.78%

+5.96%

-5.71%

STOXX50 (Europe)

3,153.74

-6.81%

+9.35%

-13.38%

MSCI EM (Emerging Markets)

987.01

-1.56%

+8.54%

-7.09%

J.P. Morgan Emerging Bond

584.93

-0.22%

+6.30%

-3.69%

iBoxx Liquid IG Corperate

335.13

+0.33%

+4.33%

+4.75%

iBoxx High Yield

291.56

-2.07%

+4.68%

-4.08%

Bloomberg Barclays US MBS

2,319.23

+0.16%

+0.22%

+3.69%

36.26

-8.32%

+40.65%

-29.67%

Gold Spot

1,730.75

+2.71%

+1.65%

+8.91%

Dow Jones Global Select Real Estate
Securities Index (DWGRS)

3,126.06

-5.03%

+12.63%

-21.54%

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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