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สรปุสภาวะตลาดสหรฐั ฯ และยโุรป 
ตลาดหุ้นสหรฐัฯปรบัตวัขึ้นแตะระดบัสูงสุดใหม่ทัง้สามตลาด โดยดชันี DJIA +1.35% 
S&P500 +1.43% และ NASDAQ +0.65% ขานรบัปธน.ทรมัป์ลงนามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิสหรฐัวงเงนิ 9 แสนลา้นดอลลาร์ ขณะทีใ่นดา้นจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงาน
รายสปัดาห์ลดลงสู่ระดบั 787,000 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจบัตาการเลือกตัง้สมาชิก
วุฒสิภารอบสองในรฐัจอร์เจยีวนัที ่5 ม.ค. 2564 ซึง่จะตดัสนิว่าพรรคเดโมแครตหรอืรพีบั
ลกินัจะไดค้รองเสยีงขา้งมากในวุฒสิภา  
ตลาดหุ้นยุโรปปรบัตัวเพิ่มขึ้น โดย STOXX 50 เปลี่ยนแปลง +0.80% จากการบรรลุ
ขอ้ตกลงทางการคา้ของสหราชอาณาจกัร - สหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้ ค่าเงนิยโูรได้
ไต่ขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในปี 2563 ที่ระดบั 1.23 ดอลลาร์สหรฐั ขณะที่จนีและสหภาพยุโรป 
(EU) บรรลุขอ้ตกลงดา้นการลงทุนระหว่างกนัแลว้หลงัจากเจรจายดืเยือ้มานานถงึ 7 ปี 
 
สรปุสภาวะตลาดหุ้นจีน  
ตลาดหุน้จนีปรบัตวัขึน้ขานรบัจนีและสหภาพยุโรป (EU) ท าขอ้ตกลงการลงทุนระหว่าง
กนั โดยดชันี SHCOMP เปลี่ยนแปลง +2.25% โดยกลุ่มพลังงานและกลุ่มทรพัยากร
ปรบัตวัขึน้มากทีสุ่ด อีกทัง้ นักลงทุนคาดหวงัเศรษฐกจิจนีจะฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งในปี
หน้าหลงัจากหลายประเทศทัว่โลกเริม่เดนิหน้าฉดีวคัซนีตา้นโรคโควดิ-19  
 
สรปุตลาดหุ้นไทย  
ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลง -2.49% ปิดที่ระดบั 1449.35 จุด โดยภาพรวมดชันียงัคงถูก
กดดนัจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย 
รวมถงึความผนัผวนจากแรงเทขายท าก าไรก่อนสิ้นปีในกลุ่มหุน้ขนาดใหญ่บางตวัทีร่าคา
ปรบัขึน้มามากในช่วง 2H63 อาท ิDELTA AEONTS BAY   
 
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสปัดาหน้ี์ (4 - 8 ม.ค. 64) 
SET index ได้ร ับแรงกดดันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
ภายในประเทศทีย่งัคงแย่ลงอย่างต่อเนื่องโดยเราประเมนิจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมม่โีอกาส
เพิม่ขึ้นถึงหลกัพนัรายต่อวนัในช่วงครึ่งหลงัเดอืน ม.ค. ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
โมเมนตมัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีล่่าชา้รวมถงึความเชื่อมัน่ของกลุ่มนักลงทุนในตลาด 
ขณะทีป่ระเดน็การลงทุนภายนอกยงัไมพ่บ catalyst ใหม ่ประกอบกบัระยะสัน้อาจมคีวาม
ผนัผวนที่สูงขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัหลงัการประชุมกลุ่มโอเปก+ ในวนั
จนัทรท์ี ่4 ม.ค. และ การเลอืกตัง้ สว.ใหม่ของรฐัจอรเ์จยีทีจ่ะจดัขึน้ในวนัองัคารที ่5 ม.ค. 
ระยะสัน้ เราประเมนิอพัไซต์ตลาดหุน้ไทยจ ากดัที่ 1500 จุด อย่างไรกต็าม fund flow ที่
ไหลเขา้ตลาด EM จะเป็นตวั supportตลาดหุน้ ไมใ่หป้รบัตวัลงมากนกั 
ปัจจัยส าคัญที่ควรติดตามสัปดาห์นี้  ได้แก่: 4 ม.ค. : TH CPI เดือน ธ.ค. / OPEC+ 
meeting, 5 ม .ค .  :  US manufacturing PMI เดือน  ธ .ค .  /  Georgia Senate Runoff 
Elections, 7 ม.ค. : TH consumer confidence เดอืน ธ.ค. / FOMC meeting minutes  
 
สรปุความเคล่ือนไหวของตลาดตราสารหน้ีสปัดาหท่ี์ผ่านมา  
การเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้สหรฐัฯในสปัดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐัผสมผสาน โดยผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 2 ปี เปลี่ยนแปลง +0.22 bps 
อยู่ที ่0.12% ขณะทีผ่ลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปี เปลีย่นแปลง -0.99 bps อยู่ที ่0.91% 
ดา้นตลาดตราสารหนี้ไทย นกัลงทุนซื้อสุทธ ิ202 ลา้นบาท โดยพนัธบตัรอายุ 5 ปี มอีตัรา
ผลตอบแทนลดลง -4.69 bps จากสปัดาห์ก่อนหน้า ปิดที่ 0.61% ขณะที่อายุ 10 ปี มี
อตัราผลตอบแทนลดลง -1.44 bps จากสปัดาหก์่อนหน้า ปิดที ่1.28% 
 
 
 
 
 
 
 

Thai Equity Indexes 25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63 +/- +/- (%) 

SET 1,486.31 1,449.35 -36.96 -2.49% 

SET50 918.35 910.45 -7.90 -0.86% 

     
Net Fund Flow (Btm) (28 – 30 ธ.ค. 63) +/- 

Local Institution -301.88 

Proprietary Trading -1,156.57 

Foreign Investors 371.61 

Retail Investors 1,086.85 

Net Fund Flow (Btm) 
(5-9 Nov 18) 

20 ก.ย. 62 27 ก.ย. 62 +/- 
 Global Equity Indexes 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 +/- +/- (%) 

DJIA 30,199.87 30,606.48 406.61 1.35% 

S&P 500 3,703.06 3,756.07 53.01 1.43% 

NIKKEI 225 26,656.61 27,444.17 787.56 2.95% 

Germany DAX 13,587.23 13,718.78 131.55 0.97% 

France CAC 40 5,522.01 5,551.41 29.40 0.53% 

FTSE 100 6,502.11 6,460.52 -41.59 -0.64% 

Brazil BOSVESPA 117,806.90 119,017.20 1,210.30 1.03% 

MSCI Russia Index 660.43 668.73 8.30 1.26% 

India SENSEX 46,973.54 47,868.98 895.44 1.91% 

SHCOMP 3,396.56 3,473.07 76.51 2.25% 

China HSCEI 10,430.53 10,738.40 307.87 2.95% 

HSI 26,386.56 27,231.13 844.57 3.20% 

TWSE 14,331.42 14,732.53 401.11 2.80% 

MSCI Golden Dragon  247.24 256.45 9.21 3.73% 

 15,010.51 14,810.31 -200.20 -1.33% Commodities 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 +/- +/- (%) 

Gold 1,879.90 1,895.10 15.20 0.81% 

NYMEX WTI 48.23 48.52 0.29 0.60% 

Brent 51.29 51.80 0.51 0.99% 

 
28-Dec 4-Jan +/- +/- (%) 

Bonds 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 +/- (bps) 

2y US Treasury 0.12 0.12 0.22 

10y US Treasury 0.92 0.91 -0.99 

1y Thai Govt Bond 0.38 0.36 -2.14 

5y Thai Govt Bond 0.65 0.61 -4.69 

10y Thai Govt Bond 1.30 1.28 -1.44 

FX 25 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 63 +/- +/- (%) 

THB/USD 30.09 29.95 -0.14 -0.46% 
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สหรฐัอเมรกิา ตลาด
หุ้น 

ตลาด 
ตรา

สารหน้ี 
Pending Home Sales (MoM) เดอืน พ.ย. อยู่ที ่-2.6% ต ่ากว่าตวัเลขคาการณ์ของตลาดที ่0.2% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่-0.9% - + 

Initial Jobless Claims อยู่ที ่787K ต ่ากว่าตวัเลขคาการณ์ของตลาดที ่833K และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่806K + - 

ไทย   

Private Consumption เดอืน พ.ย. อยู่ที ่+0.4% สงูกว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่-1.1% + - 

จนี   
Chinese Composite PMI เดอืน ธ.ค. อยู่ที ่55.1 ต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่55.7 - + 
Manufacturing PMI เดอืน ธ.ค. อยู่ที ่51.9 ต ่ากว่าตวัเลขคาการณ์ของตลาดที ่52.0 และต ่ากว่าตวัเลขของงวดกอ่นหน้าที ่52.1 - + 



  

 
3 of 4 

04 มกราคม 2564 

 
 

ภาพความเคล่ือนไหวตลาดหุ้นไทย 

 

Source: Bloomberg 

 

ภาพความเคล่ือนไหวตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

Source: Bloomberg, YCGT0262 Index 

ค ำเตอืนขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมคดิเหน็ของบรษิทัจดักำร ณ วนัทีแ่สดงขอ้มลูและสำมำรถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ำ 
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ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ข ึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยไมมุ่่ง

หมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ และ/หรอื ขายผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้  และไม่ถอื

เป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกับการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ดา้นการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  แมบ้รษิทั

จดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพือ่ใหข้อ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บรษิทัจดัการและพนกังานของบรษิทั

จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ความไม่ถูกต้อง หรอืการตกหล่นของขอ้มลูใดๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิ

ส าหรบัการกระท าใดๆ ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานของความเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้หค้ าร ับรองหรอืรบัประกนั ไมว่่าโดยชดัแจง้หรอื

โดยปรยิาย เกีย่วกบัความถูกตอ้ง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่อเหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณใีดๆ ทัง้สิ้น และบรษิัทจดัการขอปฏเิสธความรบั

ผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี  ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์  หรอืการคาดคะเนต่างๆ เกีย่วกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตทีป่รากฏใน

เอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้มูลเกี่ยวกบัประเทศ เศรษฐกจิ ตลาด หรอืบรษิัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่า งจากเหตุการณ์หรอืผล

ประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ ผลการด าเนินงานของกองทุนหรอืบรษิทัจดัการในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุนใน

อดตี มไิดเ้ป็นเครื่องยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคตหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และอาจมกีรณีทีผ่ลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผดิความค าดหมายเนื่องจาก

เหตุการณ์หรอืปัจจยัต่างๆ ทีไ่ม่เป็นปกตไิด ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และไมถ่อืว่าบรษิทัจดัการ และ/หรอื บรษิทัในเครอืหรอืผูด้ าเนิ นการขายของ

บรษิัทจดัการได้รบัประกนัการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนัน้ การลงทุนมคีวามเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลง ทุน ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งอื่นๆ ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทุนเริม่แรก หรอืไม่ไดร้บัเงนิลงทุ นคนืเลยกไ็ด ้ผูล้งทุนควรศกึษา

ขอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งก่อนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนัน้จะต้องท าตาม

รปูแบบและวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชี้ชวนส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรือผูด้ าเนินการขายทีท่่านใช้

บรกิาร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้โดยหา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท าซ ้า ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อา้งองิ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืใช้

วธิกีารใดก็ตามเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตล่วงหน้าจากบรษิัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจากนัน้  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่จะท าการแก้ไข ปรบัปรุง 

เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ในเอกสารนี้ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะเหน็สมควร 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์: 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377 
อเีมล : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

เวปไซต ์: www.uobam.co.th   

 
 

 
 

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายกองทุน 
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน 

http://www.uobam.co.th/

