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ติดตามการประชุม FED และ
รายงานเศรษฐกิจของ IMF

ตลาดหุ�นโลกปรับตัวลดลงแรง จากความกังวลว�า FED อาจปรบัข้ึนดอกเบ้ียเรว็กว�าคาด
และอาจเริ่มปรับลดขนาดงบดุลหลังจากท่ีข้ึนดอกเบ้ียไม�นาน ส�งผลให� Bond yield 10 ป�
ของสหรัฐ ฯ เพ่ิมข้ึนสู�ระดับ 1.84% 

ตดิตามผลการประชุม FED ในวนัท่ี 25 – 26 ม.ค. และรายงานแนวโน�มเศรษฐกิจโลกของ 
IMF ซ่ึงคาดว�า FED จะคงดอกเบ้ียท่ี 0 - 0.25% และคงการทํา QE taper โดย FED มี
แนวโน�ม Hawkish มากข้ึนและอาจจะมีการพิจารณาแนวทางการปรับลดงบดุล (QT)

ราคานํ้ามันปรับตัวขึ้นแรง หลัง OPEC ออกรายงานเดือนมกราคมคงคาดการณ�ของ
ความต�องการใช�น้ํามัน มองผลกระทบจาก omicron น�อย ในขณะท่ีระยะสั้นมีเหตุการณ�ท่ี
กดดันทางอุปทาน ท้ังความไม�สงบใน UAE หรือการระเบิดท�อขนส�งน้ํามันในตุรกี

ธนาคารกลางญ่ีปุ�นและจีนยังคงนโยบายผ�อนคลาย โดย BoJ ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย
ที่ -0.10% พร�อมปรับคาดการณ� GDP ในป� 2022 เพิ่มขึ้นจาก 2.9% เป�น 3.8% ส�วน 
PBoC ปรับลดดอกเบ้ียเงินกู� Loan Prime rate จาก 3.8% เป�น 3.7%



หุ�นยุโรป

ตัวเลขผู�ติดเชื้อรายวันปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุด อัตราการเสียชีวิตไม�สูง ทําให�ความกังวลเรื่อง Omicron ใน
ตลาดลดลงแต�ความเข�มงวดของมาตรการโควิดยังคงมีอยู�  ในช�วง rate hike cycle ของสหรัฐฯ ในรอบทีผ่�านมา
ตลาดยุโรปยังคงสามารถ outperform ได�  นอกจากน้ันยังมีเม็ดเงินจาก EU recovery fund เข�ามาผลักดัน
เศรษฐกิจให�เติบโตต�อได� แนะนํากองทุน SCBEUEQ เน่ืองจากมีสัดส�วนของหุ�นกลุ�ม Value และ Cyclical สูง และมี
ผลตอบแทนไปตามดัชนี STOXX 600



หุ�นสหรัฐอเมริกา

ปรับลดคําแนะนําเป�นคงนํ้าหนักการลงทุน จากความกังวลว�าตลาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว�าที่คาดและมี
โอกาสท่ีจะปรับลดขนาดงบดุลหลังขึ้นดอกเบี้ยไม�นาน  ประกอบกับดัชนี Surprise index ปรับตัวลงมาเป�น negative
แสดงให�เห็นถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาตํ่ากว�าที่คาด ทางด�านจํานวนผู�ติดเชื้อรายวันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นและอัตรา
การเสียชีวิตก็ปรับเพิ่มขึ้น ป�จจัยบวกมาจากผลประกอบการยังคงแข็งแกร�ง บริษัทยังสามารถรักษาระดับ margin ได� 
มี pent-up demand ที่ยังสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ แนะนําลงทุน SCBS&P500 เน่ืองจากเป�นหุ�นขนาด
ใหญ� และมีผลตอบแทนไปตามดัชนี S&P 500 

หุ�นญ่ีปุ�น

จํานวนผู�ติดเชื้อเร�งตัวสูงขึ้นมากกว�า 40,000 คนต�อวัน ทําสถิติสูงสุดใหม� อัตราการเสียชีวิตเริ่มขยับเพิ่มขึ้น โดย
ทางรัฐบาลประกาศใช�มาตรการเข�มงวดขึ้นในบางจังหวัดที่มีการระบาดสูง ผลการประชุม BoJ ออกมาตามที่คาด 
คงระดับดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.10% และปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในป� 2022 จาก 2.9% เป�น 3.8% และอัตรา
เงินเฟ�อจาก 0.9% เป�น 1.1% ทางด�านตัวเลขส�งออกเดือนธันวาคมชะลอตัวลงจากเดือนที่แล�วแต�มากกว�าที่คาด 
จากการส�งออกรถยนต�เป�นหลัก เน�นลงทุนแบบ Selective แนะนํา SCBJAPAN(A) ซ่ึงมีการลงทุน Active ลงทุนใน
หุ�นที่มีการเติบโตดี

หุ�นไทย

จํานวนผู�ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ ยังเป�นป�จจัยกดดันการฟื้นตัวของกิจกรรม
เศรษฐกิจ แต�ในระยะถัดไปเศรษฐกิจน�าจะได�รับป�จจัยบวกจากประชากรเกินกว�า 65% ได�รับวัคซีนครบโดส และ
เกือบ 15% ได�รับ Booster แล�ว ทําให�กลับมาเป�ดเมืองได�อีกครั้ง ล�าสุดศบค. อนุมัติให�เป�ดรับผู�เดินทางเข�าประเทศ
ในรูปแบบ Test & GO โดยเร่ิมลงทะเบียนได�ต้ังแต�วันท่ี 1 ก.พ. 2565

หุ�นเกาหลี

จํานวนผู�ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ�ในเกาหลีใต�ยังคงอยู�ในระดับสูง อีกทั้งธนาคารกลางเกาหลีประกาศปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป�น 1.25% เพื่อลดความร�อนแรงของอัตราเงินเฟ�อ แต�ประชาชนได�รับวัคซีนครบโดสเกินกว�า 80%
และเกินกว�า 45% ได�รับ Booster แล�ว น�าจะทําให�เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได�เร็วกว�าระลอกก�อนหน�า



ทองคํา

ราคาทองปรับตัวเพิ่มข้ึน จากการท่ีนักลงทุนมองเป�นการกระจายลงทุนเพื่อป�องกันความเสี่ยงเร่ืองเงินเฟ�อท่ีปรับตัว
เพิ่มขึ้น ในระยะสั้นได�รับป�จจัยบวกจากเหตุการณ�ความไม�สงบต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป�น UAE, รัสเซีย หรือ เกาหลีเหนือ 
อย�างไรก็ตามทองคํายังได�รับแรงกดดันจากการส�งสัญญาณการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของ FED ซ่ึงอาจเร็วกกว�าท่ี
ตลาดคาด คาดว�าราคาทองคํามี upside จํากัด แต�ยังคงคําแนะนําให�ถือทองคําเพื่อกระจายความเสี่ยง

นํ้ามัน

ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้น หลัง OPEC ออกรายงานเดือนมกราคมคงคาดการณ�ของความต�องการใช�นํ้ามัน มอง
ผลกระทบจาก omicron น�อย และได�รับแรงหนุนจากสถานการณ�ตึงเครียดระหว�างสหรัฐ ฯ และรัสเซีย อย�างไรก็
ตาม คาด upside จํากัด หลัง EIA ออกมารายงานสต�อกน้ํามันดิบในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 500,000 บาร�เรล สอดคล�อง
กับ API ซ่ึงระบุว�าสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐเพิ่มข้ึน 1.4 ล�านบาร�เรลในสัปดาห�ท่ีแล�ว 

หุ�นจีน A-Shares และ H-Shares

การแพร�ระบาด Omicron ที่เพิ่มขึ้นและการใช�มาตรการ Zero-COVID อาจทําให�กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ 
GDP ไตรมาส 4 ป� 2564 ชะลอลงมาที่ระดับ 4.0%YoY จากการลดลงของภาคการบริโภค แต�คาดว�าตลาดหุ�นจีนจะ
ได�รับป�จจัยบวกจากการอัดฉีดสภาพคล�องธนาคารกลางจีนผ�านการปรับลดลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ที ่ธนาคาร
พาณิชย�ให�ลูกค�าชั้นดีระยะ 1 ป� และอัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกู�ระยะกลาง 1 ป� เป�น 3.70% และ 2.85% ตามลําดับ

หุ�นอินเดีย
จํานวนผู�ติดเชื้อรายวันยังคงเพิ่มสูงขึ้นต�อเนื่อง ในขณะที่อัตราการเข�ารักษาในโรงพยาบาลยังตํ่า รัฐบาลมีการเพิ่ม
ระดับมาตรการป�องกันการระบาดของ COVID – 19 เข�มงวดมากขึ้น ทางด�านตัวเลขเศรษฐกิจปรับตัวลดลง
เล็กน�อยทั้งการลงทุนและการบริโภค คาดช�วงประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 4 น�าจะ
ปรับตัวดีข้ึน



อสังหาฯและโครงสร�างพื้นฐาน
ปรับจากแนะนําลงทุนเป�นคงนํ ้าหนักการลงทุนอสังหาฯ และโครงสร�างพื ้นฐาน เนื ่องจากดัชนีราคากองทุน
อสังหาริมทรัพย�ของไทยและสิงคโปร�ยังคงได�รับแรงกดดันจากจํานวนผู�ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ จนทําให�
กิจกรรมเศรษฐกิจและการเป�ดประเทศอย�างเต็มรูปแบบชะลอตัวลง อย�างไรก็ตามคาดว�า REITs สิงคโปร�น�าจะฟื้นตัว
จากสถานการณ� COVID-19 ได�ดีกว�าไทย และทั้งสองประเทศยังได�ป�จจัยหนุนจากกระจายวัคซีนที่รวดเร็ว โดย
ประชาชนในสิงคโปร�และไทยได�รับ Booster เกือบ 50% และ15% ตามลําดับ 



ตราสารหนี้ไทย
Bond Yield ระยะยาวของสหรัฐ ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู�ระดับ 1.8 – 1.9% ทําให� Bond Yield ในไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
เช�นกัน ทั้งนี้แนะนําลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งได�รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตรา
ดอกเบ้ียน�อยกว�า

ตราสารหนี้ต�างประเทศ

จากการส�งสัญญาณของ FED ซ่ึงจะคุมเข�มนโยบายการเงินเร็วขึ้น โดยมีโอกาสที่จะลดขนาดงบดุลและคาดปรับอัตรา
ดอกเบ้ียเร็วขึ้น ส�งผลลบต�อการลงทุนในตราสารหน้ี อย�างไรก็ตามแนะนําลงทุนใน Credit และ Duration สั้น ซ่ึงมี
ผลตอบแทนส�วนเพิ่มจากส�วนต�างเครดิต



ทําไมการลงทุนหุ�น Nasdaq ถึงน�าสนใจ

รวบรวมหุ�นเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพในการเติบโตสูง

นโยบายการลงทุน : เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพียง

กองทุนเดียว ได�แก� Invesco NASDAQ 100 สกลุเงนิดอลลาร�สหรฐั (USD) โดย

เฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน

ความเส่ียงกองทุน : ระดับ 6 – กองทุนตราสารทุน

ผู�ลงทุนควรทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน�ทาง
ภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม�ได�ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม�ได�
สิทธิประโยชน�ตามเงื ่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู�ประกอบธุรกิจก�อน
ตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได�ที่ธนาคารไทยพาณิชย� หรือ 
บลจ.ไทยพาณิชย� โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 | www.scbam.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได�ทุกวันทําการที่ธนาคารไทยพาณิชย�ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย� และผู�สนับสนุนการขายทุกราย ควรทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน 
หมายเหตุ : *ข�อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทําโดย นางนันท�มนัส เป��ยมทิพย�มนัส ประธานเจ�าหน�าที่บริหารการลงทุน เพื่อเป�นข�อมูลสําหรับเผยแพร�ทั่วไป 
โดยข�อคิดเห็นและบทความในเอกสารฉบับนี้ เป�นการแสดงความคิดเห็นส�วนตัวของผู�เขียน ผู�ใช�ข�อมูลนี้จึงต�องใช�ความระมัดระวังด�วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงต�างๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนด�วยตนเอง

เป�นตลาดหุ�นที่มีมูลค�าตลาดขนาดใหญ�เป�นอันดับ 2 ของโลก (ป�จจุบันมีมูลค�า 18.6 ล�านล�านดอลล�าร�สหรัฐฯ)

ให�ผลตอบแทนย�อนหลังสูงเป�นอันดับต�นๆ ของโลก
(ผลตอบแทนย�อนหลัง 10 ป� เฉล่ีย 22.67% ต�อป�)

มีสัดส�วนหุ�นเทคโนโลยีชั้นนํา อาทิ Apple, Microsoft, 
Amazon, Alphabet, Facebook และ Tesla สูงกว�า
ดัชนีหุ�นอ่ืนของสหรัฐฯ


