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สรปุสภาวะตลาดสหรฐัฯ และยุโรป (10 – 14 ม.ค. 64) 
หุ้นสหรัฐฯปรับตัวในลักษณะผสมผสานโดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยอีกครัง้ หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯหลายท่าน ได้ออกมาแสดง
ความเห็นในเชิงสนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมนีาคม นี้  เพือ่สกัด
อัตราเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันนักลงทุนรอการประกาศผลประกอบการ 4Q21 ของกลุ่ม
ธนาคารรายใหญ่ ประกอบกับ ดชันีราคาผู้ผลิตสูงขึ้น 9.7% yoy ในเดือน ธ.ค. ซึง่เป็น
ระดับสูงสุดนับตัง้แต่ที่มีการรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว  อีกทัง้ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิม่ข ึ้น 
7.0% yoy ในเดอืนธ.ค. ซึง่เป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดอืนม.ิย. 2525 
 
ตลาดหุน้ยุโรปปรบัตัวขึ้นเลก็น้อยสวนทางตลาดสหรฐัแม้มีจากความวติกเกีย่วกบัภาวะ
เงินเฟ้อและแนวโน้มการปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากขอ้มูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐ 
นอกจากนี้ นักลงทุนยงัจบัตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนในยโุรป
ซึ่งคาดว่าจะออกมาในเชิงบวก อย่างไรก็ดี ประธาน ECB ระบุว่าพร้อมที่จะด าเนิน
มาตรการใดๆทีจ่ าเป็นในการท าใหเ้งนิเฟ้อลดลงสู่ระดบัเป้าหมายที ่ 2%  
 
สรปุสภาวะตลาดหุ้นจีน (10 – 14 ม.ค. 64) 
ดัชนี  SHCOMP ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นยุโรปจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่ม
อสังหารมิทรพัยเ์ป็นปจัจยักดดันตลาด ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในจีนส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคลดลงน าตลาด อย่างไรก็
ตาม ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของจีนเพิม่ข ึ้น 20.9% yoy ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย. 
ขณะทีย่อดน าเขา้เดือนธ.ค.ปรบัตวัขึน้ 19.5% ซึง่ชะลอตวัลงอย่างมากจากเดอืนพ.ย. และ
ดชันีราคาผูบ้รโิภคปรบัตวัขึน้ 1.5% yoy ในเดอืนธ.ค. ซึง่ชะลอตวัลงจากเดอืนพ.ย. 
 
สรปุสภาวะตลาดหุ้นไทย (10 – 14 ม.ค. 64) 
SET index ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1672.63 จุด เพิม่ข ึ้น 0.91% จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดย
ดัชนียงัคงพยายามเดินหน้าขึ้นทดสอบ 1690-1700 จุด ท่ามกลางการหมุนกลุ่มเล่น 
(sector’s rotation) ระหว่างหุ้น growth plays และ value plays จากความเสี่ยงเงินเฟ้อ
และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรทีป่รบัขึน้แรง เพิม่ความผนัผวนใหก้บัตลาดสนิทรพัยเ์สีย่ง 
 
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสปัดาห์น้ี (17 – 21 ม.ค. 65) 
ตลาดหุน้ไทยสปัดาห์นี้  (17-21 ม.ค.) ยงัอยูใ่นเฟสของการฟ้ืนตวัจากปจัจยัหนุนของราคา
น ้ามันดบิทีป่รบัขึ้นหลงัภาพรวมอุปทานมแีนวโน้มตงึตัวต่อ ประกอบกบัการกลับมาอ่อน
ค่าของเงินดอลลาร์สหรฐัจากการทีเ่ฟดปรับลดโทนความเขม้งวดนโยบายการเงินลงใน
สัปดาห์ก่อนหน้า โดยระยะสัน้  หุ้นกลุ่มพลังงาน มีโอกาสกลับมา outperform ตลาด 
รวมถึงหุ้นกล่มธนาคารที่ได้ประโยชน์จากทิศทางอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรปรับขึ้น 
ปจัจัยส าคัญทีค่วรตดิตามสัปดาห์นี้  ได้แก่ 16 ม.ค. – China GDP 4Q64, China Retail 
Sales เดือน ธ.ค. /  18 ม.ค. – BOJ Meeting, OPEC Monthly Report / 19 ม.ค. – US 
Building Permits เดอืน ธ.ค. / 20 ม.ค. – EU CPI เดอืน ธ.ค. / 26 ม.ค. – Fed meeting 
 
สรปุความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหน้ีสปัดาห์ท่ีผา่นมา (10 – 14 ม.ค. 64) 
การเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯในสปัดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพนัธบัตร
อายุ 2 ปี เปลีย่นแปลง +10.47 bps อยูท่ี่ 0.97% ขณะทีผ่ลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปี 
เปลีย่นแปลง +2.21 bps อยูท่ี ่1.78% 
 
ดา้นตลาดตราสารหนี้ไทย นักลงทุนซื้อสุทธิ 26.984 พนัลา้นบาท โดยพนัธบตัรอาย ุ5 ปี 
มอีัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง +1.80 bps โดยปิดที่ 1.43% ขณะทีอ่ายุ 10 ปี มีอตัรา
ผลตอบแทนเปลีย่นแปลง +5.45 bps จากสปัดาห์ก่อนหน้า ปิดที ่2.10% 

Thai Equity In dexes 07 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 +/- +/- 

SET 1,657.62 1,672.63 15.01 0.91% 

SET50 985.96 993.89 7.93 0.80% 

     
Net Fund Flow (Btm) (10 ม.ค. 65 – 14 ม.ค. 65) +/- 

Local Institution -3,861.82 

Proprietary Trading 3,354.17 

Foreign Investors 5,807.56 

Retail Investors -5,299.91 

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

10 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 +/- 
 Global Equity Indexes 07 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 +/- +/- (%) 

DJIA 36,231.66 35,911.81 -319.85 -0.88% 

S&P 500 4,677.03 4,662.85 -14.18 -0.30% 

NIKKEI 225 28,478.56 28,124.28 -354.28 -1.24% 

Germany DAX 15,947.74 15,883.24 -64.50 -0.40% 

France CAC 40 7,219.48 7,143.00 -76.48 -1.06% 

FTSE 100 7,485.28 7,542.95 57.67 0.77% 

Brazil BOSVESPA 102,719.50 106,927.80 4,208.30 4.10% 

MSCI Russia Index 748.76 708.17 -40.59 -5.42% 

India SENSEX 59,744.65 61,223.03 1,478.38 2.47% 

SHCOMP 3,579.54 3,521.26 -58.29 -1.63% 

China HSCEI 8,231.28 8,554.79 323.51 3.93% 

HSI 23,493.38 24,383.32 889.94 3.79% 

TWSE 18,169.76 18,403.33 233.57 1.29% 

MSCI Golden Dragon  226.30 232.63 6.33 2.80% 

 15,010.51 14,810.31 -200.20 -1.33% Commodities 07 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 +/- +/- (%) 

Gold 1,797.40 1,816.50 19.10 1.06% 

NYMEX WTI 78.90 83.82 4.92 6.24% 

Brent 81.75 86.06 4.31 5.27% 

 25 ม.ิย. 64 2 กค. 64 +/- +/- (%) 
Bonds 07 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 +/- (bps) 

2y US Treasury 0.86 0.97 10.47 

10y US Treasury 1.76 1.78 2.21 

1y Thai Govt Bond 0.51 0.51 -0.08 

5y Thai Govt Bond 1.41 1.43 1.80 

10y Thai Govt Bond 2.04 2.10 5.45 

FX 07 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 +/- +/- (%) 

THB/USD 33.66 33.22 -0.44 -1.29% 
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สหรฐัอเมรกิา ตลาด
หุ้น 

ตลาดตรา 
สารหน้ี 

Core CPI (MoM) (Dec) เดอืนธ.ค. อยู่ที ่0.6% สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่0.5% และสูงกว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่0.5% - + 

CPI (MoM) (Dec) เดอืนธ.ค. อยูท่ี ่0.5% สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่0.4% แต่ต ่ากว่าตัวเลขของงวดก่อนหน้าที ่0.8% - + 

Initial Jobless Claims อยูท่ี่ 230K สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่200K แต่ต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่207K - + 

PPI (YoY) เดอืนธ.ค. อยูท่ี ่0.2% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 0.4% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่1.0% + - 

Core Retail Sales (MoM) เดอืนธ.ค. อยูท่ี่ -2.3% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่0.2% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่0.1% - + 

Retail Sales (MoM) เดอืนธ.ค. อยู่ที ่-1.9% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที่ -0.1% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่0.2% - + 

ยโุรป   

Industrial Production (MoM) เดอืนพ.ย. อยู่ที ่2.3% สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่0.5% และสูงกว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่-1.3% + - 

Unemployment Rate เดอืนธ.ค. อยู่ที ่7.2% เท่ากบัตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 7.2% และน้อยกว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่7.3% 0 0 

จนี   

CPI (MoM) เดอืนธ.ค. อยูท่ี่ -0.3% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่0.2% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่0.4% + - 

PPI (YoY) เดอืนธ.ค. อยูท่ี ่10.3% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 11.1% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่12.9% + - 

Exports (YoY) เดอืนธ.ค. อยู่ที ่20.9% สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่20.0% แต่ต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่22.0% + - 

Imports (YoY) เดอืนธ.ค. อยูท่ี่ 19.5% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของตลาดที ่26.3% และต ่ากว่าตวัเลขของงวดก่อนหน้าที ่31.7% - + 
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ภาพความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย  

 

Source: Bloomberg 

 

ภาพความเคลื่อนไหว  

 
 

Source: Bloomberg, YCGT0262 Index 

ค ำเตอืนขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมคดิเหน็ของบรษิทัจดักำร ณ วนัทีแ่สดงขอ้มูลและสำมำรถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ล่วงหน้ำ  
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ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน  

 บรษิัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิัทจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบับนี้ข ึน้เพือ่วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่ง

หมายใหถ้ือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรอื ขายผลิตภณัฑ์ดา้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้  และไม่ถือ

เป็นการให้ค าปรกึษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ์ดา้นการลงทุนของบริษทัต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อยา่งใด  แมบ้รษิัท

จดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพือ่ใหข้อ้มูลดังกล่าวมคีวามถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้  บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิัท

จดัการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรบัความผิดพลาด ความไม่ถูกตอ้ง หรือการตกหล่นของขอ้มูลใดๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผิด

ส าหรบัการกระท าใดๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของความเหน็หรอืขอ้มูลทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันี้  บรษิัทจดัการไม่ไดใ้หค้ ารับรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือ

โดยปรยิาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทันต่อเหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าวในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น และบรษิัทจดัการขอปฏเิสธความรับ

ผดิทัง้ปวงที่เกิดหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี  ทัง้นี้ ความเห็น บทวเิคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกีย่วกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตทีป่รากฏใน

เอกสารนี้  (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพยีงขอ้มูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรอืบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่า งจากเหตุการณ์หรือผล

ประกอบการที่เกิดขึน้จริงได ้ ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษทัจดัการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ์ในตลาดทุนใน

อดีต มไิดเ้ป็นเครือ่งยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีทีผ่ลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผดิความคาดหมายเนื่องจาก

เหตุการณ์หรอืปจัจัยต่างๆ ทีไ่ม่เป็นปกตไิด ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษทัจดัการ และ/หรอื บริษทัในเครือหรือผูด้ าเนินการขายของ

บริษัทจัดการไดร้ับประกันการลงทุนให้แก่ผู ้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลง ทุน ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจได้รบัเงนิลงทุนคืนมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่แรก หรอืไม่ไดร้ับเงินลงทุนคนืเลยกไ็ด้ ผู ้ลงทุนควรศึกษา

ขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารที่เกีย่วขอ้งก่อนท าการสัง่ซื้อห น่วยลงทุน และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพือ่หน่วยลงทุนนัน้จะต้องท าตาม

รูปแบบและวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มูลหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อบริษทัจดัการหรือผูด้ าเนินการขายทีท่่านใช้

บรกิาร บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ โดยหา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท าซ ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อา้งองิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรือใช้

วธิีการใดก็ตามเว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนัน้  บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท์ี่จะท าก ารแก้ไข ปรับปรุง 

เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ความใดๆ ในเอกสารนี้ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะเหน็สมควร 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์: 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377 
อเีมลล ์: thuobamwealthservice@uobgroup.com  

เวบ็ไซต์ : www.uobam.co.th  

 
 

 
 

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทุน นโยบายกองทุน 
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนตดัสินใจลงทุน 

mailto:thuobamwealthservice@uobgroup.com
http://www.uobam.co.th/

