ประจาวันที่
11 – 15 มกราคม
2564

“ผลการเลือกตัง้ สหรัฐฯ ออกมาว่าพรรค Democrat มีอานาจ
ทัง้ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ (Blue Sweep)”

•

•

•
•

•

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวดีขนึ้ ต่อเนื่ อง ล่าสุดวัคซีนของบริษทั Astrazeneca/Oxford ได้รบั
อนุ มตั จิ าก British Regulatory Authorities ให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน หลังจากที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(FDA) ได้อนุ มตั ใิ ห้ใช้วคั ซีนต้านไวรัส COVID-19 ของบริษทั ยา Pfizer/BioNTech และบริษทั ยา Moderna สาหรับ
การรักษากรณีฉุกเฉินได้ เป็นการยืนยันว่าภายในปี 2564 จะมีจะมีวคั ซีนพร้อมแจกจ่ายให้กบั ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
มากกว่า 3 พันล้านโดส และข่าวดีผลการเลือกตัง้ สหรัฐฯ จากการที่พรรค Democrat มีอานาจทัง้ ฝา่ ยบริหารและฝา่ ย
นิตบิ ญ
ั ญัติ (Blue Sweep) ซึ่งอาจส่งผลให้การผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ มีโอกาสผ่านความเห็ นชอบจาก
สภาได้ง่ายขึ้น สาหรับพิธสี าบานตนรับตาแหน่ งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 46 ของนาย Biden จะมีข้นึ ในวันที่ 20
มกราคมนี้ ที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดัชนี รวม Composite PMI อย่างเป็ นทางการเดื อน ธ.ค. โดยรวมอ่อนแอ เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19 ที่กลับมารุนแรงทาให้กดดันกิจกรรมภาคการผลิตและการบริการ โดยดัชนีรวม PMI ของจีน
ปรับตัวลดลง -1.7 จุด ลงสูร่ ะดับ 55.8 แต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ขยายตัว ขณะที่ดชั นีรวมยูโรโซนดัชนี Caixin Composite
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น +3.8 จุด เป็ น 49.1 จุด จากการเพิม่ ความเข้มงวดในมาตรการจากัดการเดิน ทาง และดัชนี รวม
Composite PMI ของญี่ปนุ่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ +0.4 จุด เป็ นระดับ 48.5 จุด สูงสุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
หดตัวที่ระดับต่ากว่า 50 จุด ส่วนดัชนีรวม PMI ของสหรัฐฯ แม้ว่าจะปรับตัวลดลง -3.3 จุดเป็ นระดับ 55.3 จุดซึ่ง
ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ 55.7 จุด
ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. ลดลง โดยดัชนีดงั กล่าวลดลงจาก 52.4 จุดเป็ นระดับ 50.1 จุด
จากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ท่มี ผี ตู้ ดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19 เพิม่ ขึ้นมากและกระจาย
ตัวเป็นวงกว้างในประเทศ ทาให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบในระยะนี้
สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงเป็ นปัจจัยน่ ากังวล หลังจากตรวจพบว่า มีผู้
ติดเชือ้ ในประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยล่าสุดยอดผูต้ ดิ เชือ้ สะสมสูงถึง 9,636 ราย และมีการแพร่กระจายไปสู่จงั หวัด
อื่นเกือบทัวประเทศ
่
อย่างไรก็ตามรัฐบาลออกข้อกาหนดพ.ร.ก. ฉุ กเฉิน ฉบับที่ 17 ในการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุม
สูงสุด 5 จังหวัด ได้แ ก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและสมุท รสาคร ประกอบกับครม. เห็น ชอบในการต่อ พรก.
ฉุกเฉินไปถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 ซึ่งอาจจะกระทบกับบางภาคอุตสาหกรรมจากการปิดเมือง โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม
การค้าขายและการขนส่งมวลชน
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ สถานการณ์ ฉุกเฉิ น (State of Emergency) โดยรัฐบาลประกาศควบคุม 4
จังหวัดในญี่ปุ่น ได้แก่ Tokyo, Kanagawa, Chiba และ Saitama เป็ นระยะเวลา 1 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 8 ม.ค.
2564 จนถึง 8 ก.พ. 2564 โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครัง้ นี้ะเน้นที่การควบคุมเวลาการเปิ ดและปิ ดของ
ร้านอาหาร ผับ และบาร์ เป็นหลัก
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กลยุทธ์การลงทุน

“ซื้อ” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM)
“เพิ่ มน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHYA)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอล สตราทีจิก อิ นเวสเมนท์ (SCBGSIF)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยูเอส (SCBS&P500)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอลดิ จิตอล (SCBDIGI)

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นเกาหลี

ตลาดหุ้นจีน

แ น ะ น า ค ง น้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ไ ท ย แนะน าคงน้ า หนั ก การลงทุ น ในหุ้ น เกาหลี แนะน าคงน้ า หนั ก การลงทุ นในหุ้น จี น A-Shares
เศรษฐกิจไทยมีปจั จัยสนับสนุนจากเรือ่ งของพัฒนาการด้านวัคซีน นโยบายโดยรวมของนาย Biden ค่อนข้างเป็ นบวกกับตลาดหุน้
และหุ้นจี น H-Shares จากดัชนี Caixin Composite PMI
โดยล่าสุด ครม. ได้อนุมตั งิ บให้สาธารณสุขอีก 4.6 พันล้านรับมือ
โควิดระลอกใหม่ในปี 64 รวมถึงมีรายงานการจัดหาวัคซีน โดยใน
เบื้อ งต้น ไตรมาสแรกจะได้วคั ซีนจากบริษัท ซิโนแวคจากจีน 2
ล้านโดส ส่วนวัคซีนจากแอสตราเซเนกา 26 ล้านโดสคาดว่าได้
มิ.ย. 64 ทัง้ นี้มเี ป้าฉีดวัคซีนให้ 33 ล้านคนในปี 64 อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศยังมีแนวโน้มที่สูง
อยู่ อาจสร้างความกังวลด้านเศรษฐกิจได้ ทัง้ นี้คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับประมาณการการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ลงจากเดิม 2% - 4% เป็ น 1.5% 3.5% รวมถึงปรับลดประมาณการการขยายตัวของการส่งออกลง

ภูมภิ าคเอเชีย ขณะที่ธนาคารกลางและรัฐ บาลเกาหลีย ัง คงมี
มาตรการผ่ อ นคลายทัง้ นโยบายการเงิน และการคลัง อย่ า ง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความกังวลของผูต้ ดิ เชื้อไวรัส COVID-19
เริม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เมืองหลวงเกาหลีใต้ได้ยกระดับการ Lockdown
เพิม่ เติมจากระดับที่ 2.0 เป็ น 2.5 ทัวราชอาณาจั
่
กร (Special
End-of-the Year Prevention) โดยขยายระยะเวลาออกไปถึง
วันที่ 17 มกราคม 2564 ซึง่ การ Lockdown อาจทาให้กจิ กรรม
ทางเศรษฐกิจมีโอกาสได้รบั ผลกระทบในระยะนี้

ตลาดหุ้นยุโรป

ปรับตัวลดลง -1.7 จุด เป็ น 55.8 จุด จากทัง้ ภาคการผลิต และภาค
บริการที่ป รับ ตัวลดลงมากกว่า ที่ต ลาดคาด อีกทัง้ ความกั งวลเรื่อ ง
สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับ จีนยังคงมีอยู่ โดยที่ ผ่านมา
ปธน. Trump มีการลงนามใน executive order เพื่อออกมาตรการ
คว่าบาตรบริษทั เทคโนโลยีจนี ซึง่ อาจเป็ นปจั จัยกดดันตลาดหุน้ จีนใน
ระยะสัน้ อย่างไรก็ตามประเทศจีนเน้นการเติบโตภายในประเทศเป็ น
หลักโดยเน้นการบริโภคภายในประเทศและสามารถควบคุมการแพร่
ระบาด COVID-19 ได้มีป ระสิทธิภ าพ ทาให้กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ของจีนกลับมาเป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ว

ตลาดหุ้นอิ นเดีย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

แ น ะ น า ค ง น้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ยุ โ ร ป แนะน าคงน้ าหนั ก การลงทุ น ในหุ้ นสหรั ฐ ฯ แนะน าคงน้ าหนั ก การลงทุ น ในหุ้ นอิ นเดี ย
ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) ยังคงให้ก ารสนับ สนุ น นโยบายผ่อ น
คลายทางการเงินอย่างต่อ เนื่อ ง ตัวเลขดัชนีรวม PMI เดือ นธ.ค.
ปรับตัวขึ้น 3.8 จุด เป็ นระดับ 49.1 จุด แต่ย ังคงอยู่ในแดนหดตัว
ในด้าน Brexit อังกฤษออกจากยุโรปอย่างเป็ นทางการด้วยข้อตกลง
ทางการค้า “Zero Tariff – Zero Quota” คลายความกังวลแก่นัก
ลงทุน นอกจากนี้ใ นประเทศอังกฤษยังพบไวรัส COVID-19 สาย
พันธุ์ใหม่ทมี่ คี วามสามารถในการแพร่ระบาดทีเ่ ร็วกว่าเดิมถึง 70%
ทาให้รฐั บาลอังกฤษยกระดับการ Lockdown เป็ นระดับที่ 4.0 ซึง่
เป็ นระดับสูงสุดไปถึงปลายเดือน ม.ค. นี้เป็ นอย่างน้อย อย่างไรก็
ตามวัคซีนเริม่ มีการแจกจ่ายให้กบั ประเทศต่างๆ ในยุโรป แต่ยงั คง
ต้องจับตาในด้านประสิทธิภาพและการกระจายของวัคซีน

เมือ่ วันที่ 5 ม.ค. ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารเลือกตัง้ วุฒสิ ภาในรัฐ Georgia
ซึง่ ผลการนับ คะแนนล่าสุด มีค วามเป็ น ไปได้สูง ว่าตัวแทนจาก
พรรค Democrat จะชนะการเลือกตัง้ 2 ทีน่ งั ่ โดยจะส่งผลให้พรรค
Democrat ควบอานาจทัง้ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (Blue
sweep) ซึง่ อาจส่งผลให้การผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มี
ั ย
โอกาสผ่านความเห็นชอบจากสภาได้ง่ายขึ้น ซึง่ อาจเป็ นปจจั
สนับ สนุ น เศรษฐกิจ และตลาดหุ้น สหรัฐ ฯ ในระยะสัน้ ได้ ทัง้ นี้
สหรัฐฯ ยังมีปจั จัยกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ซึง่ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาค
บริการยังมีการฟื้นตัวได้ไม่เต็มทีโ่ ดยตัวเลข service PMI ออกมา
อยู่ท ี่ 54.8 ในเดือน ธ.ค. ขยายตัวน้อยลงจากเดือน พ.ย. ที่ 58.4

ตราสารหนี้ ต่างประเทศ

ตราสารหนี้ ไทย
แนะน าเพิ่ มน้ าหนั ก การลงทุ น ใน SCBFP
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยมีการกระจายเป็ นวงกว้าง เป็ นผลทาให้รฐั บาลออก
ข้อ ก าหนดพ.ร.ก. ฉุ ก เฉิ น ฉบับ ที่ 17 ในการเข้า -ออกพื้น ที่
ควบคุม สูงสุด 5 จังหวัด และครม. เห็นชอบในการต่ อ พรก.
ฉุกเฉินไปถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564 ทาให้กจิ กรรมเศรษฐกิจชะลอ
ตัวส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจ ไทยน่ า จะฟื้ น ตัวช้ากว่า ทีต่ ลาด
คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการได้รบั วัคซีนของประเทศไทยนัน้
ช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว อาจส่งผลให้ธปท. มีโอกาสปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง

ทองคา
แ น ะ น า ค ง น้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท อ ง ค า
ความกัง วลทางเศรษฐกิจ เริ่ม มีแ นวโน้ ม ลดลง หลัง จากนาย
Donald Trump ได้ล งนามบังคับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพือ่ เยียวยาประชาชนและภาค
ธุรกิจ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ซึง่ ล่าสุดผลการเลือกตัง้ ออกมาว่า พรรค Democrat สามารถครอง
เสียงข้างมากได้ทงั ้ ในสองสภา (Blue Sweep) ทาให้ง่า ยต่อ การ
ผลักดันมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ขณะเดียวกันธนาคาร
ทัวโลกยั
่
งคงดาเนินนโยบายผ่อนคลายต่อไป รวมถึง FED ทีย่ งั คง
เดินหน้ า ใช้มาตรการอัด ฉีด สภาพคล่อ งเข้า สู่ระบบ (QE) อย่า ง
ต่อเนื่อง

ตลาดหุ้น อิน เดีย ปรับตัวสูง ขึ้น อย่างต่ อเนื่อ งจากกิจกรรมทาง
เศ ร ษฐ ก ิจ แ ล ะก ารบร ิโ ภ ค ภาย ใน ประ เ ทศ เ ริ ่ม ก ลับ ม า
ใกล้เ คีย งสภาวะปกติ ร่ว มกับ จานวนผู ้ต ิด เชื้อ Covid-19 มี
การปรับ ตัว ลดลงอย่า งต่อ เนื่ อ ง อย่า งไรก็ต าม การปร ะชุม
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีแ นวโน้ ม คงอัต ราดอกเบี้ย จาก
อัต ราเงิน เฟ้ อ เดือ น พ.ย. ที่ 6.93% ซึ่ง อยู่เ หนือ ช่ ว ง 2%6% อย่า งไรก็ต ามอิน เดีย ประเด็น ความเสีย่ งในด้า นกา ร
กระจายตัวของวัค ซีน ยัง คงต้อ งจับ ตามองถึง แม่ว่า อิ น เดีย จะ
มีค วามสามารถพัฒ นาและผลิด วัค ซัน ได้ด้ว ยตนเอง แต่ ก าร
กระจายตัว อาจเป็ นไปด้วยความล่าช้า กว่า ประเทศอื่น

แนะนาเพิ่ มน้ าหนักการลงทุนใน SCBUSHY และลด
น้ า หนั ก การลงทุ น ใน SCBGSIF ผลการเลือ กตัง้ สหรัฐ ฯ

ออกมาว่า พรรค Democrat ควบอานาจทัง้ ฝา่ ยบริหาร และฝ่ายนิติ
บัญญัติ (Blue sweep) อาจส่งผลให้การผลักดันการออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจง่ายขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวสูงกว่าที่
ประเมินไว้ ขณะที่ High yield spread ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการ
ระบาด COVID-19 และข่าวดีจากการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศที่
พัฒนาแล้วน่าจะส่งผลบวกต่อแนวโน้ม Credit spread อย่างไรก็ดี
การลงทุนใน SCBGSIF ควรระมัดระวังมากขึน้ เนื่องจากแนวโน้ ม
การเพิม่ ขึน้ ของผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวและ Duration

น้ามัน
แ น ะ น า ค ง น้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น น้ า มั น

จากความคืบหน้าเรือ่ งวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 เป็ นปจั จัย ที่
ช่วยคลายความกังวลแม้จานวนผูต้ ดิ เชื้อรายใหม่ยงั อยู่ ในระดับสูง
นอกจากนี้จากการทีพ่ รรค Democrat สามารถครองเสียงข้างมาก
ได้ ท ัง้ ในสองสภา (Blue Sweep) จะท าให้ม ีม าตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจออกมาเพิ่ม เติม อีก ในระยะใกล้ เป็ น ป จั จัย สนับ สนุ น
อุปสงค์น้ามัน ขณะทีซ่ าอุดอิ าระเบีย โดยยอมปรับลดการผลิตของ
ประเทศตัวเองลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ ทเี่ หนือ
จากตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดยี งั คงมีปจั จัยกดดันจากปริมาณ
การผลิตน้ามันดิบในสหรัฐฯ ทีอ่ าจปรับตัวขึน้ ในอนาคต

อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนะน าคงน้ า หนั ก การลงทุ น ใน PF,REITs & IF
ในสัปดาห์ทผี่ ่านมาราคาปรับตัวลดลง หลังจากการแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มทีร่ นุ แรง ทาให้รฐั บาลออกข้อกาหนด
พ.ร.ก. ฉุ กเฉิน ฉบับที่ 17 ในการเข้า-ออกพื้นทีค่ วบคุมสูงสุด 5
จัง หวัด ได้แ ก่ ชลบุ ร ี ระยอง จัน ทบุ ร ี ตราดและสมุ ท รสาค ร
ประกอบกับครม. เห็นชอบในการต่อพรก.ฉุ กเฉินไปถึงวันที่ 28
ก.พ. 2564 ซึง่ อาจจะกระทบกับรายได้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการท่องเทีย่ ว กลุ่มห้างสรรพสินค้า และกลุ่ม โรงแรมใน
ระยะนี้ ขณะทีส่ ่วนต่างระหว่างเงินปนั ผลเมื่อ เทีย บกับดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี อยู่ท ี่ 4.27% ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปี ที่
3.59%

ตราสารหนีไ้ ทย

11%

SCBFP
SCBSFFPLUS

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ

89%

SCBGSIF
SCBINC
SCBUSHY
SCBOPPA

5%
25%

ตราสารทุนไทย
70%

SCBSET
SCBTHAICG
SCBDA
SCBMLT
SCBSET50

10%

50%
40%

12%

15%

7%

ตราสารทุนต่ างประเทศ
SCBS&P500
SCBUSSM
SCBEUSM
SCBEUEQ
SCBEMEQ
SCBNK225
SCBDIGI
SCBGHC
SCBAEM
SCBROBOA

25%

สินทรัพย์ ทางเลือก

41%

SCBPIN

10%

3%

25%

62%

2.52%

3.91%

5.36%

7.62%

9.00%

1.69%

0.29%

-1.64%

-5.04%

-7.28%

*ผลตอบแทนเฉลีย
่ คำนวณจำกสถิตข
ิ ้อมูล 5 ปี ย ้อนหลังตัง้ แต่ ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2561 โดยคำนวณจำกอัตรำผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักของดัชนีอ ้ำงอิงรำย
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 1) หุ ้นต่ำงประเทศ : MSCI All Country World Total Return Index 2) หุ ้นไทย : SET Total Return Index 3) ตรำสำรหนี้
ต่ำงประเทศ : Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD 4) ตรำสำรหนี้ไทย : ThaiBMA Government
Bond 1-3 ปี 5) สินทรัพย์ทำงเลือก: ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50% และดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 50% ดังนัน
้ ผลตอบแทนทีแ
่ สดง
้ งึ ผลตอบแทนในอนำคต
จึงมิใช่ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจริง และมิได ้เป็ นกำรบ่งชีถ
่ มัน
**โอกำสขำดทุนต่อปี ประมำณกำรณ์โดยค่ำทำงสถิต ิ ภำยใต ้ควำมเชือ
่ 95% ในสภำวกำรณ์ปกติ (VaR 95%)
***ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได ้เป็ นสิง่ ทียน
ื ยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

“ซื้อ” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM)
“เพิ่ มน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHYA)

“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอล สตราทีจิก อิ นเวสเมนท์ (SCBGSIF)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยูเอส (SCBS&P500)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอลดิ จิตอล (SCBDIGI)

**สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย์ และผูส้ นับสนุ นการขายทุกราย “ควรทำควำมเข้ ำใจลักษณะสิ นค้ำ
เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่ อนตัดสิ นใจลงทุน” หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที ่ 7 มกราคม 2564 ทัง้ นี้ เอกสารนี้จดั ทาโดย นางนันท์มนัส เปี ่ ยมทิพย์มนัส
ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน เพือ่ เป็ นข้อมูลสาหรับ เผยแพร่ทวไป
ั ่ โดยข้อคิดเห็นและบทความในเอกสารฉบับนี้ เป็ นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน ผูใ้ ช้ข้อมูลนี้จงึ ต้องใช้
ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยตนเอง

