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“รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นประเทศหลัก
เบือ้ งต้นมีผลประกอบการที่ดีขึ้น”
•

•

•

•

ตลาดหุ้น ส่ วนใหญ่ ป รับตัวแย่ล งในสัป ดาห์ ที่ผ่านมา หลังจากปธน. Joe Biden เตรีย มประกาศ
รายละเอียดแผนปรับขึน้ ภาษีกาไรจากการลงทุน (Capital gains tax) กับผูท้ มี่ รี ายได้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว จาก
20% เป็ น 39.6% ในวัน ที่ 28 เม.ย. และยัง มีแ ผนที่จ ะขึ้น ภาษีใ นส่ว นอื่น ๆ อย่ า งไรก็ด ี รายงานผล
ประกอบการไตรมาส 1 ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ประเทศหลักเบื้องต้นจากข้อมูลวันที่ 22 เม.ย. มีผล
ประกอบการทีด่ ขี น้ึ อีกทัง้ ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วเพิม่ ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ ล่าสุด สหรัฐฯ และยุโรปมีการฉีด วัคซีนให้กบั ประชาชนถึง 39.85% และ 19.39% ของจานวน
ประชากรทัง้ หมดตามลาดับ หนุนให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิ ดทาการตามปกติได้มากขึ้น ประกอบกับมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ และแผนการลงทุนระยะยาวของสหรัฐ ฯ ด้วยวงเงิ น
ประมาณ 3-4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะหนุนให้เศรษฐกิจและตลาดหุน้ ฟื้นตัวดียงิ่ ขึน้
รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นประเทศหลักเบื้องต้ น จาก
ข้อมูลวันที่ 22 เม.ย. มีผลประกอบการที่ ดีขึ้น นาโดยผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนในยุ โรป ประกาศ
ออกมา 16.6% มี Earning Surprise 45.55% และ Sales Surprise 5.54% ขณะทีผ่ ลประกอบการบริษทั จด
ทะเบียนในสหรัฐฯ ประกาศออกมา 16.6% มี Earning Surprise 37.86% และ Sales Surprise 5.24%
นับเป็ นปจั จัยบวกต่อตลาดหุน้ ในช่วงนี้ และคาดว่าผลประกอบการทีจ่ ะทยอยประกาศออกมาจะเป็ นปจั จัย
หนุนตลาดหุน้ ต่อไป
ECB มีมติ คงนโยบายการเงิ นเดิ มตามคาด และยัง ไม่มีการพิ จ ารณาชะลอการซื้ อสิ นทรัพ ย์ผ่าน
PEPP โดย ECB จะยังคงทาการเข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Program
(PEPP) ทีว่ งเงิน 1.85 ล้านล้านยูโรจนถึงเดือนมี.ค. 2022 เป็ นอย่างน้อย และจะยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์แบบ
ปกติ (APP) ทีอ่ ตั รา 2 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือน จนกว่าจะมันใจว่
่ าวิกฤต COVID-19 ได้สน้ิ สุดแล้ว
ครม. มี แ ผนจัด หาวัค ซี น เพิ่ ม เติ ม อี ก 6.5-11.5 ล้ า นโดสในปี นี้ และขยายจ านวนผู้ร ับ สิ ท ธิ์ และ
ระยะเวลาใช้สิทธิ์ ในโครงการ “เราชนะ” ในส่วนของวัคซีน ปจั จุบันประเทศไทยได้มกี ารนาเข้าวัคซีน
มาแล้ว 2,117,000 โดส ทางรัฐบาลมีแผนทีจ่ ะจัดหาวัคซีนเพิม่ เติมอีก 6,000,000-11,000,000 โดส ในช่วง
เวลาทีเ่ หลือของปี ขณะทีจ่ ะมีขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการ “เราชนะ” เพิม่ ขึ้นจาก 31.1 ล้านคน เป็ น 33.5
ล้านคน และเพิม่ กรอบวงเงินจาก ไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็ นไม่เกิน 213,242 ล้านบาท และขยาย
ระยะเวลาในการใช้จ่ายออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2021 จากเดิมทีจ่ ะสิน้ สุดในวันที่ 31 พ.ค. 2021

กลยุทธ์การลงทุน
“ซื้อ” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ ออล ไชน่ าอิ ควิ ตี้ (SCBCHEQA)
“เพิ่ มน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยูเอส (SCBS&P500)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอลโรโบติ กส์ (SCBROBOA)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยุโรป (SCBEUEQ)
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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 าหนั ก การลงทุ น ในหุ้ นเกาหลี แนะนาเพิ่ มน้ าหนั กการลงทุนหุ้นจี น H-Shares และ
เนื่อ งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 รอบใหม่ ในอาทิตย์ทผี่ ่านจานวนผู้ตดิ เชื้อไวรัส COVID-19 รายวันยังปรับ คงน้าหนักการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares เนื่องจากตลาด
รุนแรงขึ้น จากตัวเลขผูต้ ิดเชื้อรายวันปรับสูงขึ้นมากกว่า 1,000
ราย ล่าสุดวันที่ 23 เม.ย. ตัวเลขปรับขึ้นสูงมากกว่า 2,000 ราย
ทาให้เป็ นปจั จัย กดดันการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะนี้และยัง
ส่ง ผลให้ต ลาดหุ้น ไทยยัง คงมีค วามผัน ผวน ล่ า สุ ด ศบค. ได้
ยกระดับพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดเป็ นพื้นทีส่ แี ดงจานวน 18 จังหวัดซึง่
มีทงั ้ กทม. และปริมณฑล ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดคี รม. เริม่ มีแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก
6.5-11.5 ล้านโดสในปี น้ี รวมถึงมีวคั ซีนทางเลือ ก อีกทัง้ ตัวเลข
การส่งออกเดือนมี.ค. ปรับตัวดีข้นึ จาก -2.59% เป็ น 8.47%YoY
แต่ยงั คงต้องจับตาผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ขึ้นอยู่โดยเฉลีย่ ประมาณ 700 ราย ทัง้ นี้รฐั บาลได้ขยายเวลาการ
ยกระดับการ Lockdown เป็ นระดับ 2 สาหรับกรุงโซล และระดับ
1.5 ส าหรับ เมือ งอื่น ๆ ไปจนถึง ต้ น เดือ นพ.ค. ท าให้ ต ัว เลข
เศรษฐกิจ อาจจะฟื้ นตัวได้อย่างจากัด อย่างไรก็ดรี ฐั บาลเกาหลี
ยัง คงด าเนิ น การฉี ด วัค ซีน ให้ ป ระชาชนซึ่ง ล่ า สุ ด ฉี ด ไป แล้ ว
ประมาณ 3.17% ของประชากรทัง้ หมดและคาดว่าจะมีภูมคิ มุ้ กัน
หมูภ่ ายในไตรมาส 4 ปีน้ี อีกทัง้ อัตราการว่างงานเดือนมี.ค. ยังคง
อยู่ ใ นระดับ ต่ า ที่ 3.9% นอกจากนี้ ธ นาคารกลางยัง คงอัต รา
ดอกเบีย้ ไว้ท ี่ 0.5% และรัฐบาลเกาหลียงั คงมีมาตรการผ่อ นคลาย
การคลังอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นยุโรป

หุ้น H-Shares เริ่ม มี Momentum ที่ดีแ ละผลประกอบการบริษั ท มี
แนวโน้มผ่านจุดต่าไปแล้ว แม้ในช่วงที่ผา่ นมาสานักงานบริหารจัดการ
กฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีน ได้สงปรั
ั ่ บบริษทั Alibaba เป็นเงิน 1.8
หมื่นล้านหยวน แต่ตลาดหุ้น H-Shares ได้รบั รูข้ ่าวร้า ยไปแล้ว และ
คาดว่าในระยะสัน้ จะไม่มมี าตรการอื่นเพิม่ เติม นอกจากนี้ป ระเทศจีน
ยังคงเน้นการเติบโตภายในประเทศเป็ นหลักและสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาด COVID-19 ได้ดีอยู่ ท าให้ตวั เลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของจีนฟื้นตัวดีขน้ึ ล่าสุดตัวเลข Retail Sales เดือนมี.ค. ปรับตัวดีข้นึ
จาก 33.8% เป็น 34.2%YoY อย่างไรก็ดคี วามตึงเครียดระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ยังคงมีอยู่

ตลาดหุ้นญี่ปนุ่

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ปรั บ ค าแนะน าจ ากเพิ่ มน้ าหนั ก การลงทุ น แนะนาเพิ่ มน้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แ น ะ น า ค ง น้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ญี่ ปุ่ น
เป็ นคงน้ า หนั ก การลงทุ น ในตลาดหุ้น หุ้น ยุ โรป แผนการลงทุนโครงสร้า งพื้นฐานครัง้ ใหญ่ ส่วนแรกมูลค่า 2.25 ตัวเลขเศรษฐกิจญีป่ ุ่นฟื้ นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด ตัวเลขการ
การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อ วันที่ 22 เมษายนที่
ผ่านมา ยังคงให้การสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคงอัตราตอกเบี้ยที่ -0.5% และยังคงสัญญาณเร่งการ
เข้าซือ้ สินทรัพย์ผา่ นโครงการ PEPP ซึง่ การเข้าซื้อสินทรัพย์ของ
ECB เร่งตัวขึ้นสูงตัง้ แต่ต้นเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา ประกอบกับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจทีฟ่ ้ื นตัวอย่างต่อ เนื่องผ่าน ดัช นี PMI เดือ น
มีนาคม โดยดัชนีรวม (Composite PMI) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ +4.4 จุด
เป็ น 53.2 จุด อย่างไรก็ตามยุโรปยังคงได้ผลกระทบจากมาตรการ
ปิดเมืองทีย่ งั คงอยู่ในระดับสูงและความล่าช้าในการแจกจ่ายวัคซีน
ยังคงเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งจับตา

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีไ่ ด้ประกาศไปเมือ่ วันที่ 31 มี.ค. ทีผ่ ่าน
มา มีเป้าหมายในการสร้างงาน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่าง
ยัง่ ยืน หลัง จากการแพร่ร ะบาดของ Covid-19 ร่วมกับ แผนการ
เปิ ด ตัว แผนกระตุ้น เศรษฐกิจ ระยะยาวก้อ นที่ส อง ‘American
Families Plan’ ในวันที่ 28 เมษายนนี้ เป็ นปจั จัยหนุนเศรษฐกิจ
สหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกาไรบริษทั จดทะเบียนไตร
มาสแรกทีอ่ อกมาเป็ นบวกยังคงหนุนตลาด อีกทัง้ การผ่อนคลาย
มาตรการปิดเมือง และการแจกจ่ายวัคซีนทีเ่ ร่งตัวขึ้นรวดเร็ว โดย
ประชาชนได้รบั วัคซีนอย่างน้อ ย 1 เข็มแล้วกว่า 40.02% ของ
ประชากร ยังคงเป็ นปจั จัยสนับสนุนตลาดหุน้ สหรัฐฯ

ตราสารหนี้ ต่างประเทศ

ตราสารหนี้ ไทย
แนะน าคงการลงทุ น ในตราสารหนี้ ไทย
ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวเริม่ ทรงตัวตามผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการปรับตัวขึน้ ของจานวนผูต้ ดิ เชื้อ
และนโยบายควบคุมการระบาดต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้ มฟื้ นตัวช้าขึ้น และอาจส่ง ผลลบต่อ หุ้น กู้ ภ าคเอกชน
คุณภาพต่า แต่คาดว่าจะส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคง
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้
แนวโน้มผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป

ทองคา

ส่งออกเดือ นมีน าคมที่ผ่านมาขยายตัว 16.1% yoy สูงทีส่ ุ ด
นั บ ตั ้ง แต่ ปี 2017 ในส่ ว นของตั ว เลขคาดการณ์ ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นจาก -2.1% mom และ -2.6% yoy
ก่อนหน้าอยู่ท ี่ -1.3% และ -2.0% yoy ตามลาดับ ด้านดัชนีรวม
(Composite PMI) ปรับตัวเพิม่ ขึ้น +1.7 จุด เป็ น 49.9 จุด สูงสุด
ในรอบ 14 เดือน โดยภาคบริการปรับตัวเพิม่ ขึ้น +2.0 จุด เป็ น
48.3 จุด ขณะทีภ่ าคการผลิตปรับตัวเพิม่ ขึ้น +1.3 จุด เป็ น 52.7
จุด ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในรอบกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามญีป่ ่นุ ยังคงเผชิญหน้า
กับการแพร่ระบาดของ Covid-19 อีกระรอก 3 จานวนผู้ติด เชื้อ
รายวันเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาจนาไปสูก่ ารปิดเมืองรอบที่ 3

แนะน าลงทุ น ใน SCBFIN และ SCBUSHY ป จั จัย บวก
จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ, แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะยาวผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลั ก
ด้วยวงเงิน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการฉีด วัคซีน
ให้ก ับ ประชาชนในประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ยัง คงคืบ หน้ า อย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ด ีก ารลงทุ น ในตราสารหนี้ ค วรระมัด ระวัง
แนวโน้มการเพิม่ ขึ้นของผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่ ง
ในช่วงทีผ่ ่านมาผลตอบแทนตราสารหนี้สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยงั คง
อยู่ในระดับสูงทีร่ ะดับประมาณ 1.6%-1.7%

น้ามัน

อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้างพืน้ ฐาน

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 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

แน ะน า เพิ่ ม น้ า หนั ก ก า รล ง ทุ น ใน SCBPIN

เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยงั คง
อยู่ใ นระดับสูง ที่ป ระมาณ 1.6%-1.7% ซึ่ง ยัง คงเป็ น ปจั จัยกดดัน
ราคาทองในช่วงผ่านมา อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัต ร
รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เริม่ มีแนวโน้มทรงตัว ทาให้แนวโน้มของ
การปรับเพิม่ ขึน้ มีอตั ราทีจ่ ากัด อีกทัง้ ธนาคารกลางทัวโลกมี
่
โอกาส
ทีจ่ ะกลับมาอัดฉีดสภาพคล่องเพิม่ เติมหลังจากที่ตลาดหุน้ ทัวโลกที
่
่
ผ่านมามีความผันผวนมากขึน้ ซึ่งธนาคารกลางของประเทศหลักๆ
ไม่ว่า จะเป็ น สหรัฐ ฯ ยุ โรป และญี่ปุ่น ยัง คงด าเนิ น มาตรการผ่อ น
คลายทางการเงิน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง การที่ ธ นาคารกลางทัว่ โลกมี
แนวโน้ ม ที่จะเข้ามา support ตลาดการเงิน (Financial Market)
อาจจะเป็นผลบวกต่อราคาทองในระยะถัดไป

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคากองทุ น อสัง หาฯ และโครงสร้างพื้ น ฐาน
ปรับตัว ดีข้นึ แม้ไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ เพิ่ม สูง ขึ้น อย่าง
รวดเร็ว และนาไปสู่แผนการ Lockdown รอบใหม่ แต่มาตรการ
Lockdown ในครัง้ นี้ นับว่ามีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่ผ่านมา อีก
ทัง้ ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่เริม่ ได้รบั ส่งมอบ
วัค ซีน แล้ว 2,117,000 โดส โดยรัฐบาลมีแ ผนที่จะจัด หาวัค ซี น
เพิ่ม เติม อีก ในช่ว งเวลาที่เ หลือ ของปี รวมถึง มาตรการกระ ตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐ ยังคงทาให้การลงทุนในกองทุนอสังหาฯ มี ความ
น่ าสนใจอยู่ ทัง้ นี้ส่วนต่างระหว่างเงินปนั ผลเมื่อเทียบกับดอกเบี้ย
พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย 10 ปี อยู่ ที่ 3.52% ซึ่ ง ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีอยูท่ ี่ 3.61%

ราคาน้ า มัน (WTI) ปรับ ตัว แย่ ล งในสัป ดาห์ ท ี่ผ่ า นมา มีค วาม
ต้องการใช้น้ามันเบนซินกลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องเป็ นสัปดาห์
ทีส่ อง โดยเพิม่ ขึ้นราว +1.6 แสนบาร์เรลต่อ วันจากสัปดาห์ก่อ น
หน้ า ตามการฉี ด วัคซีนที่รวดเร็ว อย่ างไรก็ด ี ความต้อ งการใช้
น้ ามันเบนซินยังอยู่ต่ ากว่าช่วงเดีย วกันของปี ก่อ นหน้าราว -3%
ขณะทีอ่ ุปทานน้ ามันในสหรัฐฯ ยังคงฟื้ นตัวอย่างช้าๆ หลังผูผ้ ลิต
Shale oil ชะลอการลงทุน ขยายหลุมการผลิตน้ า มันดิบอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จากความกัง วลต่ อ ต่ อ การฟื้ น ตัว ของเศรษฐกิจ แล ะ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ามันในระยะข้างหน้า และยังคงมีปจั จัย
เสีย่ งจากการผลิตน้ ามันดิบของอิหร่านทีอ่ าจกลับมาเพิ่มขึ้น หาก
สหรัฐฯ กลับมาผ่อนคลายมาตรการคว่าบาตร

ตราสารหนีไ้ ทย

6%

SCBFP
SCBSFFPLUS

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ
SCBGSIF
SCBUSHY
SCBOPPA
SCBFIN

94%

6%
21%

ตราสารทุนไทย

73%

12%

ตราสารทุนต่ างประเทศ
51%

37%

18%

26%

SCBSET
SCBMLT
SCBSE
SCBTEQ
SCBMSE

9%

SCBS&P500
SCBEUSM
SCBEUEQ
SCBNK225
SCBDIGI
SCBAEM
SCBROBOA
SCBPGF
SCBCHEQA

4%

43%

สินทรัพย์ ทางเลือก
SCBPIN

12% 0%
24%

64%

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 ออล ไชน่ าอิ ควิ ตี้ (SCBCHEQA)
“เพิ่ มน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยูเอส (SCBS&P500)

“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ โกลบอลโรโบติ กส์ (SCBROBOA)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ห้นุ ยุโรป (SCBEUEQ)

**สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย์ และผูส้ นับสนุ นการขายทุกราย “ควรทำควำมเข้ ำใจลักษณะสิ นค้ำ
เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสิ นใจลงทุน” หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที ่ 22 เมษายน 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

