Asset Allocation

บลจ.วรรณ คงสัดส่ วนการลงทุนในพอร์ตที่ ระดับความเสี่ ย งปานกลาง โดยมองว่านักลงทุ นทั ่วโลกยังยอมรับความเสี่ยงที่เ กิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ กอปรกับคาดหวังว่าวัคซีนต้านไวรัสที่รบั การอนุ มตั แิ ละเริม่ แจกจ่ายในประเทศพัฒนาแล้ว จะ
ช่วยให้กจิ กรรมเศรษฐกิจกลับมาดาเนินการเป็ นปกติตงั ้ แต่กลางปี เป็ นต้นไป ขณะที่ผลการเลือกตัง้ ซ่อมวุฒสิ มาชิกในรั ฐจอร์เจียที่ตวั แทนจาก
พรรคเดโมแครตคว้าชัยได้ทงั ้ 2 ที่นัง่ ทาให้เกิดแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาและส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯ อายุ 10 ปี
ทะยานขึน้ แตะระดับ 1.1% เป็ นครัง้ แรกในรอบ 10 เดือน เนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนาของโจ ไบเดน ควบกับพรรคเดโมแครตที่ สามารถ
ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส มีแนวโน้ ม ผลักดันร่างงบประมาณเพื่อ ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และอาจขับเคลื่อนแผนการ ลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ ฐานได้สาเร็จในระยะข้างหน้า ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนตลาดหุน้ ในประเทศยังคงโดดเด่น แม้ว่าสถานการณ์โค
วิด-19 ระลอกใหม่สร้างความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจ แต่มาตรการควบคุมโรคที่แบ่งตามความเสีย่ งของการแพร่ระบาดและมาตรการเยี ยวยาที่
คาดหวังจากภาครัฐ ช่วยลดทอนผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนได้บ้าง นอกจากนี้ กระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศยังเป็ นอีกแรงห นุ นที่
ช่วยประคองตลาดหุน้ ไทย โดยปั จจัยสาคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การเปิ ดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม่ เติมของว่าที่ปธน .ไบเดน (14 ม.ค.) และ
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศทีอ่ าจส่งผลต่อการตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมครัง้ ถัดไป (3 ก.พ.)
Strategic Asset Allocation

Asset Class
Money Market
Thai money market
Fixed Income
Thai fixed income
Equity
Global equity
US equity
Europe equity
Japan equity
China equity
Thai equity
Other Emerging markets and North Asia Fund
Alternative Asset
PF & REITs Global
PF & REITs Local
Gold
Oil

Tactical Asset Allocation

SAA
0.00%
0.00%
45.00%
45.00%
50.00%

TAA
0.00%
0.00%
40.00%
40.00%
55.00%

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
10.00%

10.00%
5.00%
7.00%
6.00%
5.00%
10.0%

10.00%
5.00%
1.00%
1.00%
2.00%
1.00%

12.00%
5.00%
1.00%
2.00%
1.00%
1.00%
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มุมมองการลงทุนประจาสัปดาห์
ตลาดหุ้นไทย (Thai Equity)

ตลาดหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity)

บลจ.วรรณ มองว่าดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้ ม
ผันผวนสูงขึ้นในกรอบ 1510 - 1570 จุด โดยกระแสเงินทุน (Fund
Flow) จะยังคงไหลเข้าสินทรัพย์เสีย่ งโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ จาก
ความชัด เจนทัง้ นโยบายการเงิน และการคลัง ทัว่ โลก น าโดย
สหรัฐ อเมริก ามีแ นวโน้ ม ช่ ว ยผลัก ดัน อัต ราเงิน เฟ้ อ ให้ก ลับ มาใน
อนาคต ส่ งผลบวกต่ อ ราคาสิน ค้าโภคภัณฑ์ห นุ น หุ้น กลุ่ ม Cyclical
ประกอบกับความคาดหวังการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนหนุน
มุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคาร อีกประเด็นที่ต้องจับตาคือ หุ้นที่จะ
ได้รบั ประโยชน์ในระยะข้างหน้าหากสถานการณ์ Covid-19 รอบใหม่
ควบคุ ม ได้ อาทิ กลุ่ ม ค้ า ปลีก ขนส่ ง ซึ่ ง ทัง้ หมดจะช่ ว ยจ า กัด
Downside ของดัชนีในระยะสัน้ ทีอ่ าจจะมีการขายทากาไรออกมาตาม
คาเตือนของนักวิเคราะห์ว่ามูลค่าหุน้ เริม่ แพง แต่ดว้ ยสภาพคล่องใน
ระบบที่สูงกว่าอดีตค่อนข้างมาก จึงเป็ นไปได้ว่าราคาหุ้ นจะซื้อขาย
ด้วยมูลค่าทีส่ ูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตได้จนกว่าธนาคารกลางทัวโลกจะ
่
ส่ ง สัญ ญาณปรับเปลี่ย นนโยบายการเงิน ผ่ อ นคลาย บลจ. วรรณ
แนะนาผู้ลงทุนกระจายความเสี่ ยงการลงทุน ทัง้ กองทุน FIF ที่
แนะนา และกองทุนหุน้ ไทยสาหรับนักลงทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้สงู โดย
แนะน าหาจัง หวะซื้ อ สะสมกองทุ น ONE-SETHD 1AMSET50
และ ONE-EC14 เมือ่ หุน้ ขนาดใหญ่มกี ารปรับฐาน

บลจ.วรรณ คาดว่าตลาดหุ้นทัวโลกมี
่
แนวโน้ มปรับตัวเพิ่ มขึ้นในสัปดาห์นี้
หลังประกาศผลการเลือกตัง้ รัฐ Georgia ของสหรัฐฯ ซึ่งผลออกมาเป็ นพรรค
เดรโมเครตสามารถครองเสีย งข้างมากได้ทงั ้ 2 สภา โดยมีการคาดการณ์ ว่ า
รัฐบาลสหรัฐฯจะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติมช่วยส่งเสริมบรรยากาศการ
ลงทุ น ในตลาดหุ้น ประกอบกับ ความคาดหวัง เกี่ ย วกับ การฟื้ นตัว ของ
เศรษฐกิ จโลกหลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 จบลง เนื่องจากการ
ผลิตวัคซีนต้าน Covid-19 มีความคืบหน้าไปมาก และได้เริม่ ใช้กบั ประชาชนแล้ว
ในหลายประเทศ ส่งผลถึงความคาดหวังในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นปั จจัย
หนุ นสาคัญช่วยหนุ นให้ตลาดหุ้นทัวโลกโดยเฉพาะในการกลุ
่
่มประเทศเกิดใหม่
(Emerging Market) ให้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จึงแนะนาให้นักทุนทยอยซื้ อสะสม
กองทุนที่ มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง และมีแนวโน้ มฟื้ นตัวได้หลังจากจบ
การแพร่ระบาด Covid-19 โดยแนะนาให้สะสมกองทุน ONE-DISC หุน้ ขนาด
กลางและขนาดเล็กที่มศี กั ยภาพการเติบโตสูง และกระจายการลงทุนเข้าสู่ หุ้น
เอเชียทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตได้แก่ ONE-ALLCHINA และONE-VIETNAM โดย
อาจพิจารณาลงทุน ในกองทุน ONE-GLOBFIN เมื่อราคาปรับลดลงมา หรือ
พิจารณาลงทุนในกองทุน ONE-EUROEQ ซึ่งเป็ น 2 กองทุนทีม่ แี นวโน้มฟื้ นตัว
ได้ดหี ลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว

ตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Fixed Income)

11 ม.ค. 2564
CH – ดัชนีราคาผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เดือน ธ.ค.
12 ม.ค. 2564
US – ตาแหน่งงานเปิ ดใหม่ JOLTs เดือน พ.ย.
13 ม.ค. 2564
US – ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เดือน ธ.ค.
US – สต๊อกน้ามันดิบรายสัปดาห์
14 ม.ค. 2564
CH – ยอดส่งออกและนาเข้า เดือน ธ.ค.
EU – รายงานการประชุม ECB
US – จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงารรายสัปดาห์
15 ม.ค. 2564
GB – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ย.
EU, GB – ดุลการค้า เดือน พ.ย.
US – ยอดค้าปลีก เดือน ธ.ค.
US – ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือน ธ.ค.

สาหรับแนวโน้ มตลาดตราสารหนี้ ใ นสัป ดาห์ นี้ คาดว่ าอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโน้ มทรงตัวถึงปรับตัวเพิ่ มขึ้น
ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ท่ปี รับตัว
เพิม่ ขึ้นเหนือระดับ 1.10% จาก 0.91% ณ สิ้นปี 2563 ควรติดตาม
การแถลงแผนใช้จ่ายทางการคลังของว่าทีป่ ธน.ไบเดน และความเห็น
ของประธาน Fed ในงานสัมมนาออนไลน์ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย
พรินซ์ตนั ในวันที่ 14 ธ.ค. หลังรายงานการประชุมนโยบายครัง้ ล่าสุด
ระบุ ว่ า มีม ติใ กล้เ คีย งเอกฉัน ท์ใ นการคงโครงการซื้อ พัน ธบั ต รไว้
ตามเดิมจนกว่าจะมีความคืบหน้ าเพิม่ เติมอย่างมีนัยส าคัญต่ อการ
บรรลุ เ ป้ าหมาย โดย Fed ไม่ไ ด้แสดงท่ า ทีส นับสนุ น อย่ างชัด เจน
สาหรับการเข้าซื้อพันธบัตรระยาวมากขึน้ แต่อาจเปลีย่ นแปลงได้ใน
ระยะข้างหน้าหากจาเป็ น แนะนาลงทุนกองทุนที่ มี Duration สัน้
อย่าง 1AM-DAILY 1AM-TG และ ONE-FIXED ในสัปดาห์นี้

ปัจจัยที่ต้องติ ดตาม (Economic calendar)
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มุมมองการลงทุนประจาสัปดาห์
ประเทศ / สิ นทรัพย์

ตราสารหนี้ ทวโลก
ั่

มุมมอง
การลงทุน

-

ปัจจัยต่างๆ
ตราสารหนี้
• ข่าววัคซีนต้าน Covid-19 และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
(Yield) ระยะยาวมีโอกาสปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในระยะถัดไป
• แม้ธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆยังคงมีแนวโน้มใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม
กดดันให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) ระยะสัน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้แต่ไม่มาก
•

สหรัฐอเมริ กา

+

•
•

ยุโรป และ
สหราชอาณาจักร

+

จีน และ ฮ่องกง

0

•
•
•
•

ไทย

+

ทองคา

-

น้ามัน

+

•
•

0

จับตาสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีน หลังเริม่ พบจานวนผูต้ ดิ เชื้อราย
ใหม่เพิม่ ขึน้ ในช่วงสุดสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
จับตาข้อขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ พร้อมท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ คนใหม่
กระแสเงินทุน จะยังคงไหลเข้าสินทรัพย์เสีย่ งโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ จากความชัดเจนทัง้ นโยบาย
การเงินและการคลังทัวโลก
่
ส่งผลบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์หนุนหุน้ กลุ่ม Cyclical
ความคาดหวังการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนหนุนนมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคาร
จับตาคือ หุ้นที่จะได้รบั ประโยชน์ ในระยะข้างหน้าหากสถานการณ์ Covid-19 รอบใหม่ควบคุมได้
อาทิ กลุ่มค้าปลีก ขนส่ง

•
•

เศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มฟื้ นตัวขึน้ ส่งผลให้นกั ลงทุน Risk on มากขึน้ อาจทาให้เกิดการเทขายทองคา
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็ นปั จจัยกดดันราคาทองคาในระยะถัดไป

•

มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ข องสหรัฐฯ และแนวโน้ มการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจโลกมี
แนวโน้มช่วยหนุนราคาน้ามัน
ในการประชุม OPEC+ ซาอุดอี าระเบียประกาศลดกาลัง การผลิตไปอีก 2 เดือน สนับสนุ นให้ตลาด
น้ามันมีเสถียรภาพมากขึน้

•
•

กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ /
REITs ในประเทศ

ความคาดหวังเกีย่ วกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่จากภาครัฐบาลมี
แนวโน้มช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้ หลังจากพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก
ติดตามการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของกลุ่มธนาคาร อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในระยะ
ถัดไป
PMI ภาคการผลิตและการบริการของยุโรปในเดือน ธ.ค. ทีแ่ สดงถึงการฟื้ นตัว รวมถึงความคาดหวัง
เกีย่ วกับการใช้นโยบายการเงินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยหนุ นบรรยากาศการ
ลงทุน
แม้วคั ซีน Covid-19 จะเริม่ ใช้ในยุโรปแล้ว แต่ด้วยจานวนผูต้ ดิ ในยุโรปที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
อาจนาไปสู่มาตรการ Lockdown อีกครัง้ อาจสร้างความผันผวนให้กบั ตลาด

•

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REIT ในประเทศ มีแนวโน้มถูกกดดันจากการใช้มาตรการเพื่อยับ ยัง้ การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่ม
ข่าวความสาเร็จของวัคซีนต้าน Covid-19 มีแนวโน้มทาให้กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดทุนของไทย มี
โอกาสช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนใน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REIT ไทย
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Asset allocation
➢ SAA คือ

พอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Asset

Allocation
➢ TAA คือ พอร์ต การลงทุ น แบบ Tactical Asset
Allocation
➢ กราฟทางซ้า ยมือ และตารางด้า นล่ า ง แสดงให้
เห็น ถึง ผลตอบแทนที่ไ ด้ร ับ จากจัด สรรเงิน ลงทุ น
(Asset Allocation) โดยแบ่ ง เป็ น SAA และ TAA
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลตอบแทนของ SET Index,
Government Bond Index และเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์อายุ 1 ปี
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Market Snapshot
รายงานภาวะตลาดตราสารหนี้ ไทยสัปดาห์ที่ผา่ นมา (4-8 ม.ค. 2564)
ปริ มาณการซื้ อ ขายตราสารหนี้ ในช่ วงสัปดาห์
เฉลี่ยต่ อวันเท่ากับ 1,474,457.49 ล้านบาท ปรับ
เพิม่ ขึน้ จากสัปดาห์ก่อน 17.49% โดยปริมาณการ
ซือ้ ขายในสัปดาห์น้ีแบ่งเป็ นสัดส่วนการทาธุรกรรม
Outright 5.78% ส่วนธุรกรรม Financing และ
ธุรกรรมอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วน 94.22%
พันธบัตรรัฐบาล ได้แก่ รุ่น LB29DA, LB386A และ LB28DA โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 29,163.06 ล้านบาท
12,683.07 ล้านบาท และ 12,185.58 ล้านบาท ตามลาดับ
พันธบัตรรัฐวิ สาหกิ จและพันธบัตรองค์กรภาครัฐ ได้แก่ รุ่น CB21408B, CB22106A และ CB21604A โดยมีมูลค่าการซือ้ ขายใน
แต่ละรุ่นเท่ากับ 64,974.29 ล้านบาท 34,125.61 ล้านบาท และ 11,400.58 ล้านบาท ตามลาดับ
หุ้นกู้ภาคเอกชน ได้แก่ BAY211A, BAY217A และ TLT217A โดยมีมูลค่าการซือ้ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 914.78 ล้านบาท 783.98
ล้านบาท และ 711.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ปริมาณการซื้อขายพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผา่ นมา (4-8 ม.ค. 2564)
Foreign Trading
(Mln Baht.)

This Week
4-8 Jan 2021

Previous Week
28-30 Dec 2020

Change

Outright Trading - Total

(2,152.26)

202.01

(2,354.27)

Outright Trading - TTM>1 Yrs.

(3,025.86)

(65.20)

(2,960.65)

854,747.00

857,151.00

(2,404.00)

Net Holding

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

Term
8 Jan 21
30 Dec 20
Change (bps)

Thai BMA Reference Yield (interpolation)
1 Mth. 3 Mth. 6 Mth. 1 Yr. 2 Yr. 5 Yr. 7 Yr. 10 Yr. 12 Yr. 14 Yr. 16 Yr. 18 Yr. 20 Yr. 30 Yrs. 40 Yrs.
0.28
0.29 0.32 0.38 0.40 0.69 0.94 1.31 1.45 1.49 1.65 1.75 1.80 2.06 2.38
0.27
0.29 0.32 0.36 0.39 0.61 0.89 1.28 1.42 1.44 1.62 1.69 1.72 2.06 2.38
1
0
-0
3
1
8
5
3
3
5
3
7
8
-0
-0
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การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

Source: Thaibma

การประมูลตราสารหนี้ ในสัปดาห์นี้

Auction date

Symbol

12-Jan-21
13-Jan-21
13-Jan-21
14-Jan-21

CB21416A
LB256A
LB496A
BOT22NA

Issue Size
(Mln.)
60,000.00
27,500.00
6,000.00
30,000.00

Tenor
Day
92 Days
4.78 Yrs.
29.68 Yrs.
2 Yrs.

ตราสารหนี้ ภาคเอกชนออกใหม่

Issuer
AP

Issue Size (MB)

Tenor (Yrs.)

1,230.00

3Y 6M

1,270.00

5Y

Type

Book-built
Date

Issuing
Date

13-Jan-21

21-Jan-21

Underwriter

Spread
Indi.Coupon
Issue/Issuer Rating over Govt.
(%)
(bps)

ไม่มีตราสารหนี้ ภาคเอกชนออกใหม่
ปั ดาห์นี้
KBANK,สSCB,
II/HNW
II/HNW

UOBT

A-/TRIS

220-240

2.74%-2.94%

265-285

3.34%-3.54%
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Market Snapshot
ผลตอบแทนตลาดเงิ น ตลาดทุนทั ่วโลกย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564)
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