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ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564

ประจ าวนัท่ี
5 – 9 เม.ย. 2564

“ปธน. Joe Biden เปิดเผยแผนการลงทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมเติม
วงเงิน 2.25 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ”
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• ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรบัตวัดีขึ้นในสปัดาห์ท่ีผ่านมา แมว้่าจ านวนผู้ตดิเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทัว่โลกกลับมา
เพิม่ขึน้อกีครัง้ แตค่วามคบืหน้าของการฉีดวคัซนีโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ซึ่งล่าสุดสหรฐัฯ และยุโรปมี
การฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชนถงึ 29.18% และ 12.44% ของจ านวนประชากรทัง้หมดตามล าดบั ประกอบกบัปจัจยั
บวกแผนกระตุน้เศรษฐกจิขนาดใหญ่วงเงนิ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ที่จา่ยเชค็ส าหรบัการใชจ้า่ยให้กบัประชาชน
แลว้ และแผนการลงทุนระยะยาวของสหรฐัฯ ดว้ยวงเงนิประมาณ 3-4 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิยงัฟ้ืนตวัอยา่งตอ่เน่ือง แมว้า่จะมปีจัจยัเสีย่งจาก Bond Yield ระยะยาวที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู

• ปธน. Biden เปิดเผยแผนการลงทุนระยะยาวก้อนแรก โดยวนัที่ 31 ม.ีค. ที่ผา่นมา ปธน. Biden เผยว่าแผนน้ีจะ
เน้นการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานเป็นหลกัดว้ยวงเงนิ 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ซึ่งจะลงทุนส าหรบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ เชน่ ถนนหลวงและการขนสง่ อกีทัง้ลงทุนส าหรบัโครงการ High-tech เชน่ เครอืข่าย Broadband 
พลังงานสีเขียว และการใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสนับสนุนด้านการวิจยั R&D และการพฒันา
อุตสาหกรรมการผลติ ซึ่งงบจากการจา่ยมาจากการปรบัขึน้ภาษนิีตบุิคคลจากปจัจุบนัที่ 21% เป็น 28% อกีทัง้ปธน. 
จะเปิดเผยแผนลงทุนระยะยาวก้อนที่สองที่เรยีกว่า American Family Plan วงเงนิราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
ในชว่งกลางเดอืน เม.ย. ซึ่งจะเน้นการสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคม ระบบการศกึษาและระบบการรกัษาพยาบาล

• ประเทศไทยเตรียมแผนการเปิดประเทศ โดยครม. รบัทราบการผ่อนปรนการเปิดรบันักท่องเที่ยวต่างชาตติัง้แต่
วนัที่ 1 เม.ย. 2564 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไดร้บัการรบัรองว่าฉีดวคัซีน COVID-19 แล้วและมผีลการตรวจ 
COVID-19 เป็นลบสามารถเดนิทางเขา้มาใน 5 จงัหวดัน ารอ่ง ไดแ้ก่ ภเูกต็ กระบี ่พงังา พทัยา และเชยีงใหม ่โดยเขา้
รบัการกกัตวัภายในที่พกัเป็นเวลา 7 วนั  หลงัจากนัน้ในเดอืน ก.ค. 2564 เตรยีมผอ่นปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่
ไดร้บัวคัซนีแลว้สามารถเดนิทางท่องเที่ยวไดท้ัว่จงัหวดัภเูกต็โดยไมต่อ้งกกัตวั 

• ตวัเลขดชันี PMI ของทางการจีนเดือน มี.ค. ปรบัตวัเพ่ิมขึ้น โดยดชันีภาคการผลิตของทางการจนีเดือน ม.ีค. 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ +1.3 จุด เป็น 51.9 จุด ขณะเดยีวกนัดชันีนอกภาคการผลิตปรบัตวัเพิม่ขึ้น +4.9 จุด เป็น 56.3 จุด 
สงูสุดตัง้แตเ่ดอืน พ.ย. 2563 ซึ่งกลบัมาอยูใ่นเกณฑข์ยายตวัอกีครัง้

• ยอดค้าปลีกของญ่ีปุ่ นเดือน ก.พ. ขยายตัวดีขึ้น โดยตวัเลขพลิกกลบัมาขยายตวั 3.1% MoM จากเดิมที่หดตวั 
-1.7% ในเดอืนก่อน นับเป็นการขยายตวัครัง้แรกในรอบ 3 เดอืน จากยอดขายของสนิคา้ทัว่ไป เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์เสรมิ เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์พลกิตวักลบัมาดขีึน้

กลยุทธ์การลงทุน
“เพ่ิมน ้าหนักการลงทนุ” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์ไทยอิควิตี้ (SCBTEQ)
“เพ่ิมน ้าหนักการลงทนุ” กองทนุเปิดไทยพาณิชยห์ุ้นยุโรป (SCBEUEQ)
“เพ่ิมน ้าหนักการลงทนุ” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF)
“เพ่ิมน ้าหนักการลงทนุ” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั (SCBFIN)
“ขาย” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์อินคมั (SCBINC)
“ขาย” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์SET 50 INDEX (SCBSET50)
“ขาย” กองทนุเปิดไทยพาณิชยห์ุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ)
“ขาย” กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์ยูเอสสมอลแคป (SCBUSSM)
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ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นเกาหลี

ตลาดหุ้นยุโรป

ตราสารหน้ีไทย ตราสารหน้ีต่างประเทศ
แนะน าคงการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสัน้
ตราสารหนี้ไทยระยะยาวปรบัตวัขึน้ตามอตัราดอกเบี้ยระยะยาว
สหรัฐ จากเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีข ึ้นหลัง
รฐับาลเริม่ผอ่นคลายมาตรการ Lockdown ขณะทีแ่นวโน้มเงนิ
เฟ้ออาจเร่งตวัขึ้นในช่วงสัน้ตามราคาน ้ามนัโลก และนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลจะส่งผลปรมิาณพนัธบตัรออกใหม่
มีจ านวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีคาดว่านโยบายการเงินโดย
ภาพรวมจะยังค่อนข้างผ่อนคลายอย่างมาก ส่งผลให้
ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างค่อย
เป็นคอ่ยไป

ทองค า น ้ามนั อสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสร้างพืน้ฐาน

แนะน า เ พ่ิ มน ้ า ห นักกา รลงทุ น ใน  SCBPIN
ในสปัดาห์ที่ผ่านมาราคากองทุนอสงัหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน
ค่อนข้างทรงตัว ขณะน้ีรฐับาลเริ่มมีการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19
ใหก้บัประชาชน และล่าสุดครม. รบัทราบการผ่อนปรนการเปิดรับ
นักท่องเทีย่วต่างชาตติัง้แต่วนัที ่1 เม.ย. 2564 ผูท้ีไ่ดร้บัรองการฉีด
วคัซนีแลว้สามารถเดนิทางไปยงัจงัหวดัน าร่องได้ คือ ภูเก็ต กระบี ่
พงังา พทัยา และเชยีงใหม่ อกีทัง้มมีติเหน็ชอบ “โครงการเราเที่ยว
ดว้ยกนั เฟส 3” และ “โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย”  ซึง่อาจจะเป็นปจัจยั
สนับสนุนการฟ้ืนตวัภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยในระยะ
ข้างหน้า ทัง้น้ีส่วนต่างระหว่างเงินปนัผลเมื่อเทียบกับดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี อยู่ที่ 3.42% ซึ่งต ่ ากว่าค่ าเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 5 ปีอยูท่ี ่4.05%

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ

แนะน า เ พ่ิมน ้ าห นักการลงทุนใน  SCBFIN และ
SCBGSIF ปจัจยับวกจากปธน. Joe Biden ลงนามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ วงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ประกอบกบัแผนกระตุ้นเศรษฐกจิระยะยาวผ่าน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั ด้วยวงเงนิ 2.25 ล้าน
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  และขา่วดจีากการแจกจ่ายวคัซนีในประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้ อย่างไรก็ดกีารลงทุนในตราสารหนี้ควรระมดัระวงั
แนวโน้มการเพิม่ขึ้นของผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่ง
ในชว่งทีผ่่านมาผลตอบแทนตราสารหนี้สหรฐัฯ อายุ 10 ปียงัคง
อยู่ในระดบัสงูประมาณ 1.6%-1.7%

แ น ะ น า ค ง น ้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น น ้ า มั น
ราคาน ้ ามัน (WTI) ค่อนข้างทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย EIA 
รายงานสตอ็กน ้าดบิปรบัตวัลดลงราว -8.7 แสนบารเ์รล สวนทางกับที่
ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว +1.07 แสนบาร์เรล 
เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ามนั Gasoline ฟ้ืนตวัขึ้นจากสปัดาห์ก่อน
หน้าประมาณ +2.8 แสนบารเ์รลตอ่วนั สูร่ะดบั 8.9 ล้านบาร์เรลต่อวนั 
สูงสุดในรอบ 6 เดอืน อย่างไรก็ดี ความตอ้งการใชน้ ้ามนัยังคงอยู่ใน
ระดบัต ่ากวา่ชว่งเดยีวกนักบัปี 2019 (Pre COVID) ที่ประมาณ -2.6% 
YoY อีกทั ้งในการประชุม JTC ล่าสุด กลุ่ม OPEC ได้ปรับลด
คาดการณ์ความต้องการใช้น ้ ามนัลง 3 แสนบาร์เรลต่อวนั มาอยู่ที่ 
+5.6 ล้านบาร์เรลต่อวนั จากผลกระทบของมาตรการ Lockdownใน
หลายๆ ประเทศ และการแพรร่ะบาด COVID-19 ระลอกใหมใ่นยุโรป

ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น

แน ะน า ค ง น ้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น ทอ ง ค า 
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 10 ปี
ยงัคงอยุ่ในระดบัสงูทีป่ระมาณ 1.6%-1.7% ท าใหก้ดดนัราคาทอง
ในช่วงผ่านมา อย่างไรกต็ามอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาล
สหรฐัฯ อายุ 10 ปีเริม่ม ีupside ทีจ่ ากดั โดยธนาคารกลางทัว่โลก
มโีอกาสทีจ่ะกลบัมาอดัฉีดสภาพคลอ่งเพิม่เตมิหลงัจากทีต่ลาดหุน้
ทัว่โลกที่ผ่านมามีความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม 
growth ได้ถูกเทขายลงมาแรง การที่ธนาคารกลางทัว่โลกมี
แนวโน้มทีจ่ะเข้ามา support ตลาดการเงนิ (Financial Market) 
จะเป็นผลบวกต่อราคาทอง 

แนะน าคงน ้าหนักการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares
และหุ้นจีน H-Shares เนื่องจากประเทศจีนเน้นการเตบิโต
ภายในประเทศเป็นหลักและสามารถควบคุมการแพร่ระบาด 
COVID-19 ไดม้ปีระสทิธภิาพ ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิของจนี
เริม่กลับมาเป็นปกต ิล่าสุดดชันี PMI ของทางการจีนเดอืน ม.ีค. 
ปรบัตวัเพิม่ขึ้น +1.3 จุด เป็น 51.9 จุด สูงสุดนับตัง้แต่เดอืน ธ.ค. 
และดกีวา่ทีต่ลาดคาดที ่51.2 จุด อยา่งไรกด็คีวามตงึเครยีดระหว่าง
จนีกบัสหรฐัฯ ยงัคงมอียู ่โดยความตงึเครยีดระหว่างจนีกับประเทศ
พันธมิตรสหรัฐชาติตะวันตก ไม่ว่าสหรัฐฯ ยุโรป อังกฤษ และ
แคนาดาเริม่กลบัมาสูงขึ้น จากมาตรการ sanction ของเจ้าหน้าที่
จนีซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนใน Xinjiang

ปรับค า แนะน า จากคงน ้ า ห นักการลงทุ น
เ ป็ น เ พ่ิ ม น ้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น หุ้ น ไ ท ย
เน่ืองจากรฐับาลเริม่มกีารฉีดวคัซนีใหก้บัประชากรในประเทศ อกีทัง้
ครม. ยงัเห็นชอบ โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั เฟส 3, โครงการทวัร์
เที่ยวไทย และมกีารผอ่นปรนการเปิดรบันักท่องเที่ยวต่างชาตติัง้แต ่
1 เม.ย. จะเป็นปจัจยัหนุนภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกจิไทย ประกอบกบัธปท. ออกมาตรการทางการเงนิชว่ยเหลือ
ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ขณะที่การสง่ออกสนิคา้ในเดอืนก.พ. เพิม่ขึ้น 7.0% YoY สอดคล้อง
กบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ที่ปรบัตวัดีขึ้น และการลงทุน
ภาคเอกชนในเดอืนก.พ.ขยายตวัสูงที่ +7.0% YoY จากขยายตวัที่
3.4% ในเดอืนก่อนหน้า

แนะน า คงน ้ า ห นั กก ารล งทุ น ในหุ้ น ญ่ี ปุ่ น
ตวัเลขยอดคา้ปลกีเดอืน ก.พ. พลกิกลบัมาขยายตวัดีกว่าตลาด
คาด ที่ 3.1% mom จาก -1.7% ก่อนหน้า ตัวเลขดัชนีรวม 
Composite PMI เบื้องต้นเดอืนมนีาคม ปรบัตวัเพิม่ขึ้น +0.1 จุด 
อยู่ที ่48.3 จุด โดยภาคบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ +0.2 จุด เป็น 46.5 
จุด ขณะทีภ่าคการผลติปรบัตวัเพิม่ขึน้ +0.6 จุด เป็น 52.0 จุด ใน
ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้มกีารประกาศ
ปรบัเปลีย่นนโยบายทางการเงนิโดยขยายขอบเขตการ ท า Yield
Curve Control จาก -0.20% ถึง +0.20% เ ป็น -0.25% ถึง 
+0.25% และยกเลิกการเข้าซื้อ ETFs ขัน้ต ่า แต่ยังคงก าหนด
กรอบการเขา้ซื้อสูงสุดที ่12 ลา้นลา้นเยนต่อปี อย่างไรกต็ามเมด็
เงนิกระตุน้เศรษฐกจิยงัคงเขา้สูร่ะบบอย่างต่อเนื่องในอตัราทีล่ดลง

แนะน าคงน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรฐัฯ 
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครัง้ใหญ่ส่วนแรกมูลค่า 2.25 
ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ทีไ่ดป้ระกาศไปเมือ่วนัที ่31 ม.ีค. ทีผ่่าน
มา มเีป้าหมายในการสร้างงาน และการกระตุ้นเศรษฐกจิอย่าง
ยัง่ยืนหลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นปจัจัยหนุน
เศรษฐกจิสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกจิ
ส าคัญ อาท ิ ตัวเลขยอดการค้าปลกีเดือน ก.พ. ฟ้ืนตัว 2.4% 
mom จากหดตวั -8.8% ก่อนหน้า อกีทัง้ความคบืหน้าในการฉีด
วคัซนีในสหรฐัฯ ทีเ่รง่ตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยลา่สดุอยู่ทีป่ระมาณ 
50% ของประชากร อย่างไรกต็ามยงัคงตอ้งตดิตามประเดน็ในการ
ขึ้นภาษนีิตบิุคคลจาก 21% เป็น 28% บรษิัทย่อยในต่างชาตทิีม่ ี
บรษิทัแมส่ญัชาตสิหรฐัฯ จาก 10.5% เป็น 21% 

แนะน า เ พ่ิมน ้ าหนักการลงทุนในหุ้ นยุ โ รป
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงให้การสนับสนุนนโยบายผ่อน
คลายทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง และส่งสญัญาณเร่งการเข้าซื้อ
สนิทรพัย์ผา่นโครงการ PEPP วงเงนิ 1.85 ลา้นลา้นยูโร และยงัคง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับต ่าที่ -0.5% ยังคงเป็นปจัจัย
สนบัสนุนหลกัของตลาด ประกอบกบัดชันีความเชือ่มัน่ภาคธุรกจิ
โดยสถาบนั IFO เยอรมน ีเดอืน ม.ีค. เพิม่ขึน้ +3.9 จุด เป็น 96.6 
จุด โดยความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิในอนาคต ปรบัตวัเพิ่มขึ้น +5.4 
จุด เป็น 100.4 จุด และความเชื่อมัน่ต่อสถานการณ์ปจัจุบัน 
ปรบัตวัเพิม่ขึ้น +2.4 จุด เป็น 93.0 จุด สะทอ้นความเชื่อมัน่ทาง
เศรษฐกจิของยุโรป น าโดยภาคการผลติทีย่งัคงฟ้ืนตวัต่อเนื่องจาก
อุปสงคโ์ลกฟ้ืนตวั

แนะน าเ พ่ิมน ้ าหนักการลงทุนในหุ้ นเกาหลี
ราคา Semiconductors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ    
อุปสงค์และสนิค้าคงคลงัที่อยู่ในระดบัต ่า อีกทัง้ธนาคารกลางและ
รฐับาลเกาหลยีงัคงมมีาตรการผอ่นคลายการคลงัอย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นโดยตัวเลขการส่งออก
Semiconductors ปรบัตวัดขีึน้ ล่าสุดตวัเลขการส่งออกโดยรวมใน
เดอืนม.ีค.ปรบัตวัดขีึน้ถึง 7.1%สู่ระดบัที ่16.6%YoY ขณะเดยีวกนั
ตวัเลข Retail Sales ของเดอืนมี.ค. ปรบัตัวดขีึน้ถึง 8.4% อยู่ที่
ระดบั 8.4%YoY ทัง้นี้ความกงัวลของการแพร่ระบาดเริม่ผ่อนคลาย
ลงหลงัจากรฐับาลเริม่ฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ใหก้บัประชาชนซึ่ง
ลา่สุดฉีดไป 1.71% ของประชากรทัง้หมดและคาดว่าจะมภีูมิคุม้กนั
หมูภ่ายในไตรมาส 4 ปีนี้


