
• การหดตัวของดัชนี MPI ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(MPI) เดือนธันวาคม หดตัว -2.44% YoY ทำให้ทั้งปี 2020 

ดัชนี MPI หดตัวถึง -8.8% บ่งชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 

• ระดับหนี้ครัวเรือนที ่สูงในปี 2563 อยู ่ที ่ 4.8 แสนบาท/

ครัวเรือน หรือขยายตัว 42% 

• การระบาดของไวรัส COVID-19 รอบ 2 ในเดือนที่ผ่านมา 

ซึ่งรัฐบาลเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในบางจังหวัดที่เริ่มควบคุมสถานการณ์การ

แพร่ระบาดได้ดีขึ ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย

กลับมาดำเนินได้ พร้อมกับการพัฒนาวัคซีนก็ยังดำเนินไป

อย่างต่อเนื่อง  

• ปรากฏการณ์หุ ้น GameStop ที ่เหล่าผ ู ้ลงทุนรายย่อย

ร่วมมือกันซื้อ (เนื่องจากมองว่า Over Short) เพื่อผลักดัน

ราคาหุ ้นให ้ปร ับต ัวข ึ ้นไปอย่างมาก  ส่งผลให้ Hedge 

Fund หลายแห่ง ซึ่งมีสถานะ Short หุ้น GameStop ไว้ มี

ความจำเป็นต้องปิดสถานะ และขายทำกำไรหุ้นตัวอื่นเพ่ือ

มา Cover Lose ที ่ เก ิดข ึ ้น สถานการณ์ด ังกล่าวส ่งผล

กระทบต่อดัชนีราคาหุ้นของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งส่งผลให้

ตลาดโลกมีความผันผวนในระยะสั้น  และมีความพยายาม

เลียนแบบในบางประเทศ  

• ด้วยปริมาณเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบ

เศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

ของธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับ

ต่ำมาก ทำให้ค่า PER ที่เหมาะสมของตลาดถูกปรับขึ้นสูง

กว่าในอดีต 
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• SET Index ปรับตัวขึ้น +1.2% สู่ระดับ 1,466.98 จุด 
• กลุ่มธนาคารพาณิชย์มีการประกาศงบการเงิน โดยกำไรสุทธิ

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ของกลุ ่มฯ ลดลง แต่ผู ้บริหารให้ 
Guideline ว่าผลประกอบการปี 2564 มีแนวโน้มดีขึ้น 

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการ
เพ่ือแก้ปัญหาหลักทรัพย์ที่มี Free Float ต่ำ โดยจะปรับจาก
เกณฑ์การใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณ 
เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free 
Float คาดว่าจะทำให้ดัชนี SET50 และ SET100 มีความผัน
ผวนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปัน
ผล) ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 11.9% กลุ่มธุรกิจ
การเกษตร 6.0% กลุ่มยานยนต์ 5.8% 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด (รวมเงินปัน
ผล) ได้แก่ กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง -2.6% กลุ่มขนส่ง
และโลจิสติกส์ -2.2% กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.5%  

• ในเดือนมกราคม นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อหุ้นไทยสุทธิ  
27,868.51 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติขายหุ ้นไทยสุทธิ 
16,024.75 ล้านบาท 904.81 ล้านบาท และ 10,902.95 
ล้านบาท ตามลำดับ 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน 
• FED คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำ 0 - 0.25%  
• BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และควบคุมอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีใกล้ 0%  
• ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ -0.5% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ที่ 0.25% พร้อมคงวงเง ินซ ื ้อส ินทร ัพย ์มาตรการ  Asset 
Purchase Program และเข้าซื ้อส ินทร ัพย์ตามมาตรการ 
Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) จนถึง
เดือนม.ีค. 2022 

 

ตลาดหุ้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss 

 

Fund Recommend 

Fund Performance 

 

Portfolio Strategy 

• ทยอย Take Profits บ้างในจังหวะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 
และหาจังหวะเพิ่ม Exposure ในหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์
จาก Re-open Economy 

• หุ้น Mid-Small มีความน่าสนใจในการลงทุน ฟ้ืนตัวดี และ
มีกำไรที่เติบโต 
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TLMSEQ  
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
 

Thematic Investment  

การลงทุนที่น่าสนใจ จะหาจังหวะเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ  
 

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนใน SET 
และ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงตราสารหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน  

• ขณะนี้ห ุ ้น Mid-Small มีความน่าสนใจในการ
ลงทุน ฟ้ืนตัวดี กำไรเติบโต 

• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน / Fund 
fact sheet ได้ที ่www.talisam.co.th หรือ QR 
code ด้านล่างนี้  

 

1. 5G (ผู ้จำหน่ายอุปกรณ์ 5G และผู ้ผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์) 

2. อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ธุรกิจที ่ได้ผล
ประโยชน์ เช่น 1) โรงไฟฟ้า 2) การผลิตแบตเตอรี่ 
3) การผลิตและติดตั ้งตู ้ชาร์จไฟฟ้า 4) การผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 

3. ผล ิตภ ัณฑ ์จากก ัญชา ( ธ ุ รก ิ จอาหาร  และ
เครื่องสำอาง) 

กองทุนรวมประเภทตราสารทุนภายใต้การดูแลของบริษัทจัดการ 

• ในเด ือนมกราคม กองท ุนม ีผลการดำเน ินงานด ีกว่ า 
SET_TRI จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มไฟฟ้า กลุ่มพาณิชย์ 
และกลุ่ม ICT ที่กองทุนให้น้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด 

• กองทุนมีการทยอยขายทำกำไรในกลุ ่มไฟฟ้า และเพ่ิม
น้ำหนักการลงทุนในกลุ ่มธนาคารพาณิชย์เนื ่องจากมี
พัฒนาการเชิงบวกของปริมาณ NPLs กลุ ่มพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับ 5G และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง 
เป็นต้น 

สภาวะตลาดประจำเดือนมกราคม 2564 
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การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

https://www.talisam.co.th/tlmseq/

