
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

• ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เงิน

เฟ้อปรับตัวสูงขึ ้น ส่งผลให้ US Bond Yield 10 ปี ปรับตัวอย่าง

รวดเร็วขึ้นสู่ระดับ 1.7% ทำให้เกิด Sector Rotation ขึ้นในตลาด

หุ ้นสหร ัฐฯ โดยมีการขายทำกำไรหุ ้นในกลุ ่ม High PER High 

Growth และเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มที่อิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ 

Low PER 

• การดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายของทั้ง FED และ ECB ยังคงเป็น

ปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

• ราคาน้ำมัน จากการประชุม OPEC+ มีมติเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ

เพียง 150,000 บาร ์เรลต่อว ันในเด ือนเมษายน ต่ำกว ่าตลาด

คาดการณ์ ประกอบกับซาอุดิอาระเบียสมัครใจที่จะปรับลดกำลัง

การผลิตลง ขณะที่ฝั่ง Demand มีสัญญาณฟื้นตัวได้ดี เห็นได้จาก

การที่จีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น +4.1%YoY ในช่วง 2 เดือนแรก

ของปี ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ ้น ก่อนที ่จะปรับตัวลง

หลังจากยุโรปประกาศใช้มาตรการ Lockdown อีกครั้ง 

• ปัจจัยในประเทศเริ ่มดีขึ ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 

COVID – 19 ศบค. มีมติผ่อนคลายมาตรการ Lockdown อย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการปรับให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่สีส้ม จากเดิม

เป็นพื้นที่สีแดง นอกจากนี้ยังมีมติลดเวลากักตัวสำหรับบุคคลที่เดิน

ทางเข้ามาในประเทศ ลงเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน ยกเว้นผู้ที่

เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื ้อ COVID-19 กลายพันธุ ์ ยังคงต้อง 

กักตัว 14 วันตามเดิม เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564  

• นอกจากนี ้ ยังมีการอนุมัติมาตรการเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว ทั้ง

โครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 รวมถึง

พิจารณาการเปิดรับนักท่องเที่ยวท่ีฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าประเทศ

ไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่วันที่  

1 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีสัญญาณที่ดีขึ้น 

 

 

  

บทความนี้เขียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 

สภาวะตลาดประจำเดือนมีนาคม 2564 

Global and Thai  

Economic View 
Market View 

• ภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนมีนาคม 2564 SET Index ปิดที ่1,587.21 จุด

ปรับตัวข้ึน 90.43 จุดหรือ 6% จากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ 

กลุ ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 24.0% กลุ ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 

18.7% กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ 13.3% ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่

ให ้ผลตอบแทนต่ำท ี ่ส ุด (รวมเง ินป ันผล) ได ้แก ่  กล ุ ่มช ิ ้นส ่วน

อิเล็กทรอนิกส์ -18.7% กลุ่มธุรกิจการเกษตร -6.5% กลุ่มประกันภัย

และประกันชีวิต 3.3% 

• ในเดือนมีนาคมที ่ผ ่านมา นักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชี

หลักทรัพย์ซ ื ้อหุ ้นไทยสุทธิ  7,303.24 และ 2,373.88 ล้านบาท 

ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนทั่วไปในประเทศขาย

หุ้นไทยสุทธิ 68.37 ล้านบาท และ 9,608.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดย

ตั้งแต่ต้นปี 2564 บัญชีหลักทรัพย์และนักลงทุนท่ัวไปในประเทศซื้อหุ้น

ไทยสุทธิ 3,875.15 และ 48,560.19 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ 

นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ  

22,765.95 ล้านบาท และ 29,669.39 ล้านบาท ตามลำดับ 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
Federal Funds Rate ไว้ที ่ระดับต่ำ 0-0.25% และคงอยู ่ที ่ระดับนี้
จนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับการจ้างงานเต็มอัตรา เงินเฟ้อเร่ง
ตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

• ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงการผ่อนคลายทางการเงิน แต่ส่ง
สัญญาณเพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ -0.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 
0.25% และอัตราดอกเบี้ย Main Refinancing Operations ที่ 0.00%  

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50%  

• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลช่วงอายุน้อยกว่า 4 ปี ปรับลดลง 3-14Bps ในขณะที่พันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวโดยเฉพาะรุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทนกลับ
ปรับขึ้น 11-45Bps  
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TLMSEQ 
กองทุนเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
 
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนใน SET และ MAI  

ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของ
กองทุน 

• ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock) ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามวิเคราะห์
หุ้นเชิงลึก (Bottom up) 

• ขณะนี้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและ
เติบโตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วน
แบ่งตลาดจากคู่แข่งท่ีปรับตัวช้าได้มากกว่า จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า 

• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน / Fund Fact Sheet ได้ที ่www.talisam.co.th หรือ QR code ด้านล่างนี้ 

 

สภาวะตลาดประจำเดือนมีนาคม 2564 

Talis Asset Management Company Limited. 0 2015 0222 

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุน 
“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

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

