
• ปัจจัยภายนอกมีสัญญาณบวก จาก Global Indicators ที่ส่งผลดี

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ทั้ง US Bond Yield 10 ปี ท่ีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่

ระดับ 1.63% ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากปรับตัวขึ้นสู่

ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ระดับ 1.74% ในเดือนมีนาคมที่ผ่าน

มา เช่นเดียวกับค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าที่สุดในรอบ 1 เดือน 

• ปัจจัยภายในประเทศ จากการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 

ปี 2564 ของหุ้นในกลุ่มธนาคารจะออกมาดี จากการตั้งสํารองและ

งบลงทุนท่ีลดลงช่วยชดเชยการชะลอการเติบโตของสินเช่ือ 

• ประเด็นภายในประเทศที่กดดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวลง คือการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ (Third Wave) ของไวรัส COVID-19 ซึ ่งเริ่ม

แพร่กระจายจากสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ จากนั้นได้แพร่ระบาดไป

ทั่วประเทศ ทำให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง และ

ใช้มาตรการเข้มงวดเพื ่อยับยั ้งการแพร่ระบาด โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ ที่ประกาศปิด 31 สถานท่ีเสี่ยงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่

ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในการระบาดรอบนี้สูงกว่าการระบาดรอบแรก

และรอบที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนผู้ติดเชื ้อรายวันสูงสุด

เกือบ 3,000 รายต่อวัน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่โรงพยาบาลจะไม่

สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้ 

• การฉีดวัคซีนในประเทศไทยค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากวัคซีนที่ไทยจะ

ได้รับส่วนใหญ่จะอยู่ในครึ ่งหลังของปี โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 

ประชากรไทยได้รับการฉีดวัคซีนไปเพียง 1.6% ของประชากร 

• ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทย

อาจส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการณ์ GDP ลงจากเดิมที่เคย

คาดการณ์ไว้ที่ 3% เนื่องจากการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าและการระบาด

ของโรคจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดยทำให้แผนในการ

เปิดรับนักท่องเที่ยวล่าช้าออกไป ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้า

ลงไปอีก 
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สภาวะตลาดประจำเดือนเมษายน 2564 

Global and Thai  

Economic View 
Market View 

• ภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนเมษายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,583.13 จุด 

ปรับตัวลง 4.08 จุดหรือ 0.3% จากสิ้นเดือนมีนาคม 2564 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ 

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 15.7% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 15.6% กลุ่มปิโตร

เคม ีและเคม ีภ ัณฑ์  7.3% ในขณะที่กล ุ ่มอ ุตสาหกรรมหล ักท ี ่ ให้

ผลตอบแทนต่ำที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์  

-7.8% กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ -7.7% กลุ่มขนส่งและโลจิ

สติกส์ -7.5% 

• ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อหุ้นไทยสุทธิ  

17,987.86 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีหลักทรัพย์ 

และนักลงทุนต่างชาติขายหุ ้นไทยสุทธิ  14 ,232.63,396.08 และ 

3,359.14 ล้านบาท ตามลำดับ 

• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยมีการ

เพิ่มสัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มปิโตรฯ แต่ลด

การถือครองในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน อสังหาฯ และขนส่ง 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ธนาคารกลางยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายตามเดิม ได้แก่ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำ ควบคุม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ คาดว่า
มีผลเช่นนี้ไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างแท้จริง และหลังวิกฤต 
COVID-19 ได้สิ้นสุดลงแล้ว 

• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่ปรับ
ลดลง โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีขึ้นไป คาดว่าเป็นผลจาก
การทำธ ุรกรรมการแลกเปล ี ่ยนพันธบ ัตร (Bond Switching)  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 

• ทางด้านการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลของนักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้เป็น
การซื้อสุทธิประมาณ 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการขายสุทธิพันธบัตร
ระยะสั้นประมาณ 980 ล้านบาท ซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาว 3.3 หมื่น
ล้านบาท เมื ่อหักพันธบัตรที ่ครบกำหนดแล้ว คงเหลือการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลรวมประมาณ 8.8 แสนล้านบาท 

ตลาดหุ้น 
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TLMSEQ 
กองทุนเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
 
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ จดทะเบียนใน SET และ MAI  

ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของ
กองทุน 

• ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up) และ
เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผล
ประกอบการเติบโต (Growth Stock) 

• ขณะนี้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและ
เติบโตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วน
แบ่งตลาดจากคู่แข่งท่ีปรับตัวช้าได้มากกว่า จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า 

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

 

สภาวะตลาดประจำเดือนเมษายน 2564 

Talis Asset Management Company Limited. 0 2015 0222 

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

ผู้ลงทุน“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

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

