
• FED มีแนวโน้มจะปรับลดวงเงินในโครงการ QE หลังจากเศรษฐกิจ

สหรัฐฯฟื้นตัวดีขึ้น และประชาชนได้รับวัคซีนในสัดส่วนท่ีสูง 

• ในเอเชียเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังจาก Covid-19 กลับมาระบาด

หนักอีกครั้งในหลายประเทศ ประกอบด้วยญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และไทย ทำให้ Fund Flows ในทวีปเอเชียมีความผันผวน 

โดยเฉพาะในไทยที่ MSCI ประกาศลดน้ำหนักการลงทุนลง -0.1% 

สู่ระดับ 1.73% คิดเป็นเงินทุนไหลออก 341 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ

1.06 หมื่นล้านบาท  

• สภาพัฒน์ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2564 ลงสู่ระดับ 1.5-2.5% จาก

เดิมคาดไว้ที่ 2.5-3.5% โดยเป็นการปรับลดเพื่อสะท้อนการระบาด

รอบที่ 3 โดยประมาณการรอบนี ้มีการปรับลดคาดการณ์จำนวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ลงเหลือ 5 แสนคน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 

3.2 ล้านคน ทำให้มี Downside Risk ต่อหุ้นท่าอากาศยาน ท่องเที่ยว 

บริการ และการบริโภค 

• พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 3.21% ของ GDP เพื่อ

เยียวยาเศรษฐกิจไทย ถือเป็น Positive Surprise โดยคาดว่าจะเริ่ม

ใช้จ่ายได้ในปลายไตรมาส 2 ซึ ่งจะช่วยเพิ่ม GDP ปี 2021 ได้ราว 

0.71% แต่เมื่อรวมพ.ร.ก.กู้เงินนี้กับงบประมาณขาดดุลปี  2022 จะ

ส่งผลให้หนี้สาธารณะเกินระดับ 60% ของ GDP สู่ระดับ 65.51% 

ของ GDP ณ สิ้น FY22 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ไม่สามารถควบคุมได้และ

การกระจายฉีดวัคซีนที่ล่าช้า จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับสู่

ระดับ Pre-Covid ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค  

• ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียนใน SET 

เพิ ่มขึ ้น 130%YoY และ 45%QoQ โดยมีกำไรสุทธิรวมกันที่2.66 

แสนล้านบาท โดยกลุ่มที่มีกำไรสุทธิเติบโตทั้ง YoY และ QoQ คือ 

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มประกันฯ กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม

ยานยนต์ ในทางตรงข้าม กลุ่มที่มีกำไรสุทธิหดตัวทั้ง YoY และ QoQ 

คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการแพทย์ และกลุ่ม ICT ขณะที่กลุ่มโรงแรม

และกลุ่มขนส่ง จากการแพร่ระบาดรอบใหม่ ทำให้การท่องเที่ยวและ

การเดินทางต้องถูกระงับช่ัวคราว 
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สภาวะตลาดประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

Global and Thai  

Economic View 
Market View 

• ภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปรับตัวขึ้น +0.7% 

จากสิ้นเดือนเมษายน 2564 สู่ระดับ 1593.59 จุด โดยในช่วงแรกของเดือน

เกิดภาวะที่เรียกว่า Sell in May 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่ม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 49.6% กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 16.4% กลุ่ม

ประกันภัยและประกันชีวิต 7.4% 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่ม

ธนาคาร -8.3% กลุ่มธุรกิจการเกษตร -6.7% กลุ่มวัสดุก่อสร้าง -4.5% 

• ในเดือนที ่ผ ่านมา นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนทั ่วไปใน

ประเทศซื ้อหุ ้นไทยสุทธิ  362.22 ล้านบาท และ 34,132.08 ล้านบาท 

ตามลำดับ ขณะที่บัญชีหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ  

1,308.68 ล้านบาท และ 33,185.62 ล้านบาท ตามลำดับ จะเห็นว่า 

นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ ้นไทยอย่างต่อเนื ่องเป็นเดือนที่  5 โดย 

ลดสัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มหลักทั้งหมด ได้แก่ ธนาคาร พลังงาน 

อสังหาฯ ICT ค้าปลีก ขนส่ง วัสดุก่อสร้าง และปิโตรเคมี 
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• ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงนโยบายการเงินเดิมตามคาดการณ์ของ
ตลาด โดยมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% และมีมติ 
8-1 คงวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ 

• สำหรับไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้  
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้านการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 
ในระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของ ธปท.  ด้าน
สภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่ากว่าภูมิภาค 

• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่  
ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 
6 เดือนปรับขึ้นเล็กน้อยจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ โดยขาย
สุทธิประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาวประมาณ 
1.18 หมื่นล้านบาท เมื ่อหักพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้ว คงเหลือการ - 
ถือครองพันธบัตรรัฐบาลรวมประมาณ 8.83 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมาประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท 

ตลาดหุ้น 
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TLMSEQ 
กองทุนเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
 • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบร ิษ ัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ จดทะเบียนใน SET และ MAI  
ที ่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี ่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน 

• ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up) และเน้น
ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการ
เติบโต (Growth Stock) 

• ขณะนี้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโต
จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาด
จากคู่แข่งที่ปรับตัวช้าได้มากกว่า จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า 

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

ผู้ลงทุน“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

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

