
ปัจจัยภายนอก 

• ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศ ทำให้แต่ละประเทศ
มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาด 

• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง 
หลังการประชุม OPEC+ ที ่มีมติปรับเพิ ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวม 
2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยปรับเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาร์เรลต่อ
วัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมถึง
เพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันให้กับบางประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป ทำให้การผลิตน้ำมันขั้นต่ำของ OPEC+ เพิ่มขึ้นจาก 
43.853 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 45.485 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
 

ปัจจัยภายใน 

• จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขผู้
ติดเชื้อรวมทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1 หมื่นรายต่อวันตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
ที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เริ ่มตั ้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
โดยมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลที่อยู่
ในพื้นที่สีแดงเข้ม ดังนี้ 1) ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ห้าง (เปิดได้เพียง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร ร้านขายยา) สวนสาธารณะ ปิด 20.00 น. 
2) ปิดร้านนวด คลินิก สปา 3) ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน 4) ห้ามออก
นอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 น. - 04.00 น. 5) ห้ามการเดินทาง
ข้ามจังหวัด พร้อมทั ้งขยายระยะเวลาประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ัว
ราชอาณาจักรถึง 30 กันยายน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้อง
หยุดชะงักอีกครั้ง ก่อให้เกิด downside ต่อประมาณการณ์เศรษฐกิจ
ไทย 

• ปัญหาการกระจายวัคซีน การกระจายวัคซีนค่อนข้างล่าช้า โดย 
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม ประชากรไทยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียง 
17.63% ของประชากร ต่ำกว่าทวีปเอเชียที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 
27.32% และทั่วโลกอยู่ท่ี 27.34% 

• ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี มาอยู่ที ่ระดับ 32.9 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจำกัด 
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• สร ุปภาวะตลาดห ุ ้นช ่วงเด ือนกรกฎาคม  2564 SET Index ป ิดที่  

1,521.92 จุด ปรับตัวลง 65.87 จุดหรือ -4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่  

กล ุ ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร 3.2% กล ุ ่มช ิ ้นส ่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 1.9% และกลุ่มการแพทย์ 1.0%   

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่  

กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง -9.9% กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

-8.7% และกลุ่มธนาคาร -8.3% 

• ในเดือนที่ผ่านมา บัญชีหลักทรัพย์และนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อหุ้น

ไทยสุทธิ 2,912.09 ล้านบาท และ 17,663.85 ล้านบาท ตามลำดับ 

ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ 

3,555.86 ล้านบาท และ 17,020.08 ล้านบาท ตามลำดับ จะเห็นว่านัก

ลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ ้นไทยอย่างต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 7 โดยเพิ่ม

สัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่ม ICT แต่ลดสัดส่วนการถือครองในกลุ่ม

ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง พลังงาน อสังหาริมทรัพย์และขนส่ง 

• ประมาณการกำไรฯ ปี 2564 ของ SET นั ้น Consensus มีการปรับ

ประมาณการณ์กำไรขึ้น 0.70% 

 ตลาดตราสารหนี้ 
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• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ไม่เกิน 1 ปีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนัก ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
ช่วงอายุ 10-30 ปีปรับลดลงมา 18-25 Bps โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปี 
ลดลงไปต่ำสุดที่ 1.19% ก่อนท่ีจะปิดสิ้นเดือนที่ 1.24% 

• ในเดือนกรกฎาคม 2564 นักลงทุนต่างชาติลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาล
ไทยลง 8.2 พันล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อสุทธิพันธบัตรระยะสั้น 3.1 พันล้าน
บาท ซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาว 6.3 พันล้านบาท เมื่อหักพันธบัตรที่ครบ
กำหนดแล้ว คงเหลือการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 9.15 
แสนล้านบาท  

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงนโยบาย
การเงินท่ีผ่อนคลายต่อไป 

• การประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 
0.00-0.25% และคงมาตรการซื้อสินทรัพย์ท่ีเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์
ต ่อไป จนกว่าการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อจะมีพัฒนาที ่ช ัดเจนตาม
เป้าหมาย 
 

 

ตลาดหุ้น 
 



 

 

 

 

 

 

  

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

ผู้ลงทุน“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

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

บทความสรุป Live Market Talk :  

เจาะลึกกองทุน TLMSEQ โอกาสลงทุนหุ ้นกลาง-เล็ก 

ของดีที ่ไม่ควรมองข้าม นำเสนอมุมมองการลงทุน โดย 

คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน 

ท่านสามารถรับฟังและรับชมย้อนหลังได้ทาง 
Soundcloud : Finnomena Podcast 
YouTube : Finnomena Channel 

https://www.talisam.co.th/tlmseq/
https://soundcloud.com/finnomena/market-talk
https://youtu.be/j9CFXdd6StE
https://www.finnomena.com/mrserotonin/live-summary-tlmseq/

