
ปัจจัยภายนอก 
• รายงานการประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ของเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE Tapering) ในปีนี้ 
ซึ่งบางส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 สะท้อนมุมมอง
หลักของ FED ที่มีแผนจะประกาศ QE Tapering ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 เพื่อจะได้มีผลในปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์
ว่าจะประกาศ QE Tapering ในเดือนธันวาคม 2564 และมีผลเดือน
มกราคม 2565 จากมุมมองล่าสุดของ FED ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า
อย่างรวดเร็ว กดดันให้ Fund Flow ไหลออกจากทวีปเอเชีย รวมถึง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของประธาน FED 
ที่การประชุม Jackson Hole ไม่ Hawkish มากนัก โดยเผยว่า FED มี
แนวโน้มที่จะปรับลดวงเงิน QE ก่อนสิ้นปีนี้จริง แต่การที่ FED จะปรับ
ลด QE นั้น ไม่ได้หมายความว่า FED จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึง
ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง 

 

ปัจจัยภายใน 
• สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยท่ีเริ่มมีสัญญาณ

ดีขึ้น หลังจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงระดับลงสู่ 1.5 หมื่นราย/วัน 
ขณะที่ยอดผู้หายป่วยกลับบ้านสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) ประกาศผ่อนคลายมาตรการ Lockdown โดยอนุญาตให้
เปิดกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การเดินทางข้ามจังหวัด ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) การใช้อาคาร
สถานศึกษา และการเปิดใช้สนามกีฬา (ยกเว้นฟิตเนส) โดยจะเริ่มตั้งแต่
วันท่ี 1 กันยายน เป็นต้นไป เป็นผลทำให้ SET Index และหุ้นกลุ่ม Re-
opening ปรับตัวข้ึนได้ดี  

• Performance ของด ัชน ี  MSCI Thailand ด ีกว ่ า  MSCI APAC ex. 
Japan ทั้งในช่วง 1, 3 และ 6 เดือนหลังสุด มีเพียง 12 เดือนหลังสุดที่
แย่กว่าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
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สภาวะตลาดประจำเดือนสิงหาคม 2564 
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• สรุปภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนสิงหาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,638.75 

จุด ปรับตัวข้ึน 116.83 จุด หรือ +7.7% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า  

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่  

กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 14% กลุ่มธนาคาร 13% กลุ่มขนส่งและ  

โลจิสติกส์ 11% ขณะที่กลุ ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด 

(รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -0.8% กลุ่มการแพทย์ 

1.8% กลุ่มยานยนต์ 2.8%  

• ในเดือนที ่ผ ่านมา นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีหลักทรัพย์ และ 

นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิ 18,730.28 ล้านบาท, 1,88.47 ล้านบาท 

และ 5,439.71 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศขาย

หุ้นไทยสุทธิ 26,058.45 ล้านบาท จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น

ไทยสุทธิในเดือนนี้หลังจากขายสุทธิติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 เดือน โดยนัก

ลงทุนต่างชาติมีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน 

ปิโตรเคมี และขนส่ง แต่ลดการถือครองในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ ICT 

• ประมาณการกำไรฯ ปี 2564 ของ SET นั ้น Consensus มีการปรับขึ้น 

0.28% 
ตลาดตราสารหนี้ 
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• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ไม่เกิน 1 ปีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนัก และพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวไม่มี
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จาก
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ทำให้ตลาดมีความกังวลถึงโอกาสที่ FED จะลด
การผ่อนคลายนโยบายการเงินลง ทำให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับขึ้น
เล็กน้อย 

• ในเดือนสิงหาคม 2564 นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิพันธบัตรรัฐบาล
ไทย เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึง 4.76 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อสุทธิ
พันธบัตรระยะสั้น 2.92 หมื่นล้านบาท ซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาว 1.84 
หมื่นล้านบาท เมื ่อหักพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้ว คงเหลือการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลไทยรวมประมาณ 9.7 แสนล้านบาท 

• ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงนโยบายการเงินเดิมตามคาดการณ์ของ
ตลาด โดยมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% 

• Powel ส่งสัญญาณว่า การขึ้นดอกเบี้ยยังห่างไกลและไม่เกี่ยวข้องกับการลด 
QE จะยังคงดอกเบี้ยไว้ท่ีระดับปัจจุบันจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่
ระดับการจ้างงานเต็มที่ และเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% 

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/

