
ปัจจัยภายนอก 
• การผ ิดนัดชำระหนี ้ของบร ิษ ัท เอเวอร ์แกรนด์ ซ ึ ่งเป ็นบร ิษัท

อสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของจีน ก่อให้เกิดความเสี ่ยงต่อ
เศรษฐกิจโลก 

• ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 
ขณะที ่ส ่งสัญญาณที ่จะทยอยปรับลดวงเงินของโครงการ PEPP 
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2021 โดย ECB มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP 
ปี 2021 ขึ้นสู่ 5% จากคาดการณ์เดิมที่ 4.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อปี 
2021 ปรับเพิ่มเป็น 2.2% ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ 1.7% ในปี 2022 
และ 1.4% ในปี 2023 

• ผลการประชุม FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณว่าจะ
ปร ับลดวงเง ิน QE ในไม ่ช ้า ขณะที ่  Dot Plots แสดงให้เห็นว่า
กรรมการ FED สนับสนุนให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2022 ซึ่งเร็ว
กว่าคาดการณ์เดิมในปี 2023 

• นายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED ส่งสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกาจะ
เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และนางเจเน็ต 
เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อ
จะพุ่งสู่ระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้ 

• ปัจจัยทั้งหมดทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าสู่ระดับ 94.3 จุดและ 
US Bond Yield 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.53% กดดันสินทรัพย์
เสี่ยงท่ัวโลกและทำให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากทวีปเอเชีย 

ปัจจัยภายใน 
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดีขึ้น เห็นได้จากยอดผู้

ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

• ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพิ่มเติม ให้บางธุรกิจกลับมา
เปิดดำเนินการได้ ประกอบด้วย ร ้านเสริมสวย ธุรกิจร ้านนวด 
ร ้านสปา สถานเสร ิมความงาม โรงภาพยนตร์  และได ้ปร ับลด
ระยะเวลามาตรการเคอร์ฟิวลง เป็น ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. 
ขณะที่ห้างสรรพสินค้าปรับเวลาเปิดบริการได้ถึง 21.00 น. เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม รวมถึงมีการต่อพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน จนถึง
เดือนพฤศจิกายน 

• การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์
ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% 
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• สรุปภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนกันยายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,605.68 

ปรับตัวลง 33.07 จุดหรือ -2.0% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่ม

ธนาคาร 6.8% (โดยได้รับผลกระทบหลักจากการประกาศปรับโครงสร้าง

ธุรกิจของ SCB) กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 1.6% และกลุ่มปิโตร

เคมีและเคมีภัณฑ์ 1.5% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนต่ำ

ที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่ กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -14.7% กลุ่ม

เงินทุนและหลักทรัพย์ -11.9% กลุ่มธุรกิจการเกษตร -6.6% 

• ในเดือนที่ผ่านมา บัญชีหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศซื้อหุ้นไทยสุทธิ 1,378 ล้านบาท  11,137 ล้านบาท และ 2,809 

ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศขายหุ้นไทยสุทธิ 

15,325 ล้านบาท 

• นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยสุทธิติดต่อเป็นเดือนที่ 2 โดยมีการเพิ่ม

สัดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ICT ปิโตรเคมี แต่ลดการ

ถือครองในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และขนส่ง 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว ตามทิศทางของ
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากปริมาณ 
การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้เปลี่ยนมาเป็นการขายสุทธิทั้ง
พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาว 

• ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิพันธบัตรรัฐบาลไทยรวม 3.6 หมื่นล้าน
บาท แบ่งเป็นการขายสุทธิพันธบัตรระยะสั้น 2 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิ
พันธบัตรระยะยาว 1.6 หมื่นล้านบาท เมื่อหักพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้ว 
คงเหลือการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงเหลอืประมาณ 9.2 แสนล้าน
บาท อย่างไรก็ตาม ยอดการถือครองของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือน
กันยายน ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท 

• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ในเดือนนี้ 
มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00%-0.25% และคงมาตรการซื้อ
สินทรัพย์ที่เดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ตามเดิม แต่ประธาน FED ได้
แถลงหลังการประชุมว่าจะประกาศลด QE อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี ้

ตลาดหุ้น 
 



 

  

 

 

 

 

  

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

ผู้ลงทุน“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 
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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/

