
ปัจจัยภายนอก 
• สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้เป็นการ

ช่ัวคราว และประธานาธิบดี Joe Biden ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ทันก่อนกำหนดในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐอเมริกา
สามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที ่3 ธนัวาคม 2564 ถือ
เป็นจิตวิทยาทางบวกต่อการลงทุน 

• ประเด็น QE Tapering โดยประธาน FED ส่งสัญญาณว่า FED จะ
ปรับลดการซื ้อสินทรัพย์ในเดือนหน้า แต่ยังไม่ปรับขึ ้นดอกเบี้ย 
เนื่องจากการจ้างงานยังคงต่ำกว่าช่วงก่อน Covid-19 อยู่ประมาณ 5 
ล้านตำแหน่ง 

• การทำ QE Tapering ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ส่งผลให้ Fund 
Flows ในภูมิภาคเอเชียค่อนข้างผันผวน โดยในเดือนที ่ผ ่านมา 
นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในตลาดเอเชีย -3.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยเกิดแรงเทขายอย่างหนักในภูมิภาคเอเชียเหนือ ในประเทศไต้หวัน 
และประเทศเกาหลีใต้ ในทางกลับกัน นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสทุธิ
ในประเทศกลุ่ม TIPs ทุกประเทศ โดยมีเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้น
อินโดนีเซียมากท่ีสุด ตามด้วยตลาดหุ้นไทย 

 
ปัจจัยภายใน 
• การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีขึ้น และตัวเลขผู้ติด

เชื ้อรายวันที ่ลดระดับลง ทำให้มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมมกีารปรบัเวลาเคอรฟ์วิ
ลงเป็น 5 ทุ่มถึงตี 3 เริ่ม 16 ตุลาคมที่ผ่านมา สามารถจัดงานแสดง
สินค้า-ศูนย์ประชุม-จัดนิทรรศการได้ ให้สนามกีฬาทุกประเภท-
สวนสาธารณะเปิดได้ตามปกติ 

• ประเด็นบวกจากยาโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาที่มีผลการทดลองว่ามี
ประสิทธิภาพในการรักษา Covid-19 โดยกระทรวงสาธารณสขุคาดวา่
จะสามารถนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565 เป็นการเพิ่มความคาดหวังเชิงบวกที่จะช่วยยับยั้งการ
แพร่ระบาดภายในประเทศ 

• รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และมาตรการ
เคอร์ฟิวจะถูกยกเลิกในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทำให้ส่งผลในเชิงบวก
ต่อกลุ่ม Re-Opening อย่างต่อเนื่อง และทำให้กลุ่มอิงการท่องเที่ยว
ฟืน้ตัว 
 

 

   

  

บทความนี้เขียน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

สภาวะตลาดประจำเดือนตุลาคม 2564 

Global and Thai  

Economic View 
Market View 

• สรุปภาวะตลาดหุ้นช่วงเดือนตุลาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,623.43 
จุดปรับตัวขึ้น 17.75 จุดหรือ +1.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า 

• กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่  
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.1% กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
4.2% และกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 3.9% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม
หลักที ่ให้ผลตอบแทนต่ำที ่ส ุด (รวมเงินปันผล) ได้แก่  กลุ ่มชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ -6.7% กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -3.5% กลุ่มธุรกิจ
การเกษตร -1.6% 

• ในเดือนที่ผ่านมา บัญชีหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิ 
5,855 ล้านบาท และ 15,886 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที ่นักลงทุน
สถาบันในประเทศและนักลงทุนท่ัวไปในประเทศขายหุ้นไทยสุทธิ 18,063 
ล้านบาทและ 3,678 ล้านบาท ตามลำดับ 

• นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยสุทธิติดต่อเป็นเดือนที่ 3 โดยมีการ
เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน อสังหาฯ และขนส่ง 
แต่ลดการถือครองในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ICT และปิโตรเคมี 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว จากปัจจัยด้าน
ราคาพลังงาน นโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง 
และมุมมองจากนักลงทุนว่าธปท. คงไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง
ไปอีก 

• ในเดือนนี้เป็นการซื้อสุทธิทั้งพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาว โดย
นักลงทุนต่างชาติซื ้อสุทธิพันธบัตรรัฐบาลไทยรวม 8.9 พันล้านบาท 
แบ่งเป็นการซื้อสุทธิพันธบัตรระยะสั้น 4.0 พันล้านบาท ซื้อสุทธิพันธบัตร
ระยะยาว 5.9 พันล้านบาท เมื่อหักพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้ว คงเหลือ
การถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยประมาณ 9.4 แสนล้านบาท นอกจากนี้
การถือครองของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ยังคงเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาประมาณ 8.4 หมื่นล้านบาท 

• ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป 
โดยคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 0.1% ควบคมุอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปีท่ีใกล้ศูนย์ และคงมาตรการช่วยเหลือด้านสินเช่ือ 

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย แม้จะยังคง
ชะลอการซื้อสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวดี ความ
เชื่อมั่นและการบริโภคภาคเอกชนยังคงแข็งแกร่ง แม้จะเผชิญกับภาวะ
ชะงักงันด้านอุปทานในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจ 

ตลาดหุ้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 
ผู้ลงทุน“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” 

Fund Recommend 
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 TLUSNDQ-H 
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์

 

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนใน SET และ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน 

• ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up) และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีมีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock) 

• ขณะนี้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้
ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งที่ปรับตัวช้าได้มากกว่า จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า 

 
 

 

สภาวะตลาดประจำเดือนตุลาคม 2564 

Talis Asset Management Company Limited. 0 2015 0222 

TLMSEQ 
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 
 

ชนิดหน่วยลงทนุ (ทีเ่ปิดเสนอขายในช่วง IPO) : ชนิดสะสมมลูค่า (TLUSNDQ-H-A), ชนิดเพ่ือการออม (TLUSNDQ-H-SSF) 
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนในกองทุนหลัก 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
• Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เป็นกองทุน ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital 

Management LLC โดยลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัท ตามดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ใน 
กลุ่มนวัตกรรม ท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูง เช่น Apple Facebook Microsoft Amazon Netflix Tesla เป็นต้น  

• กองทุน TLUSNDQ-H มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันท่ี T+3 
• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.invesco.com 

 
 
 

 

เสนอขายคร้ังแรก (IPO) 
8 - 17 พฤศจกิายน 2564 

คว้าโอกาสการลงทุนใน NASDAQ-100 กับกองทุน 
TLUSNDQ-H นำเสนอมุมมองการลงทุนโดย 
คุณวีระพล สิมะโรจน์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 
ท่านสามารถรับชมย้อนหลังไดท้าง 
YouTube : Finnomena Channel 

บทความสรุป Live Market Talk :  
เจาะลึกกองทุน TLMSEQ โอกาสลงทุนหุ ้นกลาง-เล็ก 
ของดีที่ไม่ควรมองข้าม นำเสนอมุมมองการลงทุน โดย 
คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทนุ 
ท่านสามารถรับฟังและรับชมย้อนหลังได้ทาง 
Soundcloud: Finnomena Podcast 
YouTube : Finnomena Channel 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสือชี้ชวน / Fund 
Fact Sheet ได้ที ่
www.talisam.co.th 
หรือ QR code  

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Country Concentration Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) 
 

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน 
คู่มือการลงทุนของกองทุน SSF รวมถึงควรขอคำแนะนำเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกจิก่อนตัดสินใจลงทุน” 

“กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสือชี้ชวน / Fund 
Fact Sheet ได้ที ่
www.talisam.co.th 
หรือ QR code  

https://www.finnomena.com/mrserotonin/live-summary-tlmseq/
http://www.invesco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t_obKbNjPTc&t=47s
https://soundcloud.com/finnomena/market-talk
https://youtu.be/j9CFXdd6StE
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/

