
ปัจจัยภายนอก 
• อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯปรับตัวขึ ้นสูงสุดในรอบ 39 ปี ทำให้การ

ประชุม FOMC ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา FED มีมติ
เร่งปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE Tapering) จากเดือนละ 1.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นเดือนละ 3 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะทำให้ FED ยุติโครงการ QE ในเดือน
มีนาคม 2565 และจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ 

• เจ้าหน้าที่ FED ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จำนวน 3 ครั้งในปี 2565 และจำนวน 3 ครั้ง
ในปี 2566 และอีกจำนวน 2 ครั้งในปี 2567 รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดย
อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะไปสิ้นสุดที่ 2.5% ในปี 2567 

• หลังจากท่ีมีการแถลงแนวโน้มที่ Hawkish มากขึ้นของ FED เนื่องจาก
เห็นว่า FED มีการดำเนินนโยบายแก้ปัญหาล่วงหน้า และคลายความ
กังวลของตลาดจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการ
ตอบรับที่ดีขึ้น และส่งผลให้เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลกลับ
เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นซื้อ
สุทธิมากขึ้นตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา 

• ตลาดคลายความก ังวลการระบาดของ COVID-19 สายพ ันธุ์  
Omicron ที ่ถึงแม้จะแพร่กระจายมากกว่าสายพันธุ ์อื ่น แต่ความ
รุนแรงน้อยกว่า ช่วยบรรเทาความกดดันในระบบสาธารณสุข และ
ความกังวลของนักลงทุนว่าประเทศต่าง ๆ จะไม่ออกมาตรการ 
Lockdown ที่รุนแรงและยาวนานเหมือนในช่วงที่ผ่านมา 
 

ปัจจัยภายใน 
• SET Index ปรับตัวข้ึนในช่วงเดือนธันวาคม 2564 แม้ตัวเลขเศรษฐกจิ

ในไตรมาสที่ 3 จะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
• ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยก็เหมือนผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วในไตรมาส

ที่ 3/2564 และมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4/2564 และต่อเนื่องใน
ปี 2565 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มกลับมาเป็นปกติ 

• จากการเปิดเผยของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่  4/2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ ้น  และ
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ความต้องการซื้อในประเทศเริ่มขยายตัวในหลาย
กลุ่มสินค้า และเริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ 
ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อศักยภาพในการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย 
 

 

   

  

สภาวะตลาดประจำเดือนธันวาคม 2564 

Global and Thai  

Economic View 
Market View 

• สร ุปภาวะตลาดหุ ้นช ่วงเด ือนธ ันวาคม 2564 SET Index ปิดท ี ่ระดับ 
1,657.62 จุด เพิ่มขึ้น 88.93 จุดหรือ 5.67% จากเดือนก่อน 

• หุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มประกันภัยและประกัน
ชีวิต +15.0% กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง +10.5% และกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร +10.4% ในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
-5.1% กลุ่มพาณิชย์ +0.7% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +1.2% ให้ผลตอบแทน
การลงทุนน้อยที่สุด 

• ตลอดทั้งปี 2564 บัญชีหลักทรัพย์และนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อหุ้นไทย
สุทธิที่ 13,672 ล้านบาทและ 112,241 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุน
สถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิที่ 77,336 ล้านบาท
และ 48,578 ล้านบาท ตามลำดับ 

• ด้าน Consensus ปรับประมาณการกำไรฯ ปี 2565 ของ SET ขึ้น 0.65% 
เช่นเดียวกับจีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ที่ปรับประมาณการกำไรฯ 
ปี 2565 ขึ ้น 15.58%, 1.40%, 0.25% และ 0.14% ตรงข้ามกับฮ่องกง 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไต้หวัน ที่ปรับประมาณการกำไรฯ ปี 2565 ลดลง 
3.25%, 2.93%, 2.51% และ 0.59% ตามลำดับ 

ตลาดตราสารหนี้ 
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• ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับ
เพิ่มขึ้นตามทิศทางพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเว้นอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรระยะสั้นท่ีปรับลงมามากจากความต้องการพักเงินในช่วงข้ามปี 

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่  
0.50% เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 

• การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้เป็นการซื้อสุทธิทั ้งพันธบัตร
รัฐบาลไทยระยะสั้นและระยะยาวรวม 5.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อ
สุทธิพันธบัตรระยะสั้น 3.3 หมื่นล้านบาท และซื้อสุทธิพันธบัตรระยะยาว 
2.2 หมื่นล้านบาท เมื่อหักพันธบัตรที่ครบกำหนดแล้ว คงเหลือการถือครอง
พันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 1.02 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมาประมาณ 1.66 แสนล้านบาท 

• ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติเป็นเอกฉันท์ 11-0 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
Federal Funds Rate ไว้ที่ 0-0.25% และประธาน FED ได้ประกาศเร่งการ
ลด QE เป็น 2 เท่า โดยจะลดวงเงินซื ้อพันธบัตรรัฐบาล และวงเงินซื้อ
สินทรัพย์ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันไปพร้อมกันตามสัดส่วน 2 และ 1 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน รวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 

ตลาดหุ้น 
 

บทความนี้เขียน ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือช้ีชวน / Fund Fact Sheet ได้ที่ www.talisam.co.th หรือ QR code 
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TLMSEQ  
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทนุ

 

“การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์” 
“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน 

คู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, RMF รวมถึงควรขอคำแนะนำเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกจิก่อนตัดสินใจลงทนุ” 
“กองทุน TLUSNDQ-H ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 

 

Fund Recommend 

สภาวะตลาดประจำเดือนธันวาคม 2564       บทความนี้เขียน ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนใน 
SET และ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน  

• ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิง
ลึก (Bottom up) และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock)  

• ขณะนี้หุ ้นขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจในการลงทุน ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลาย
บริษัทมีแนวโน้มฟื ้นตัวและเติบโตจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีกว่าหุ ้นขนาดใหญ่ 
เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งที่ปรับตัวช้า
ได้มากกว่า จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า 
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• 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 

• ในเหตุการณ์ปกติกองทุน TLUSNDQ-H มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ  

• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ NAV (โดยทั่วไป 3 วันทำการ (วันท่ี T+3)) 
• ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.invesco.com 
 
 

 

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

TLUSNDQ-H-A 
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 
ชนิดสะสมมูลค่า 

กองทุนรวมต่างประเทศ 
 

TLUSNDQ-H-A-SSF 
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ 
ชนิดเพ่ือการออม  

กองทุนรวมหุ้นไทย ขนาดกลาง - เล็ก 
งง 

TLMSEQRMF 
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทนุ
เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

 

 

 

รับชมการน าเสนอกองทุนผ่าน 

         YouTube Channel Talis Asset Management  

 

http://www.talisam.co.th/
http://www.invesco.com/
https://www.youtube.com/channel/UC1VHd_NI6Rh8BvcjoD0loDA

