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สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมี.ค. 2562 ปรบัตวัในกรอบ 1,612.85 จดุ – 1,656.64 จุด และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,638.65 จุด ลดลง 14.83 จุด ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงในวนัท าการแรกของเดือน มี.ค. จากความกงัวลเรื่อง
การปรบัพอรต์เพิ่มสดัสว่นหุน้จีน A-Shares ของ MSCI จากเดิม 5% เป็น 20% ต่อมาในวนัที่ 7 มี.ค. ผลของวินิจฉยัยบุพรรค
ไทยรกัษาชาติของศาลรฐัธรรมนญูเป็นไปตามที่ตลาดคาด คือ การประกาศยบุพรรคพรอ้มตดัสทิธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี
แก่กรรมการบรหิารพรรค ท าใหต้ลาดเริม่กลบัมารบีาวดไ์ดแ้ตอ่ยา่งไรก็ตามการขึน้เครือ่งหมาย XD และเศรษฐกิจโลกที่ออ่นแอ
ยงัเป็นปัจจยักดดนัส าคญั ต่อมาในช่วงกลางเดือนหลายปัจจยัที่คลมุเครอืจากทัง้การเจรจา Brexit ของ UK ที่ยงัไมส่  าเรจ็และ
ท าใหห้ลายฝ่ายเช่ือวา่ในที่สดุแลว้ EU จะตอ้งยอมยืดเสน้ตายออกไป ในขณะที่ในประเทศไดปั้จจยับวกจากราคาน า้มนัดิบที่
เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องจากการคว ่าบาตรของอิหรา่นและเวเนซุเอลาไปจนถึงการลดก าลงัการผลติของซาอดุิอาระเบีย แต่อย่างไรก็ตาม
การเริ่มประกาศนโยบายประชานิยมของหลายพรรคการเมืองหวงัเรียกคะแนนก่อนการเลือกตัง้ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตัว
ลดลงจากความกงัวลคา่แรงขัน้ต ่าจะเพิ่มขึน้ ตอ่มาในสปัดาหท์ี่ 3 ของเดือน ตลาดหุน้ไทยเริม่มีความผนัผวนท่ีเพิ่มขึน้แตม่ลูค่า
การซือ้ขายยงัอยู่ในระดบัต ่า ในขณะที่การประชุมของเฟดมีมมุมองตอ่เศรษฐกิจที่แย่ลงและสง่สญัญาณว่าในปีนีอ้าจไม่มีการขึน้
ดอกเบีย้และชะลอแผนการลดงบดุลลงเป็นเดือนละ 1.5 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดือน และผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติเอกฉนัทว์า่จะคงอตัราดอกเบีย้กงัวลสถานการณก์ารสง่ออก หลงัจากที่ตวัเลขการสง่ออกเดือน ก.พ. จะโต 
5.91% แต่หากหักรายพิเศษจากการส่งออกอาวุธออกการส่งออกจะติดลบ 4.9% แย่กว่าที่เราคาด และในสปัดาหท์ าการ
สดุทา้ยของเดือนแมก้ารเลอืกตัง้จะเป็นปัจจยัเชิงบวกแตก่ลบัท าใหค้วามเสี่ยงทางการเมืองเพิ่มขึน้ทัง้ปัญหาในการนบัคะแนน
ไปจนถึงการจัดตัง้รฐับาล ในขณะที่หุน้โลกโดนกดดนัจากความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเขา้สู่ช่วงถดถอยหลงัจากที่อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวปรบัตวัลดลงสวนทางกลบัผลตอบแทนระยะสัน้อีกครัง้ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัในกรอบแคบ
และมูลค่าการซือ้ขายที่ลดลงจากการที่นกัลงทนุชะลอการลงทุนรอความชดัเจนในหลายปัจจยัรวมไปถึงการปรบัสดัส่วนหุน้
ของ MSCI SET ปิดตลาดที่ 1,638.65 จดุ (-0.9% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ก.พ. 62 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนเม.ย. 2562 ปรบัตวัในกรอบ 1,640.01 จุด – 1,683.79 จุด และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,673.52 จุด เพิ่มขึน้ 34.87 จุด การคว ่าบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาในเดือนที่ผ่านมาส่งผลใหร้าคาน า้มัน
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตลอดทัง้เดือน เม.ย. และเป็นปัจจยัหนนุหุน้ไทยที่ก าลงัอยู่ในช่วงการขึน้เครื่องหมาย XD โดยในสปัดาหแ์รกของเดือน
นกัลงทนุไดจ้บัตาดูการประชุมของ EU และ UK หลงัจากที่ BREXIT ยงัไม่มีทางออกที่ชดัเจนหลงัเขา้ใกลเ้สน้ตายในวนัที่ 12 
เม.ย. แตอ่ยา่งไรก็ตามเนื่องดว้ยตลาดหุน้ไทยไดปั้จจยับวกจากราคาน า้มนัดิบที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้มากกวา่ 5% หลงัจากที่ OPEC 
และรสัเซียมีแผนที่จะยืดระยะเวลาการลดก าลงัการผลิต ท าใหหุ้น้ไทยปรบัตัวขึน้ก่อนที่จะโดนแรงขายในช่วงทา้ยสปัดาห์
เนื่องจากเขา้ใกลช้่วงวนัหยุดยาวทัง้วนัจกัรีและสงกรานต ์ในสปัดาหต์่อมาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างวนัหยุดยาวตลาดหุน้ไทย
ปรบัตวัขึน้ไดต้อ่หลงัราคาน า้มนัดบิยงัคงปรบัตวัเพิ่มขึน้ตอ่ แมจ้ะมีปัจจยัลบจากการท่ี IMF ไดป้ระกาศปรบัลดอตัราการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกลงอีกครัง้เป็น 3.3% ต ่าสดุนบัตัง้แต่วิกฤติปี 2008 และ EU ประกาศต่ออายุการเจรจา BREXIT ไปถึงสิน้เดือน 
ต.ค. ท าใหค้วามกงัวลของนกัลงทนุลดลง ก่อนเขา้ช่วงหยดุยาวเทศกาลสงกรานตท์นัทีที่หมดช่วงเทศกาลสงกรานตต์ลาดหุน้ไทย
ปรบัตวัขึน้ทนัทีกวา่ 12.7 จดุ ตามตลาดหุน้โลกที่ไดปั้จจยับวกจากผลประกอบการของสหรฐัที่ดีกวา่คาด และมลูคา่การซือ้ขาย
ที่เริ่มกลบัมาและราคาน า้มนัดิบที่ทรงตวัในระดบัสงู ในขณะที่ทางดา้นการเมืองในประเทศยงัไม่มีความคืบหนา้ส าคญัรอศาล 
รธน. ตีความเรื่องการนับคะแนนและเริ่มเขา้ช่วงการประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคาร ก่อนที่ในสปัดาหท์ี่ 4 ประเด็น
การเมืองกลบัมาเป็นที่สนใจอีกครัง้หลงัมีกระแสข่าวยบุพรรคการเมืองทัง้เศรษฐกิจใหม่และอนาคตใหม่ รวมไปถึงการท่ีศาล 
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รธน. ชีแ้ลว้ว่าเป็นหนา้ที่ของ กกต. ในการตดัสินใจ และในสปัดาหส์ดุทา้ยของเดือนราคาน า้มนัเริ่มกลบัปรบัตวัลดลง พรอ้ม
ทัง้ตวัเลขการสง่ออกของไทยที่ปรบัตวัลดลงมากกวา่คาดโดยเฉพาะในกลุม่สนิคา้อิเลก็ทรอนิกสท์ี่ไดร้บัผลกระทบจากสงคราม
การคา้แตก่ลุม่ยานยนตแ์ละสนิคา้เกษตรมีแนวโนม้ดีขึน้ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัในกรอบ 1,660 จดุ – 1,680 จดุ รอดผูลการ
เลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการในเดือนหนา้ SET ปิดตลาดที่ 1,673.52 จดุ (+2.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน มี.ค. 62 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนพ.ค. 2562 ปรบัตวัในกรอบ 1,599.10 จุด – 1,682.50 จุด และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,620.22 จุด ลดลง 53.30 จุด ตลาดหุน้ไทยในช่วง 2 สปัดาหแ์รกของเดือน พ.ค. เผชิญกับความเสี่ยงของ
สงครามการคา้ที่เพิ่มขึน้หลงัจากที่นกัลงทนุตอ้งผิดหวงักบัการเจรจาสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัและจีนรอบลา่สดุที่กลบัมามี
พฒันาการที่แย่ลงหลงัจากที่ประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ประกาศขึน้ภาษีสินคา้จากจีนมูลค่า 2 แสนลา้นดอลลารจ์ากเดิม 
10% เป็น 25% ในวนัท่ี 10 พ.ค. และการประชุมของเฟดในช่วงตน้เดือนยงัคงดอกเบีย้แตไ่มม่ีสญัญาณการลดดอกเบีย้ ท าให้
ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัต ่ากว่า 1,650 จุด แมว้่าจะไดปั้จจยับวกจากการเมืองที่มีความชัดเจนเพิ่มขึน้ แต่ในสปัดาหท์ี่ 3 จีนได้
ประกาศตอบโตส้หรฐัดว้ยการขึน้ภาษีสินคา้สหรฐั มูลค่า 6 หมื่นลา้นดอลลาร ์ก่อนที่สหรฐัจะตอบโตด้ว้ยการแบนบริษัท
เทคโนโลยีของจีน เช่น Huawei จากการซือ้ผลติภณัฑข์องสหรฐัสง่ผลกระทบโดยตรงต่อหุน้ในกลุม่เทคโนโลยีทั่วโลก ก่อนที่จะ
หนัไปเตรียมท าสงครามการคา้กับยโุรปและญ่ีปุ่ นผ่านรถยนตด์ว้ยการกลา่วหาว่ารถยนตต์่างชาติเป็นภยัต่อความมั่นคงของ
สหรฐั ท าใหก้ารคา้โลกกลบัมาตึงเครียดและกดดันหุน้ไทยหลุด 1,610 จุด ก่อนที่จีนไดป้ระกาศตอบโตส้หรฐักลบัอีกครัง้                
ในสปัดาหท์ี่ 4 เดือนดว้ยการขู่ว่าจะไม่ขายแรท่ี่ใชใ้นการผลิตชิน้สว่นอิเล็คทรอนิกสใ์หส้หรฐั ท าใหใ้นภายหลงัสหรฐัไดอ้อกมา
ยืดระยะเวลาการแบนสินคา้ Huawei ออกไป 3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามหลายบริษัทไดอ้อกมาแบน Huawei ทัง้จากยโุรปและ
ญ่ีปุ่ น ในขณะที่ปัจจยันอกประเทศกดดนัตวัเลข GDP ในไตรมาส 1/2562 ของไทยที่โตเพียง 2.8% ต ่ากว่าคาดท าใหต้ลาดหุน้ไทย
ในสปัดาหน์ีป้รบัตวัลดลงไปทดสอบแนวรบัที่ 1,600 จุด และการเมืองไทยที่มีความชัดเจนมากขึน้หลงัมีการเปิดประชุมสภา 
ตอ่มาในสปัดาหส์ดุทา้ยของเดือนการปรบัพอรต์หุน้ของ MSCI ท าใหม้ลูคา่การซือ้ขายในวนัที่ 28 พ.ค. สงูท าสถิติใหมท่ี่ 2 แสนลา้นบาท
แต่ดว้ยแรงขายที่มากกว่าคาดประกอบกบัสถานการณข์องสงครามการคา้ที่จีนเริ่มมีท่าทีจะโตก้ลบัดว้ยการไม่ขายแรห่ายาก
เพิ่มขึน้ท าใหน้กัลงทนุกงัวลวา่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวั อีกทัง้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัเริม่เกิดสญัญาณ Invert อีกครัง้ 
ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงตอ่ตามหุน้โลก พรอ้มทัง้ราคาน า้มนัที่ปรบัตวัลดลงกวา่ 12% นบัจากตน้เดือนสะทอ้นความกงัวล
ของนกัลงทนุ SET ปิดตลาดที่ 1,620.22 จดุ (-3.2% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน เม.ย. 62 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนมิ.ย. 2562 ปรบัตวัในกรอบ 1,622.99 จุด – 1,735.88 จุด และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,730.34 จุด เพิ่มขึน้ 110 จุด ตลาดหุน้ไทยปรบัตัวเพิ่มขึน้ทนัทีหลงัจากที่ประธานเฟดสาขาเซ็นตห์ลยุสไ์ดส้่ง
สญัญาณวา่เฟดอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดดอกเบีย้ลงเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจจากผลของสงครามการคา้และมีโอกาสที่
จะใชเ้ครือ่งมืออื่นๆ เช่น QE หากจ าเป็น ท าใหเ้ม็ดเงินลงทนุเริม่ไหลมายงัสนิทรพัยเ์สีย่งและสนิคา้โภคภณัฑอ์ีกครัง้ (ตลาดคาด
โอกาสลดดอกเบีย้ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึน้เป็น 79%) และประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ไดเ้ลื่อนการขึน้ภาษีเม็กซิโกออกไป 
เมื่อรวมกบัสถานการณก์ารเมืองในประเทศที่มีความชดัเจนเพิ่มขึน้ท าใหหุ้น้ไทยเพิ่มขึน้กว่า 30 จุด ต่อมาในสปัดาหท์ี่ 2 ของ
เดือนตลาดหุน้ไทยยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อแต่ชะลอตวัลงเนื่องจากนกัลงทนุรอดกูารประชุมของเฟดช่วงกลางเดือนและ G20 ช่วง
ปลายเดือน ในขณะที่ราคาน า้มนัเผชิญความผนัผวนมากขึน้หลงัปรมิาณสต็อคไมล่ดลงตามที่คาดท าใหร้าคาน า้มนัปรบัตวัลงกว่า 
4% ก่อนที่จะรบีาวดใ์นช่วงทา้ยสปัดาหจ์ากเหตเุรอื Tanker น า้มนัโดนโจมตีที่โอมาน และในสปัดาหท์ี่ 3 ของเดือน แมจ้ะมีการ
พกัฐานในช่วงตน้สปัดาหแ์ต่หลงัจากที่มีการประกาศรายช่ือ ครม. ครบ ท าใหหุ้น้ไทยปรบัตวัขึน้แรงทะลแุนวตา้นที่ 1,675 จุด 
ไดพ้รอ้มทัง้ผลการประมูลสมัปทาน Duty Free ของสนามบินสุวรรณภูมิที่ดีกว่าคาดท าให้ราคาหุ้นเพิ่มขึน้กว่า 8% และ
ประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ที่ออกมาพดูวา่จะเจรจากบัจีนในการประชมุ G20 ช่วงสิน้เดือนท าใหหุ้น้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 22 จุด
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ทะล ุ1,700 จุด ไดส้  าเร็จและดว้ยเม็ดเงินที่ไหลเขา้จ านวนมากท าใหค้่าเงินบาทแข็งค่าขึน้หลดุ 31 บาท/ดอลลาร ์ดา้นราคา
น า้มนัปรบัตวัเพิ่มขึน้ตอ่หลงัความตึงเครียดของสหรฐัและอิหรา่นเพิ่มขึน้จากเหตกุารโจมตีโดรน และตอ่มาในสปัดาหส์ดุทา้ย
ของเดือนแมว้่าตลาดจะผิดหวงักบัเฟดที่ยงัไม่แสดงท่าทีที่ชดัเจน แต่ตลาดมั่นใจวา่การประชุมในเดือน ก.ค. จะตอ้งมีการลด
ดอกเบีย้ลงจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอจากผลของสงครามการคา้ ในขณะที่การประชุม กนง. มีมติเอกฉนัทค์งอตัราดอกเบีย้
สง่ผลใหค้่าเงินบาทยงัทรงตวัที่ระดบัแข็งค่าสดุในรอบ 6 ปี SET ปิดตลาดที่ 1,730.34 จุด (+6.8% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน 
พ.ค. 62 ดว้ยมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน มิ.ย. 62 อยูท่ี่ 59,640 ลา้นบาท (+2.63% MoM) 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนก.ค. 2562 ปรบัตวัในกรอบ 1,702.72 จดุ – 1,748.15 จดุ และปิดตลาด 
ณ สิน้เดือนที่ 1,711.97 จุด ลดลง 18 จุด ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัผนัผวนในกรอบแคบบริเวณ 1,730 จุด หลงัจากที่ปัจจัยบวก
และลบผสมปนเปกันในช่วงสปัดาหแ์รกโดยการประชุม G20 ทัง้สหรฐัและจีนไม่มีการขึน้ภาษีเพิ่มเติมท าใหต้ลาดปรบัตัว
เพิ่มขึน้ในระยะสัน้แตอ่ยา่งไรก็ตามสหรฐัยงัไมล่ดความพยายามในการก่อสงครามการคา้โดยไดห้นัไปเลน่งานยโุรปแทน อีกทัง้
สถานการณร์าคาน า้มนัที่มีการปรบัตวัลดลงกว่า 5% ในวนัเดียวจากความกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตวัลง ก่อนที่ตลาดจะ
ปรบัตวัลงแรงอีกครัง้จากความกงัวลวา่ผูต้รวจการแผน่ดินจะรอ้งใหม้ีการแกไ้ขแผน PDP 2018 ใหม ่ท าใหต้อ่มาในสปัดาหท์ี่ 2 
ตลาดหุน้ไทยยงัคงผนัผวนต่อรอดกูารแถลงนโยบายของเฟดต่อสภาฯ แต่ดว้ยการปรบัประมาณการเศรษฐกิจโลกของ World 
bank ลงเป็นปัจจยักดดนัในระยะสัน้ก่อนที่ ในหลวงจะมีการโปรดเกลา้ฯ ครม. ชุดใหมใ่นช่วงกลางสปัดาหแ์ละท าใหต้ลาดหุน้ไทย
ปรบัตวัเพิ่มขึน้กว่า 18 จุดก่อนที่ในช่วงทา้ยสปัดาหก์ารออกมาประกาศมาตรการสะกดัการแข็งค่าของเงินบาทท าใหต้ลาดหุน้ไทย
ปรบัตวัลดลงกลบัมาบริเวณ 1,730 จดุเช่นเดิมกบัตอนตน้เดือน ต่อมาในสปัดาหท์ี่ 3 ราคาน า้มนักลบัมาปรบัตวัลดลงอีกครัง้
หลงัจากที่ประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ออกมาระบุว่าพรอ้มที่จะเจรจาสถานการณ์กับอิหรา่นและสถานการณ์สงคราม
การคา้ที่ชวนสับสนหลงัจากที่ประธานาธิบดีนายโดนัลด์ ทรมัป์ กลับมาแสดงความไม่พอใจจีนอีกครัง้ แต่การออกมาให้
ความเห็นของเฟดว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งลดดอกเบีย้ท าใหร้าคาของสินทรพัยเ์สี่ยงต่างๆ มีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ อีกทัง้ตลาด
ตราสารหนีไ้ทยยงัไดปั้จจัยบวกจากการที่ทัง้ Fitch และ Moody’s ปรบัแนวโนม้ความน่าเช่ือถือของไทยขึน้เป็น Positive แต่
ยงัคงอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นปัจจยับวกต่อกระแสเงินทุนไหลเขา้และการเติบโตของ GDP ในช่วง Q2 ของสหรฐั โต 2.1% 
ดีกว่าที่ตลาดคาดไวท้ี่ 2% และต่อมาในสปัดาหท์ าการสดุทา้ยของเดือนตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงหลดุแนวรบัที่ 1,715 จุด จาก
แรงขายท าก าไรหุน้ขนาดกลาง – เล็กที่ปรบัตวัขึน้ในช่วงก่อนหนา้ก่อนท่ีทรมัป์จะแสดงทา่ทีผิดหวงัตอ่การน าเขา้สนิคา้เกษตร
ของจีนท าใหก้ารฟ้ืนตวั ณ สิน้เดือนของตลาดท าไดจ้ ากดั SET ปิดตลาดที่ 1,711.97 จดุ (-1.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน 
มิ.ย. 62 ดว้ยมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน ก.ค. 62 อยูท่ี่ 62,772 ลา้นบาท (+5.25% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนส.ค. 2562 ปรบัตัวในกรอบ  
1,590.55 จุด – 1,709.05 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,654.92 จุด ลดลง 57 จุด ใน 2 วนัท าการแรกของเดือน ส.ค. 
ตลาดหุน้โลกปรบัตัวลดลงแรงหลงัการประชุมเฟดในเดือนที่ผ่านมาปรบัลดอัตราดอกเบีย้ลงเพียง 25 bps. และยังไม่ส่ง
สญัญาณการลดดอกเบีย้ตอ่ แตด่ว้ยความกงัวลวา่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัลงประกอบกบัการขู่ขึน้ภาษีสนิคา้จีนอีกรอบของ
ประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ท าใหร้าคาน า้มนัปรบัตวัลดลงกวา่ 8% ในวนัท าการเดียวก่อนท่ีจะรบีาวดก์ลบัมาในวนัต่อมา 
สง่ผลใหหุ้น้ไทยปรบัตวัลดลงกวา่ 28 จดุ และท าให ้1,700 จุด กลายเป็นแนวตา้นใหม่ก่อนที่จะปรบัตวัลดลงตอ่ในสปัดาหท์ี่ 2 
ของเดือนไปแตะที่ 1,650 จดุ อยา่งรวดเร็วหลงัผลตอบแทนพนัธบตัรในสหรฐัลดลงอยา่งต่อเนื่องอีกทัง้ผลตอบแทนตราสารหนีไ้ทย
เองก็เริ่มเกิดสญัญาณ Inverted เช่นกันพรอ้มทัง้ราคาทองที่เพิ่มขึน้ทะล ุ1,500 ดอลลารแ์สดงถึงความกังวลของนกัลงทุนที่
ชดัเจน รวมไปถึงผลประกอบการ Q2 ที่แยก่ว่าคาดเป็นปัจจยักดดนัหุน้ไทยและตอ่มาในสปัดาหท์ี่ 3 ของเดือนแมว้า่จะมีปัจจยับวก
จากประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ เลื่อนการขึน้ภาษีสนิคา้จีนบางสว่นจากเดือน ก.ย. เป็น ธ.ค. แตส่ญัญาณการชะลอตวัลง
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ของเศรษฐกิจโลกที่ชดัเจนขึน้จากตวัเลขภาคการผลิตของจีนที่โตต ่าสดุในรอบ 17 ปี และ GDP ในช่วง Q2 ของเยอรมนัที่หดตวัลง 
0.1% ซ  า้ดว้ยการประกาศลดดอกเบีย้เงินกูล้ง 25-50 bps. ของธนาคารขนาดใหญ่ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงหลดุ 1,600 จุด 
ระหว่างวนัก่อนท่ีจะเริ่มรีบาวดใ์นช่วงทา้ยสปัดาห ์ในสปัดาหท์ี่ 4 เริ่มตน้ดว้ย GDP 2Q62 ของไทยที่โตเพียง 2.3% ต ่ากว่าคาดที่ 
2.5% พรอ้มทัง้การปรบัเป้า GDP ของสภาพฒันล์งเป็น 2.7 – 3.2% จากเดิมที่ 3.3 – 3.8% ต่อดว้ยตวัเลขการส่งออกของไทยที่โต 
4.28% เนื่องจากการส่งออกทองค าและเครื่องประดับแต่จะหดตัวลงถ้าตัดรายการนีอ้อก SET ปิดตลาดที่ 1,654.92 จุด            
(-3.3% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ก.ค. 62 ดว้ยมูลค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนัในเดือน ส.ค. 62 อยู่ที่ 64,648 ลา้นบาท             
(+2.99% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนก.ย. 2562 ปรบัตัวในกรอบ  
1,620.77 จุด – 1,679.65 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,637.22 จุด ลดลง 17.7 จุด ตลาดหุน้ไทยเริ่มตน้เดือน ก.ย. ดว้ย
ปัจจยักดดนัต่อจากเดือนก่อนทัง้สงครามการคา้ที่เริ่มการขึน้ภาษีรอบใหมใ่นวนัที่ 1 ก.ย. และสถานการณข์อง Brexit ที่ยงัไรท้างออก 
รวมไปถึงราคาน า้มนัดิบที่ปรบัตวัลดลง แต่ในช่วงกลางสปัดาหผ์ูว้่าฮ่องกงยอมถอนรา่ง กม. การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนอย่างเป็น
ทางการท าใหต้ลาดหุน้ภมูิภาคมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ อีกทัง้ทางสหรฐัและจีนเริม่สง่สญัญาณการเจรจาการคา้ท าให้ตลาดกลบัมา
ปรบัตวัขึน้ทดสอบ 1,670 จดุ ไดต้อ่มาในสปัดาหท์ี่ 2 การประชมุ ECB ไดใ้นช่วงกลางสปัดาหม์ีการปรบัลดดอกเบีย้เงินฝากลง
จาก -0.4% เป็น -0.5% พรอ้มทัง้กลบัมาท า QE เดือนละ 2 หมื่นลา้นยโูร เริม่ตน้ในวนัท่ี 1 พ.ย. ในขณะท่ีทางดา้นของสหรฐัเอง
ก็ไดช้ะลอการขึน้ภาษีสนิคา้จีนจากเดิมวนัที่ 1 ต.ค. เป็น 15 ต.ค. ดา้นปัจจยัในประเทศศาลรธน. มีมติไม่รบัค ารอ้งปมถวายสตัยไ์ม่
ครบของนายกรฐัมนตรีก่อนที่ในช่วงทา้ยของสปัดาหจ์ะเกิดเหตโุจมตีโรงกลั่นน า้มนัของซาอดุิอาระเบียสง่ผลกระทบต่อก าลงั
การผลติกวา่ 5.7 ลา้นบารเ์รล ท าใหร้าคาน า้มนัดิบเพิ่มขึน้ถึง 10% ในเชา้วนัจนัทรร์วมไปถึงจีนไดย้กเลกิก าแพงภาษีใหห้มแูละ
ถั่วเหลืองจากสหรฐั แต่ตลาดหุน้ไทยกลบัเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยเนื่องจากหุน้กลุ่มพลงังานที่เพิ่มขึน้กับถูกชดเชยดว้ยกลุ่ม
ธนาคารและอื่นๆ ที่ปรบัตวัลดลงแทนและในช่วงกลางสปัดาหผ์ลการประชมุเฟดมีการลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% ตามคาดแต ่
Dot Plot ของเฟดสะทอ้นวา่จะไมม่ีการลดดอกเบีย้ตอ่ในอนาคตตา่งจากที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบีย้ลงตอ่ประกอบกบั
ราคาน า้มนัที่ลดลงหลงัก าลงัการผลิตของซาอดุิอาระเบียเริม่กลบัมา แต่ปัจจยัลบยงัเขา้มาต่อเนื่องหลงั OECD ไดป้รบั GDP โลก
ลงเป็น 2.9% และการสง่ออกไทยที่หดตวัต่อ 4%  SET ปิดตลาดที่ 1,637.22 จุด (-1.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ส.ค. 
62 ดว้ยมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน ก.ย. 62 อยูท่ี่ 56,736 ลา้นบาท (-12.24% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนต.ค. 2562 ปรบัตัวในกรอบ 
1,579.13 จุด – 1,640.15 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,601.49 จุด ลดลง 35.73 จุด ตลาดหุน้ไทยเริ่มต้นเดือน ต.ค. 
ปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่องในสปัดาหท์ าการแรกหลงัจากที่สถานการณช์ุมนุมในฮ่องกงยกระดบัความรุนแรงขึน้หลงัวนัชาติจีน
ประกอบกบัสถานการณส์งครามการคา้ในต่างประเทศมีทีทา่จะลามมากขึน้หลงัประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ขู่จะขึน้ภาษี
ยุโรปหลงั WTO ชีแ้จงว่ายุโรปได้มีการอุดหนุน แอรบ์ัส จริงและในดา้นตัวเลขทางเศรษฐกิจ ISM ภาคการผลิตของสหรฐั              
เดือนลา่สดุออกมา 47.8 จุดหดตวั 2 เดือนตอ่เนื่องและ PMI ภาคการผลติของยโุรปเองหดตวัเป็นเดือนที่ 8 ท าใหต้ลาดหุน้ไทย
เองก็ลดลงกว่า 38 จุดกลบัไปที่แนวรบั 1,600 จุด อีกครัง้ท าใหใ้นสปัดาหท์ี่ 2 นัน้ตลาดปรบัตวัในกรอบแคบจากแนวโนม้
เศรษฐกิจโลกที่ออ่นแอรอดกูารเจรจาสงครามการคา้ในช่วงทา้ยสปัดาหว์่าจะมีปัจจยับวกใหม่ๆ หรือไม่และก็เป็นไปตามคาด
ประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ไดอ้อกมากลา่ววา่การเจรจามีความคืบหนา้และเลือ่นการขึน้ภาษีจีนในวนัท่ี 15 ต.ค. ออกไป
ไม่ก าหนด ในสปัดาหท์ี่ 3 ท าใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ทนัทีกว่า 18 จุด ประกอบกับมีข่าวเรือขนน า้มนัของอิหร่านโดนโจมตีท าให้
ราคาน า้มนัปรบัตวัเพิ่มขึน้ก่อนที่ EIA จะปรบัอุปสงคข์องน า้มนัโลกลงท าใหร้าคาน า้มนัอ่อนตวัลงในช่วงต่อมาพรอ้มทัง้การ
เจรจาสงครามการคา้ก็มีปัจจัยลบจากการที่จีนแสดงความไม่พอใจหลงัสหรฐัมีท่าทีสนบัสนนุผูชุ้มนุมในฮ่องกง ท าใหต้่อมา                
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ในสปัดาหท์ี่ 4 ของเดือนนอกจากปัจจัยลบภายนอกที่รุมเรา้แลว้ (GDP Q3 ของจีนโต 6% ต ่าสดุรอบ 27 ปี) ผลประกอบการ
กลุม่ธนาคารในช่วง 3Q62 ออกมาแยก่ว่าคาด – ตามคาดท าใหเ้กิดแรงขายกลุม่ธนาคารกดดชันีลงไปต ่าสดุที่ 1,592 จดุ (ลบ 2 วนั 
37 จุด หรือประมาณ 2.3%) SET ปิดตลาดที่ 1,601.49 จุด (-2.2% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ก.ย. 62 ดว้ยมูลค่าการซือ้
ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน ต.ค. 62 อยูท่ี่ 51,480 ลา้นบาท (-9.26% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนพ.ย. 2562 ปรบัตัวในกรอบ  
1,580.08 จุด – 1,642.50 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,590.59 จุด ลดลง 10.90 จุด แมว้่าตลาดจะเริ่มตน้เดือน พ.ย. 
ดว้ยปัจจยัลบจากความกงัวลสงครามการคา้และเศรษฐกิจที่ที่ออ่นแอลงท าใหด้ชันีหลดุ 1,600 จดุแตใ่นสปัดาหท์ี่ 2 ของเดือน
ข่าวการเจราการคา้ที่คืบหนา้ขึน้และการปรบัอันดับความน่าเช่ือถือไทยของ R&I เพิ่มขึน้จาก BBB+ เป็น A- ท าใหต้ลาด
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 29 จุด กลบัมายืนเหนือ 1,600 จุด ไดอ้ีกครัง้ ในช่วงกลางสปัดาห ์กนง. มีมติลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% เป็น 
1.25% โดยใหเ้หตุผลว่าเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออ่อนแอกว่าที่คาดไวส้่งผลลบต่อกลุ่มธนาคารแต่เป็นบวกต่ออสงัหาฯ ก่อนที่
ตลาดจะปรบัตวัขึน้แรงท าจุดสงูสดุของเดือนจากการเก็งการปรบัพอรต์ของ MSCI ที่ 1,642 จุด ก่อนท่ีจะปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง
ในสปัดาหท์ี่ 3 หลงัประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ แถลงข่าววา่สวนทางกลบัก่อนหนา้วา่ไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกการเก็บภาษี
ก่อนที่จะกลบัมาพูดว่าการเจรจามีความคืบหนา้อีกครัง้สรา้งความสบัสนแก่นกัลงทุนในตลาด อีกทัง้สถานการณ์ชุมนุมใน
ฮ่องกงที่รุนแรงขึน้ประกอบกบัผลประกอบการ 3Q62 ที่อ่อนแอท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงต ่ากว่า 1,600 จุด อีกครัง้และ
ตอ่มาในสปัดาหท์ี่ 4 ของเดือน นอกจากสถานการณส์งครามการคา้ที่ท าใหน้กัลงทนุสบัสนรายวนัแลว้ GDP ในช่วง 3Q62 ของไทย
ที่โตเพียง 2.4% ต ่ากว่าเราและตลาดคาดรวมไปถึงแนวโนม้ว่าจะอ่อนแอลงต่อใน Q4 ประกอบกบัราคาน า้มนัดิบที่ปรบัตวั
ลดลงกวา่ 3% ช่วงกลางสปัดาห ์และทัง้การสง่ออกและความเช่ือมั่นภาคการผลติยงัหดตวัลงตอ่เนื่องก่อนท่ีในสปัดาหส์ดุทา้ย
ของเดือนราคาน า้มนัดิบท่ีรบีาวดท์ าจดุสงูสดุใหมร่อบ 2 เดือนและประธานาธิบดีนายโดนลัด ์ทรมัป์ ที่ออกมากลา่ววา่การเจรจา
มีความคืบหนา้และใกลบ้รรลขุอ้ตกลงเฟสแรกแลว้ ในขณะท่ีทางจีนก็เริม่สง่สญัญาณเชิงบวกเช่นกนัท าใหหุ้น้ไทยกลบัมาเหนือ 
1,600 จุด แต่ ธปท. ไดเ้ริม่ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ ท าใหต้ลาดหุน้ไทยในเดือน พ.ย. ปิดที่ 1,590.59 จุด
และท าจดุต ่าสดุของเดือนที่ 1,580.08 จุด SET ปิดตลาดที่ 1,590.59 จุด (-0.7% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ต.ค. 62 ดว้ย
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน พ.ย. 62 อยูท่ี่ 52,029 ลา้นบาท (+1.07% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนธ.ค. 2562 ปรบัตัวในกรอบ 
1,543.22 จดุ – 1,589.34 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนท่ี 1,578.22 จุด ลดลง 12.37 จดุ ตลาดหุน้ไทยเริ่มตน้เดือน ธ.ค. ดว้ย
การปรบัตวัลงจากความกงัวลของสถานการณเ์ศรษฐกิจโลกและเป็นการปรบัตวัลงตอ่เนื่องกวา่ 10 วนัในช่วง 1–2 สปัดาหแ์รก
นบัจากเดือนก่อน โดยราคาน า้มนัปรบัตวัลงกวา่ 5.1% ในวนัท าการแรกของเดือนประกอบกบัความกงัวลวา่การเจรจาสงคราม
การคา้ของสหรฐัและจีนจะลม้เหลวและท าใหส้ถานการณแ์ย่ลงต่อในการขึน้ภาษีช่วงกลางเดือนต่อมาในสปัดาหท์ี่ 2 ปัจจัย
กดดนัเดิมยงัท าใหต้ลาดปรบัตวัลดลงรอดกูารประชมุของเฟดและสงครามการคา้ตอ่มาในช่วงทา้ยของสปัดาหส์หรฐัและจีนได้
บรรลขุอ้ตกลงในการคา้เฟสแรกโดยสหรฐัจะชะลอการขึน้ภาษีในช่วงกลางเดือนและไดต้กลงที่จะน าเขา้สนิคา้เกษตรจากสหรฐั
เพิ่มเติมเช่นถั่วเหลือง ในขณะที่ไทยเองก็ไดร้บัการปรบัแนวโนม้ความน่าเช่ือถือขึน้จาก S&P เป็น Positive และยุติการลง
ตอ่เนื่อง 10 วนั ทางดา้นองักฤษเองก็มีความชดัเจนเพิ่มขึน้เช่นกนัหลงัผลการเลอืกตัง้พรรค Conservative ของนายจอหน์สนั 
ชนะการเลือกตัง้ท าใหก้ารท า Brexit จะตามก าหนดเวลาเดิมในวนัที่ 31 ม.ค. แต่ในช่วงสดุสปัดาหค์วามเสี่ยงภายในประเทศ
เพิ่มขึน้อีกครัง้หลงัมีแฟลชม็อบที่บริเวณแยกปทมุวนัพรอ้มทัง้โปรโมตการจดัอีเวน้ท ์“วิ่งไลล่งุ” ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงกว่า 
24 จดุจากแรงขายของต่างชาติท าใหห้ลดุ 1,550 จดุ ก่อนท่ีจะมีแรงซือ้หุน้ขนาดใหญ่กลบัเขา้มาทัง้กลุม่สือ่สารท่ีไดปั้จจยับวก
จากการยกเลกิการประมลูคลืน่ 700 MHz และราคาหุน้ BBL ที่เริม่ฟ้ืนตวัหลงัการประกาศซือ้ธนาคารท่ีอินโดนีเซียและเมื่อรวม
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กบัราคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้จากแผนการลดก าลงัการผลติของ OPEC+ แลว้ท าใหต้ลาดหุน้ไทยขึน้ไปยืนเหนือ 1,570 จดุ ไดแ้ละตอ่
ในสปัดาหส์ดุทา้ยของปีจีนไดป้ระกาศลดก าแพงภาษีสินคา้กว่า 850 รายการในวนัท่ี 1 ม.ค. เป็นปัจจยับวกแตด่ว้ยมลูค่าการ
ซือ้ขายที่ลดลงหลงัเขา้ช่วงเทศกาลปีใหม่และตวัเลขทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออ่นแอต่อเนื่องท าใหด้ชันีปรบัตวัในกรอบแคบ
และจบปี 2562 ที่ 1,578.22 จุด เพิ่มขึน้ 14.34 จุดหรือ 0.9% จากปี 2561 SET ปิดตลาดที่ 1,578.22 จุด (-0.8% MoM) เมื่อ
เทียบจากสิน้เดือน พ.ย. 62 ดว้ยมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน ธ.ค. 62 อยูท่ี่ 47,740 ลา้นบาท (-8.2% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนม.ค. 2563 ปรบัตวัในกรอบ  
1,507.36 จุด – 1,604.43 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่  1,514.14 จุด ลดลง 64.08 จุด ตลาดหุน้ไทยเริ่มตน้ปี 2563 ดว้ย
การปรบัตวัเพิ่มขึน้ทนัทีกวา่ 15 จดุหลงัจีนมีมาตราการที่จะลด RRR ลง 0.50% ท าให ้SET ขึน้ไปทดสอบแนวตา้นท่ี 1,600 จุด
ไดอ้ีกครัง้แตย่งัไมส่ามารถผา่นไดก้่อนทีใ่นช่วงสดุสปัดาหแ์รกของปีสหรฐั ไดม้ีการโจมตีผูน้  าทางทหารของอิหรา่นท่ีสนามบินใน
อิรกัสง่ผลใหใ้นสปัดาหท์ี่ 2 ความตึงเครียดของการเมืองในภมูิภาคเพิ่มขึน้พรอ้มทัง้ราคาน า้มนัที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ทนัทีกว่า 3% 
ท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงกวา่ 26 จดุก่อนรบีาวดใ์นวนัต่อมาน าโดยกลุม่พลงังานที่กงัวลวา่สถานการณจ์ะบานปลายหลงัมี
เหตอุิหรา่นยิงจรวดโจมตคีา่ยทหารของสหรฐัแตแ่จง้ลว่งหนา้ท าใหไ้มม่ีผูเ้สยีชีวิตและการโจมตีเครือ่งบินโดยสารของยเูครนโดย
อบุตัิเหตุท าใหต้ลาดมีการปรบัตวัที่ผนัผวนไปตามสถานการณ์ ในสปัดาหต์่อมาหลงัจากที่สถานการณเ์ริ่มคลี่คลายลงสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดม้ีการผ่านรา่งงบประมาณวาระที่ 2-3 เป็นปัจจัยบวกท าใหก้ลุ่มรบัเหมาปรบัตวัเพิ่มขึน้ได้ก่อนที่ในช่วงกลาง
สปัดาหส์หรฐัและจีนจะมีการเซ็นขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกเพื่อลดภาษีลงแลกกบัการท่ีจีนน าเขา้สนิคา้สหรฐัเพิ่มขึน้ท าใหหุ้น้ไทย
กลบัมาปิดที่ 1,600 จุด ไดก้่อนที่ในสปัดาหท์ี่ 4 หุน้ไทยปรบัตวัลดลงจากผลประกอบการ 4Q62 ของกลุม่ธนาคารที่สว่นใหญ่
ออกมาแย่กว่าคาดและตามดว้ยการเสียบบตัรแทนกนัของ ส.ส. ที่จะท าใหก้ารผา่นรา่งงบประมาณลา่ชา้ออกไปจากเดิมรวมไปถึง
สถานการณภ์ยัแลง้และฝุ่ น PM 2.5 ที่กลบัมากดดนัทัง้ภาคการเกษตรและท่องเที่ยว ก่อนที่ในช่วงทา้ยสปัดาหเ์ริ่มมีข่าวการ
แพร่ระบาดของ CoronaVirus ที่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนท าใหใ้นสปัดาหส์ดุทา้ยตลาดหุน้เปิดปรบัตวัลดลงทนัทีกว่า 45 จุด 
หลงัสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัเป็นไปเร็วกว่าที่คาดและพบผูป่้วยในหลายประเทศท าใหร้าคาน า้มนัปรบัตวัลงนบัจาก
จดุสงูสดุของเดือนกวา่ 16% และซ า้เติมภาคการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ในขณะเดียวกนัหลายชาติเริ่มมีการยา้ยคนงาน
และปิดโรงงานในจีนท าใหภ้าคการผลติเองก็เริม่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัเช่นกนัและเป็นปัจจยัลบตอ่เนื่องไปยงั
เดือน ก.พ. SET ปิดตลาดที่ 1,514.14 จุด (-4.1% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน ธ.ค. 62 ดว้ยมูลค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนั                
ในเดือน ม.ค. 63 อยูท่ี่ 61,030 ลา้นบาท (+27.8% MoM) 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ประจ าเดือนก.พ. 2563 ปรบัตัวในกรอบ  
1,337.00 จุด – 1,542.76 จุด และปิดตลาด ณ สิน้เดือนที่ 1,340.52 จุด ลดลง 173.62 จุด ตลาดหุน้ไทยเปิดวนัท าการแรกของเดือน
หลดุ 1,500 จุด ครัง้แรกในรอบกว่า 3 ปี จากความกงัวลว่าการระบาดของโคโรนาไวรสั (COVID-19) จะกดดนัการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกแต่ดว้ยแผนการกระตุน้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาครฐัฯ ประกอบกับการประกาศลดดอกเบีย้นโยบาย
ของ กนง. ลงเป็น 1% ท าใหต้ลาดหุน้ไทยฟ้ืนกลับมายืนเหนือ 1,500 จุด ไดอ้ีกครัง้และในช่วงทา้ยของสปัดาหศ์าล รธน. ได้
ตดัสินใหก้ารตดัโหวตรา่งงบประมาณปี FY2020 ไม่เป็นโมฆะเป็นปัจจยับวกต่อตลาดโดยรวม ต่อมาในสปัดาหท์ี่ 2 ตลาดหุน้ไทย
โดนกดดนัอีกครัง้จากการที่กลุม่โรงกลั่นโดนกระทบจากราคาน า้มนัที่มีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงหลดุ 50 ดอลลาร/์บารเ์รล และ 
ธปท. ไดม้ีการประกาศปรบัโครงสรา้งคา่ธรรมเนียมและการคิดดอกเบีย้ของกลุม่ธนาคารใหม่ท าใหเ้กิดแรงขายในทัง้ 2 กลุม่อีกทัง้
การประกาศ GDP ของช่วง 4Q62 ที่โตเพียง 1.6% ต ่าสดุในรอบ 21 ไตรมาสประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในไทยที่มีแนวโนม้รุนแรงขึน้หลงัพบผูต้ิดเชือ้ที่กลบัจากตา่งประเทศท าใหต้ลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงกวา่ 130 จุด
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ภายใน 3 วนัท าการและลงไปต ่าสดุที่บรเิวณ 1,360 จดุ SET ปิดตลาดที่ 1,340.52 จดุ (-11.5% MoM) เมื่อเทียบจากสิน้เดือน 
ม.ค. 63 ดว้ยมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัในเดือน ก.พ. 63 อยูท่ี่ 65,193 ลา้นบาท (+6.8% MoM) 
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กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 
ผลการด าเนินงานยอ้นหลังของกองทุน 

รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563 
(NAV ณ 28 กมุภาพนัธ ์2563 = 7.0690 บาท) 

ASP-PRIME4 ต้ังแต่ต้นปี 
3 เดอืน  

(ตามเวลา) 
6 เดอืน  

(ตามเวลา) 
1 ปี 1 
(ต่อปี) 

3 ปี 1 
(ต่อปี) 

5 ปี 1 
(ต่อปี) 

10 ปี 1 
(ต่อปี) 

ต้ังแต่จัดต้ัง
กองทุน 2 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -12.57% -13.76% -14.76% -9.09% -1.21% -5.42% - -4.89% 

ผลตอบแทนดชันีชีว้ดั * -7.47% -7.63% -9.02% -7.47% -0.05% 0.85% - 1.59% 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
(standard deviation) 

21.40% 18.75% 15.40% 13.14% 12.18% 12.28% - 15.18% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 
(standard deviation) * 

11.42% 9.92% 7.77% 6.49% 5.37% 6.00% - 6.83% 

Information Ratio -1.60 -1.74 -1.14 -0.21 -0.14 -0.78 - -0.65 

หมายเหตุ : 

- วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 29 มีนาคม 2556 
- * 1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SETTRI) ในสดัสว่น 50% 
       2. ดชันตีราสารหนีภ้าครฐัระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสดัสว่น 50% 
- 1 % ตอ่ปี 
- 2 % ตอ่ปี ยกเวน้กรณีที่กองทนุจดัตัง้ไมถ่ึง 1 ปี จะเป็นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัขึน้ตามประกาศสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุท่ี สจก.ร.1/2559 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 
- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
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ผลขาดทุนสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี 
(Maximum Drawdown) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ ์2563 
 

-26.08% 
 
 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุน 
(Portfolio Duration) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ ์2563 
 
N/A 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio) 

ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ ์2563 
 

316.89% 
 
 
 

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ สิน้รอบ 28 กุมภาพันธ ์2563 

 
N/A 
 
 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ * 
นางสาวทิพยว์ดี อภิชยัสริ ิ* 

นายกฤช โคมิน * 

* ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ถา้มี) 
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หมายเหตุ : บรษิัทจดัการไดค้  านวณมลูคา่หลกัทรพัยข์องกองทนุโดยใชว้ธีิการค านวณตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบรษิัทจดัการกองทนุ (AIMC) 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 
AAA เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุและมีความเส่ียงต ่าท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ 

ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบนอ้ยมาก 

AA มีความเส่ียงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจาก
ความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

A มีความเส่ียงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูแตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากความ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

BBB มีความเส่ียงและมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑป์านกลาง ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดติท่ีสงูกวา่ 

T1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบั
เครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

F1+ เป็นอนัดบัเครดติสงูสดุ บรษิัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ในเกณฑส์งู ซึง่ผูอ้อกท่ีไดร้บัอนัดบั
เครดติในระดบัดงักล่าวท่ีมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 
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ข้อมูลการรับผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนเน่ืองจากการใช้บริการ 

ดว้ยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนไดร้บัการบรกิารขอ้มลูจากบคุคลผูใ้หบ้ริการ 
ไดแ้ก่ คู่คา้ต่างๆ เป็นตน้ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักลา่ว เช่น บทวิเคราะหว์ิจยัภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ภาวะสงัคมการเมืองและภาวะอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปัจจยัพืน้ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทนุลงทนุ ประกอบกบัการไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่ม Company Visit และ การสมัมนาตา่งๆ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหปั์จจยัเพื่อการตดัสนิใจลงทนุเพื่อผลประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น
หลกั จึงขอเปิดเผยรายช่ือบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้
 

Fixed Income 

Thai Commercial Banks 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD 

 CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD 

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD 

 KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Securities 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

FINANSA SECURITIES LIMITED 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
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Fixed Income 

Foreign Bank 

BANK OF AMERICA N.A. 

BANK OF CHINA LIMITED 

BNP PARIBAS SA 

CITI BANK N.A. 

COMMERZ BANK AG 

CREDIT SUISSE GROUP AG 

DEUTSCHE BANK AG 

GARANTI BANK 

GOLDMAN SACHS GROUP INC 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD 

JP MORGAN CHASE & CO 

MORGAN STANLEY 

SOCIETE GENERALE SA 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

UBS GROUP AG 

VAKIFBANK 

YAPI KREDI 

Master Fund 

AXA Fund Management SA 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

FIF 

Foreign Bank 

COMMERZBANK AG 

GARANTI BANK 

SOCIETE GENERALE SA 

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR 

VAKIFBANK 

YAPI KREDI 

Master Fund 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

Franklin Templeton International Services Sarl 

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd 

AXA Fund Management SA 

BlackRock Investment Management UK Ltd 
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FIF 

Transfer Agent/Agent 

FIL Investment Management Luxembourg SA 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

SS&C Fund Services Ireland 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

LGT 

Securities 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL 

Asia Plus Securities Company Limited 

KT ZMICO Securities 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 

CGS-CIMB Securities (Thailand) 

Saigon Securities Inc. 

Jefferies International Limited 

Commerzbank AG 

Viet Capital Securities 

Equity 

Brokers 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

Krungsri Securities Public Company Limited 

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited 

Bualuang Securities Public Company Limited 

Capital Nomura Securities Public Company Limited 

Kasikorn Securities Public Company Limited 

Phatra Securities Public Company Limited 

SCB Securities Company Limited 

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 

KGI Securities (Thailand) Company Limited 

JPMorgan Securities (Thailand) Limited 

Tisco Securities Company Limited 

D.B.S. Vickers Securities Company Limited 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

Thanachart Securities Public Company Limited 

KTZMICO Securities Company Limited 
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Brokers 

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

Trinity Securities Company Limited 

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited 

KTB Securities (Thailand) Public Company Limited 
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รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง   
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายช่ือบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
1 บรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน)  
2 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
3 บรษัิทที่ปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั  
4 นายนภดล รมยะรูป 
5 นายพิทเยนท ์อศัวนิก 
6 นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ 
7 นายพชัร สรุะจรสั 
8 นายคมสนั ผลานสุนธิ 
9 นายณฐัพล จนัทรส์ิวานนท ์
10 นายพงศพ์นัธุ ์อภิญญากลุ 
11 นายไมตร ีโสตางกรู 
12 นายกมลยศ สขุมุสวุรรณ 
13 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิร ิ
14 นายกฤช โคมิน 
15 นางสาวศศินชุ ลพัธิกลุธรรม  
16 นายธีรธ์วชั ลิมปิสขุ  
17 นายไกรสร โอภาสวงการ 
18 นายวิศรุต ปรางมาศ 
19 นายณฐัพงษ ์จนัทรห์อม 
20 นายวชิรศกัดิ ์ จงึสถาพร 
21 นางธนพร  ตัง้มณีนิมิตร 
22 นางกสุมุาลย ์ศรสีอา้น 
23 นางสาวพิมพศ์ิร ิชีพสตัยากร 
24 นางสาวภทัรา ฉายรศัมีวงศ ์
25 นางสาวนวรตัน ์พรหมศรโีชติ 
26 นางผสุดี นาคอินทร ์
27 นางสาวพรประภา ธนพูนัธ ์

หมายเหต ุ: 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ี่ website บรษัิทจดัการ  www.assetfund.co.th 

 

http://www.asset/







































