รายงานประจาปี
รอบระยะเวลาสิน้ สุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนธันวาคม 2563 ปิ ดตลาดที่ 1,449.35 จุด (+2.9% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2563 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 98,506 ล้านบาท (+11.35% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) ประจาเดือ นธัน วาคม 2563 ปรับ ตัว ในกรอบ
1,388.23 – 1,512.99 จุด และปิ ด ตลาด ณ สิ น้ เดือ นที่ 1,449.35 จุด เพิ่ม ขึน้ 41.04 จุด ตลาดหุน้ ไทยในเดือ นธัน วาคม
เริ่มต้นสัปดาห์ดว้ ยปั จจัยบวกจากการซือ้ คืนหลังจากดัชนี ลดลงอย่างมากจากข่าว MSCI rebalancing และความคืบหน้า
การทดสอบวัคซีนจาก Moderna ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิเพียง 2-8 องศาซึ่งจะทาให้การกระจายวัคซีน
เป็ นไปได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้หนุ้ ไทยปรับตัวสูงขึน้ สวนแรงกดดันจากข่าวผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่ในประเทศก่อนปิ ดสัปดาห์แรกด้วยข่าว
การอนุมตั ิใช้วคั ซีนของ Pfizer เป็ นครัง้ แรกในประเทศอังกฤษทาให้หนุ้ ไทยพุ่งสูงขึน้ กว่า 40 จุด จากแรงซือ้ ของนักลงทุนต่างชาติ
ตลอดทั้ง สัป ดาห์ร วมกว่า 3.7 พัน ล้า นบาท สัป ดาห์ที่ส องเปิ ด ตลาดหลัง หยุด ยาว 4 วัน กลับ มาซื อ้ ขายกัน อย่า งคับ คั่ง
หลังรับปั จจัยบวกจากต่างประเทศทัง้ การแถลงข่าวความปลอดภัยของวัคซีน Pfizer จากทาง FDA ของสหรัฐอเมริกาและความหวัง
ในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาอีกระลอกด้วยงบประมาณกว่า 9.08 แสนล้านดอลลาร์และปั จจัยภายในประเทศ
จากการต่อยอดมาตรการต่างๆ ทัง้ “เราเที่ยวด้วยกัน” “บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ” และ “คนละครึ่งเฟส 2” เพียงสองวันทาการ
ดัชนีหนุ้ ไทยปรับตัวสูงขึน้ กว่า 30 จุด พุ่งแตะ 1500 และปิ ดตลาดที่ 1482 จุด ในสัปดาห์ท่ีสามของเดือนตลาดหุน้ เริ่มทรงตัว
มีทิศทางบวกเล็กน้อย ปั จจัยคละเคล้าจากทัง้ การอนุมตั ิการใช้วคั ซีนของ Pfizer และ BioNTech ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงการเฝ้ารอทิศทางปั จจัยสาคัญต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เช่น มาตราการกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ยงั ไม่แน่นอนและ
การเจรจาข้อตกลง Brexit ที่ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ดีราคานา้ มันดิบ WTI ได้ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องรับการอนุมตั ิใช้วคั ซีน
และทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 9 เดือน ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 4 นัน้ มีการพบผูต้ ิดเชือ้ ภายในประเทศทัง้ ในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 700 คน ท้ายสัปดาห์นนั้ ตลาดหุน้ ถูกขับเคลื่อนด้วยหุน้ อย่าง DELTA ที่ขนึ ้ มาเป็ นหุน้ ใหญ่
อันดับ 2 และสร้างความผันผวนให้กบั ตลาดเป็ นอย่างมากอีกทัง้ การระบาดของ COVID ในประเทศที่รุนแรงขึน้ และพบผูต้ ิดเชือ้ ได้
ในหลายภาคส่วนทาให้การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2564 มีความเสี่ยงและตลาดหุน้ ไทยปิ ดสิน้ ปี ท่ี 1,449.35 จุด
ลดลง -8.3% จากปี ก่อน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมกราคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1,466.98 จุด (+1.2% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2564 อยู่ท่ี 98,584 ล้านบาท (+0.08% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) ประจ าเดือ นมกราคม 2564 ปรับ ตัว ในกรอบ
1,425.48 –1,561.66 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,466.98 จุด เพิ่มขึน้ 17.63 จุด ตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์แรกของปี นีด้ ว้ ยข่าว
ยอดผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในไทยที่พ่งุ ขึน้ ถึง 745 ราย ในหลายจังหวัด ทัง้ จาก cluster บ่อนและสนามชนไก่รวมถึงจานวนผูต้ ิดเชือ้
ในสหรัฐอเมริกาที่แตะ 20 ล้านรายรับปี ใหม่ สวนทางกับทิศทางของตลาดหุน้ ไทยที่คึกคักเป็ นอย่างมาก อีกทั้งบิทคอยน์
ที่ สร้าง All Time High ทะลุ 40,000 USD ตามมาด้วยข่าวผูป้ ระท้วงบุกอาคารรัฐสภาที่ สหรัฐอเมริกา ขณะประชุมเพื่อรับรอง
ผลเลือกตัง้ และชัยชนะของโจ ไบเดนจากการยั่วยุของทรัมป์ อย่างไรก็ดีตลาดหุน้ ไทยยังคงเดินหน้าแดนบวก โดยในสัปดาห์แรก
ปรับขึน้ กว่า 87 จุด พร้อมเงินทุนไหลเข้าด้วยต่างชาติซอื ้ สุทธิ 4.54 พันล้านบาท ในช่วงสัปดาห์ท่ีสองของเดือนตลาดยังอยู่ในระดับ
การประเมินค่อนข้างสูงจากการเริ่มทะยอยฉีดวัคซีนในหลายประเทศ การปล่อยมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID
อย่าง “เราชนะ” และราคานา้ มันที่เพิ่มขึน้ สูงถึงระดับก่อนการระบาด อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มตลาดขาลงจากสถานการณ์ COVID
ในยุโ รปและสหรัฐ อเมริก ายัง คงน่า เป็ น ห่ว งรวมถึง สถานการณ์นา้ ท่ว มภาคใต้ใ นไทยและการประเมิน มูล ค่า ที่ ตึง ตัว ขึ น้
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ในสัปดาห์ท่ีสามนัน้ ราคาทองคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้ ตลาดหุน้ ไทยปรับลดลงต่อเนื่องกว่า 22 จุด
จากการเทขายหุน้ ของกองทุนเพื่อปรับพอร์ตก่อนการเสนอขาย OR สวนทางกับแนวโน้มตลาดหุน้ อื่นในภูมิภาค ในสัปดาห์สดุ ท้าย
ของเดือนเปิ ดสัปดาห์ดว้ ยการแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงขึ น้ โดยในวันแรกของสัปดาห์มียอดผูต้ ิด เชือ้
ในจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจเชิงรุกที่พ่งุ สูงกว่า 959 ราย มียอดรวมสัปดาห์นีก้ ว่า 3,523 ราย และสถานการณ์ตลาดหุน้
สหรัฐอเมริกาที่แย่ลงเนื่องจากทีท่าของ FED ที่ยงั ไม่มีแผนออกมาตรการอัดฉีดเพิ่มเติมแต่ยงั คง Policy rate ที่ระดับเดิม
พร้อมกับงบการเงินของกลุ่ม Giant Tech อย่าง Facebook, Tesla และ Boeing ที่ออกมาแย่กว่าคาดทาให้นกั ลงทุนเริ่มกังวลราคา
ที่อาจสูงเกินปั จจัยพืน้ ฐาน ปิ ดท้ายสิน้ เดือนด้วยข่าวกลุ่ม WSB ดันราคา GameStop พุ่งสูงกว่า 1,700% เอาคืนกองทุนที่ชอร์ต
หวังเก็งกาไรทาให้เกิดการ Short Squeeze ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและการขายปรับพอร์ทของนั กลงทุน ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทาให้สปั ดาห์นีห้ นุ้ ปรับตัวลงไปปิ ดที่ 1,466.98 จุด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปิ ดตลาดที่ 1,496.78 (+2% MoM) เมื่อเทียบ
จากสิน้ เดือนมกราคม 21 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน กุมภาพันธ์ 21 อยู่ท่ี 90,860 ล้านบาท (+7.83% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (SET) ประจ าเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2564 ปรับ ตัว ในกรอบ
1,456.45 –1,531.29 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,496.78 จุด เพิ่มขึน้ 29.8 จุด เปิ ดตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์แรกของเดือนนี ้
ด้วยข่าวร้อนแรงทั้งในและต่างประเทศ ด้านสหรัฐ อเมริกากระแส GameStop ค่อยๆ ผ่อนคลายลงโดยมีการเทขายหุน้ ออก
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดดัชนีไทยมากนัก ในส่วนของการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจนัน้ ทาง รัฐมนตรี FED
ยังออกมาเน้นยา้ ถึงการช่วยเหลือผ่านแผนกระตุน้ เศรษฐกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งประเด็นต่างประเทศที่สาคัญในสัปดาห์นี ้
ได้แก่ การทารัฐประหารในเมียนมาส่งผลให้มีการออกมาประท้วงทัง้ ในเมียนมา ในส่วนของไทยนัน้ ก็มีการล้มการประมูลรถไฟฟ้า
สายสีสม้ ทาให้การลงทุนภาครัฐถูกเลื่อนออกไป ส่วนผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ในไทยที่ยงั คงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
โดยมีผูต้ ิด เชื อ้ ใหม่ส ทุ ธิส ปั ดาห์แ รกกว่า 3 พัน ราย อย่า งไรก็ดีต ลาดปรับ ตัว ขึน้ เรื่อ ยๆ รวม 30 จุด แต่ต่า งชาติข ายสุท ธิ
ตลอดทัง้ สัปดาห์ก ว่า 8.9 พัน ล้านบาท สัป ดาห์ที่สองของเดือนมีข่าวดีจากทางสหรัฐ อเมริกาโดยสภาคองเกรสเห็น ชอบ
แผนกระตุน้ เศรษฐกิจ งบประมาณกว่า 1.9 ล้า นล้า นดอลลาร์ ราคานา้ มัน ปรับ ตัว สูง ขึน้ ต่อ เนื่อ งจากอุป สงค์ที่ดีขึน้ และ
ปริม าณนา้ มันดิบ ในคลังที่ ลดลง Bitcoin ราคาเพิ่ มสูงขึน้ กว่า 17% หลัง Tesla เข้าซือ้ สินทรัพ ย์กว่า 1.5 พัน ล้านดอลลาร์
โดยรวมตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์นีป้ รับตัวขึน้ กว่า 20 จุด แต่ย่อตัวลงอยู่ท่ี 1,508 จุด ก่อนจบสัปดาห์จากการเทขายก่อนช่วงตรุษจีน
และรอหุน้ ใหญ่อย่าง OR เข้าตลาด สัปดาห์ท่ีสามของเดือนยังมี OR เป็ นตัวขับเคลื่อนตลาดอย่างต่อเนื่อง หุน้ PTT ดีขนึ ้ ทัง้ เครือ
จากราคานา้ มัน ปรับ ตัว สูง ขึน้ ต่อ เนื่ อ งจากอุป สงค์ท่ี สูง ขึน้ และปั ญ หาอุป ทานจากสถานการณ์หิม ะตกหนัก ในรัฐ เท็ก ซัส
ซึง่ เป็ นแหล่งนา้ มันขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ส่วนข่าวในไทยมีปัจจัยบวกทัง้ จากความคืบหน้าแผนการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยง
ในจังหวัดและเขตเฝ้าระวังต่างๆ รวมถึงการออกมาตรการ ม.33 เรารักกัน ตลาดสัปดาห์นีล้ ดลง 16 จุด จากการเทขายหุน้ ขนาดใหญ่
ในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวสูงทาให้สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มโดนเทขายทากาไร
ในส่วนของสหรัฐอเมริกา FED ยังคงออกมาเน้นยา้ จะทาการซือ้ สินทรัพย์ดว้ ยปริมาณเท่าเดิมเป็ นอย่างน้อยเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจต่อไป
จากตัวเลขการจ้างงานแท้จริงที่ยงั อ่อนแอในระดับ 10% ปิ ดท้ายด้วยข่าวความคืบหน้าวัคซีน Sinovac เข้าไทยเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นกั ลงทุนหนุนให้หนุ้ ไทยสิน้ เดือนกลับมาปิ ดใกล้ 1,500 จุด ได้อีกครัง้

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ

2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมีนาคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1,587.21 (+6.0% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ท่ี 91,515 ล้านบาท (+0.72% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) ประจ าเดือ นมีน าคม 2564 ปรับ ตัว ในกรอบ
1,487.99 –1,593.93 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,587.21 จุด เพิ่มขึน้ 90.43 จุด เปิ ดตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์แรกของเดือนนี ้
ด้วยราคาบิทคอยน์ท่พี ่งุ ขึน้ แตะ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง Citi Bank ออกมาให้ความคิดเห็น
เชิงบวกต่อการลงทุนใน Cryptocurrency ด้านสหรัฐอเมริการัฐสภาสหรัฐให้ผ่านร่างกฎหมายกระตุน้ เศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์แล้วและในช่วงกลางสัปดาห์มีแรงซือ้ หุน้ ขนาดใหญ่ของกองทุนในประเทศและต่างชาติมีมลู ค่าการซือ้ ขายต่อวัน
เกือบ 1.2 แสนล้านบาท ทาให้ SET ขึน้ ไปกว่า 40 จุด ในวันเดียว สัปดาห์ท่สี องเปิ ดตลาดมาด้วยความคืบหน้าการผ่านร่าง 1.9
ล้านล้านดอลลาร์โดยผ่านสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้วเหลือเพียงไบเดนเซ็นรับเท่านัน้ ส่วนตลาดดัชนีไทย
ปรับตัวทะลุไฮเดิมที่ 1,560 ปิ ดท้ายสัปดาห์ย่อตัวลงเล็กน้อยจากข่าวปั ญหาผลข้างเคียงจากวัคซีน แอสตราเซเนกาทาให้เลื่อน
การฉีดวัคซีนออกไป ในสัปดาห์ท่ีสามของเดือนนัน้ ตลาดแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบท่ามกลางการระบาดในคลัสเตอร์ตลาดสด
บางแคและประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสาม นักลงทุนต่างชาติทะยอยขายตลอดสัปดาห์และเทขายอีกระลอกทิง้ ท้าย
สัปดาห์หลัง FTSE Rebalancing ลดนา้ หนักหุน้ ไทยลงกดดัน Foreign Fund Flows เพิ่มทาให้ SET ปรับตัวลงราว 5 จุด ในสัปดาห์นี ้
ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนปั ญหาการระบาดภายในประเทศเริ่มกลับมาเป็ นปั จจัยกดดันการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ ในคลัสเตอร์
ตลาดบางแค คลัสเตอร์ตม.บางเขนและคลัสเตอร์บางขุนเทียน ด้านสถานการณ์โลกยังมีความกังวลทัง้ อัตราการติดเชือ้ ในยุโรป
ที่สูงขึน้ และการปรับลดประสิทธิภาพของวัคซีนจากแอสตราเซเนกาอย่างไรก็ดีมีปัจจัยบวกด้านนโยบายการเงินในประเทศ
ยังคงผ่อนคลายต่อพร้อมออกมาตรการโกดังพักหนีแ้ ละแก้เงื่อนไขการให้ซอฟท์โลน ด้านการคลังนัน้ ได้เริ่มแจกเงินช่วยเหลือ
ในโครงการ ม33 เรารักกันแล้วในสัปดาห์นีพ้ ร้อมทัง้ การประกาศโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ 3 มีผลในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
และเริ่มปูทางเปิ ดประเทศในโครงการ Sandbox นาร่องที่ภเู ก็ต 1 กรกฎาคม นีป้ ิ ดท้ายเดือนด้วยข่าวเรือบรรทุกสินค้า Ever Given
เกยตืน้ ในคลองสุเอซช่วงท้ายสัปดาห์กระทบการส่งสินค้ามูลค่ากว่า 12% ของโลกแต่โชคดีกูไ้ ด้ภายในต้นสัปดาห์ก่อนขึน้
เดือนเมษายน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนเมษายน 2564 ปิ ดตลาดที่ 1,583.13 (-0.3% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนมีนาคม 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนเมษายน 2564 อยู่ท่ี 87,668 ล้านบาท (-4.2% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) ประจาเดือ นเมษายน 2564 ปรับ ตัว ในกรอบ
1,529.29 – 1,606.41 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,583.13 จุด ลดลง 4.08 จุด เปิ ดตลาดหุน้ ไทยเดือนนีม้ ีวนั ทาการเพียง 18 วัน
เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนตลาดเปิ ดสัปดาห์แรกของเดื อนด้วยปั จจัยบวกจากต่างประเทศ
อย่างแผนการลงทุน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของสหรัฐอเมริกาพร้อมทัง้ แนวโน้มตัวเลขภาคการผลิตทัง้ ของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปที่ดีขนึ ้ กว่าคาดส่งผลให้ตลาดปิ ดบวกทัง้ สองวันทาการของสัปดาห์ พาหุน้ ขึน้ ราว 8 จุด ในช่วงสัปดาห์ท่ีสองของเดือน
เริ่มมีการเทขาย ย้ายออกจากตลาดหุน้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศเริ่มกลับมาระบาดอีกครัง้
อย่างคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ และคลัสเตอร์เรือนจานราธิวาสส่งผลให้มีการปิ ดสถานบันเทิงใน 3 เขตการระบาด
ในกรุงเทพมหานครโดยในสัปดาห์นีม้ ีผตู้ ิดเชือ้ ใหม่รายวันทะลุ 550 ราย ดัชนีตกสูงสุด 40 จุด จากนัน้ รีบาวน์เล็กน้อยปิ ดสัปดาห์
ที่ 1,566 จุด สัปดาห์ท่ีสามของเดือนคาบเกี่ยวกับวันหยุดยาวสงกรานต์ทาให้ตลาดเปิ ดทาการเพียงสองวัน ตลาดยังคงมีความกังวล
ต่อสถานการณ์การระบาดโดยสัปดาห์นีม้ ีผตู้ ิดเชือ้ รายวันสูงถึง 1,585 ราย รวมถึงพบเป็ นสายพันธุเ์ ดียวกับที่ระบาดในประเทศอังกฤษ
ซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุเ์ ดิมทาให้ SET ก่อนปิ ดสงกรานต์ตกลง 25.22 จุด ต่าสุดในรอบ 1 เดือน อย่างไรก็ดี
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รีบาวน์กลับขึน้ มาในวันศุกร์ 7.84 จุด หลังศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ประกาศไม่มีการยกระดับมาตรการใดๆ เพิ่มเติม
สรุ ปปิ ดสัปดาห์ท่ี 1548.96 จุด ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงบวกต่อเนื่ องรวมถึงมีกระแสบิทคอยน์เกิดขึน้ อีกครัง้ หลังการเปิ ดตัว
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Cryptocurrency อย่าง Coinbase ทาให้ราคาทานิวไฮที่ USD64,000 สัปดาห์ท่ี 4 สถานการณ์การระบาด
ยังคงรุนแรงต่อเนื่องศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ยกระดับพืน้ ที่สีแดง 18 จังหวัด ปิ ดสถานบันเทิงและจากัดเวลาห้าง
และร้านอาหารไปอีกสองสัปดาห์ ด้านจานวนผูต้ ิดเชือ้ ในประเทศที่เร่งตัวขึน้ ต่อเนื่องทะลุ 2 พันรายต่อวัน ในขณะที่ราคาของบิทคอยน์
เริ่มย่อตัวลงและหลุด 5 หมื่นเหรียญในช่วงท้ายสัปดาห์ ตลาดหุน้ ไทยสัปดาห์นีเ้ ปิ ดตัวสดใสดันดัชนีขนึ ้ กลางสัปดาห์เกือบ 30 จุด
ก่อนตกกลับมาจุดใกล้เคียงต้นสัปดาห์ท่ี 1,553 จุด จากความกังวลการระบาดที่ทวีความรุนแรงในไทยและการขาดแคลนเตียง
สาหรับผูป้ ่ วย ในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนเมษายนดัชนีปรับตัวขึน้ จากการปรับพอร์ตของนักลงทุนกลับมาเน้นในกลุ่มที่ได้รบั ประโยชน์
จากการระบาดหลังจากที่มีการประกาศพืน้ ที่สีแดงเข้มที่หา้ มทานอาหารในร้านและคุมเข้มเรื่องการใส่หน้ากากแต่ยงั มีความผันผวน
ได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว (เช่น GDP ไตรมาส 1 สหรัฐอเมริกาที่ดีกว่าคาดและข่าวการเตรียมเปิ ดประเทศ
ของกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วสาหรับผูฉ้ ีดวัคซีน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1593.59 (+0.7% MoM) เมื่อเทียบจาก
สิน้ เดือนเมษายน 2564 ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ท่ี 103,240 ล้านบาท (+17.76% MoM)
ภาวะการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (SET) ประจ าเดื อ นพฤษภาคม 2564 ปรับ ตัวในกรอบ
1,501.02 –1,595.45 จุด และปิ ดตลาด ณ สิน้ เดือนที่ 1,593.59 จุด เพิ่มขึน้ 10.46 จุด โดยเปิ ดเดือนพฤษภาคม ที่ 1,583 จุด
และเผชิญกับความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนเริ่มจากสัปดาห์แรกที่รบั ข่าวการระบาดในไทยโดยจานวน
ผูต้ ิดเชือ้ รายวันกลับมาแตะหลัก 2,000 ราย อีกครัง้ รวมถึงความกังวลในการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ จาก FED ทาให้ตลาดรับแรงเทขาย
จากต่างชาติกว่า 1.04 หมื่น ปิ ดวันแรกลงไป 33.91 จุด ก่อนเด้งกลับมาระดับเดิมที่ 1,585 จุด จากการออกมาชีแ้ จงใหม่
ของนางเจนเน็ต เยลเลน โดยยา้ ยังไม่หยุดมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ รวมถึงข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯชะลอการใช้ฟรีโฟลท
คานวณดัชนีหนุนหุน้ อย่างเดลต้าขึน้ กว่า 26% สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนตลาดปรับตัวลงอีกครัง้ ตามกระแสตลาดโลกที่ปรับตัวลงถ้วนหน้า
จากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ สูงและสถานการณ์การระบาดในเรือนจาส่งผลให้ผตู้ ิดเชือ้ รายวันทะลุ 4 พันราย แม้จะมี
ปั จจัยบวกอย่างการเห็นชอบเพิ่มเงิน 2 พันบาท “เราชนะ” / “เรารักกัน” วงเงิน 7.8 หมื่นล้านบาทเข้ามาหนุนก็ตาม ส่งผลให้
ดัชนีปิดสัปดาห์ท่ีจดุ Low เดิมของสัปดาห์ก่อนที่ 1549 จุด ด้าน Cryptocurrency อย่างบิทคอยน์รว่ งลงกว่า 10% หลัง Tesla
ออกมาประกาศงดรับบิทคอยน์เนื่องจากความกังวลด้านภาวะโลกร้อนจากการขุดเหรียญ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนดัชนี
เผชิญความกดดันจากการระบาดและคลัสเตอร์เรือนจาหลายแห่งที่ทายอดพุ่งสูงกว่า 9 พันรายและมียอดผูต้ ิดเชือ้ รายวัน
ไต่จากระดับ 2,000 รายไปสู่ 2,500-3,500 รายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีดชั นีกลับรีบาวน์ขนึ ้ มากว่า 17 จุดนาโดยกลุ่มหุน้ เปิ ดเมือง
อย่างหุน้ ท่องเที่ยวและการบริโ ภคภายในประเทศจากความคืบหน้าการแจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาล ต่อมาช่วงกลางสัปดาห์
ได้ทะยอยลดลงจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ การรุกรานของ COVID สายพันธุอ์ ินเดียและตลาด Cryptocurrency ที่ป่ ั นป่ วนยกแผง
หลังการทวิต Tesla อาจเทขายบิตคอยน์ของอีลอน มัสท์และปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ส่งผลให้บิทคอยน์หลุด 1 ล้านบาท
ด้านตลาดนา้ มันก็ถกู กดดันเช่นกัน โดย Crude WTI ลดลงกว่า 2% จากการยกเลิกการคว่าบาตรอิหร่านส่งผลให้อปุ ทานนา้ มัน
เพิ่มสูงขึน้ ปั จจัยเสี่ยงในหลายสินทรัพย์ส่งผลให้นกั ลงทุนหนีเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคา โดยราคาทองคาเพิ่มขึน้ อย่ างต่อเนื่อง
โดยปรับตัวขึน้ กว่า 6% MTD ทาให้ SET ปิ ดสัปดาห์ท่ีสามใกล้เคียงกับจุดเดิมที่ 1552 จุด บวกเพิ่มเพียง 3 จุด สัปดาห์ท่ี 4
ต่อเนื่องสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนได้รบั ปั จจัยบวกอย่างการเปิ ดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนของรัฐบาลและพระราชกาหนดกูเ้ งินอีก
5 แสนล้านบาทส่งผลให้ตลาดปรับตัวขึน้ กว่า 16 จุด ตามทิศทางหุน้ ต่างประเทศ อย่างไรก็ดียงั ได้รบั แรงกดดันจากการถูกลดนา้ หนักลง
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จาก MSCI Rebalancing แต่อย่างไรก็ตามแรงเก็งกาไรในหุน้ ของกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์, Logistic และกลุ่มรับเหมาปรับตัวเพิ่มขึน้
หนุนให้ตลาดหุน้ ไทยสิน้ เดือนพฤษภาคมปิ ดสูงสุดของเดือนที่ 1,593 จุด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ปิ ดตลาดที่ 1587.79 (-0.36% MoM) มูลค่าการ
ซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนอยู่ท่ี 91,139 ล้านบาท
ในเดือนมิถนุ ายน 2564 ตลาดหุน้ ไทยยังคงซือ้ ขายด้วยความผันผวนโดยภาวะตลาดอยู่ในเชิงบวกในช่วงครึง่ แรกของเดือน
แต่พลิกเป็ นลบในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทัง้ นี ้ ปั จจัยบวกที่หนุนการปรับ ขึน้ ในช่วงครึ่งแรกได้แก่ i) แรงส่งจากการฟื ้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกและภาคการส่งออก ii) แผนการฉีดวัคซีนแบบปูพรมที่เริ่มขึน้ ในวันที่ 7 มิถุนายน และ iii) ความคาดหวัง
ต่อการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมทัง้ แผนการเปิ ดเมืองเปิ ดประเทศที่ออกมามากขึน้ หนุนให้ SET Index
ปรับขึน้ ทาจุดสูงสุดของเดือน (ระหว่างวัน) ที่ 1,642 จุด เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ตลาดหุน้ ไทยเป็ นลบมากขึน้
ชัดเจนในช่วงถัดมา เนื่องจาก i) ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณปรับดอกเบีย้ ระยะสัน้ เร็วกว่าที่เคยมองไว้และปรับเพิ่ม
คาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ii) สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศรุนแรงขึน้ มากกว่าที่หลายฝ่ ายคาด จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวัน
พุ่ง สูง อี ก ครัง้ และส่ง ผลให้ภ าครัฐ ตัด สิน ใจยกระดับ มาตรการคุม เข้ม ในกรุ ง เทพมหานครและพื น้ ที่ เ สี่ ย งอื่ น ๆ อีก ครัง้
ในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน ทัง้ นี ้ ในเดือนดังกล่าว SET Index ปิ ดที่ 1,587.89 ลดลง 0.36% ด้านนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ
1.01 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 4.14 พันล้านบาท พอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ซอื ้ สุทธิ 4.38 พันล้านบาทและ
นักลงทุนรายบุคคลซือ้ สุทธิ 9.82 พันล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1521.92 (-4.15% MoM) มูลค่าการ
ซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนอยู่ท่ี 77,785 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวลดลง ในรูปแบบ sideways down และค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดหุน้
ในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ปั จจัยลบสาคัญ ได้แก่ การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ กว่าที่หลายฝ่ ายประเมิน จากการกระจาย
อย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ delta ส่งผลให้จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันทะลุระดับหมื่นคนขึน้ ไปตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ีสามของเดือ น และยัง
ไม่มี ท่า ทีจ ะชะลอตัว ลง ประเด็น ดัง กล่า วส่ง ผลให้ ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์COVID-19 ประกาศยกระดับ มาตรการคุม
เข้ม ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ติดเชือ้ หนักรอบแรกในวันที่ 12 กรกฎาคม และรอบที่สองในวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งมาตรการ
ต่างๆ ดัง กล่า วน่า จะกดดัน เศรษฐกิ จ ไทยในช่ว งไตรมาสที่ ส าม ด้า นปั จ จัย ต่า งประเทศเป็ น กลาง ภาพรวมตลาดหุ้น ฝั่ ง
DM ยังมี performance ค่อนข้างดีเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการที่ออกมายังแข็งแกร่งผนวกกับท่าทีของธนาคารกลาง
หลักๆ ที่กลับมาอยู่ในขา dovish อีกครัง้ หลังจากหลายประเทศรายงานจานวนผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้ อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ดัชนีตลาดหุน้
ไทยปิ ดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.15% ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ย 7.78 หมื่นล้านบาทลดลงจาก 9.11 หมื่นล้านบาทในเดือนก่อน
หน้า ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3.56 พันล้านบาท พอร์ตบริษัท
หลักทรัพย์ซือ้ สุทธิ 2.91 พันล้านบาทและนักลงทุนรายบุคคลซือ้ สุทธิ 1.77 หมื่นล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนสิงหาคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1638.75 (+7.68% MoM) มูลค่าการซือ้ ขาย
เฉลี่ยต่อวันในเดือน อยู่ท่ี 86,818 ล้านบาท
ในเดือนสิงหาคม 2564 ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึน้ โดยแรงผลักขึน้ ชัดเจนในช่วงครึง่ หลังของเดือนซึ่งถือว่าดีกว่าที่ทางเราได้ประเมินไว้
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศคลายตัวผนวกกับการฉีดวัคซีนเร่งขึน้ มากส่งผลให้ศนู ย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
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ตัดสินใจประกาศผ่อนคลายมาตรการสาหรับเดือนกันยายนขณะที่ในฝั่ งต่างประเทศนัน้ ตลาดการเงินโลกรับรูป้ ระเด็นที่วา่ FED
ใกล้ประกาศลดขนาดของ QE ไปมากแล้ว ส่งผลให้ไม่มีการตอบสนองเชิงลบแต่อย่างใด แม้ว่าเจ้าหน้าระดับสูงของ FED
รวมทัง้ ประธาน FED ได้แถลงค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการประกาศลด QE ภายในสิน้ ปี นี ้ ทัง้ นี ้ ด้วยปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ผนวกกับค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วหนุนให้เม็ดเงินต่างชาติกลับเข้ามาเก็งกาไรค่าเงินและหุน้ ขนาดใหญ่ๆ หลายตัว
ที่ราคาปรับลดลงมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ดชั นีขึน้ มาปิ ดเหนือระดับจิตวิทยา 1,600 ได้อย่างมั่นคง ทัง้ นี ้ ในเดือนสิงหาคม
SET Index ปิ ดที่ 1,638.75เพิ่มขึน้ 7.68% จากสิน้ เดือนกรกฎาคมด้านนักลงทุนต่างชาติซือ้ สุทธิ 5.44 พันล้านบาท นักลงทุน
สถาบันในประเทศซือ้ สุทธิ 1.87 หมื่นล้านบาท พอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ซือ้ สุทธิ 1.89 พันล้านบาทและนักลงทุนรายบุคคลขายสุทธิ
2.61 หมื่นล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนกันยายน 2564 ปิ ดตลาดที่ 1605.68 (-2.02% MoM) มูลค่าการซือ้ ขาย
เฉลี่ยต่อวันในเดือนอยู่ท่ี 94,614 ล้านบาท
ในเดือนกันยายนการปรับตัวของดัชนี SET น่าผิดหวังเนื่องจากปั จจัยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ จังหวะการลดขนาด
QE และการขึน้ ดอกเบีย้ ของ FED รวมถึงปั ญหาหนีข้ อง China Evergrande Group ซึ่งมีนา้ หนักมากกว่าพัฒนาการด้านบวก
ของสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศและการผ่อนคลายมาตรการคุมโรคระบาด ทัง้ นี ้ ในเดือนกันยายนมีเจ้าหน้าที่ FED
ออกมาเตือนสองสามรอบว่าเงินเฟ้ออาจจะยังค้างอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านีท้ าให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
วิ่งขึน้ แรงในช่วงปลายเดือนส่งผลให้ดชั นี dollar index ขยับขึน้ ผิดคาดและกดดันมูลค่าหุน้ ในเชิงของ earnings yield gap (EYG)
สาหรับตลาดภายในประเทศ หุน้ ขนาดใหญ่ท่ีมี free float ต่าเคลื่อนไหวแบบผันผวนหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิ ดเผยว่ามีแผนจะปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกหุน้ เข้ามาในดัชนี SET50, SET100 และการคานวณดัชนีต่างๆ ของตลาด
ดัชนี SET Index ปิ ดที่ 1,605.68 จุด ลดลง 2.02% ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยหนาแน่นถึง 9.46 หมื่นล้านบาทเทียบกับระดับ
8.68 หมื่นล้านบาทในเดือนสิงหาคม ด้านนักลงทุนต่างชาติซือ้ สุทธิ 1.11 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ
1.53 หมื่นล้านบาท พอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ซอื ้ สุทธิ 1.38 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลขายสุทธิ 2.81 พันล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจาเดือนตุลาคม 2564 ปิ ดตลาดที่ 1623.43 (+1.11% MoM) มูลค่าการซือ้ ขาย
เฉลี่ยต่อวันในเดือน อยู่ท่ี 81,653 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคมดัชนี SET พักฐานเป็ นส่วนใหญ่ตามที่เราคาดไว้ในบทวิเคราะห์กลยุทธ์รายเดือนโดยในช่วงครึง่ แรกของเดือน
ความคาดหวังด้านบวกต่อการเร่งกระจายวัคซีน COVID-19 และแผนการกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ ช่วยขับเคลื่อนให้
ตลาดปรับตัวสูงขึน้ แต่เริ่มมีแรงขายออกมามากขึน้ เมื่อดัชนี SET ขยับขึน้ ไปทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,650 จุด ซึ่งตรงกันพอดี
กับเป้าดัชนีปีนีข้ อง consensus ในขณะเดียวกัน ภาวะตลาดพลิกกลับมาเป็ นลบเล็กน้อยในช่วงครึง่ หลังของเดือนจากความกังวล
ที่เพิ่มขึน้ เกี่ ยวกับภาวะเงินเฟ้อโลกและความเป็ นได้ท่ี FED อาจจะขึน้ ดอกเบีย้ เร็วกว่าที่ คาดไว้ก่อนหน้านี ซ้ ึ่งเป็ นประเด็น
ที่ ฉุดตลาดเอเชีย นอกจากนีส้ ถานการณ์ COVID-19 ที่เลวร้ายลงในประเทศจีนและการระบาดของเชือ้ สายพันธุใ์ หม่ ‘delta plus’
ยังส่งผลกระทบด้านลบต่อ หุน้ ท่องเที่ยวและหุน้ ในธีมการเปิ ดประเทศอีกด้วย ทั้งนี ้ ดัชนีตลาดหุน้ ไทย ปิ ดที่ 1,623.43 จุด
เพิ่มขึน้ 1.11% ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ย 8.17 หมื่นล้านบาทชะลอลงจาก 9.46 หมื่นล้านบาทในเดือนก่อนหน้านัน้ ด้านนัก
ลงทุนต่างชาติ ซื อ้ สุท ธิ 1.59 หมื่น ล้า นบาท นัก ลงทุน สถาบัน ภายในประเทศขายสุท ธิ 1.81 หมื่น ล้า นบาท พอร์ต บริษัท
หลักทรัพย์ซือ้ สุทธิ 5.86 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลขายสุทธิ 3.68 พันล้านบาท
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) ประจาเดือ นพฤศจิก ายน 2564 ปิ ด ตลาดที่ 1568.69 (-3.37% MoM)
มูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนอยู่ท่ี 86,676 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายนตลาดหุน้ ไทยอ่อนแอกว่าที่เราคาดเอาไว้ โดยดัชนี SET ขยับขึน้ แบบ sideways up เกื อบตลอดเดือน
ก่อนที่รายงานข่าวเรื่อง COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ 'Omicron' และความกังวลเกี่ยวกับท่าทีท่ี hawkish มากขึน้ ของ FED จะเข้ามา
กระทบกับสินทรัพย์เสี่ ยงทั่วโลกในช่วงสองสามวันสุดท้ายของเดือน ปั จจัยลบดังกล่าวมีนา้ หนักมากกว่ากระแสข่าวบวก
ในประเทศ อย่างเช่น การผ่อนคลายมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง การกลับมาเปิ ดเศรษฐกิจและการปรับเพิ่มประมาณการ GDP
ปี 2564 อีกเล็กน้อย ทัง้ นี ้ ดัชนีตลาดหุน้ ไทยปิ ดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.37% ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ย 8.67 หมื่นล้านบาท
เที ย บกั บ 8.17 หมื่ น ล้า นบาทในเดื อ นตุ ล าคม ทั้ง นี ้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ข ายสุท ธิ 1.09 หมื่ น ล้า นบาท นั ก ลงทุ น สถาบั น
ภายในประเทศขายสุทธิ 9.70 พันล้านบาท พอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 7.30 พันล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซือ้ สุทธิ
2.79 หมื่นล้านบาท
สัดส่วนการลงทุนหุน้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็ นไปตามตารางด้านล่าง
Sector
Finance & Securities
Commerce
Electronic Components
Food & Beverage
Banking
Energy & Utilities
Property Development
Information & Communication Technology
Market for alternative Investment
INFORMATION TECHNOLOGY
Transportation & Logistics
Industrial Materials and Machinery
Media & Publishing
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14.18
11.46
11.30
11.25
10.43
8.24
8.15
4.73
3.46
2.00
1.96
1.83
1.37
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กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พือ่ การเลีย้ งชีพ
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2564 = 29.2918 บาท)
1 ปี 1
(ต่อปี )

3 ปี 1
(ต่อปี )

5 ปี 1
(ต่อปี )

10 ปี 1 ตัง้ แต่จดั ตัง้
(ต่อปี ) กองทุน 2

2.73%
-0.06%

20.66%
7.54%

3.16%
1.78%

4.01%
2.86%

5.30%
5.17%

6.55%
5.74%

10.02%

12.94%

15.30%

19.36%

16.44%

16.14%

19.42%

6.03%

4.69%

5.30%

6.99%

9.70%

8.02%

7.83%

9.59%

1.35

2.35

0.54

1.23

0.12

0.12

0.01

0.08

3 เดือน
6 เดือน
(ตามเวลา) (ตามเวลา)

ASP-MRF

ตัง้ แต่ตน้ ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนดัชนีชีว้ ดั *
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
(standard deviation)
ความผันผวนของดัชนีชีว้ ดั
(standard deviation) *
Information Ratio

18.44%
5.87%

2.26%
-1.80%

13.92%

หมายเหตุ :
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 ธันวาคม 2547
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
2. ดัชนีตราสารหนีภ้ าครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 50%
- 1 % ต่อปี
- 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีท่กี องทุนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะเป็ นผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
- การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จัดขึน้ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็ นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ่งยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
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ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
-41.91%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
356.77%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิน้ รอบ 30 พฤศจิกายน 2564
N/A*
* ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน
นายกฤช โคมิน *
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ *
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ *
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
* ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)
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AAA
AA
A
BBB

T1+
F1+

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชาระหนีล้ ดลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สงู กว่า
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ในเกณฑ์สงู ซึ่งผูอ้ อกที่ได้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนีท้ ่สี งู ยิ่งขึน้
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ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนเนื่องจากการใช้บริการ
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนได้รบั การบริการข้อมูลจากบุคคล ผูใ้ ห้บริการ
ได้แก่ คู่คา้ ต่างๆ เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจยั ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี ้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
ปั จจัยพืน้ ฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รบั เชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก จึงขอเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ ดังนี ้

Fixed Income

Thai Commercial Banks
BANGKOK BANK PLC.
BANK OF AYUDHYA PLC.
BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK THAILAND
GOVERNMENT HOUSING BANK
GOVERNMENT SAVING BANK
KASIKORN BANK PLC.
THE KRUNG THAI BANK PLC.
LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
TISCO BANK PLC.
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
Securities
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
FINANSA SECURITIES LTD.
KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
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Fixed Income

Securities
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
UNITED SECURITIES PLC.
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Foreign Bank
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AHLI BANK QSC
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
COMMERZBANK AG
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
CHINA CONSTRUCTION BANK
CITIBANK N.A.
CITIBANK N.A.(HONG KONG BRANCH)
CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
DEUTSCHE BANK AG
DOHA BANK QPSC
EFG INTERNATIONAL AG
THE GOLDMAN SACHS GROUP ,INC.,
HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
JPMORGAN CHASE & CO.
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
MASHREQ BANK
MORGAN STANLEY
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE BANK
UBS AG
UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
Master Fund
AXA Fund Management SA
BlackRock, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
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FIF

Foreign Bank
BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.
COMMERZBANK AG
STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
SOCIETE GENERALE SA
MORGAN STANLEY
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
Credit Suisse Group AG
Quantum GBL, LLC
Janus Henderson Horizon
Mirae Asset Financial Group
Invesco Asset Management (Schweiz) AG
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)
Jefferies International Limited
Commerzbank AG
CCB International (Holdings) Limited
China Merchant Securities (CMS)
SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
Viet Capital Securities (VCSC)
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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
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
Trinity Securities Company Limited
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายงานรายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปี พ.ศ. 2564
รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัท เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
นายนภดล รมยะรูป
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายพัชร สุระจรัส
นายคมสัน ผลานุสนธิ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
นายพงศ์พนั ธุ์ อภิญญากุล 1/
นายไมตรี โสตางกูร
นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
นางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
นายกฤช โคมิน
นางสาวศศินชุ ลัพธิกลุ ธรรม
นายธีรธ์ วัช ลิมปิ สขุ
นายสิทธิเดชน์ เอีย้ วสกุล
นายยุรนันท์ วิภศู ิริ
นายไกรสร โอภาสวงการ
นายวิศรุต ปรางมาศ
นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
นางธนพร ตัง้ มณีนิมิตร
นางกุสมุ าลย์ ศรีสอ้าน
นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
นางสาวนวรัตน์ พรหมศรีโชติ
นางผุสดี นาคอินทร์
นางสาวพรประภา ธนูพนั ธ์

หมายเหตุ :
ออกจากการเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1/

ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีทกี่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พือ่ การเลีย้ งชีพ
ในรอบปี บัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่

ชือ่ หลักทรัพย์

อัตราส่วน ณ สิน้ วัน
(%NAV)

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV)

สาเหตุ

การดาเนินการ

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้
ในนามกองทุนรวมของรอบปี ปฏิทนิ ล่าสุด

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี
Website ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
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