
 

 

 

มุมมองตลาดและการลงทุน  

เศรษฐกิจโลก 2563-64 

เศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2563 เข้าสู่ภาวะถดถอยระยะสั้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 ไปทั่วโลก โดย
เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 หลังมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง รัฐบาลทั่วโลกมีการออกมาตรการทางการคลัง
ขนาดประมาณร้อยละ 4-20 ของ GDP เพื่อพยุงเศรษฐกิจ ในขณะที่ธนาคารกลางต่างๆลดดอกเบี้ยนโยบายต่่าเป็นประวัติการณ์ (Fed ลด
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เหลือ ร้อยละ 0-0.25) และอัดฉีดสภาพคล่องจ่านวนมากเพื่อรักษาเสถียรภาพ มาตรการการเงินและการคลังที่ผ่อน
คลายส่งผลให้ภาคธุรกิจกลับมาฟื้นตัวดีพอควรในครึ่งปีหลังยกเว้นบางอุตสาหกรรมที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ เช่น การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศท่ียังมีข้อจ่ากัดเข้มงวดเกือบทุกประเทศ 

ส่าหรับแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2564 นั้น คาดว่าจะกลับมาโตระดับร้อยละ 5-6 ได้โดย IMF ประมาณการณ์การเติบโตเศรษฐกิจ
โลกที่ร้อยละ 5.2 บนสมมุติฐานว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หลังการพัฒนาวัคซีนโควิด19 มีความคืบหน้าขึ้นในช่วงปลายปี 2563 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาฟื้นตัวเป็นล่าดับ ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเริ่มมีการผลักดันมาตรการเศรษฐกิจตามนโยบายหา
เสียงหลังการเลือกตั้งปลายปี 2563 ถึงแม้ว่าจะท่าได้ไม่เต็มที่ภายใต้สภาผสม ส่าหรับทิศทางนโยบายทางการเงินคาดว่าจะยังคงผ่อนคลาย
ตลอดปี 2564 ทั้งจากดอกเบี้ยนโยบายที่ต่่าและการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งแรงนัก ถึงแม้เงิน
เฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแต่ธนาคารกลางต่างๆจะยังไม่รีบร้อนในการปรับท่าทีนโยบายการเงินกลับมาเข้มงวด  

ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ฟื้นตัวดีโดยเฉพาะจีนและมีความหวังว่ามาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆทั้งจากสหรัฐฯและหลายประเทศที่มีต่อจีน
จะไม่รุนแรงขึ้นภายใต้การน่าของ Biden ท่าให้การส่งออกกลับมาเติบโตได้ดีขึ้น การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังคงค่อยเป็น
ค่อยไปจนกว่าจะมีวัคซีนใช้กันอย่างแพร่หลาย เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวต่อเนื่องและส่วนหนึ่งได้การจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง  

 

GDP growth forecast (IMF, Oct’20) 

 

  Source: IMF 

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาโต 3.5-4.5% โดยส่วนหนึ่งเป็นการฟื้นตัวจากผลกระทบไวรัสระบาดในปี 2563 การท่องเที่ยว
กลับมาโต 25-30% และงบประมาณภาครัฐฯกลับมาใช้จ่ายปกติขึ้นเทียบกับที่ล่าช้าไปบ้างในปี 2563 และยังฟื้นตัวจากภัยแล้งอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ในไทยช่วงปลายปี 2563 – ต้นปี 2564 อาจท่าให้การใช้จ่ายชะลอลงบ้าง (และอาจชะลอลง
หนักหากกลับไป lockdown เป็นวงกว้าง) นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน



 

 

ของผู้ส่งออกไทย ทั้งนี้ หากควบคุมการระบาดของโควิดรอบใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2563 ได้ไม่ดี  หรือ หากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังฟื้นตัวช้า
หลังสถานการณ์โควิด อาจท่าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตน้อยกว่าคาด  

ตราสารหนี้ไทย ปี 2563 

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยผันผวนในระยะสั้นช่วงโควิด19 แพร่ระบาดช่วงแรกๆ แต่ภาพโดยรวมยืนอยู่ในระดับต่่าตลอดปี โดย
ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะสั้นปรับลงประมาณ 50-60bp จากต้นปีตามการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธปท.ลง 75bp (ลงมาที่ 0.5%) ส่วน
พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีปรับลงเพียง 15bp (แต่ลดลงถึง 40bp ช่วงระหว่างปี) มาอยู่ที่ 1.3% ช่วงปลายปี ในขณะที่ส่วนต่างดอกเบี้ยหุ้นกู้
เอกชนเทียบพันธบัตรรัฐบาลกว้างขึ้นตามความเสี่ยงผิดนัดช่าระหนี้ที่สูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีอ่่อนแอ โดยหุ้นกู้คุณภาพดี (AA rating, 3 
ปี) มีส่วนต่างดอกเบี้ยกว้างถึง 175bp ช่วงระหว่างปี(เทียบต้นปีที่ 80bp)ก่อนลดลงมาเหลือ 124bp ช่วงปลายปีตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดูดี
ขึ้น ในขณะที่พันธบัตรที่มีเครดิตพินิจต่่ากว่า (BBB, 3 ปี) ยังเห็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังกว้างขึ้นต่อเนื่อง (BBB 3-5 ปี ส่วนต่าง 410bp 
ช่วงปลายปี เทียบกับ 270bp ช่วงต้นปี) เนื่องจากการฟื้นตัวยังไม่กระจายไปทุกกลุ่ม  

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นบวกเล็กน้อย (2% พันธบัตรระยะสั้น, 2.9% พันธบัตรระยะยาว) ในปี 2563 ในขณะที่พันธบัตรเอกชน
(3 ปี total return, BBB up)ให้ผลตอบแทน 2.9% ทั้งนี้นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในปี 2563 ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท  

ตราสารหนี้ไทย –แนวโน้มปี 2564  

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับขึ้นจาก -0.8% ปี 2563 มาสู่ระดับ 1.1%-1.5% ปี 
2564) ท่าให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมีโอกาสปรับตัวขึ้น 30-50bp ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯทีมี
แนวโน้มปรับขึ้นไป 40-50bp (US Treasury 10 ปี ไปที่ 1.3-1.5% จากปัจจุบันที่ 0.95%) แต่ในช่วงต้นปีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมี
ความเสี่ยงจากการระบาดของ Covid-19 ในประเทศระลอกใหม่ ท่าให้หุ้นกู้เอกชนยังมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างโดยเฉพาะตราสารที่มีเครดิต
พินิจในระดับต่่า แต่เมื่อสถานการณ์โควิด19 มีแนวโน้มดีขึ้นหลังวัคซีนมีใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนต่างดอกเบี้ยหุ้นกู้เอกชนมีโอกาสปรับแคบลง
ได้ ชดเชยกับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่เร่ิมปรับตัวขึ้น  

ตราสารทุนไทย ปี 2563 

ปี 2563 เป็นอีกปีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวนมาก โดยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันอย่างหนักจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีในประเทศจีนก่อนกระจายไปประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงทั่วโลก
ในครึ่งแรกของปี ส่วนหนึ่งจากมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรคที่เข้มงวด ดัชนี SET ท่าจุดต่่าสุดที่ 969 จุดในเดือนมี.ค.(ลดลงเกือบ 
39% จากต้นปี) ก่อนทยอยฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีหลังคุมการติดเชื้อในประเทศได้ดีและได้อานิสงส์จากมาตรการทางการเงิน(ลดดอกเบี้ย
นโยบาย พักช่าระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้)และการคลัง(ชดเชยรายได้ ลดค่าใช้จ่าย พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท)เพื่อพยุงเศรษฐกิจ นักลงทุน
ต่างชาติขายเกือบตลอดปี แต่เริ่มกลับมาซื้อสุทธิหลังไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯซึ่งนักลงทุนมีความคาดหวังเชิงบวกมาก
ขึ้นกับตลาดเกิดใหม่  

สิ้นปี 2563 ดัชนี SET ปรับตัวลง 8.3% ปิดที่ 1449.35 จุด (เทียบตลาดในภูมิภาค -11% ถึง +31%) โดยต่างชาติขายสุทธิ 2.64 แสนล้าน
บาท ส่วนนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.17 แสนล้านบาท และ 3.3 หมื่นล้านบาทตามล่าดับ 

ตราสารทุนไทย –แนวโน้มปี 2564  

ตลาดหุ้นไทยปี 2564 แนวโน้มสดใสกว่าปี 2563 โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-
19 สามารถควบคุมได้มากขึ้นในต่างประเทศ และน่าจะผ่านพ้นไปหลังวัคซีนป้องกันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ 1Q64 เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ดัชนีตลาดฯอาจสะดุดบ้างในช่วงต้นปีจากการระบาดระลอกใหม่ 

ทั้งนี้คาดว่ายังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มเติมอีกจากเม็ดเงินภายใต้พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทที่ใช้ไปเพียง 4.5-5 แสนล้านบาท 
ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องส่งผลให้เริ่มเห็นการปรับประมาณการก่าไรบริษัทจดทะเบียนแบบกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นตัวเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนว่าราคาหุ้นที่ซื้อยังไม่แพงและมีโอกาสเห็นผลประกอบการเติบโตดีกว่าคาด ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย
นโยบายยังยืนในระดับต่่าอย่างน้อยตลอดปี 2564  



 

 

ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจปรับตัวขึ้นบ้างแต่ไม่เร็ว เป็นอีกปัจจัยหนุนให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังน่าสนใจ นอกจากนี้ ด้วยมุมมอง
เชิงบวกต่อความตึงเครียดทางการค้าที่น่าจะลดลงหลังจากที่ Biden เป็นปธน.สหรัฐฯ จะหนุนให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อตลาดหุ้นตลาด
เกิดใหม่ รวมถึงตลาดหุ้นไทย ก็จะเป็นอีกปัจจัยบวกเพิ่มเติมอีก  

ความเสี่ยงหลักในปี 2564 ได้แก่ 1) ทิศทางการเจรจาการค้าหลังเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ  2) ประสิทธิภาพของวัคซีน  Covid-19  3) 
ประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  4) สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ (สหรัฐฯ-จีน  และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง)  5) 
เงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มส่งผลต่อการตัดสินใจต่อดอกเบี้ยนโยบายและแนวโน้มดอกเบี้ยพันธบัตร  6) เสถียรภาพทางการเมืองของไทย 

การกลับมาระบาดของโควิดรอบใหม่ในไทยอาจส่งผลกระทบจ่ากัดเฉพาะกลุ่มในระยะสั้น  โดยเฉพาะส่วนที่ได้รับผลจากการใช้จ่ายที่ ชะลอ
ลงบ้าง (ส่งผลต่อ GDP ปี 2564 0.1-0.3%) ส่วนกลุ่มที่อิงกับอุปสงค์ของโลกที่ฟื้นตัวและกลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่าผ่านช่วงโควิครอบแรกมาได้
โดยผลประกอบการไม่โดนผลกระทบมากน่าจะยังเห็นราคาหุ้นปรับตัวได้ดีกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มที่โอกาสปรับประมาณการก่าไรขึ้นได้อีก 
นอกจากนี้ตัวอย่างของตลาดหุ้นในต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นได้(หลายแห่งสูงกว่าช่วงก่อนโควิด)แม้จะเห็นตัวเลขการติดเชื้อโควิค-19สูงขึ้นท่า
ให้นักลงทุนลดมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมลงและให้น้่าหนักกับการฟื้นตัวที่จะตามมาและเม็ดเงินที่ยังไหลเข้าตลาดหุ้นได้ต่อเนื่องในปี 2564 

 

การลงทุนในต่างประเทศ – แนวโน้มปี 2564  

บลจ.ยูโอบียังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในต่างประเทศโดยแนะน่าให้มีการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการ
ลงทุน โดยมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตราสารทุนกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเอเชีย การลงทุนในตราสารหนี้
ภาคเอกชนในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือแบบที่ลงทุนได้ (Investment Grade Credit) และกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการระบาด
ของไวรัสโควิด 19 และ การด่าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New normal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อสงวนสิทธิ์และค ำเตือนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ่ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท่าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล
เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค่าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท่าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้ค่าปรึกษาหรือค่าแนะน่าเกี่ยวกับการท่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด  แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมี
ความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท่าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิด
ส่าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดส่าหรับการกระท่า
ใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค่ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย่า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ
บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือผลการด่าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ่ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือ
บริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้  ผลการด่าเนินงานของกองทุนหรือ
บริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการ
ด่าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการด่าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด่าเนินการ
ขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ม แรก 
หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค่าเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนท่าการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และในการท่าธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องท่าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่าหรับนักลงทุนที่
ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด่าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใน
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ท่าซ้่า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใด ก็
ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะท่าการแก้ไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377 
อีเมล  : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 
เวปไซต์  : www.uobam.co.th  

กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผูล้งทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกองทุน 
เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
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