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“FDA ในสหรฐัฯอนุมติัให้ใช้วคัซีน Pfizer ได้ในกรณีฉุกเฉิน”
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• ในสปัดาห์ท่ีผา่นมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรบัตวัดีข้ึนต่อเน่ือง จากข่าวดเีรือ่งความคบืหน้าของการพฒันา
วคัซนี COVID-19 ทีล่่าสุดสรุปผลการประเมนิวคัซนีโควดิ-19 จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(FDA) ของสหรฐัฯ อนุมตัิให้ใช้วคัซนีไฟเซอร์ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากวคัซนีของบรษิัท Pfizer-BioNtech
มปีระสทิธภิาพผา่นเกณฑแ์ละคาดวา่มโีอกาสสามารถเริม่แจกจ่ายไดภ้ายในปลายปีนี้ แมจ้ านวนผูต้ดิเชื้อราย
ใหมย่งัอยู่ในระดบัทีสู่ง แต่นักลงทุนใหน้ ้าหนักกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้ามากกว่า นับเป็น
ปจัจยับวกต่อตลาดหุน้ในระยะนี้

• ตวัเลขการส่งออกของจีนในเดือน พ.ย. ขยายตวัดีข้ึน โดยยอดส่งออก (Exports) ในเดอืน พ.ย. ปรบัตวั
ขึน้เป็นระดบั 21.1% YoY จากทีร่ะดบั 11.4%YoY ในเดอืนก่อนหน้า ซึง่นับเป็นการขยายตวัสูงสุดนับตัง้แต่
เดอืน ก.พ. 2018 เนื่องจากการปรบัตวัดขี ึ้นของอุปสงค์สนิคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบั COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งออกสนิค้าจ านพวกอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และกลุ่มพลาสตกิ นอกจากนี้การส่งออกไป
ประเทศคูค่า้ส าคญัมแีนวโน้มปรบัตวัดขี ึน้เชน่กนั ไมว่า่จะเป็นสหรฐัฯ ยุโรป และประเทศแถบ ASEAN

• รฐับาลญ่ีปุ่ นเตรียมเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินเพ่ิมเติม โดยนาย Yoshihide Suga นายกฯ ของ
ญีปุ่่น ระบุวา่จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิกอ้นที ่3 เพิม่เตมิ ทีม่มีูลค่าถงึ 76.3 ลา้นลา้นเยน ซึง่แผนการ
กระตุน้ดงักลา่วนี้มจีุดมุง่หมายในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เป็นหลกั รวมถงึการกระตุ้นการ
ลงทนุของภาคเอกชนพรอ้มทัง้การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในประเทศ 

• การฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานของสหรฐัฯ ชะลอลงในเดือนพ.ย. โดยตวัเลขการจา้งงานเพิม่ขึน้เพยีง 2.45 
แสนราย ซึง่เป็นตวัเลขต ่าสดุนบัตัง้แต่เดอืน เม.ย. 2563 การจา้งงานของธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-
19 ชะลอลงโดยเฉพาะธุรกิจภาคโรงแรมและพักผ่อน รวมถึงภาคการค้าปลีกและการผลิต สะท้อน
ตลาดแรงงานยงัคงอ่อนแอลงทา่มกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีย่งัคงรนุแรง

• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพ่ิมเติม ในการประชุมวนัที ่10 ธ.ค. ทีผ่่านมา 
ECB ประกาศเพิม่วงเงนิ PEPP อกี 5.0 แสนลา้นยูโร ขึน้สูร่ะดบัที ่1.85 ลา้นลา้นยูโร และยงัขยายระยะเวลา
การเขา้ซื้อสนิทรพัย์ผ่านมาตรการดงักล่าวไปจนถงึมี.ค. 2022 เป็นอย่างน้อย ขณะเดยีวกนั ECB ยงัขยาย
ระยะเวลาโครงการปลอ่ยกูด้อกเบี้ยต ่าออกไปจนถงึเดอืน มิ.ย. 2022  โดยจุดประสงค์หลกัของ ECB ในการ
ผอ่นคลายนโยบายทางการเงนิ คอื เพือ่ลดทอนผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19



ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นเกาหลี

ตลาดหุ้นยุโรป

ตราสารหน้ีไทย ตราสารหน้ีต่างประเทศ
แนะน า คงน ้ า ห นักการลงทุ น ใน  SCBFP 
เนื่ องจากความไม่แน่นอนของการเลือกตัง้สหรัฐฯ เริ่ม
คลีค่ลายประกอบกบัการพฒันาวคัซนีต้านไวรสั COVID-19
ที่คืบหน้าเป็นอย่างมาก อาจเป็นปจัจยัสนับสนุนให้การ
ท่องเที่ยวในไทยกลับมาฟ้ืนตวัดขีึ้นในช่วงปีหน้า ขณะที่
การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศอาจเริม่มคีวามน่าสนใจ
ลดลงหลงัจากสนิทรพัยเ์สีย่งมคีวามสนใจมากขึน้

ทองค า น ้ามนั อสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสร้างพืน้ฐาน

แนะน าเพ่ิมหนักการลงทุน PF, REITs & IF
ในสปัดาหท์ีผ่า่นมาราคาปรบัตวัดขี ึน้ต่อเนื่อง จากข่าวดขีองการ
พฒันาวคัซนีตา้นไวรสั COVID-19 และรฐับาลมมีาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง เชน่ โครงการ “คนละครึง่ เฟสสอง” โดย
เปิดใหม้กีารลงทะเบยีนรบัสทิธเิพิม่เตมิอกี 5 ลา้นคน ในวนัที ่16 
ธ.ค ซึง่จะได้รบัวงเงนิคนละ 3,500 บาท และแผนการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจ ากดัจ านวน อีกทัง้ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวขึ้นอย่ า งรวด เร็ว คาดว่าจะท าให้ความผันผวน
ใน PF, REITs & IF ปรบัลดลง ขณะทีส่่วนต่างระหว่างเงนิปนั
ผลเมือ่เทยีบกบัดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลไทย 10 ปี อยู่ที ่4.23% 
ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ 5 ปี ที ่3.58%

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ

แนะน า เ พ่ิ มน ้ าห นักการลงทุนใน  SCBUSHY
SCBOPPA และ SCBINC หลังจากผลการเลือกตัง้ใน
สหรฐัฯ ออกมาว่านาย Biden ได้เป็นประธานาธบิดคีนต่อไป 
จะส่งผลใหน้โยบายรฐับาลกลบัมาเน้นกระตุ้นเศรษฐกจิ ผ่าน
นโยบายขาดดุลการคลงัอย่างมาก และข่าวดีของการพฒันา
วคัซนีได้ประกาศออกมา ท าให้ความเสีย่งของการลงทุนใน
ตลาด Credit ปรบัตวัลดลง อย่างไรกต็ามแนะน าใหร้ะมดัระวงั
การเพิม่ Duration ของพอรต์ตราสารหนี้ เนื่องจากเศรษฐกจิมี
แนวโน้มฟ้ืนตัว และความคาดหวงัเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ข ึ้นในระยะ
ถดัไป

แ น ะ น า เ พ่ิ ม น ้ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น น ้ า มั น
จากความคบืหน้าเรือ่งวคัซนีตา้นไวรสั COVID-19 หลงัองักฤษได้
เริม่ฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชาชน และล่าสุดส านักงานอาหารและยา
ของสหรฐัมแีนวโน้มอนุมตัิใชว้คัซนีจากบรษิทั Pfizer/BioNTech
เป็นกรณีฉุกเฉินในเรว็ๆนี้ เป็นปจัจยัทีช่่วยคลายความกงัวลแม้
จ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมย่งัอยู่ในระดบัสงู นอกจากนี้นักลงทุนยงัมี
ความคาดหวงัวา่สหรฐัฯจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ
หลังจากมคีวามคืบหน้าในการเจรจาระหว่างพรรค Democrat 
และ Republican ในสปัดาห์ทีผ่่านมา ประกอบกบัรายงานความ
ต้องการใชน้ ้ามนัในจนีเพิม่ขึ้นสูงกว่าระดบัก่อนการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เป็นปจัจยัหนุนอุปสงคน์ ้ามนัดบิในขณะนี้

ตลาดหุ้นอินเดีย

แน ะน า ล ดน ้ า ห นั ก ก า ร ล งทุ น ใ นทอ ง ค า
เนื่องจากขา่วความคบืหน้าในการพฒันาวคัซนีต้านไวรสั COVID-
19 ของทัง้บริษัท Pfizer/ BioNTech และบริษัท Moderna และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ปรบัตัวเพิม่ขึ้นมาอยู่เหนือ
ระดบั 0.9% และคาดว่าจากข่าวดดีงักล่าวอาจท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ระยะถัดไปน่าจะมแีนวโน้มดีขึ้น ท าให้สนิทรัพย์เสี่ยงกลับมามี
ความน่าสนใจมากขึ้น แมว้่าปีนี้ธนาคารกลางทัว่โลกไม่ว่าจะเป็น 
FED, ECB และ BOJ ยงัคงด าเนนิการนโยบายผอ่นคลายทางเงนิ
อยู่ต่อเนื่อง

แนะน า ค ง น ้ า ห นั ก ก า รล งทุ น ในหุ้ น ไท ย
เศรษฐกจิไทยมปีจัจยัหนุนจากความคืบหน้าของการพฒันาวคัซีน 
COVID-19 ซึ่งสะท้อนในตัวเลข Business confidence และ 
consumer confidence ในเดือน พ.ย. ที่มีการปรบัตวัเพิม่ขึ้นโดย
ตวัเลข consumer confidence ออกมาอยู่ที่ 52.4 เป็นระดบัที่สูง
ที่สุดนับตัง้แต่เดือน ก.พ. ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมจากรฐับาล โดยโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะเริ่มเปิดให้
ลงทะเบยีนในสปัดาหน้ี์ โดยรฐัจะสนับสนุนเงนิจ านวน 3,500 บาท
ต่อ 1 ผูใ้ชส้ทิธจิ านวน 5 ลา้นราย เพื่อเป็นการกระตุ้นการบรโิภค
ในประเทศ โดยจะเริม่ใช้สิทธิได้ภายในต้นปีหน้า อย่างไรก็ตาม
จ านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในหลายภมูภิาคมแีนวโน้มที่สูงขึ้น อา
จะเป็นปจัจยักดดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยได้

แนะน าคงน ้ าหนักการลงทุนในหุ้ นสหรัฐฯ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปจัจ ัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจภาคบรกิาร
และความเชื่อมัน่ของผู ้บร ิโภคที่ออกมาม ีแนวโน้มดีขึน้  โดย 
Markit Services PMI เดือน พ.ย. ออกมามีแนวโน้มขยายตัว
และดัชนี The University of Michigan's consumer sentiment 
เ ด ือนธ . ค .  ป ร ับต ัว เพิ ่มขึ ้นมาอยู ่ที ่ 8 1 . 4  มากกว ่าที ่ต ลาด
คาดการณ์ อย ่า ง ไรก ็ต ามการหาร ือ เ รื ่อ งมาตรการกร ะ ตุ ้น
เศรษฐกิจที่มีความล่าช้า อาจส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจและการ
บริโภคภาคครัวเรือนได้ โดยตัวเลข initial jobless claim ล่าสุด
ออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากส ัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะทีจ่ านวนผู้
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ต่อวันยังคงปรับตัวขึ้น โดยใน
สัปดาห์นี้จะมีการประชุม FOMC ที่ต้องจับตามอง

แนะน าเพ่ิมน ้าหนักการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares 
และหุ้นจีน H-Shares เนื่องจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
จนีปรบัตวัดขี ึน้ต่อเนื่อง น าโดยตวัเลขดชัน ีPMI ภาคการผลติเดอืน 
พ.ย. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ +1.9 จุด เป็น 55.6 จุด ซึง่สูงสดุในรอบเกอืบ 
3 ปี อีกทัง้ส่งออกเดือน พ.ย. เร่งตัวขึ้นเป็น 21.1% YoY จาก 
11.4% ในเดอืนกอ่น เนื่องจากการปรบัตวัดขี ึ้นของอุปสงค์สนิคา้ที่
เกีย่วเนื่องกบั COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสนิค้าจ านพวก
อุปกรณ์การแพทย์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกลุ่มพลาสติก
นอกจากนี้การสง่ออกไปประเทศคู่คา้ส าคญัมแีนวโน้มปรับตวัดขี ึ้น
เชน่กนั ไมว่า่จะเป็นสหรฐัฯ ยุโรป และประเทศแถบ ASEAN

แนะน าคงน ้ าห นักการลงทุนในหุ้ น เกาหลี 
หลงัจากนาย Biden ไดร้บัชยัชนะจากการเลอืกตัง้ในสหรฐัฯ ท าให้
ความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าลดลง ขณะที่ธนาคารกลางของ
เกาหลใีตย้งัคงผอ่นคลายมาตรการการเงนิและการคลงัโดยทีย่งัคง
อตัราดอกเบี้ยนโยบายทีร่ะดบัต ่าที ่0.5% ขณะเดยีวกนัตวัเลขการ
ส่งออกเดอืนพ.ย. ออกมาดขีึ้นจากเดอืนก่อนหน้าทีร่ะดับ -3.8% 
เป็นระดบั 4.0%YoY อย่างไรกต็ามความกงัวลของผูต้ดิเชื้อไวรสั 
COVID-19 เริม่มากขึน้จากจ านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัเพิม่ข ึ้นเท่าการ
ระบาดในระลอกแรกในชว่งเดอืนม.ีค. และเมอืงหลวงเกาหลใีต้ได้
ยกระดบัการ Lockdown เพิม่เตมิจากระดบัที ่2.0 เป็น 2.5 ซึง่ท า
ใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิมโีอกาสไดร้บัผลกระทบคอ่นขา้งมาก

แนะน าคงน ้ า ห นักการลงทุ นในหุ้ นยุ โ รป
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยงัคงให้การสนับสนุนนโยบายผ่อน
คลายทางการเงินอย่างต่อเน่ือง เพื่อร ักษาสภาพคล่องและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยล่าสุดมีมติเพิ่มวงเงิน
การเขา้ซื้อสนิทรพัยผ์า่นโครงการ PEPP อีก 5 แสนลา้นยูโร เป็น 
1.85 ลา้นลา้นยโูร และขยายระยะเวลาโครงการจนถึงต้นปี 2022 
รวมถึงขยายระยะเวลาปล่อยกู้ดอกเบี้ยต ่า จนถึงกลางปี 2022 
และยงัคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.5% อย่างไรก็ตาม ECB
ยงัคงมีมุมมองเชงิลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจยุโรป โดยมีการปรบั
คาดการณ์ GDP ปี 2021 ลงจากขยายตวั 5% เป็น 3.9% และ 
ECB ยังคงแสดงความกังวลในเรื่องของการพัฒนาและการ
แจกจา่ยวคัซนีซึง่ยงัคงเป็นปจัจยัทีต่อ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ

แนะน าคงน ้ าหนักการลงทุนในหุ้ น อินเ ดีย
นับจากตน้เดอืนทีผ่า่นมาตลาดหุน้อินเดียปรบัตวัสูงขึ้นจากผลการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ส่งผลบวกต่อตลาด Emerging 
Market โดย เฉพาะตลาดอ ิน เด ีย  ด ้ว ย เม ็ด เง ิน ลงท ุนจาก
ต่างชาติเข้าสูงตลาดอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับกิจก รรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ ่มกลบัมาใกล ้เค ียงสภาวะปกติ
รวมไปถึงการฟ้ืนต ัวของการผล ิตภาคอุตสาหกรรม ซึ ่ง ฟ้ื น
ตัวอย่างโดดเด่น จาก 0.2% เดือน ก.ย.เป็น 3.6% เดือนต.ค.  
อย่างไรก็ตามดัชนี PMI เดือน พ.ย.ปรบัตัวลดลงเล็กน้อย
โดยดัชนีรวม Composite PMI ปรบัตัวลดลง 1.7 จุด  อยู่ที่ 
56.3 จุด โดยการปรบัตัวลดลงของด้านการผลิต 2.6 จุด อยู่
ที่ 56.3 จุด และภาคการบริการ 0.4 จุดอยู่ที่ 54.1 จุด


