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Key Insight

● อัพเดทสถานการณ์ไวรัส - จีนประกาศไวรัสระบาดเลยจุดสูงสุดไปแล้ว
● ECB คงดอกเบียแต่เพิ มวงเงิน QE , เยอรมนีพร้อมจะใช้นโยบายการคลัง
ขาดดุล
● Fed ยังอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนือง ด้าน DB คาด Fed ลดดอกเบีย 100
bps ภายในการประชุม 18 มี.ค.
● ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงเกิน -10% เมือวานนี รัฐบาลเตรียมจัดตังกองทุน
หนุนหุ้นไทย
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-9.99% Nasdaq-9.43% ดัชนี S&P 500
-9.51% ตลาดปรับตัวลดลงใน 1 วันมากทีสุดนับ
ตังแต่ป 1987 โดยการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ยังคงกดดันตลาด หุ้นในกลุ่ม Energy12.30%,Finanacials-10.77%ปรับตัวลดลงมากทีสุด
ส่วนกลุ่มทีปรับตัวลดลงน้อยทีสุดคือ Healthcare
-7.41%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนทีผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -12.40% ดัชนี DAX ของ
เยอรมนี -12.24% ตลาดปรับตัวลดลงจากสอง
ปจจัยหลัก ได้แก่ 1. สหรัฐฯ ประกาศห้ามเดินทางเข้า
และออกไปยังยุโรป และ 2. ECB มีมติคงอัตรา
ดอกเบียนโยบาย สร้างความผิดหวังให้ตลาด
เนืองจากตลาดคาดหวังว่า ECB จะลดอัตราดอกเบีย
นโยบายเพื อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวลงแรงกว่า
ประเทศอืนในภูมิภาค -10.80% ปด 1,114.91 จุด
แตะระดับตําสุดในรอบ 8 ปและเกิด Circuit
Breaker ในช่วงบ่าย จากความกังวลเรืองการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ในไทยทีพบผู้ติดเชือ
แบบเร่งตัวขึน จนทําให้มีความกังวลว่าจะเข้าสู่ระยะ 3
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.9 พั นล้านบาท เช่น
เดียวกับนักลงทุนสถาบันขายสุทธิที 4.6 ล้านบาท
ค่าเงินบาทอ่อนค่าเช้านีอยู่ที 31.88 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีภาพรวม
ตลาดปรับตัวลดลงตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯ จากความกังวลการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ตลาดหุ้นจีน HSCEI ปรับตัว
-6.94%, CSI300 -3.99% และตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี
Kospi ปรับตัว -7.49% ขณะทีตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี
Nikkei 225 -9.28%

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน -4.50% ปด 31.50 เหรียญต่อบาร์เรล
หลังประธานาธิบดีทรัมปประกาศระงับการเดิน
ทางจากประเทศยุโรปเข้าสู่สหรัฐฯ ทําให้นลท.กลับมา
วิตกกังวลเกียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและความ
ต้องการใช้นํามัน

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปรับตัวเพิ มขึน -3.17% สู่ระดับ
1,590.30 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการปรับตัว
ลดลงอย่างแรงของตลาดหุ้น ส่งผลให้นลท.กลับมา
เทขายทองคําเพื อถือเงินสดแทน
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ตามติดสถานการณ์โลก
อัพเดทสถานการณ์ไวรัส - จีนประกาศไวรัสระบาดเลยจุดสูงสุดไปแล้ว
● จีน - ทางการจีนประกาศว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศเลยจุดสูงสุดไปแล้ว
● อิตาลี - รายงายจํานวนผู้ติดเชือ 2651 ราย ปจจุบันอิตาลีมีผู้ติดเชือราว 15,000 คนและเสียชีวิตราว 1,000 คน
สถาการณ์การแพร่ระบาดในอิตาลียังคงน่าเปนห่วงโดยการเพิ มขึนของผู้ติดเชือยังอยู่ในระดับสูง ด้านปธน.
Giuseppe Conte สังให้มีการปดเมือง ปดร้านค้าทีไม่จําเปนยกเลิกกิจกรรมต่างๆเพื อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค
● สหรัฐ รัฐ New York ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากทีพบผู้ติดเชือกว่า 95 ราย และ 42 รายถูกรายงานว่า
ติดเชือในช่วง 1 วันทีผ่านมา ทังนีคาดว่าจํานวนผู้ติดเชือจะเพิ มขึนถึง 1,000 รายในสัปดาห์หน้า
● เกาหลีใต้ - มีการรายงานผู้ติดเชือรายใหม่น้อยลงที 114 ราย
● สเปน - เปนอีก 1 ในประเทศกลุ่มยุโรปซึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาด โดยล่าสุดพบผู้ติดเชือ 2,968
ราย และเสียชีวิต 84 ราย ล่าสุดทางการสเปนตัดสินใจปด 4 เมืองในแคว้นกาตาลุญญา ทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศ
ECB คงดอกเบียแต่เพิ มวงเงิน QE , เยอรมนีพร้อมจะใช้นโยบายการคลังขาดดุล
นโยบายการคลัง - เยอรมนีพร้อมจะละเมิดนโยบายการคลัง ยอมขาดดุลทางการคลังเพื อพยุงเศรฐกิจ
● นาง Angela Merkel ผู้นําเยอรมนี และทีมเศรษฐกิจ ระบุว่าพร้อมทีจะดําเนินนโยบายขาดดุลการคลัง ละเมิดวินัย
ทางการคลังทีเยอรมนีปฏิบัติมานาน เนืองจากเหตุการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นี ถือเปนกรณียกเว้น
● ปจจุบันรัฐบาลเยอรมนีมี Policy space หรือมีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างมาก เนืองจาก ปจจุบันระดับหนี
สาธารณะต่อ GDP ราว 50-60% โดยเยอรมนีสามารถใช้จ่ายได้อีก 5 หมืนล้านยูโร
● อย่างไรก็ตามรัฐบาลเยอรมนียังไม่ได้เปดเผยถึงรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีชัดเจน บอกเพี ยงจะ
ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจวงเงิน 2-3 หมืนล้านยูโร หรือราว 1% ของ GDP ภายในสัปดาห์หน้า
นโยบายการเงิน - ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่ลดดอกเบีย แต่เพิ มวงเงิน QE และออกวงเงินกู้ดอกเบียตํา
● ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงดอกเบียนโยบาย (Dopositary rate) ทีระดับ -0.5% สวนทางกับทีตลาดคาด
ว่าจะลดดอกเบียลงอย่างน้อย 10 bps
● ECB ได้ออกมาตรการเงินกู้ดอกเบียตํา (TLTRO) โดยกําหนดดอกเบียที -0.75% ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เพื อ
กระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้
● ECB ได้เพิ มวงเงินสําหรับโครงการการซือสินทรัพย์ (Asset Purchase Program) จํานวน 1.2 แสนล้านยูโร เพื อ
สนับสนุนสภาพคล่องในตลาดการเงิน
● นอกจากนีนาง Christine Lagarde ประธาน ECB ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลในกลุ่มยูโรโซนช่วยกันออก
นโยบายการคลังเพื อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนโยบายการเงินทีออกมาจะไม่ได้ผลเลย ถ้าหากไม่มีนโยบายการคลัง
ซึงถือว่าแตกต่างจากสมัยนาย Draghi ทีกล่าววว่า ECB will do whatever it takes
● นักวิเคราะห์จาก Deustche Bank ได้ประเมินว่านีเปนการตัดสินใจทีถูกแล้ว เพราะว่าการลดดอกเบียอาจจะไม่ใช่
นโยบายทีได้ผลอย่างตรงจุด และจะกระทบต่อกําไรของภาคธนาคาร แต่การใช้นโยบายเงินกู้ดอกเบียตํา และการ
เพิ มวงเงินซือสินทรัพย์นันมีความเหมาะสมมากกว่า (Appropriate and impressive)
Fed ยังอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนือง ด้าน DB คาด Fed ลดดอกเบีย 100 bps ภายในการประชุม 18 มี.ค.
● ตลาดหุ้น S&P500 สหรัฐปรับตัวลดลงเกือบ 10% เมือวานนี และตลาดหุ้นมีการปรับลดลงแรงจนต้องถูก
ประกาศใช้ circuit เปนครังที 2 ในสัปดาห์ ทังนีตลาดหุ้น S&P500 ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดแล้วกว่า 25% ซึง
ถือว่าตลาดหุ้นสหรัฐได้จบขาตลาด Bull Market ขณะทีนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส และสงครามราคานํามัน ทําให้ยังคงมีแรงเทขายเงินลงทุนออกจากสินทรัพย์เสียง
● เมือคืนนี Fed ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯเข้าสู่ระบบธนาคาร พร้อมกับเพิ มประเภทของ
หลักทรัพย์ในการซือพั นธบัตร โดย Fed จะทําการซือคืนพั นธบัตรระยะ 3 เดือน วงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์
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สหรัฐฯในวันนี และในวันพรุ่งนีจะทําการซือคืนพั นธบัตรระยะ 3 เดือนอีกครัง ในวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และซือคืนพั นธบัตรระยะสัน 1 เดือนวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน Fed จะซือคืนพั นธบัตรข้ามคืน (Daily Overnight Repo) ในวงเงิน 1.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ทุกวัน และจะซือคืนพั นธบัตรระยะ 2 สัปดาห์ในวงเงิน 4.5 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการดําเนินการสัปดาห์ละ 2
ครัง
ทังนี การแทรกแซงตลาดของ Fed ถือเปนวันที 2 ติดต่อกันและเปนครังที 3 ในสัปดาห์นี
Fed เตรียมอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเพิ มเติมในเดือนหน้า โดย Fed ประกาศเมือวานนีว่าจะเสนอวงเงินกว่า $
1.5 tn.เพื ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบผ่านวงเงิน Repo เพื อลดผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสที
เริมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทําให้สภาพคล่องในระบบตึงตัว ทังนียังคาดว่า Fed จะยังมีการเพิ มสภาพคล่อง
ผ่านทาง Repo และซือ Treasury bill ต่อเนืองเพื อกดดอกเบียไม่ให้ปรับตัวขึนแรง รวมถึงตลาดยังคงคาด
การณ์ว่า Fed น่าจะมีการลดดอกเบียเพิ มเติมอีก 50 bp ในปนี
นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank คาดว่า Fed จะลดดอกเบีย 100 bps ภายในการประชุมวันที 18 มี.ค. นี ทําให้
ดอกเบียลดลงเหลือ 0%

ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงเกิน -10% เมือวานนี รัฐบาลเตรียมจัดตังกองทุนหนุนหุ้นไทย
● เมือวานนีตลาดหุ้นไทย SET Index ปรับลดลง -10.8% มากกว่าตลาดหุ้นอืนๆ ในภูมิภาค หลังจากที WHO
ประกาศให้ COVID-19 เปนโรคระบาดทัวโลก และมีรายงานผู้ติดเชือในไทยเพิ มขึนจาก 59 รายเปน 70 ราย ส่งผล
ให้ตลาดหุ้นไทยต้องหยุดซือขาย 15 นาที เปนครังที 4 ในประวัติศาสตร์
● หลังจากทีหุ้นไทยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้ SET Index เทรดที 2020 P/E 12.8x ลงจากระดับ 15x ใน
ช่วงต้นป และเกือบเท่าระดับตอน Hamburger crisis ที P/E 11x และตอนนีราคาหุ้น Large-cap บางตัวเทรดที
Valuation ระดับตํากว่าช่วง Hamburger crisis เดือนก.ย. 2008 แล้ว
● การทีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมากกว่าตลาดหุ้นอืนๆ ในภูมิภาค เปนเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเผชิญกับ “Crisis of
Conﬁdence” เนืองจากนักลงทุนค่อนข้างผิดหวังกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจทีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 ของภาครัฐ
● อ้างอิงจากหนังสือพิ มพ์ Bangkok Post กระทรวงการคลังเตรียมพิ จารณาจัดตังกองทุนหุ้นเพื อหนุนตลาดหุ้น
ไทย ซึงรัฐบาลเคยจัดตังกองทุนหนุนหุ้นไทยมาแล้ว 4 คร้ง ดังนี
วันที

เหตุการณ์

จํานวนเงิน

รายละเอียด

พ.ย. 1987

Black Monday

1 พั นล้านบาท จากกระทรวงการคลัง

กองทุนนีมีอายุ 6 ป

พ.ย. 1992

ข่าวคดียักยอกทรัพย์ของธ.
กรุงเทพพาณิชยการ
จํากัด (มหาชน) (BBC)

พ.ค. 1997

วิกฤตต้มยํากุ้ง

5 หมืนล้าน จากกระทรวงการคลัง

เปนกองทุน “market rescue fund”

พ.ย. 2002

กองทุนวายุพัค

1 แสนล้านบาท จากการขายหน่วย
ลงทุนสู่สาธารณชน

มีวัตถุประสงค์เพื อหนุนตลาดทุน

1.5 หมืนล้านบาท (5 พั นล้านจากธ.กรุงไทย และ 1 หมืนล้านจากโบรกเกอร์
40 บริษัท)

By Wealth Manager Team TISCO Asset

เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวต
ั ป
ุ ระสงค์เพือใช ้ภายในองค์กรเท่านัน ข ้อมูลในรายงานนี บริษัทหลักทรัพย์จัดการทองทุน ทิสโก ้ จํากัด มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นทีปรากฏอยูในรายงานนีเป็ นเพียงกา
รนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันทีทีปรากฏในรายงานเท่านันซึงอาจเปลียนแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี
ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ
้ในทุ
ไปใช
กกรณี

