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Key Insight
● ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังเคลือนไหวผันผวนสูง - VIX Indexที 82.69 สูงกว่าป
2008
● ผลประชุม BoJ ปรับเพิ มวงเงินเข้าซือ ETF ใน REIT และ ตลาดหุ้น
● ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลดดอกเบียสู่ระดับ 0.75% ในการประชุมฉุกเฉินเมือ
วานนี
● อัพเดทสถานการณ์ไวรัส - ตัวเลขสหรัฐฯ และ ยุโรป แนวโน้มยังเพิ มต่อ
เนือง
● ก.ล.ต. เปดให้บลจ.เริมขายกองทุน SSF ได้ตังแต่วันที 1 เม.ย. 63
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-12.93% Nasdaq-12.32% ดัชนี S&P 500
-11.98% ตลาดยังคงปรับตัวลดลงแรง จากความ
กังวลการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หุ้นใน
กลุ่ม Real Estate (-16.55%), Financials(-13.99%
)และ Tech(-13.92%)เปนกลุ่มทีปรับตัวลดลงมาก
ทีสุด

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนทีผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -5.25%, ดัชนี DAX -5.31%
ตลาดปรับตัวลดลงหลังหลายประเทศในภูมิภาคเริม
ประกาศปดประเทศ โดยสเปนเปนประเทศล่าสุดที
ประกาศปดประเทศ 15 วันห้ามไม่ให้ประชาชนใน
ประเทศเดินทางหากไม่มีเหตุจําเปน นอกจากนันทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการแบนนักท่อง
เทียวต่างชาติมายังเปนเวลา 30 วัน ในขณะทีหลาย
ฝายเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษมีมาตรการทีเข้มงวด
ในการรับมือกับการแพร่ระบาด

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมือวานนีปรับตัวลดลง -7.34%
ปด 1,046.08 จุด จากความกังวลประเด็นแพร่
ระบาดทีเพิ มขึน จน Fed ต้องประกาศปรับลด
ดอกเบียฉุกเฉินและทํามาตรการ QE รอบใหม่
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 5.4 พั นล้านบาท ขณะที
นักลงทุนสถาบันซือสุทธิที 1.9 ล้านบาท
ค่าเงินบาทอ่อนค่าเช้านีอยู่ที 32.07 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีภาพรวม
ปรับตัวลดลง ตามทิศทาง
ตลาดสหรัฐฯทีปรับตัวลดลงแรง ตลาดหุ้นจีน
HSCEI ปรับตัว -0.38%, CSI300 -0.03% ขณะที
ตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospi ปรับตัว -1.15% และ
ตลาดหุ้นญีปุน ดัชนี Nikkei 225 +1.01%

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน -9.60% ปด 28.70 เหรียญต่อบาร์เรล
ซึงเปนระดับปดตําสุดตังแต่ ก.พ. 2559 หลังจาก
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปดตําสุดในรอบ 4 ป จากความ
กังวลในเรืองการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะ
เปนปจจัยกดดันเศรษฐกิจและความต้องการใช้นํามัน
ทังนีนลท.ยังคงจับตารายงาน สต็อกนํามันดิบทีจะ
เปดเผยในวันพรุ่งนี

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปรับตัวเพิ มขึน -1.99% สู่ระดับ
1,486.50 ดอลลาร์/ออนซ์ นลท.กลับมาเท
ขายทองคําและถือเงินสดเพิ มขึนหลังจากตลาดหุ้น
สหรัฐฯปรับตัวลดลงอย่างหนัก แม้ธนาคารกลางเฟด
จะมีการปรับลดอัตราดอกเบียฉุกฌฉินและอัดฉีดเม็ด
เงินผ่านการซือพั นธบัตรแล้วก็ตาม

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

ตามติดสถานการณ์โลก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังเคลือนไหวผันผวนสูง - VIX Indexที 82.69 สูงกว่าป 2008
● ตลาดหุ้นสหรัฐ S&P500 ปรับตัวลดลง 12% เมือวานนีลงมาทําจุดตําสุดที 2,386 จุด และการปรับลดลงแรง
ทําให้ตลาดถูก Halt เปนรอบที 3 ของเดือน
● ทังนีแม้ Fed จะมีการประกาศ Emergency cut จนดอกเบียนโยบายลงมาเหลือ 0-0.25% ซึงเปนระดับเดียวกับป
2008 รวมถึงมีการประกาศทํา QE เพิ มเติม แต่ตลาดไม่ตอบรับ โดยตลาดยังคงกังวลกับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสซึงถ้าหากควบคุมได้ช้าอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ Recession
● ด้านของตัวเลขผู้ติดเชือสหรัฐรายงานจํานวนตัวเลขผู้ติดเชือแล้วกว่า 4,500 คน และมีจํานวนผู้เสียชีวิต 87 คน
ขณะทีรัฐ New York, New Jersey and Connecticut ประกาศห้ามคนชุมนุมกันเกิน 50 คน
● ประธานาธิบดี Trump กล่าวว่าการระบาดของไวรัสน่าจะควบคุมได้เร็วสุดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. รวมถึงรัฐบาล
เตรียมประกาศปดบางพื นทีทีมีความเสียงในการแพร่ระบาดของไวรัส
● ราคาหุ้นApple และกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงแรง โดยราคาหุ้น Apple ปรับตัวลดลง 12% ขณะทีหุ้นในกลุ่ม
ธนาคารปรับตัวลดลง 14-19% ด้าน VIX index ปรับตัวเพิ มแตะระดับ 80 จุด
● อย่างไรก็ดี ด้านยอดสังซือ online ในสหรัฐฯมีแนวโน้มสูงขึน ล่าสุดบริษัท Amazon เปดรับพนักงานชัวคราว
จํานวน 100,000 คน
● ตลาดหุ้นเช้านีในโซนเอเชียปรับตัวในแดนบวก ขณะที Dow Jones Future ปรับตัวเพิ มราว 2% สถานการณ์
ตลาดในช่วงนียังคงมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะ Flows ยังคงไหลออกจากสินทรัพย์เสียงและกลับมาถือเงินสด
ผลประชุม BoJ ปรับเพิ มวงเงินเข้าซือ ETF ใน REIT และ ตลาดหุ้น
● เมือวาน BoJ ประชุมฉุกเฉินสรุปดังนี
○ ยังคงอัตราดอกเบียไว้ทีระดับเดิม -0.1%
○ ปรับเพิ มวงเงินเข้าซือ ETF จากเดิม 6 ล้านล้านเยนเพิ มเปน 12 ล้านล้านเยน และเพิ มวงเงินการเข้าซือ
REITs จากเดิม 90 ล้านล้านเยน เพิ มเปน 180 ล้านล้านเยน อย่างไรก็ดีการเพิ มดังกล่วเปน Upper
limit ดังนันการเข้าซือต่อเมือหากมีความจําเปน
○ ปรับเพิ มวงเงินเข้าซือตราสารหนีเอกชน และ commercial paper
○ ให้วงเงินกู้ดอกเบียตํากับธุรกิจทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทีอัตราดอกเบีย 0% อายุ 1 ป
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลดดอกเบียสู่ระดับ 0.75% ในการประชุมฉุกเฉินเมือวานนี
● ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ประกาศลดอัตราดอกเบียลง 50 bps สู่ระดับ 0.75% ซึงเปนระดับตําสุดเปน
ประวัติการณ์ในการประชุมฉุกเฉินเมือวานนี เพื อรับมือกับผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 การประกาศลดดอกเบียฉุกเฉินของ BOK ในครังนี ถือเปนครังแรกในรอบกว่า 10 ป ทีมีการประชุม
นอกหมายกําหนดการ และเหนือความคาดหมาย
● BOK ได้คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที 1.25% ไว้ตังแต่เดือนต.ค.ปทีแล้ว โดยในการประชุมครังล่าสุดเมือวันที 27
ก.พ. BOK ให้เหตุผลว่าถึงแม้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะรุนแรง แต่จําเปนต้องอาศัย
มาตรการสนับสนุนทีเจาะจงสําหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมากกว่าการเปลียนแปลงเพี ยงนโยบายการเงิน
อัพเดทสถานการณ์ไวรัส - ตัวเลขสหรัฐฯ และ ยุโรป แนวโน้มยังเพิ มต่อเนือง
● ทัวโลก - ผู้อํานวยการใหญ่ของ WHO ระบุว่า ขณะนีจํานวนผู้ติดเชือทัวโลกกว่า 170,000 ราย โดยมีผู้ติดเชือ
นอกประเทศจีนมากกว่า 83,000 ราย ซึงมากกว่าในประเทศจีนและผู้เสียชีวิต 6,400 ราย
● จีน - สถานการณ์โดยรวมดีขึนมาก ล่าสุดรายงานผู้ติดเชือเพิ มขึนเพี ยง 21 ราย โดยจํานวน 20 รายเปนผู้ทีเดิน
ทางมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชือทังหมด 80,881 ราย
● สหรัฐฯ - จํานวนผู้ติดเชือยังเพิ มขึนต่อเนืองล่าสุดอยู่ที 4,667 ราย เพิ มขึน 987 ราย ขณะทีมีผู้เสียชีวิต 87 ราย
ล่าสุด สหรัฐฯเริมทดสอบวัคซีนต้าน COVID-19 กับคนครังแรกในวันนี เริมจากผู้ปวย 45 คนแรก อายุระหว่าง
18-55 ป โดยการเคลือนไหวในครังนีของรัฐบาลสหรัฐฯ มีขึนหลังจากสือของเยอรมนีรายงานว่า สหรัฐเสนอเงิน
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

จํานวนมากให้กับบริษัทยาชีวภาพของเยอรมนีทีมีชือว่า บ.Curevac เพื อขอให้สหรัฐฯเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ได้
เพี ยงประเทศเดียว อย่างไรก็ตามทางบ.ได้มีการปฏิเสธข้อเสนอนีไป
● อิตาลี - มีผู้ติดเชือเพิ มขึนต่อเนืองเช่นกัน ล่าสุดมีผู้ติดเชือรายใหม่ 3,233 ราย รวมผู้ติดเชือทังสิน 27,980 ราย
และมีผู้เสียชีวิต 2,158 ราย
มาตรการเพิ มเติมประเทศในแถบอาเซียน
● มาเลเซีย - รัฐบาลประกาศปดประเทศชัวคราวตังแต่วันที 18 มี.ค. จนถึงสินเดือนนี เพื อควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 หลังมีผู้ปวยในประเทศพุ ่ งเปนกว่า 500 คน
● ฟลิปปนส์ - ประกาศไม่ให้ซอขายตลาดหุ
ื
้น พั นธบัตร อัตราแลกเปลียน ตังแต่วันนีและยังไม่มีกําหนดเปด
● ไทย - รัฐบาลยกระดับการปองกันโดยการให้ปดสถานทีแหล่งชุมนุมของคนจํานวนมาก อย่างเช่น มหาวิทยาลัย
โรงเรียน สนามกีฬา แลละโรงภาพยนตร์ โดยให้เริมตังแต่ 18 มี.ค. เปนต้นไป นอกจากนียังสังยกเลิกวันหยุด
สงกรานต์ ในวันที 13-15 เม.ย. ออกไปก่อน เพื อเพิ มระยะห่างทางสังคม และลดการเคลือนย้ายคนทังในประเทศ
และออกนอกประเทศ
● บรูไน - สังห้ามให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศตังแต่วันที 16 มี.ค. ยกเว้นเพื อไปรับการรักษาทางการแพทย์
ฟงคําตัดสินของศาล หรือการศึกษาต่อเท่านัน และในทุกกรณีต้องได้รับอนุมัติจากสํานักนายกรัฐมนตรีก่อน
ก.ล.ต. เปดให้บลจ.ยืนจัดตังกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริมขาย 1 เม.ย.63
● ก.ล.ต. ร่วมประชุมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื อหารือเกียวกับรายละเอียดของกองทุนรวมเพื อการออม
(Super Saving Fund: SSF) โดยระบุว่า กลต.เปดให้บลจ.ต่างๆสามารถจดทะเบียนกองทุน SSF ได้แล้ว และจะ
สามารถเปดให้ซอขายได้
ื
ในวันที 1 เม.ย. 2563 นีเปนต้นไป
● กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนนีจะมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจาก
วงเงินหักลดหย่อนกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่ต้องนําไปรวมกับเพดานวงเงินหักลดหย่อนกองทุนเพื อการ
เกษียณทังหมด
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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

