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ประจาเดือนตุลาคม 2563
ลงทุนอะไรดี ถ้ามีเงิ นเย็นๆ
สภาพเศรษฐกิจการเงินการค้าในปี น้ี ทาให้คนทีพ่ อมีเงินออมเงินลงทุน กระอักกระอ่วนใจเป็ นทีส่ ุด คนทีเ่ คยออมแบบสบาย
ใจ ในเงินฝากหรือกองทุนตราสารหนี้ ก็ชกั ไม่สบายใจ เพราะผลตอบแทน 0.25ถึง0.50% มันทาร้ายจิตใจเกินไป ส่วนคนทีใ่ จถึง และเคย
ลงทุนในตลาดหุน้ ก็มาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ และเกิดโควิดกระหน่ าGDPไทยทรุดแรงเกือบทีส่ ุดในโลก ราคาหุน้ ไทยก็ตกต่า
ลงประมาณ20% ในปี น้ี ในขณะทีเ่ รื่องโควิดรอบโลก ก็ยงั ต้องลุน้ กันยาวๆว่าจะลดระดับการระบาดเมื่อไร จะได้วคั ซีนทีท่ ดสอบสาเร็จ
จริงๆเมื่อใด
เหลียวหน้าไปมา มีเพียงทองคาเท่านัน้ ทีใ่ นปี น้ี สามารถสร้างผลกาไรเบิม้ ๆ 30% แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่กไ็ ม่ทนั ได้ซ้อื
เอาไว้ก่อนทีจ่ ะขึน้ มา ครัน้ จะซื้อตอนนี้ ก็เห็นเดีย๋ วขึน้ เดีย๋ วลงเเถว 28,000 ถึง 29,000 ผมคิดว่า คนอยากซื้อก็ไม่ค่อยกล้า
เหมือนกัน ส่วนใหญ่มกั จะมั ่นใจ โดดเข้าใส่ ตอนกาลังวิง่ ขึน้ ไปแบบต่อเนื่องมากกว่า
วันนี้ทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ขอให้ขอ้ คิดมุมวิเคราะห์เพิม่ เติมแก่ท่านผูม้ เี งินเย็นประกอบการตัดสินใจกับเงิน
ลงทุน ดังนี้ครับ
ต.ค.-พ.ย. 63 นี้มเี รื่องใหญ่ๆ ให้ตอ้ งจับตาว่าจะออกทางบวกหรือลบต่อการลงทุน เช่น
• ความคืบหน้าหรือไม่คบ
ื หน้าเรื่องแก้รฐั ธรรมนูญ ขณะทีม่ อ็ บกาลังจะมาทวง หุน้ ไทยน่าจะขยับลงบ้าง
• การระบาดของโควิดทัวโลก
่
ตัวเลขรายวันขยับขึน้ เป็ นวันละ3แสนคน ในขณะทีไ่ ทยอาจต้องเริม่ แง้มประตูรบั นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ เพื่อบรรเทาผลลบทีม่ ตี อ่ ภาคท่องเทีย่ ว การระบาดในไทยจะเป็ นอย่างไรต่อไป
• การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึง่ หากไบเดนชนะ อาจมีผลกระทบตลาดหุน
้ สหรัฐ จากมาตรการขึน้ ภาษีนิตบิ ุคคล โอกาส
นี้ คงเป็ นของทองคาทีจ่ ะขึน้ ได้ ยามหุน้ โลกไม่ค่อยดี
• GDP ไตรมาส3 และ งบการเงินไตรมาส3ของหุน
้ ไทยจะประกาศในเดือนพ.ย. ซึง่ คงจะออกมาต่ากว่าปี ก่อนทัง้ คู่ ไม่น่าจะเป็ น
ข่าวดีกบั หุน้ ครับ
• หากหุน
้ ยังไม่ฟ้ื นตัวในต.ค.-พ.ย. เสียก่อน ผมคิดว่า ธ.ค.น่าจะเป็ นช่วงเวลาทีเ่ ป็ นไปได้ ในการฟื้ นขึน้ ไปบ้าง เนื่องจากผ่าน
ปั จจัยลบต.ค.-พ.ย.ไปจนพอแล้ว และมาตรการช้อปดีมคี นื ของรัฐบาล ให้มวี งเงินซื้อเพื่อลดหย่อนรายได้ก่อนภาษีคนละ
30,000 บาท มีผลสิน้ สุดในเดือนธ.ค. ซึง่ รัฐคาดว่าจะมีเม็ดเงินรวมตลอด 2 เดือนประมาณกว่าแสนล้านบาท ผมคาดว่า การ
จับจ่ายใช้สอยของผูค้ น คงต้องเร่งหนักหน่อยในเดือนธ.ค. บรรยากาศการค้าคงดูดขี น้ึ บ้างเสริมบรรยากาศตลาดหุน้ ได้
พอสมควร
• สาหรับคนทีม
่ เี งินเย็น ทีแ่ ม้จะไม่มคี วามจาเป็ นรีบใช้กต็ าม แต่ดว้ ยปั จจัยใหญ่ทม่ี คี วามไม่แน่นอนจานวนมาก ผมคิดว่า ยังควร
ต้องยอมฝากเงินหรือออมในกองทุนพันธบัตร ได้ดอกเบีย้ น้อยๆเป็ นหลักไปก่อนประมาณ 55-60%
• ทองคา แม้มรี าคาไม่แน่ นอน ขณะนี้ราคาต่ากว่า 28,000 บาท แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอ่อนแอ และการมีปัจจัยเสีย
่ง
การเมืองในประเทศ ทองคาเป็ นสิง่ รองรับความเสีย่ งทัง้ มวลทีห่ ากเกิดขึน้ ผมยังแนะนาให้มอี ยู่ 15% เท่ากับทีแ่ นะนาไว้เมื่อ
มิ.ย. 63
• หุน
้ และหรือกองทุนหุน้ เดิมผมแนะนาให้มหี นุ้ ไทย 15% และกองหุน้ ต่างประเทศ 10% ไว้เมื่อมิ.ย. 63 ขณะนี้หนุ้ ไทยลงมา
พอสมควร หากช่วง กลางต.ค-พ.ย.นี้ SET Index ลดลงไปอยูท่ ่ี 1250-1200 จุด ก็เป็ นจุดทีแ่ นะให้น้าหนักหุน้ ไทยเพิม่ เป็ น
20% เพื่อรอการฟื้ นตัวช่วงปลายปี หรือปี 64
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•

•
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หากซื้อหุน้ รายตัว มีความเสีย่ งมากกว่าซื้อกองทุนหุน้ ดังนัน้ หากไม่ใช่คนทีเ่ ชีย่ วชาญการลงทุน ผมแนะนาให้ใช้ลงทุนกองทุน
รวม มีทงั ้ กองทุน SET50 หรือกองทุนทีเ่ ลือกเฟ้ นหุน้ ใน Theme ต่างๆให้เลือก มีค่าบริหารบ้าง
หากอยากซื้อเป็ นรายตัว แนะนาให้เข้าดูขอ้ มูลทีส่ มาคมนักวิเคราะห์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบทวิเคราะห์ทาง
ปั จจัยพืน้ ฐาน ไว้ให้ดฟู รีกว่า 250 หุน้ อยู่ในเว็บไซต์ของ settrade.com ทาง Link นี้
ครับ https://www.settrade.com/settrade/iaaConsensus
หุน้ ทีน่ ักวิเคราะห์แนะนาให้ลงทุน มีทงั ้ หุน้ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสาร ชิน้ ส่วนอิเล็กโทรนิกส์หนุ้ ธนาคาร เป็ นต้น
ท้ายนี้ เชิญชวนอบรมวิชากับสมาคมฯ เรื่อง เทคนิคการร่วมงาน IR กับนักวิเคราะห์ 21 ต.ค., การวิเคราะห์งบวันที่ 31
ต.ค. หัวเรื่องละ 800 บาท โทร 02-009-9292 ต่อ 3716

พบกันอีกทีเดือนพ.ย.ครับ (สมบัติ นราวุฒชิ ยั ต.ค. 63)

