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GLOBAL X ETFs RESEARCH 

 

รายงานเกีย่วกบัภาคธรุกจิของจนี: Q4 2020 

 
 

รายงานภาคธุรกจิของจนีของ Global X: สามารถดขูอ้มลู Q4 2020 ได ้ทีน่ี ่

รายงานดังกลา่วใหข้อ้มลูเชงิลกึระดับมหภาค และเจาะจงเป็นรายกลุม่ในสบิเอ็ดภาคธุรกจิหลักในตลาดทนุของจนี 

 

ในไตรมาสทีส่ีข่องปี 2020 เศรษฐกจิของจนียังคงฟ้ืนตัวอยา่งแข็งแกรง่ 

โดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิยังคงสรา้งแรงผลักดันอย่างตอ่เนือ่ง หลังจากการขยายตัวมาสามไตรมาส การบรโิภค 

ผลผลติภาคอตุสาหกรรม และการลงทนุเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมโีรงงานจ านวนมากกลับมาเปิดด าเนนิการ 

และผูบ้รโิภคยังคงใชจ้่ายมากขึน้จากการทีธุ่รกจิเริม่เปิดด าเนนิการใหมอ่ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

การผลติภาคอตุสาหกรรมฟ้ืนตัวในชว่งตน้ปี 2020 แตยั่งคงเพิม่ขึน้ตลอดทัง้ปี 

และไตสู่ร่ะดับสงูสดุในรอบสองปีภายในเดอืนพฤศจกิายน การลงทนุในสนิทรัพยถ์าวรปรับตัวดขีึน้ตลอดไตรมาสที ่4 

ในขณะทีอ่ัตราวา่งงานในเขตเมอืงก็ลดลงเป็นเดอืนทีส่ีต่ดิตอ่กัน ในเดอืนพฤศจกิายน 

ซึง่บง่บอกถงึการฟ้ืนตัวโดยตอ่เนือ่งของเศรษฐกจิในปี 2021 

 

ภายในประเทศจนี 

สบิภาคเศรษฐกจิจากทัง้หมดสบิเอ็ดภาคเศรษฐกจิทีส่ าคัญในจนีสรา้งผลตอบแทนเชงิบวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในไตรมาสที ่

4 ของปี 2020 ยกเวน้อสังหารมิทรัพยซ์ ึง่เป็นภาคธุรกจิเดยีวทีใ่หผ้ลตอบแทนเชงิลบ 

ซึง่สอดคลอ้งกับผลการด าเนนิงานในไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่3 

โดยทีส่บิภาคธุรกจิจากสบิเอ็ดภาคใหผ้ลลัพธเ์ป็นบวกเชน่กัน 

แตด่ว้ยภาคพลังงานและการเงนิทีต่ดิลบท าใหผ้ลประกอบการรายไตรมาสตดิลบตามล าดับ 

เฉพาะในไตรมาสแรกของปี 2020 จนีมกีารหดตัว เมือ่ 11 ภาคธุรกจิดิง่ลงทา่มกลางการระบาดครัง้แรกของ COVID-

19 ในแง่ของผลตอบแทนโดยรวมในดัชน ีMSCI China นัน้ ภาคบรกิารการสือ่สารถอืวา่มบีทบาทโดดเดน่ทีส่ดุ 

เนือ่งจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิของจนียังคงตอ้งอาศัยการทีบ่รษัิทจ านวนมากยังคงอนุญาตใหพ้นักงานท างานจาก

ทีบ่า้นได ้

 
การกระจายตวัระหวา่งภาคธุรกจิของจนีและสหรฐัฯ ยงัคงเป็นปกต ิ

 

ในไตรมาสที ่4 ดัชนี MSCI China (MXCN) และดัชน ีS&P 500 (SPX) ยังคงปรับตัวขึน้ 

โดยเมือ่สิน้สดุไตรมาสเพิม่ขึน้ 11.31% และ 11.50% ตามล าดับ ในชว่ง Q4 

ภาคธุรกจิของจนีในปีนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึผลตอบแทนทีก่ระจายทีย่อดเยีย่มซึง่เกดิเป็นครัง้ทีส่อง 

เมือ่เทยีบกับภาคธุรกจิของสหรัฐอเมรกิา ซึง่ก็สอดคลอ้งกับรปูแบบทางประวัตศิาสตร ์การกระจายของภาคธุรกจิคอื 

ความแตกต่างระหวา่งภาคธุรกจิซึง่มผีลการด าเนนิงานดทีีส่ดุและแย่ทีส่ดุในแตล่ะประเทศ ในประเทศจนี 

การกระจายนีอ้ยูท่ี ่32.01% ในไตรมาสที ่4 ในขณะทีข่องสหรัฐอเมรกิาจะอยูท่ี ่29.13% แมว้า่โดยทั่วไปแลว้ 

การกระจายของภาคธุรกจิในจนีจะสงูกวา่ในสหรัฐฯ ก็ตาม แตก่ารกระจายตัวในจนีมักจะกวา้งกวา่อัตรา 32.01% 

ทีส่ังเกตไดใ้นไตรมาสที ่4 

 

 

การกระจายของภาคธุรกจิ ( % ผลตอบแทนรวม Q4) 
ทีม่า: Global X ETFs Bloomberg ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2020 

 ผลตอบแทนเฉลีย่ 
รายภาคธรุกจิ Q4 

การกระจายของ 
ผลตอบแทนรายภาคธรุกิ

จ Q4 

ผลตอบแทนเปรยีบเทยีบใน Q4 
หุน้ขนาดใหญข่องจนี เทยีบกบั 

S&P 500 

จนี 15.60 32.01 11.31 

สหรัฐฯ 12.89 29.13 11.55 

หมายเหต:ุ จดุขอ้มลูแสดงถงึความแตกตา่งของผลตอบแทน ระหวา่งภาคธรุกจิซึง่มผีลประกอบการสงูสดุและต า่สดุในจนีและสหรัฐฯ 
คา่เฉลีย่หมายถงึ คา่เฉลีย่ของผลตอบแทนทัว่ไปของแตล่ะภาคธรุกจิของดชันี MSCI China Sector (รายธรุกจิ) และดชัน ีMSCI 
China Large Cap (หุน้ขนาดใหญ)่ ตลอดจนดชัน ีS&P 500 และ S&P US ในเฉพาะภาคธรุกจิ 

เขยีนโดย: 

Chelsea Rodstrom 
นักวเิคราะหป์ระจ าสถาบันวจัิย 

วันที:่ 15 ม.ค. 2020 
หัวขอ้: จนี 

 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
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การเปรยีบเทยีบและความแตกตา่งของผลการด าเนนิงานของภาคธุรกจิสหรฐัฯ และจนี 

 
ในแผนภมูดิา้นลา่งเราจะแสดงผลการด าเนนิงานของภาค GICS ของจนี 11 ภาคธุรกจิ 

รวมทัง้ดัชนภีาคธุรกจิของสหรัฐฯ 

 

 

ผลการด าเนนิงานทีแ่สดงคอืผลการด าเนนิงานในอดตี โดยพจิารณาจากผลตอบแทนของดัชนทีี ่ETF 

ของภาคธุรกจิตดิตามและไมร่ับประกันผลลัพธใ์นอนาคต ผลตอบแทนการลงทนุและมลูคา่เงนิตน้ของการลงทนุจะผันผวน 

ดังนัน้เมือ่ขายหุน้ของนักลงทนุอาจมมีลูคา่มากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ตน้ทนุเดมิ 

และผลการด าเนนิงานในปัจจุบันอาจต ่ากวา่หรอืสงูกวา่ประสทิธภิาพทีน่ าเสนอ  

 

ภาคธุรกจิสนิคา้เพือ่ผูบ้รโิภคเป็นตวัขบัเคลือ่นผลประกอบการ 

 
ในชว่งไตรมาสที ่4 ภาคธุรกจิสนิคา้ฟุ่ มเฟือย ขอ้มลูเทคโนโลย ีวัตถุดบิ 

และสนิคา้จ าเป็นเพือ่การบรโิภคใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกวา่ดัชน ีMSCI China 

เนือ่งจากผูบ้รโิภคชาวจนีมคีวามมั่นใจจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

ซึง่สะทอ้นไดจ้ากขอ้มลูการจา้งงานทีด่ขี ึน้ ภายในภาคธุรกจิส าหรับผูบ้รโิภคในประเทศจนี 

บรษัิทอคีอมเมริซ์มสีว่นเกือ้หนุนเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากผูบ้รโิภคยังคงมกีารพึง่พาแพลตฟอรม์ออนไลนเ์พิม่ขึน้ 

เพือ่ซือ้สนิคา้และสั่งอาหารทีม่บีรกิารสง่ถงึบา้น ทา่มกลางความพยายามของธุรกจิตา่ง ๆ 

ทีจ่ะกลับมาเปิดด าเนนิการอกีครัง้  

 

ซึง่ยังคงเป็นปัจจัยทีม่สีว่นในผลตอบแทนทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคธุรกจิสนิคา้ฟุ่ มเฟือยทัง้ในสหรัฐฯ และในจนีเองก็ตาม 

อยูใ่นกลุม่คา้ปลกีสนิคา้รถยนตซ์ ึง่ฟ้ืนตัวไดย้ากหลังจากครึง่ปีแรกทีย่ากล าบาก 

โดยเฉพาะการซือ้สนิคา้ขนาดใหญท่ีช่ะลอตัวลงเนือ่งจากความลังเลของผูบ้รโิภค 

และในขณะทีผ่ลการด าเนนิการของภาคธุรกจิสนิคา้ฟุ่ มเฟือยในสหรัฐฯ น าโดยภาคธุรกจิยอ่ยประเภทรา้นอาหาร 

เชน่กันภาคธุรกจิในจนีเองซึง่ก็ไดรั้บประโยชนจ์ากการเตบิโตของสนิคา้เครือ่งแตง่กาย และยอดขายสนิคา้ฟุ่ มเฟือย 

โดยมคีวามพยายามทีจ่ะกลับมาเปิดธุรกจิใหมเ่พือ่ใหผู้ค้นกลับมาตดิตอ่กันไดเ้ชน่เดมิอกีครัง้ 

 

แมจ้ะมผีลการด าเนนิงานในเชงิบวกในทัง้สองประเทศ 

แตภ่าคสนิคา้ฟุ่ มเฟือยของผูบ้รโิภคของจนีกลับเพิม่ผลตอบแทนของคูค่า้ในสหรัฐฯมากกวา่สามเทา่ 

และสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานมากกวา่ 10% ในขณะทีภ่าคธุรกจิของสหรัฐฯ 

สรา้งผลตอบแทนต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมากกวา่ 3%

จนีเทยีบกบัสหรฐัฯ ผลประกอบการรายภาคฯ Q4 2020 
ทีม่า: Bloomberg ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2020 จดุขอ้มลูแสดงถงึผลตอบแทนของดัชนทีีต่ดิตามโดย ETF 

ของภาคและดัชนมีาตรฐาน MSCI China (MXCN) และ S&P 500 (SPX) 

จนี สหรัฐฯ MSCI China SPX 
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ภาคธุรกจิของจนีซึง่มผีลประกอบการทีไ่มด่ ี

 
ภาคธุรกจิซึง่มปีระสทิธภิาพต ่ากวา่ในตลาดทีก่วา้งขึน้ทัง้ในสหรัฐฯ และจนี ไดแ้ก ่ภาคสาธารณูปโภค การดแูลสขุภาพ 

และอสังหารมิทรัพย ์

 

ภาคอสังหารมิทรัพยข์องจนีมกีารเตบิโตตดิลบเล็กนอ้ยในไตรมาสที ่4 โดยมผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่ดัชนี MSCI 

China ประมาณ 20% ทา่มกลางความหว่ันเกรงว่าภาคอตุสาหกรรมจะรอ้นเกนิไป 

และการกลับมาของฟองสบูอ่สังหารมิทรัพย ์

 

ในขณะทีภ่าคสาธารณูปโภคมผีลการด าเนนิงานต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน แตภ่าคนียั้งคงไดใ้หผ้ลตอบแทนมากกวา่ 15% 

ส าหรับแตล่ะไตรมาสในประเทศจนี ซึง่บง่ชีถ้งึผลการด าเนนิงานทีด่กีวา่ในภาคธุรกจิสนิคา้ฟุ่ มเฟือย 

และภาคธุรกจิขอ้มลูเทคโนโลยสีงูขึน้อยา่งโดดเดน่ 

และน าไปสูผ่ลตอบแทนโดยรวมของตลาดทีส่งูขึน้เมือ่เทยีบกับหุน้ปลอดภัย (defensive sector) 

 

สดุทา้ย การชะลอตัวลา่สดุของภาคธุรกจิการดแูลสขุภาพ ซึง่ถงึแมว้า่ผลตอบแทนยังคงเป็นบวก 

อาจเป็นผลมาจากผลการด าเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่ในชว่งไตรมาสกอ่นหนา้ของปีนี ้เนือ่งจากกลุม่นีป้รับตัวเพิม่ขึน้ 

57.30% ในปี 2020 ซึง่มผีลตอบแทนสงูกวา่ผลตอบแทนของดัชน ีMSCI China มากกวา่ 15% ในชว่งเวลาเดยีวกัน 

 

บทสรปุ 

 
หลังจากหนึง่ปีเต็มทีแ่สนจะยาวนาน ซึง่โรคระบาดไดโ้จมตหีลายภาคสว่นของเศรษฐกจิโลก COVID-19 
ยังสง่ผลตอ่การปรับเปลีย่นแนวโนม้เศรษฐกจิโลกอกีดว้ย ผลการด าเนนิงานในตลาดโลกรวมถงึเศรษฐกจิหลัก ๆ 
เชน่สหรัฐฯ และจนี ภาคสว่นตา่ง ๆ ในตลาดเหลา่นีไ้ดร้ับผลกระทบจากการฟ้ืนตัวอยา่งมอีปุสรรค 
ในรปูแบบทีไ่มส่ม ่าเสมอ และมคีวามแตกตา่งอยา่งมากจากผลการด าเนนิงานในอดตีในชว่งหลายไตรมาสทีผ่า่นมา 
ดังทีเ่ราเห็นตลอดปี 2020 การตอบสนองทางเศรษฐกจิแบบผสมผสานและการฟ้ืนตัวจาก COVID-19 
นัน้เป็นเรือ่งยากทีว่างแผนและจัดการโดยไมม่กีารตดิตามอยา่งใกลช้ดิ และปรับความเสีย่งของภาคสว่นใหเ้หมาะสม 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ 
จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป หรอืจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
ตลาดเกดิใหมเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกับปัจจัยเดยีวกันตลอดจนความผันผวนทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง 
หลักทรัพยซ์ ึง่มุง่เนน้ไปทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่แหง่เดยีว และการลงทนุทีเ่จาะจงเฉพาะอาจมคีวามผกผันสงูขึน้  
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