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Key Insight
● กลุ่ม Mega Trend ระยะสั้นยังผันผวนสูง แต่ระยะกลาง - ยาว ปัจจัยพื้ นฐานไม่ได้
่ นแปลง
เปลีย
● ผลการสืบสวนการโจมตีทางไซเบอร์ Colonial Pipeline เป็นการกระทำของกลุ่มแฮกเก
อร์ในรัสเซีย
้ ับตารัฐบาลจีนจะเข้า
● ตัวเลขดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของจีนเดือน เม.ย.กลับมาเร่งตัว - จากนีจ
มาควบคุมราคา
● FDA อนุมัติวัคซีน Pfizer&BiONtech แบบฉุกเฉินให้สามารถใช้กับเด็กวัย 12-15 ปี ได้แล้ว
่ โลกระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพั นธุ์ B.1.617 ในอินเดีย
● WHO เตือนทัว
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปรับตัวลง ดัชนี
Dow Jones -0.1% S&P 500 -1.04% และ
Nasdaq -2.55% กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ Tech
-2.53% และ Consumer Discretionary -1.95%
กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดคือ Utilities +1.02%
Consumer Staples +0.77%

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี
Eurostoxx 50 -0.27% ดัชนี DAX ของเยอ
รมนี +0.0049% ตลาดหุ้นปรับตัวผสม หลังนักลงทุน
ยังจับตาการตัวเลขเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขยายตัวน้อย
กว่าที่คาด สะท้อนเศรษฐกิจที่ฟนตั
ื้ วอย่างชะลอตัว

ไทย
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ SET ปรับตัวเพิ่ มขึ้นต่อ
จากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง , ราคาน้ำมัน
หนุนหุ้นกลุ่มปิโตร และการเก็งกำไรในหุ้นงบดี
อย่างไรก็ตามหุ้น TIDLOR ซึ่งเข้าตลาดเป็นวันแรก
ดึงสภาพคล่องจากตลาดไปเป็นจำนวนมาก เป็น
ปัจจัยกดดันตลาดให้ปิดบวกเพี ยงเล็กน้อย
นลท.ต่างชาติขายสุทธิที่ -3,232.54 ล้านบาท
ส่วน ส่วนสถาบันขายสุทธิที่ -1,869.06 ล้านบาท
ค่าเงินบาท เช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 31.13 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัว
ลดลง ตามทิศทาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังหุ้นลุ่มเทคฯ ปรับตัวลดลงเมื่อ
คืนนี้ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัว
-2.28% ดัชนี HSCEI -2.38% และ CSI 300 -0.46%
ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi -1.47%

สินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน
น้ำมัน WTI +0.03% ปิดที่ 64.92 ดอลลาร์/
บาร์เรล แรงหนุนจากข่าวท่อส่งน้ำมัน
Colonial ในสหรัฐถูกโจมตีทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม
ราคาน้ำมันยังเผชิญกับปัจจัยกดดันจากรายงานที่ว่า
สหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจายกเลิก
มาตรการคว่ำบาตร

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ
ทองคำ +0.34% ปิดที่ 1,8317.60 ดอลลาร์/
ออนซ์ เป็นระดับปิดสูงสุดนับตัง
้ แต่วันที่ 10
ก.พ. 2564 แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า และ
การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพั นธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ

ตามติดสถานการณ์โลก
กลุ่ม Mega Trend ระยะสั้นยังผันผวนสูง แต่ระยะกลาง - ยาว ปัจจัยพื้ นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง
● การปรับฐานของหุ้นในกลุ่ม Mega Trend วานนี้มาจากปัจจัย 1. แรงขายทาง technical ภายหลังราคา ETF และ
หุ้นที่เกี่ยวข้องต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน 2. ตลาดกังวลอัตราเงินเฟ้อที่จะรายงานในคืนวันพุ ธ (consensus คาด
+3.6% YoY) 3. การเปลี่ยนกลุ่มเก็งกำไรไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักร (วานนี้ กลุ่ม Real Estate, Industrial และ
Energy ยังปรับตัวเพิ่ มขึ้น ขณะที่กลุ่ม Technology -2.5%)
● ความเห็นของเรา:
ระยะสัน
้ กลุ่ม Mega Trend จะยัง underperform เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มวัฏจักร ปัจจัยโดยรวมยังคงกดดัน
อาทิ รายงานอัตราเงินเฟ้อที่จะเร่งขึ้นชัว่ คราวในช่วง Q2 ถึง Q3/21 ซึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำ และ อุปสงค์สินค้า
ที่เพิ่ มอย่างรวดเร็วภายหลังเปิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ (pent up demand) , ความกังวลที่ Fed จะเริ่มส่งสัญญาณ
ลด QE รวมถึง รัฐบาลสหรัฐฯจะเริ่มพิ จารณาการปรับขึ้นภาษี
อย่างไรก็ดี หากดูจากผลดำเนินใน Q1/21 และ guide line ของผู้บริหารโดยภาพรวมหลายบริษัทรายได้ยังคง
เติบโตได้ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก และ อาจจะชะลอลงในครึ่งปีหลังบ้างจากฐานการคำนวณที่สูงในปี 2021
ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มนวัตกรรมจะยังคงสร้างผลการดำเนินงานได้ดีในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า
● TGENOME - ARKG
○ เรายังคงเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น จะทำให้ต้นทุนในธุรกิจด้าน Genomics ต่ำลง จนสามารถ
Mass Adoption ได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เริ่มสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานของบริษัท
○ เช่น Exact Sciences - ประกาศงบ Q1/2021 ออกมาดีกว่าคาด มีรายได้ $402.1 m เพิ่ มขึ้น +15.6% YoY
โดยหลักๆ รายได้มาจากผลิตภัณฑ์ Cologuard เป็นชุดตรวจคัดกรองดีเอ็นเอในอุจจาระเพื่ อตรวจหา
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่มียอดขายเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจุดเด่นคือ cost ในการตรวจถูกกว่าแบบเก่าและตรวจ
ได้แม่นยำกว่า สามารถตรวจพบตัง
้ แต่ระยะที่ 1-2 ซึ่งถ้าตรวจเจอ 9 ในสิบคนรักษาหายได้ครับ
○ REGENERON - ประกาศงบ Q1/2021 ออกมามีรายได้ เพิ่ มขึ้น 38% YoY โดยยอดขายหลักๆมาจากตัวยา
2 ตัว ที่เริ่มติดตลาดในสหรัฐฯ คือ Eylea(รักษาอาการจอประสาทตาเสื่อม) Dupixent(รักษาโรคผื่น
ภูมิแพ้ ผิวหนัง)
้ นี้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาจาก sentiment ของตลาด ในขณะที่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงนวัต
○ ทัง
กรรมการรักษาใหม่ๆยังคงพั ฒนาต่อเนื่อง จึงสามารถถือเพื่ อลงทุนในระยะกลาง-ยาวยังคงเป็นกลยุทธ์
จากนี้
● TNEXTGEN - ARKW
○ ปัจจัยพื้ นฐานหุ้นที่อยู่ในกองทุน ARKW ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า
○ เช่น Tesla ที่ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดมีกำไรเป็นไตรมาสที่ 7 ติดต่อกันและมีกำไรสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ $438 ล้านเหรียญ, รายได้เติบโตสูงถึง 74% และแนวโน้มนโยบายของสหรัฐ ฯ และทุก
ประเทศทัว่ โลกมุ่งเน้นไปที่การผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทำให้เป็นโอกาสในการเติบโตมากขึ้น
อีกของ Tesla
○ หรือบริษัท Square ที่เป็นบริษัท Fintech ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเป็น Trend ของโลกที่จะเข้ามา
แทนที่โลกการเงินและการทำธุรกรรมแบบเดิม โดยบริษัทมีรายได้ในไตรมาสล่าสุด $5.06 billion เพิ่ มขึ้น
ถึง+266% YoY
○ โดยกองทุน TNEXGEN ยังคงเหมาะกับการลงทุนเพื่ อหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่
เชื่อว่านวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตต่อจากนี้
●

TNEWENGY - PBW
○ อุตสาหกรรม Clean Energy ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต จากความต้องการ
พลังงานสะอาดที่เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าและ Solar Power ซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์
สำคัญสำหรับบ้านในปัจจุบัน
○ รัฐบาลทัว่ โลกต่างหันมาให้ความสำคัฐกับพลังงานสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐ ฯ ปธน. Joe Biden ได้
ออกมาประกาศนโยบายมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 100% (Carbon-free

●

electricity) ภายในปี 2035 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลให้อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรม Clean
Energy เพิ่ มขึ้นกว่า 4 เท่า หรือ 900,000 ตำแหน่ง
้ ปธน. Joe Biden ยังได้กล่าวว่ารัฐบาลจะติดตัง
้ Charging Station กว่า 500,000 จุดตาม
○ นอกจากนัน
ถนน Highway เพื่ อเป็นตลาดสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงยังพู ดถึง The American Jobs Plan ที่
่ ยู่อาศัยและอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมี
จะผลักดันให้วิศวกรและอุตสาหกกรมก่อสร้างหันมาสร้างทีอ
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Energy Efficient Building)
○ บริษัทที่กองทุนไปลงทุนยังมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง เช่น GreenPower Motor บริษัทผลิตรถ
โดยสารไฟฟ้า (รถโรงเรียน, รถเมล์) ประกาศยอดขายขยายตัว +121% YoY สู่ระดับ $13.5 million จาก
ระดับ $10.7 million
TCHCON -CHIQ
○ จีนถือว่าเศรษฐกิจฟื้ นตัวชัดเจนภายหลัง COVID-19 โดยเฉพาะการฟื้ นตัวในด้านการบริโภค และ การใช้
่ ่านมาชาวจีนกว่า 230 ล้านคนเริ่มกลับมาท่องเทีย
่ วมาก
จ่าย - ช่วงเทศกาลวันหยุดแรงงาน 1-5 พ.ค. ทีผ
้ และ สูงกว่าภาวะปกติในช่วงเดียวกันของปี 2019
ขึน
○ เรายังมองว่ากลยุทธ์รัฐบาลจีนจากนี้จะกลับไปเน้นการเติบโตในประเทศมากขึ้น ลดการพึ่ งพาตลาดต่าง
ประเทศ ผ่านการพั ฒนาเทคโนโลยี และ การบริโภคในประเทศซึ่งจะเป็นผลดีต่อกลุ่ม Consumer
○ สำหรับผลการดำเนินงาน Q1/21 ซึ่งภาพรวมรายงานมาแล้ว 74% ALL CHINA กำไรโตกว่า 52% YoY
หากพิ จารณากลุ่ม Consumer Discretionary และ Consumer Staple ที่ 673% และ 17% YoY ตาม
ลำดับ แม้จะเป็นผลของฐานที่ต่ำ แต่เชื่อว่าโมเมนตัมผลดำเนินงานจะดีต่อเนื่อง
○ อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยที่กระทบ คือ 1. รัฐบาลจีนไม่เน้นใช้มาตรการผ่อนคลายเทียบกับประเทศ
่ เรามองว่าเป็นปัจจัยลบระยะสั้น แต่ระยะ
อื่นๆ 2. การกำกับดูแลการทำธุรกิจ E-Commerce มากขึ้น -ซึง
้ การทีร
่ ัฐบาลมีการเรียกค่าปรับตามกฏ
ยาวถือว่าเป็นการคุมความเสี่ยง และ สร้างเสถียรภาพ อีกทัง
้ เท่านัน
้ ไม่ใช่
หมาย Antitrust เม็ดเงินไม่ได้สูงมากนัก สะท้อนได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณควบคุมมากขึน
ห้ามการเติบโตของธุรกิจ
้ สำหรับ นลท. ที่เข้าลงทุน TCHCON ระยะสัน
้ อาจจะเผชิญกับความผันผวนบ้าง แต่มุมมองระยะ
○ ดังนัน
กลาง - ยาว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ผลการสืบสวนระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Colonial Pipeline ท่อส่งน้ำมันของสหรัฐ ฯ เป็นการกระทำของกลุ่ม
แฮกเกอร์ที่ทำงานในรัสเซีย
● ประธานาธิบดี Joe Biden ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงที่ทำเนียบขาว ในกรณีการโจมตีทางไซเบอร์
ต่อ Colonial Pipeline ท่อส่งน้ำมันของสหรัฐ ฯ ในครัง
้ นี้มีหลักฐานว่าเชื่อมโยงถึงรัสเซียหรือไม่ โดยBiden ระบุ
ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตนจะพู ดคุยหารือกับประธานาธิบดี Vladimir Putin
ในประเด็นนี้ด้วย อย่างไรก็ดีการที่มีหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุมีฐานการทำงานอยู่ในรัสเซีย รัฐบาลรัสเซียจึง
ควรมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
● สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือ FBI ยืนยันเมื่อวานนี้ว่า กลุ่มแฮกเกอร์ ดาร์กไซด์ (DarkSide) ในรัสเซีย
อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ครัง
้ นี้ ขณะเดียวกัน กลุ่มดาร์กไซด์ ก็มีแถลงการณ์ในวันจันทร์ออกมาเป็นผู้
รับผิดชอบการกระทำและระบุว่า “เป้าหมายของการกระทำในครัง
้ นี้คือการหาเงินเพื่ อเรียกค่าไถ่ โดยไม่ได้มี
เป้าหมายอื่นทางด้านการเมือง”
้ เป้าว่าจะกลับมาสามารถให้บริการท่อส่งน้ำมันได้อีกครัง
้ ภายในสัปดาห์นี้
● ด้านบริษัท Colonial Pipeline ตัง
สำหรับผลกระทบอื่นที่ตามมาสนามบินหลายแห่ง เช่น สนามบินนานาชาติ Hartsfield-Jackson Atlanta กำลัง
จับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หรือไม่
ตัวเลขดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของจีนเดือน เม.ย.กลับมาเร่งตัว
้ แต่ ต.ค.ปี 2017
● จีนรายงานตัวเลขดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.ปรับตัวเพิ่ ม 6.8% y-y ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดนับตัง
ซึ่งการปรับตัวขึ้นของราคาโดยหลักมาจากการปรับเพิ่ มของราคาสินค้า Commodity รวมถึงฐานที่ต่ำในปีก่อน

●

●
●

ทัง
้ นี้การปรับขึ้นของตัวเลขดัชนีผู้ผลิตของจีนเป็นอีกสิ่งที่ต้องจับตาว่าจะเป็นตัวเร่งในส่วนของเงินเฟ้อในอนาคต
หรือไม่ เนื่องจากจีนเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกหลัก ทำให้ตลาดเริ่มกลับมากังวลว่าการปรับเพิ่ มของต้นทุน
การผลิตจะมีการส่งผ่านมายังราคาสินค้าและทำให้ราคาสินค้าต่างๆที่ส่งออกจากจีนไปทัว่ โลกปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลจีนยังมองว่าผลกระทบต่อการปรับขึ้นของต้นทุนในประเทศจีนยังคงจำกัด
เนื่องจากรัฐบาลยังคงเข้ามาดูแลในเรื่องราคา
ด้านของดัชนีเงินเฟ้อ (CPI) เดือนเม.ย. มีการปรับเพิ่ มขึ้นเพี ยง 0.9% y-y โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่ มขึ้นต่ำ
มาจากราคาอาหารที่ปรับลดลง ขณะที่ทางการจีนยังคงเป้าเงินเฟ้อในปีนี้ไว้ที่ระดับ 3% แต่มีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะ
ต่ำกว่าเป้าที่ตง
ั้ ไว้ จากราคาอาหารโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรับลดลง

FDA อนุมัติวัคซีน Pfizer&BiONtech แบบฉุกเฉินให้สามารถใช้กับเด็กวัย 12-15 ปี ได้แล้ว
● วานนี้ FDA ได้มีการอนุมัติ วัคซีน Pfizer&BiONtech ในรูปแบบฉุกเฉิน ให้สามารถใช้ได้กับเด็กวัย 12-15 ปี ได้แล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้าสามารถฉีดให้แก่เด็กอายุ 16 ปี ขึ้นไป เท่านัน
้ โดยการอนุมัติครัง
้ นี้ เกิดขึ้นหลังจากนายJoe
Biden ได้ผลักดันเรื่องการกลับมาเปิดโรงเรียน และคาดว่าจะทุ่มงบให้กับการตรวจหาเชื้อในโรงเรียนกว่า $10
million
้ จะใช้ในปริมาณเดียวกันกับเด็กอายุ 16 ปี ขึ้นไป คือ 2 โดส และ ฉีด
● โดยปริมาณวัคซีนที่ใช้แก่เด็กวัย 12-15 ปี นัน
ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ทางPfizer&BiONtech ได้มีการอ้างถึงผลการทดลองในช่วงปลายเดือน มี.ค. ในกลุ่ม
วัยรุ่นจำนวนราว 2,000 คน ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพถึง 100% ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ แต่มีผลข้างเคียงในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คาดกันว่าจะเริ่มฉีดได้ในสัปดาห์นี้
้ แต่ช่วงปลายเดือน มี.ค. คาดว่าน่าจะเริ่มฉีดได้
● ปัจจุบันบริษัทได้มีการเริ่มทดลองกับเด็กช่วงอายุ 6 เดือน - 11 ปี ตัง
ในช่วง ก.ย.-พ.ย. ปีนี้
ั้ จะต้องฉีดให้แก่ประชาชนราว 70-85% ซึ่งประชากรในวัย
● ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า การทำให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มได้นน
เด็กนัน
้ ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนสำคัญ ราว 20% ของประชากรในประเทศ ดังนัน
้ ภูมิคุ้มกันกลุ่มอาจเกิดขึ้นได้ช้าและ
ยาก หากไม่ได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรวัยเด็ก
WHO เตือนทั่วโลกระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพั นธุ์ B.1.617 ในอินเดีย
● WHO ได้ยกระดับไวรัสโคโรน่าสายพั นธุ์ B.1.617 ที่มีการระบาดในอินเดีย ว่าเป็นไวรัสกลายพั นธุ์ที่สามารถติดต่อได้
ง่าย อัตราการระบาดสูง เป็นไวรัสที่ลดอัตราประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อมีโอกาสเจ็บป่วย
รุนแรง (variant of concern) ซึ่งการยกระดับการเตือนดังกล่าวทำให้ทวั่ โลกต้องเพิ่ มความระมัดระวังมากขึ้น
้ นี้จากการศึกษาข้อมูลพบว่าไวรัสสายพั นธุ์อินเดียมีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้สูงกว่าไวรัสต้นกำเนิด รวมถึง
● ทัง
มีหลักฐานว่าไวรัสดังกล่าวยังสามารถผ่านภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีนแล้วด้วย โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงศึกษา
ข้อมูลของการกลายพั นธุ์ของไวรัสดังกล่าวและการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
● การออกมาเตือนดังกล่าวก็ทำให้ประเทศทัว่ โลกต้องเพิ่ มความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งในอินเดียการระบาดของไวรัส
B.1.617 ทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่ราว 391,000รายต่อวัน รวมถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ มขึ้นอยู่ที่ราว 3,879 คนต่อวัน
● ด้าน WHO ยังคงมองว่าการฉีดวัคซีนยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยป้องกันการระบาดของ Covid ได้ดีที่สุดในขณะนี้
ถึงแม้ว่าไวรัสจะมีการกลายพั นธุ์ แต่ยังมองว่าการได้รับวัคซีนก็ยังจะสามารถช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและ
เสียชีวิตได้

By Wealth Manager Team TISCO Asset

