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ประท้วงในฮอ่งกง 

 

จุดเริ่มต้นของการประท้วงในฮ่องกง 

มีเหตุจากหนุ่มน้อยชาวฮ่องกงวัย 19 ปี ฆาตรกรรมแฟนสาวของตนเอง ในตอนที่ทั้งคู่ไป
ท่องเที่ยวไต้หวันช่วงวาเลนไทน์ แล้วทะเลาะกันเมื่อพบว่า ฝ่ายหญิงตั้งท้องกับแฟนเก่า ฝ่ายชาย
ถูกจับได้เมื่อเดินทางกลับฮ่องกง แต่ทางการฮ่องกงไม่สามารถดําเนินคดีได้เพราะเหตุเกิดที่
ไต้หวัน และไม่มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างฮ่องกงกับไต้หวัน รัฐบาลจึงใช้เคสนี้เป็น
เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยแทรกกรณีฮ่องกงกับจีน ไปด้วย คน
ฮ่องกงจึงออกมาประท้วงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 เพราะเกรงว่ากฎหมายนี้จะถูกนําไปใช้ในการ
กําจัดศัตรูทางการเมืองด้วย 

การประท้วง 
ยกระดับความ

รุนแรง 

 

การประท้วงค่อยๆ ขยายวงและเริ่มรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ฝ่ายผู้ประท้วง
เริ่มปิดถนน ขว้างปาสิ่งของใส่ตํารวจ และบุกเข้าสถานที่ราชการ ในขณะที่ฝ่ายตํารวจก็เริ่มใช้
กระสุนยาง ใช้แก๊สนํ้าตา และจับกุมผู้ชุมนุม แม้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2019 นางแครี่ แลม ผู้ว่า
การสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ออกมาประกาศระงับการเสนอข้อกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้าม
แดนให้กับสภานิติบัญญัติของฮ่องกงอย่างไม่มีกําหนด แต่ผู้ประท้วงมองว่าเป็นการ “แทงก๊ัก” 
เพราะแค่ระงับ แต่ไม่ได้ถอนร่างออกจากสภา การปะทะที่ค่อนข้างรุนแรง ได้แก่ การที่ตํารวจปิด
ล้อมผู้ชุมนุมที่สถานีใต้ดิน Sha Tin เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2019 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 22 ราย และ
ถูกจับกุม 40 ราย และการที่มีกลุ่มชายชุดขาวรุมทําร้ายผู้ชุมนุมที่สถานีรถไฟ Yuen Long ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2019 มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 45 ราย 

กลยุทธ์ผู้ประท้วง 

 

จุดที่น่าสนใจของการชุมนุมประท้วง คือ การไม่มีผู้นําที่ชัดเจน (Decentralized Leadership) 
แม้จะมีนักการเมืองฝ่ายค้านร่วมด้วย แต่ก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน ไม่ได้ออกหน้าเป็นผู้นํา 
นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมยังใช้กลยุทธ์ “ยืดหยุ่น” และ “ระวังตัว” คือ พร้อมปรับแผนตลอดเวลา สวม 
mask ปิดบังใบหน้า และระมัดระวังการใช้ Social Media 

 

เป้าหมายเปล่ียน 
ยกระดับการประท้วง 

ในระยะหลัง เป้าหมายการชุมนุมเริ่มเปล่ียนไป จากเดิมที่ต้องการให้ถอนร่างกฎหมาย กลายเป็น
การเรียกร้องให้นางแครี่ แลม ลาออก เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุม รวมถึงการแสดงความอึด
อัดที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีน นอกจากนี้ คนหนุ่มสาวฮ่องกงจํานวนมากไม่พอใจกับสภาพ
ปัจจุบันที่ต้องอยู่ในห้องแคบๆ จะซ้ือคอนโดใหม่ก็ไม่ไหวเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์แพงเกินเอ้ือม 
ซ่ึงเหตุผลส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกว้านซ้ือของคนจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเอง ในขณะเดียวกัน  
ผู้ชุมนุมก็ปรับเปล่ียนวิธีการไปเรื่อยๆ มีทั้งการไปชุมนุมที่สนามบิน ปิดอุโมงค์ข้ามเกาะ (ทําให้
การจราจรเป็นอัมพาต) และล่าสุดคือนัดหยุดงาน ทําให้หลายสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบิน 
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ผลกระทบต่อฮ่องกง สถานการณ์ชุมนุมเริ่มส่งผลลบต่อเศรษฐกิจฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างย่ิง จํานวนนักท่องเที่ยว
ลดลง ส่วนดัชนี Hang Seng ก็ปรับลงกว่า 13% จากจุดสูงสุดของปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2019 นักวิเคราะห์มองว่า การชุมนุมที่ฮ่องกงอาจจะยืดเย้ือ ตราบใดที่ผู้ชุมนุมยังไม่ได้สิ่งที่ตน
เรียกร้อง คนฮ่องกงก็เริ่มเคยชินกับการออกมาชุมนุมในวันหยุดแล้วพอวันจันทร์ก็กลับไปทํางาน
ตามปกติ 

ฮ่องกง 
ศูนย์กลางทาง

การเงิน  
สิ่งที่จีนให้
ความสําคัญ 

อีกจุดที่น่าสนใจ คือ นักวิเคราะห์มองว่า “ฮ่องกงพ่ึงจีน มากกว่า จีนพ่ึงฮ่องกง” คือในช่วง
หลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจฮ่องกงได้รับประโยชน์จากการเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและบริการ
ระหว่างจีนกับตลาดโลก รวมท้ังเป็นที่ตั้งสํานักงานของบริษัทข้ามชาติที่ต้องการทําธุรกิจในจีน
และเอเชียเหนือ แม้ว่าก่อนหน้านี้ ฮ่องกงเคยเป็น “แหล่งทุน” ของจีน การระดมทุนและการซ้ือ
ขายหุ้นจีนต้องทําผ่านตลาดฮ่องกง แต่ในระยะหลัง จีนเปิดตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นให้
ต่างชาติเข้าไปซ้ือขายโดยตรงมากขึ้น บทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินจึง
ลดลงไปมาก เชื่อว่าทางการจีนก็รู้ว่าฝ่ายตนถือไพ่เหนือกว่า ดังนั้น การเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีน 
อาจทําให้ฮ่องกงเสียมากกว่าได้ แม้หลายฝ่ายคาดว่า การชุมนุมจะยืดเย้ือ แต่คิดว่าทางการจีนซ่ึง
กําลังมีสงครามการค้ากับสหรัฐฯ คงไม่อยากเปิดศึก 2 ด้าน ทางฝั่ งคนฮ่องกงก็คงไม่อยากให้
เศรษฐกิจของตนต้องล่มสลายไปเพราะการชุมนุมทางการเมือง 

 

แนะนําการลงทุน 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกับสงครามการค้า เป็นสองปัจจัยหลักและมีนํ้าหนักกับทิศทางตลาดหุ้นโลกมาก
อยู่แล้ว การชุมนุมที่ฮ่องกงดูจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยกว่า และมีผลกระทบจํากัดวงเฉพาะในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็น
หลัก ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จํากัด (“บลจ.พรินซิเพิล”) มองว่า การที่ตลาดหุ้น Developed 
Market ให้ผลตอบแทนดีกว่า Emerging Market ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับทิศทาง Earnings Momentum 
ในกลุ่มประเทศ Emerging Market เริ่ม bottom out คาดว่าตลาดหุ้น Emerging Market-Asia น่าจะกลับมา 
Outperform ได้  
ดังนั้นการปรับฐานของตลาดหุ้นโลกในช่วงนี้ รวมทั้งการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อาจจะเป็นโอกาสดี
ในการทยอยเพ่ิมนํ้าหนักการลงทุนในหุ้น Emerging Market-Asia ได้ แนะนําสะสมกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย 
แปซิฟกิ ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)  อย่างไรก็ดี แนะนําให้ปรับนํ้าหนักการลงทุนด้วยความระมัดระวัง และ
ในภาพรวมยังแนะนําให้ Overweight กองทุนตราสารหนี้ (เช่น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส (PRINCIPAL 
DPLUS) และ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) และ Underweight หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุน ได้ที่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth 

Disclaimer: 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟกิ ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง 
ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะ
สินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ ได้รับกําไร จากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าทุนเร่ิมแรกได้ / ผลการ
ดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคล
ใดทําการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้
บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารนี้ 
บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสําหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดข้ึนไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม รวมทัง้จะไม่รับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัท
จัดการไม่ได้ให้คํารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยํา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนในทุกกรณี 
ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดําเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็น
เคร่ืองยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดข้ึนจริงได้ / สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ดําเนินการขายที่ท่านให้บริการ 


