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Coronavirus/ Wuhan Virus 

โดย วิน พรหมแพทย,์ CFA 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (บลจ พรนิซิเพิล) 

  

ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประชากรโลกค่อนข้างต่ืนตระหนกกับโรค

ระบาดที่เกิดขึ้นจากไวรัสตัวใหม่ทีเ่รียกว่า ไวรัสโคโรน่า (สายพันธุใ์หม่ทีม่ี

จุดเร่ิมต้นการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮัน่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) 

ประเทศจีนโดยพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นคนงานและลูกค้าของตลาดขาย

ส่งอาหารทะเลฮั่วนาน (Huanan Seafood Wholesale Market) ซ่ึงที่

นั่นจ าหน่ายทั้งอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และสัตว์ป่าทียั่งมชีวีิต จึงท าให้ไวรัส

ตัวดังกลา่วถกูเรียกอกีชื่อหนึ่งว่า ไวรัสอู่ฮั่น) การแพร่ระบาดในคร้ังนี้

เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว จนมีรายงานว่า ณ ปัจจุบัน มจี านวนผูติ้ดเชื้อ

โรคดังกลา่วไปแลว้กวา่ 4000 ราย และชวีิตจากโรคดงกล่าวไปแล้วถงึ 

106 ราย (ทีม่า: arcgis.com, data as of 8:30 pm  27 มกราคม 

2020 เวลาไทย 8:30 นาฬิกา 28 มกราคม 2020 ) แน่นอนว่าความ

กังวลที่เกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของไวรัสในคร้ังนี้ เมือ่ประกอบกับ

ช่วงเวลาที่โรคระบาดนัน้เกดิขึ้นในเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงเป็นช่วงที่ชาวจีนหลายร้อยลา้นคนเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยว

ต่างประเทศ จงึได้สร้างความเสียหายต่อภาคเศรษฐกจิในระยะส้ันค่อนขา้งได้มากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

อุตสาหกรรมที่เกีย่วกับภาคการทอ่งเที่ยวสง่ผล อาทิ สนามบนิ โรงแรม และบริษัททัวร์ ในขณะเดียวกนั Sentiment ใน

ตลาดทุนเองก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกลา่วเชน่กนั  

 

Coronavirus คอือะไร 

ไวรัสโคโรน่า ในคร้ังนี ้มีชื่อทางการวา่ Novel Coronavirus 2019 หรือ 2019-nCoV ซ่ึงก็เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับ 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) ที่เร่ิมต้นจากจีนเมือ่ปี 2002 ท าให้มี

ผู้เสียชีวิต 813 ราย และ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) ที่เร่ิมต้นจาก

ซาอุดิอาระเบีย เมือ่ปี 2012 ท าใหม้ีผู้เสียชีวิต 858 ราย ค าวา่ Corona เปน็ภาษาลาติน แปลว่า Crown หรือ มงกฎุ ซ่ึง

เป็นรูปร่างของเปลือกหุ้มอนุภาคไวรัสเมื่อส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 

 

ไวรัสโคโรน่ามีสารพันธุกรรมเป็น RNA จึงมีโอกาสกลายพันธุ์สูง(Mutation) และสามารถก่อการติดเชื้อข้ามสปีชีส์ได้ โดย  

 

SARS-CoV เป็นการข้ามสปีชีส์จาก ค้างคาว -> ชะมด -> คน  

ส่วน    MERS-CoV เป็นการข้ามสปีชีส์จาก ค้างคาว -> อูฐ -> คน  

และส าหรับ   2019-nCoV มีรายงานวา่ นา่จะเป็นการขา้มสปชีีส์จาก ค้างคาว -> งเูห่า -> คน 
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จากข้อมลู (ที่มา: arcgis.com, data as of 8:30 pm  27 มกราคม 2020 เวลาไทย 8:30 นาฬิกา 28 มกราคม 

2020) มีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 4,474 ราย อยูใ่นจนี 4,409 ราย ประเทศอ่ืน 65 ราย และมีรายงานยอดผู้เสยีชีวิตแลว้ 

107 ราย โดยเกนิคร่ึงของผู้ติดเชื้อ และเกือบทั้งหมดของผู้เสียชวีิต อาศัยอยู่ในเมือง Wuhan และเมืองอ่ืนๆ ในมณฑล 

Hubei 

มีรายงานว่า หากเทียบกับการจัดการปัญหา SARS-CoV เมื่อ 18 ปีก่อน ในคร้ังนีท้างการจีน “ลงมือ” เร็วกวา่มาก โดย

ไดม้ีการประกาศปิดเมอืง ยกเลิกเที่ยวบินและรถโดยสาร ยกเลิก Group Tour ทีจ่ะไปต่างประเทศต้ังแต่วนัที ่27 

มกราคม 2020 เป็นตน้ไป และได้ประกาศให้มกีารยกเลกิกิจกรรมฉลองปีใหม่ และล่าสุดยังไดข้ยายวันหยดุช่วงตรุษจีน 

ทั้งนี้เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกด้วย 

 

เทียบจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรค SARS และ ไวรัสอู่ฮั่นในเบ้ืองตน้ 

 SARS(Final) Wuhan (Current) 

ตัวเลขจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 8096 4474 

จ านวนผู้เสียชีวิต 774 107 

อัตราการตาย 9.56% 2.39% 

ที่มา: Principal Asset Management Company, arcgis.com, data as of 8:30 pm  27 มกราคม 2020 เวลา

ไทย 8:30 นาฬิกา 28 มกราคม 2020 

 

ส าหรับประเทศไทย รายงานล่าสุดพบว่า มีผู้ติดเชือ้ไวรัสอู่ฮัน่จ านวน 8 ราย เป็นคนจีน 7 ราย และคนไทยอีก 1 ราย 

ทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น และเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงถึงปัจจุบัน รกัษาตัวจนหายไปแล้ว 5 ราย เหลืออยู่ใน

การดูแลของแพทย์เพียง 3 รายเทา่นั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอู่ฮัน่นัน้ยังอยู่ในขั้นเร่ิมต้น 

ทาง บลจ. พรินซิเพิล เชื่อวา่ยังเร็วเกนิไปที่จะตัดสินวา่สุดท้ายแล้วอันตรายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกลา่วจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด  

 

ผลกระทบต่อตลาดทนุ 

ส าหรับผลกระทบทีค่าดวา่จะเกิดขึ้นกับตลาดทนุนัน้ เชื่อว่านักลงทนุจ านวนไม่น้อยได้น าเหตุการณ์ดังกล่าวไปเปรียบทียบ

กับผลการด าเนินงานของตลาดทนุช่วงที่เกิดเหตุการณโ์รคระบาด SARS ในช่วงปี 2002-2003 โดยในช่วงที่เกิดโรค

ระบาด SARS (15 พฤจิกายน 2002- 12 มนีาคม 2003) นั้น ตลาดหุ้น Hong Kong (Hong Kong Hang Seng 

index) ไดป้รับตวัลดลงราว 10% ก่อนที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ ทัง้นี้ส าหรับนกัลงทนุระยะ

ยาวที่สามารถทนต่อความผนัผวนที่เกิดขึน้เนื่องจากปัจจัยดังกลา่วได้ และสามารถถือลงทุนได้จนถึงส้ินปี ต่างก็ได้ก าไร

จากการทรีาคาดชันีหุ้นฮ่องกง Hong Kong Hang Seng index ในปี 2003 ทีป่รับตัวเพ่ิมขึน้ถึง 35%  

 

ทั้งนี้ส าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นต่อตลาดทุน นักวิเคราะห์คาดว่า เมื่อเทียบเคยีงกบั SARS 

การแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮัน่น่าจะท าใหต้ลาดหุ้นอยูใ่นภาวะผันผวนได้ประมาณ 3-4 เดือน โดยคาดว่าตลาดหุ้นจะปรับตัว

ฟื้ นได้ เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อเร่ิมทรงตัวหรือปรับลดลง 
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ส าหรับตลาดหุ้นไทย วานนี้ (27 มกราคม 2020) ดชันี SET Index ปรับตัวลงเกือบ 3% จากความกงัวลผลกระทบของ 

Coronavirus ที่มีต่อการทอ่งเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของนกัท่องเที่ยวทั้งหมดที่มา

เยือนไทย นกัวิเคราะห์รายงานวา่ การระงับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างย่ิง Group Tour นา่จะมีผลต่อการท่องเที่ยว

ประมาณ 3-4 เดอืน และคาดว่าจะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงจากที่คาดไว้เดิมประมาณ 1.5-2 ลา้นคน  

 

มุมมองการลงทนุ  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น จึงยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

ตลาดทุน อยา่งไรก็ด ีการทีท่างการจีนและรัฐบาลหลายประเทศร่วมมอืกันออกมาตรการเข้มงวดเพ่ือลดการแพร่ระบาด

ของเชื้อ นับวา่มคีวาม “เข้มข้นและรวดเร็ว” กว่าคร้ังที่เกิด SARS มาก ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มองวา่ แม้จะมผีลกระทบ

โดยตรงต่อการท่องเที่ยว แต่การปรับตัวลงของ SET Index เกือบ 3% กน็่าจะเกิดจากความกงัวลที่มากเกนิไปของนัก

ลงทุน ถ้าจ ากนัได ้ตอนที่มคีวามกังวลเร่ือง สหรฐัฯกบัอิหร่าน ช่วงตน้เดือนมกราคม SET Index ก็ปรับลงแรง ก่อนจะ

ฟื้ นตัวได้ในระยะส้ัน 

 

บลจ. พรินซิเพิล ขอแนะน าให้ผู้ลงทุนติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด แต่ไม่ควรตกใจ เพราะมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่

ความตกใจกลัว (Fear) ท าให้ตลาดหุ้นลงแรง มีหุ้นหลายตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์นัน้โดนขายไปด้วย 

สถานการณ์แบบนี้จึงนา่จะเป็น “โอกาส” การเข้าลงทนุในหุ้นปัจจัยพ้ืนฐานดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงหุ้นในกลุม่ตลาดเอเชีย

แปซิฟกิ ทีน่ักลงทนุจะได้ซ้ือของราคาถูกกว่าเดมิ ส าหรบัหุ้นไทย บลจ. พรนิซิเพิล ยังคงมีมุมมองเพ่ิมน ้าหนกัเมื่อ SET 

Index ปรับตวัลงในระดับต า่กวา่ 1550 - 1600 จุด  

 

อ้างอิง 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b

48e9ecf6  

 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซ้ือ 
และ/หรือขายผลิตภัณฑด์้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกีย่วกับการท า
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษทัต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกลา่วมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความ
รับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับ
ความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมลูดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดท้ัง
ปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนตา่ง ๆ เกีย่วกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏ
ในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยัน และอาจแตกตา่งจากเหตุการณห์รือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้ / ส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 


