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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในสัปดาห์สุดท้ายของปี โดยได้แรงหนุน
จากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่จะมีขึ้น
ในช่วงสุดสัปดาห์ (ตลาดปิดท าการก่อนที่จะรู้ผลการเจรจา) ซึ่งปธน. ทรัมป์ เปิดเผย
ว่าการพูดคุยกับปธน. สี จิ้น ผิง ของจีน เป็นไปด้วยดี

o นอกจากนี้แรงซื้อเก็งก าไรของนักลงทุนก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ตลาดปรับตัวขึ้น
หลังปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงประมาณ 0.5% - 0.7% ได้รับแรงกดดันจากความกังวล
ของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง รวมถึงปัญหาเฉพาะตัวของ
ยุโรปเองเช่น Brexit ที่ยังไม่มีความชัดเจน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่าเมื่อ
เทียบกับสหรัฐฯ เป็นต้น

o แนะน าทยอยลงทนุในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ส าหรับผู้ที่รับ
ความเสี่ยงได้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังสามารถ
เติบโตได้ในระข้างหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปมี valuation
ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

o แนะน าทยอยลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare เนื่องจากไม่ผัน
ผวนไปตามภาวะสงครามการค้า อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี 
และมีอัตราการเติบโตสูง 

o ส าหรับการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ ให้น้ าหนักการ
ลงทุนเท่ากับตลาด โดยตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี 
ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.71% ปรับลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า 
จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดคาดการณ์การขึ้น
ดอกเบี้ยในปีหน้า รวมทั้งลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ลง ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของเยอรมนีอยู่ที่ 
0.24% ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า

Commentary
• ส าหรับการลงทุนในตราสารหนี้แนะน าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ไทย ซึ่งมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นถึงปาน
กลาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ตลาดโลกน้อย

28   12   2561

ตล า ด หุ้ น ส ห รั ฐ ฯ

ต ล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป

o ตลาดหุ้นในเอเชียปรับตัวบวกสลับลบ โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทย จีน และฮ่องกง
ปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามการค้าที่อาจท าให้
เศรษฐกิจชะลอลง รวมถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดีย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการที่ราคาน้ ามันปรับลดลงมา
ค่อนข้างมากในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากอินเดียมีการน าเข้าน้ ามันเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของเงินรูปี ก็ช่วยหนุนให้ตลาดปรับตัวข้ึนเช่นกัน

ตลาดหุ้นหลักๆ ทั่วโลกยังคงซื้อขายท่ามกลางความผันผวนในช่วง
สัปดาห์สุดท้ายของปี 2561 เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่มี
ต่อเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลงในอนาคต เช่นการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
เป็นต้น
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23,062.40 2.75% -9.70% -6.70%
2,485.74 2.86% -9.94% -7.03%
2,986.53 -0.47% -5.88% -14.77%

10,558.96 -0.70% -6.20% -18.26%
20,014.77 -0.75% -10.45% -12.08%
1,494.09 0.40% -10.40% -17.80%
2,493.90 -0.89% -3.64% -24.59%
9,992.22 -1.08% -5.93% -14.66%

36,076.72 0.94% -0.32% 5.93%
1,563.88 -1.97% -4.75% -10.82%

593.92 0.23% -3.37% -16.75%
45.33 -0.57% -11.27% -21.03%

1,280.71 1.89% 4.93% -1.70%
110.27 -0.85% -2.91% -2.15%
32.548 -0.35% -1.02% -0.10%
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