
3 9
ก.ย. 62

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o การลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM): ให้น ้าหนักการลงทุนเป็นเท่า
ตลาดหรือน้อยกว่าตลาดเล็กน้อย จากมุมมองที่ตัวเลขเศรษฐกิจและผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคง
มีปัจจัยหนุนตลาดจากการที่ธนาคารกลางหลักๆ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจหากจ้าเป็น

o ส้าหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM): แนะน้าลงทุนอย่าง
ระมัดระวังในจีนและอินเดียรวมถึงอาเซียน เนื่องจากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่ากลุ่ม DM อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

o แนะนา้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง และสม้่าเสมอ เช่น 
กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน
ซึ่งหมาะสมกับสภาวะดอกเบี ยต่้า

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการ
ที่นักลงทุนเข้าซื อตราสารหนี เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุน

Commentary & Recommendation:
• การลงทุนในตราสารหนี ไทย แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุตรา
สาร (Duration) สั นถึงปานกลาง เพื่อรอโอกาสลงทุน โดยตราสารหนี 
ที่อายุตราสารสั นถึงปานกลางเพื่อเป็นที่พักเงินรอการเข้าลงทุนเมื่อ
ตลาดปรับตัวลงมาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม

• การลงทนุในตราสารหนี ต่างประเทศ แนะน้าชะลอการลงทุนในตราสาร
หนี ที่มีอายุตราสาร (Duration) ยาว หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่น้าโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ น 
เนื่องจากสงครามการค้ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ นหลังทางการจีนยืนยัน
ว่าก้าลังพูดคุยกับสหรัฐฯ เพื่อนัดเจรจาการค้าระหว่างกัน แต่ทั ง 2
ประเทศยังคงเดินหน้าขึ นภาษีสินค้าน้าเข้าระหว่างกัน

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ นโดยได้แรงหนุนจากการที่หนว่ยงานรัฐบาลของทั งสหรัฐฯ และ
จีน ต่างก็ยืนยันว่าทั ง 2 ประเทศก้าลังพูดคุยกันเพื่อหาทางจัดประชุมเพื่อหาข้อตกลงทาง
การค้าระหว่างกันในเดือน ก.ย. นี  

o อย่างไรก็ดีในระหว่างนี สหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าขึ นภาษีสินค้าน้าเข้าจากจีนต่อไป โดยล่าสุดวันที่ 
1 ก.ย. ได้ขึ นภาษีสินค้าน้าเข้ามูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 15% จากเดิมที่เก็บ
ในอัตรา 10%

o จากการที่สงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศทวีความรุนแรงขึ น ท้าให้นักลงทุนคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี ยลงในการประชุมเดือนก.ย. นี  เพื่อรักษาการ
เติบโตของเศรษฐกิจ

o ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานในสัปดาห์ที่แล้ว โดยตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ นได้
จากการที่รัฐบาลจะยกเลิกการเก็บภาษี capital gain ของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ตลาด
หุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ นได้จากการปรับตัวเพิ่มขึ นของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่หุ้นจีนปรับตัว
ลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ นโดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ นของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ และสงครามการค้าที่มีแนวโน้มดีขึ น

o อย่างไรก็ดีโอกาสที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มี
ข้อตกลง หรือ “No Deal Brexit” นั นมีโอกาสเพิ่มขึ น หลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้
หยุดประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนถึงกลางเดือน ต.ค. ขณะที่ก้าหนดการออกจาก
สหภาพยุโรปคือวันที่ 31 ต.ค. 2562 โอกาสที่จะเกิดข้อตกลงใหม่ระหว่างกันจึงลดลง

ตล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป
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26,403.28 3.02% -1.72% 13.19%
2,926.46 2.79% -1.81% 16.74%
3,426.76 2.77% -1.16% 14.17%

11,939.28 2.82% -2.05% 13.07%
20,704.37 -0.03% -3.80% 3.45%
1,511.86 0.64% -3.40% 1.19%
2,886.24 -0.39% -1.58% 15.73%

10,083.20 -1.09% -5.55% -0.41%
37,332.79 1.72% -0.40% 3.51%
1,654.92 0.50% -3.33% 5.82%

609.01 0.53% -4.61% 2.08%
55.10 1.72% -6.02% 14.70%

1,520.38 -0.43% 7.54% 18.55%
106.28 0.84% -2.30% -3.11%
30.575 -0.46% -0.59% -6.06%
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