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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

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

o ส้าหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM): แนะน้าลงทุนอย่าง
ระมัดระวังในจีนและอินเดีย เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
กลุ่ม DM อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน และผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 2/2562

o แนะนา้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง และสม้่าเสมอ เช่น 
กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน
ซึ่งหมาะสมกับสภาวะดอกเบี ยต่้า

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการ
ที่นักลงทุนพากันเข้าซื อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และประเทศคู่ค้าอื่นๆ เพิ่มขึ น

Commentary & Recommendation:
• การลงทุนในตราสารหนี ไทย แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุตราสาร 
(Duration) สั นถึงปานกลาง เพื่อรอโอกาสลงทุน โดยตราสารหนี ที่อายุตรา
สารสั นถึงปานกลางเพื่อเป็นที่พักเงินรอการเข้าลงทุนเมื่อตลาดปรับตัวลง
มาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม

• การลงทนุในตราสารหนี ต่างประเทศ แนะน้าชะลอการลงทุนในตราสารหนี ที่
มีอายุตราสาร (Duration) ยาว หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงแรงหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนทวีความรุนแรงขึ น โดยสหรัฐฯ เตรียมเก็บภาษีสินค้าน้าเข้าจากจีน
มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตรา 10% ตั งแต่ 1 ก.ย. 2562
ขณะที่จีนตอบโต้สหรัฐฯ โดยการยกเลิกการซื อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงราว 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ปรับลดอัตราดอกเบี ยลง แต่กลับไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับ
ความคาดหวังของนักลงทุน

o แรงกดดันใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเตรียมขึ นภาษีสินค้า
น้าเข้าจากจีนที่เหลือทั งหมด (มูลค่าประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในอัตรา 10%
ซึ่งอยู่นอกเหนือความคาดการณ์ของนักลงทุน จึงท้าให้พากันเทขายหุ้นออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง

o ตลาดหุ้นเอเชียน้าโดยตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงแรงจากความกังวลของนักลงทุน
เกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรง ขณะที่ความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้น
อินเดียและไทยปรับตัวลดลงหลังระดับราคาค่อนข้างสูง และผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนไม่ได้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงแรงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนกังวลว่า
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก และยังกังวลว่าจะลุกลามมายังยุโรปด้วย

o นอกจากนี ประเด็นการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่
ยังไม่มีความแน่นอนก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุน โดยหากมีการ
ถอนตัวแบบไร้ข้อตกลงจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก
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26,485.01 -2.60% -1.41% 13.54%
2,932.05 -3.10% -1.62% 16.96%
3,376.12 -4.21% -2.62% 12.48%

11,872.44 -4.41% -2.60% 12.44%
21,087.16 -2.64% -2.02% 5.36%
1,533.46 -2.42% -2.02% 2.64%
2,867.84 -2.60% -2.21% 14.99%

10,348.63 -4.65% -3.06% 2.21%
37,118.22 -2.02% -0.97% 2.91%
1,684.71 -1.94% -1.59% 7.73%

618.79 -4.65% -3.08% 3.72%
55.66 -0.96% -4.98% 16.35%

1,440.83 1.55% 1.91% 12.35%
106.59 -1.92% -2.01% -2.83%
30.81 -0.39% 0.18% -5.34%
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