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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

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

o ส้าหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM): แนะน้าลงทุนอย่าง
ระมัดระวังในจีนและอาเซียน เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

o แนะนา้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง และสม้่าเสมอ เช่น 
กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน
ซึ่งให้เงินปันผลท่ีค่อนข้างสูงในสภาวะดอกเบี ยต่้า

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวลดลงหลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ
ยุโรปยังแสดงว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในอนาคต และความ
กังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยังไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และจีน และ
ล่าสุดมีโอกาสเกิดคู่ขัดแย้งคู่ใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปหลังสหรัฐฯ 
เตรียมเก็บภาษีสินค้าน้าเข้าจากยุโรป

Commentary & Recommendation:
• การลงทุนในตราสารหนี ไทย แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุเฉลี่ย
ตราสาร (Duration) ปานกลาง โดยคาดการว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
มีโอกาสปรับลดดอกเบี ยลงอีกหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่้ากว่าคาด

• การลงทุนในตราสารหนี ต่างประเทศ แนะน้าลงทุนในตราสารที่มีอายุ
เฉลี่ยตราสารเพิ่มขึ น โดยคาดว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆ มีโอกาส
ปรับลดดอกเบี ยลงเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ
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ตลาดหุ้นหลักๆ ทั่วโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง หลังตัวเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และยุโรปยังคงชะลอตัวลง ท้าให้นักลงทุนมีความกังวล
เกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต จึงพากันเทขายหุ้นเพื่อลด
ความเสี่ยง ขณะที่ราคาทองค้าเพิ่มขึ นจากการที่นักลงทุนเข้าซื อในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นจากความ
กังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวหลังดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อภาคการผลิตและภาคบริการซึ่ง
เป็นดัชนีชี น้าเศรษฐกิจบ่งบอกการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในอนาคต โดยท้าระดับต่้าสุด
ในรอบ 10 ปี และ 3 ปี ตามล้าดับ

o ตลาดหุ้นยังได้รับแรงกดดันจากการที่ความขัดแย้งทางการค้ามีแนวโน้มลุกลามจากการที่
สหรัฐฯ เตรียมเก็บภาษีสินค้าน้าเข้าจากยุโรปมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลัง
องค์กรการค้าโลก (WTO) มีมติว่ายุโรปมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมการบินโดยผิด
กฎหมาย ขณะที่ยุโรปพร้อมตอบโต้สหรัฐฯ ทันควัน

o ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นหลักอื่นๆ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า
เศรษฐกิจจะชะลอตัวในอนาคตอันใกล้หลังดัชนีชี น้าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรปออกมา
ต่้ากว่าคาดการณ์ นอกจากนี นักลงทุนยังระมัดระวังการซื อขายเพื่อติดตามการประชุมเพื่อ
หาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงกลางสัปดาห์นี 

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วหลังตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่นดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื อภาคบริการและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อรวมออกมาต่้ากว่าคาดการณ์ และ
ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ท้าให้นักลงทุนกังวลการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

o ยุโรปแสดงท่าทีแข็งกร้าวที่พร้อมจะตอบโต้ทันทีหากสหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าน้าเข้าจาก
ยุโรปจริง ทั งนี หากสงครามการค้าขยายตัวเป็นวงกว้างออกไปอาจส่งผลเชิงลบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และอาจน้าไปสู่เศรษฐกิจชะลอตัวในที่สุด

ตล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป
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26,573.72 -0.92% -1.27% 13.92%
2,952.01 -0.33% -0.83% 17.76%
3,446.71 -2.80% -3.44% 14.84%

12,012.81 -2.97% -3.34% 13.77%
21,410.20 -2.14% -1.59% 6.97%
1,572.90 -1.95% -0.94% 5.27%
2,905.19 -0.92% 0.66% 16.49%

10,147.33 -0.01% -0.53% 0.22%
37,673.31 -2.96% -2.57% 4.45%
1,605.96 -2.30% -1.91% 2.69%

613.96 -0.38% -0.62% 2.91%
52.81 -5.54% -2.33% 9.52%

1,504.66 0.51% 2.18% 17.32%
106.94 -0.91% -1.05% -2.51%
30.438 -0.66% -0.48% -6.48%
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