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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o มีมุมมองที่เป็นกลาง ต่อหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) จากการที่ตัวเลข
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศหลักต่างๆ 
อย่างเช่น สหรัฐฯ, ยุโรป และญี่ปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ปัจจัยหนุนตลาดหุ้นกลุ่มนี้จากการที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนิน
นโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะน าลงทุนอย่าง
ระมัดระวัง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) โดยรวม แต่มีมุมมองที่เป็น
บวกต่อตลาดหุ้นจีนและอาเซียน เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูง อีกทั้งยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามประเด็น
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็นที่กดดันตลาดและต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด แนะน าลงทุนอย่างระมัดระวัง

o มีมมุมมองที่เป็นบวกต่อ อสังหาฯ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจากอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจในสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขา
ลงเช่นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ปรับขึ้นมาสูงอาจท าให้เกิดความผัน
ผวนได้ในบางช่วง แนะน าลงทุนไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจาย
ความเส่ียง

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 1.843% และ -
0.287% ตามล าดับ เนื่องจากแรงเทขายหลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวล
เกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ค าแนะน า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสารหนี้ไทย  แนะน าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุ

เฉลี่ยของตราสาร (Duration) สั้น - ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตข้างหน้าหลัง
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าคาดอย่างต่อเนื่อง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์
ยืดหยุ่น กระจายการลงทุนทั่วโลก และมี Duration ปานกลาง โดยคาดว่ามี
โอกาสที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อน
คลาย เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการลงทุนใน
ตราสารหนี้
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• ปธน.ทรัมป์ แถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐและจีนใกล้ที่
จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากันแล้ว เช่นเดียวกับนายแลร์รี่ คุดโลว์ 
หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจ าท าเนียบขาวที่เปิดเผยว่า การ
เจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และไม่มีการก าหนดเส้นตาย อย่างไร
ก็ตามวันที่ 15 ธ.ค.นี้ยังคงจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้น

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

• ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดผสมผสาน โดยภาพรวมตลาดหุ้นต่างๆ นับตั้งแต่ต้นจนถึงกลาง
สัปดาห์ถูกกดดันจากประเด็นสงครามการค้า หลัง ปธน.ทรัมป์ เปิดศึกรอบด้าน โดยส่ง
สัญญาณว่าเจรจาการค้ากับจีนในเฟส 1 อาจล่าช้า รวมทั้งขู่เก็บภาษีน าเข้าโลหะจาก
บราซิล,อาร์เจนตินา นอกจากนี้ยังขู่เก็บภาษีน าเข้าจากฝรั่งเศสด้วย อย่างไรก็ตามตลาด
หุ้นส่วนใหญ่กลับมาปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ จากปัจจัยบวกต่างๆ เช่น ปธน.ทรัมป์ 
พลิกลิ้นออกมากล่าวว่าสหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าแล้ว , รายงานจาก
ทางการจีนที่ระบุว่า จะมีการยกเว้นภาษีถั่วเหลืองและเนื้อหมูบางส่วนที่น าเข้าจากสหรัฐ และ
ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงหนัก
กว่าตลาดหุ้นอ่ืนๆ หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลง จึงส่งผล
ให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยกว่า 7 พันล้านบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

• สถานการณ์ที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ได้แก่ ผลการประชุมของเฟด ในวันที่ 10 – 11 ธ.ค.นี้ 
และสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่มีก าหนดขึ้นภาษีในวันที่ 15 ธ.ค.นี้
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ข่าวส าคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้น 266,000 ต าแหน่งในเดือนพ.ย. ซึ่งสูง

กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 187,000 ต าแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่
ระดับ 3.5% ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 50 ปี จากระดับ 3.6% ในเดือนต.ค.

• ทางการจีนเปิดเผยว่า จีนก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีถั่วเหลืองและเนื้อหมู
บางส่วนที่น าเข้าจากสหรัฐ ซึ่งจะพิจารณาจากการยื่นค าร้องขอยกเว้นภาษีจากวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการฯจะด าเนินการยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าเป็นวงกว้าง ซึ่งไม่นับ
รวมมาตรการตอบโต้ด้านภาษีที่จีนกาหนดขึ้นเพื่อตอบโต้มาตรการ 301 ของสหรัฐ

• ธนาคารกลางอินเดียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 5.15% ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ทั้งนี้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวเพียง 4.5% ใน
ไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต่ าที่สุดในรอบ 6 ปี

28,015.06 -0.13% -0.13% 20.09%
3,145.91 0.16% 0.16% 25.49%
3,692.34 -0.30% -0.30% 23.02%

13,166.58 -0.53% -0.53% 24.70%
23,354.40 0.26% 0.26% 16.69%
1,713.36 0.82% 0.82% 14.68%
2,912.01 1.39% 1.39% 16.77%

26,498.37 0.58% 0.58% 2.53%
40,445.15 -0.85% -0.85% 12.13%
1,558.99 -1.99% -1.99% -0.31%
650.64 0.60% 0.60% 9.06%
59.20 7.30% 7.30% 22.06%

1,460.17 -0.26% -0.26% 13.85%
108.58 -0.83% -0.83% -1.01%
30.335 0.35% 0.35% -6.80%
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