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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o มีมุมมองที่เป็นกลางถึงลบ ต่อหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) จากการที่ตัวเลข
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศหลักต่างๆ 
อย่างเช่น สหรัฐ, ยุโรป และญ่ีปุ่น มแีนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัย
หนุนตลาดหุ้นกลุ่มนี้จากการที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินนโยบาย
ดอกเบี้ยแบบผ่อนตลาย รวมทั้งส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

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

o มีมมุมมองที่เป็นบวกต่อ อสังหาฯ Reits และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก
อัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับสูง ในสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงเช่นนี้ 
อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ปรับขึ้นมาสูงอาจท าให้เกิดความผันผวนได้ในบางช่วง
แนะน าลงทุนไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียง

o อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และ
เยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10 bps โดยอยู่ที่ 1.73% และ   -0.46% ตามล าดับ 
หลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่
บรรลุข้อตกลงการค้าในเบื้องต้น รวมทั้งการที่ คณะกรรมการส่วนใหญ่ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการ
ประชุมเดือนนี้

ค าแนะน า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสารหนี้ไทย แนะน าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุเฉล่ีย

ตราสาร (Duration) ส้ัน - ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมี
โอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงอีกหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าคาด

o มีมุมมองที่เป็นกลางตอ่ตราสารหนีต้า่งประเทศ แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่
มีกลยุทธยืดหยุ่น กระจายการลงทุนทั่วโลก และมี Duration ส้ัน - ปานกลาง โดย
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อน
คลาย รวมทั้งโอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว
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o สหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้าบางส่วนกับจีน โดยสหรัฐจะระงับการ
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% ที่ก าหนดไว้ใน
วันที่ 15 ต.ค.นี้ ขณะที่จีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมูลค่าราว 
4-5 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่ 8 พันล้านดอลลาร์ 
รวมทั้งจะท าการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
อาทิ การบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนก.ย.โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วน
ใหญ่เห็นพ้องถึงความจ าเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะส้ันลง 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% ใน
การประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ก.ย.ที่ผ่านมา และยังเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการหารือกันในเร็วๆนี้
ว่า เฟดควรจะเพิ่มขนาดของงบดุลหรือไม่

o ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นแตะระดับ 96.0 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 
เดือน จากระดับ 93.2 ในเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 92.5

o บริษัทจดทะเบียนของจีนต่างพึงพอใจกับผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยบริษัทกว่า 54% 
คาดว่าผลประกอบการมีแนวโน้มที่เป็นบวก โดย ณ ส้ินสุดวันอังคารที่ 8 ต.ค. บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หุ้นทั้งสองแห่งของจีนจ านวน 513 แห่งได้เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์ผลประกอบการประจ าไตรมาส 3 
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวอย่างเป็นทางการในช่วงก่อนส้ินสุดเดือนต.ค.

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

o นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และนายลีโอ วารัดคาร์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ได้พบปะกันเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลง Brexit โดยหลังเสร็จส้ินการประชุม 
ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการณ์ระบุว่า ผู้น าทั้งสองมีการหารือในเชิงสร้างสรรค์ และเชื่อว่าการท าข้อตกลง
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเห็นพ้องกันว่ายังคงมีทางที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนก าหนดเส้นตาย Brexit 
ในวันที่ 31 ต.ค.

ยุ โ ร ป

o ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวบวกในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณเชิงบวกต่างๆ 
เช่น ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่เบื้องต้นมีการบรรลุข้อตกลงบางส่วนแล้ว,   
การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมเดือนนี้ , 
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มกลับมาปรับตัวขึ้น และแนวโน้มที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการท าข้อตกลง Brexit เป็นต้น 
ขณะที่สถานการณ์ส าคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ได้แก่ การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีน และ
การน าเสนอข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ ต่อรัฐสภา ของนาย จอห์นสัน นายกฯอังกฤษ ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ 
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26,816.59 0.91% -0.37% 14.96%
2,970.27 0.62% -0.22% 18.49%
3,569.92 3.57% 0.01% 18.94%

12,511.65 4.15% 0.67% 18.49%
21,798.87 1.82% 0.20% 8.91%
1,595.27 1.42% 0.47% 6.77%
2,973.66 2.36% 2.36% 19.24%

26,308.44 1.89% 0.83% 1.79%
38,127.08 1.20% -1.40% 5.71%
1,626.00 1.25% -0.69% 3.97%
623.58 1.57% 0.94% 4.52%
54.70 3.58% 1.17% 13.44%

1,489.01 -1.04% 1.12% 16.10%
108.29 1.26% 0.19% -1.28%
30.395 -0.14% -0.62% -6.61%
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