17 22

เม.ย. 62 เม.ย. 62

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยแรงหนุนจากการเจรจาค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน ที่เ ป็น ไปในทางบวก ผลประกอบการบริษั ทจดทะเบีย นในสหรัฐ ฯ และ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาด เช่น GDP growth ไตรมาส 1/2562,
ยอดการส่งออกเดือนมี.ค. และยอดขายบ้านในเมืองใหญ่ ออกมาดีกว่าคาดของ
จีน ท าให้ นั กลงทุ น คลายความกัง วลเกี่ย วกับ การชะลอตั ว ของเศรษฐกิจ ลง
ขณะที่ ร าคาทองค าปรั บ ตั ว ลงหลั ง นั ก ลงทุ น เทขายทองค าเพื่ อ เข้ า ลงทุ น ใน
สินทรัพย์เสี่ยง

ต ล า ด หุ้ น ส ห รั ฐ ฯ
o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่
ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ โดยบริษัทที่ผลประกอบการดีกว่าคาดทั้งรายได้และกาไร
เช่น Johnson & Johnson, Morgan Stanley เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้บริหารของ
บริษั ทเช่น Netflix แสดงความกั งวลแนวโน้ม ของผลประกอบการในอนาคตว่ า มี
แนวโน้มชะลอตัวลง

ต ล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป
o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้แรงหนุน จากการที่สหภาพยุโรป (EU) มีมติให้
เลื่อนกาหนดการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
ออกไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2562 ทาให้ตลาดคลายกังวลประเด็น Brexit นอกจากนี้
ยังได้แรงหนุนจากการที่ดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจของยุโรปที่ฟื้นตัวขึ้น และการที่ผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐฯ, GDP growth ของจีน ออกมา
ดีกว่าคาด แนะนาติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปอย่างใกล้ชิด
ผ

ต ล า ด หุ้ น ฝั่ ง เ อ เ ชี ย
o ตลาดหุ้นหลักๆ ในเอเชียปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความคาดหวังเชิงบวก
ต่อผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวขึ้น
แรงโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
หลัง GDP growth 1Q/2562, ยอดขายบ้านในเมืองใหญ่ และยอดค้าปลีกที่ออกมา
ดีกว่าคาด โดยแนะนาติดตามว่าการขยายตัวดังกล่าวจะต่อเนื่องหรือไม่ในอนาคต
นอกจากนี้ยังต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

o การลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ปรับลดน้าหนักการ
ลงทุนเป็นเท่า ตลาดหรือน้อยกว่าตลาดเล็กน้อย หลังปรับตัว
ขึ้นมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ขณะที่
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้ม
ชะลอลง ทั้งนี้แนะนาติดตามผลประกอบการ 1Q/2562 ใกล้ชิด
o สาหรับการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ คงคาแนะนาลงทุนใน
จีนและอินเดีย จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจัยเรื่องสงคราม
การค้ า ยั ง คงเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งติ ด ตามต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึ ง ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการเลือกตั้งในอินเดีย
o คงคาแนะนาการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare เนื่องจากไม่ผัน
ผวนไปตามภาวะสงครามการค้า อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
และมีอัตราการเติบโตสูง
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ทั้งของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย 10-yr US treasury yield
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2.59% จาก 2.495% ขณะที่ 10-yr German Bund
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 0.06% จาก 0.00545% หลังนักลงทุนคลายความ
กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ Brexit

Commentary
•การลงทุนในตราสารหนี้ของไทยแนะนาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมี
การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุตราสาร (Duration) สั้นถึงปานกลาง
เนื่องจากได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
• การลงทุนในตราสารหนีต้ า่ งประเทศ แนะนาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่
มีอายุตราสาร (Duration) ระยะยาวขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์
มากกว่าหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ มี
แนวโน้มไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ รวมถึงอาจปรับลงหากเศรษฐกิจไม่ดี
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