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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 และเยอรมนีทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอยู่ที่ 1.82% 
และ -0.29% ตามล าดับ ขณะที่สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลง
การค้าระหว่างกันได้ อย่างไรก็ดีข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เหนือกว่าคาดการณ์
ที่ตลาดคาดไว้ในช่วงก่อนหน้า

ค าแนะน า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสารหนี้ไทย  แนะน าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุ

เฉลี่ยของตราสาร (Duration) สั้นถึงปานกลาง โดยคาดว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยจนจบปีนี้ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับลด
ดอกเบี้ยลงในปีหน้าหากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าคาดอย่างต่อเนื่อง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์
ยืดหยุ่น กระจายการลงทุนทั่วโลก และมี Duration ปานกลาง โดยคาดว่ามี
โอกาสที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อน
คลายเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ
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สหรัฐฯ และจีนสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกกันได้ โดย
สหรัฐฯ จะไม่เก็บภาษีกับสินค้าที่น าเข้าจากจีนเพิ่มเติม และลดภาษีลง
ครึ่งหนึ่งส าหรับสินค้ามูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่จีนจะ
น าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
จะเพิ่มการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในระยะยาว

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

ธ.ค. 2562

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าท าสถิติสูงสุดตลอดการณ์ต่อเนื่อง ขานรับการบรรลุข้อตกลงการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยมีการคาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีโอกาสท าให้เศรษฐกิจโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.6% yoy ในปี 2563 ซึ่งน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่องในปีหน้า
ส าหรับรายละเอียดข้อตกลงการค้าคือสหรัฐฯ และจีนจะไม่เก็บภาษีสินค้าน าเข้าซึ่งกันและกัน
เพิ่มเติม จากเดิมที่ก าหนดว่าจะเก็บภาษีในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ และสหรัฐฯ จะลดอัตราภาษีลงเหลือ 
7.5% ส าหรับสินค้าน าเข้ามูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาษีอื่นๆ ยังคงเก็บ
เหมือนเดิม ส่วนจีนจะเพิ่มการน าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ รวมทั้งเพิ่มการน าเข้าสินค้าจาก
สหรัฐฯในระยะยาว

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าทั้งสหรัฐฯ และจีน
จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ก่อนก าหนดการขึ้นภาษีครั้งใหม่ นอกจากนี้ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของจีนเช่น ยอดเงินกู้ใหม่ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ .ย. เพิ่มขึ้น
มากกว่าคาดการณ์ โดยขยายตัว 6.2% เทียบเป็นรายปี มากกว่าคาดการณ์ที่ 5% และ
มากกว่าเดือนก่อนที่ขยายตัว 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่นักลงทุนขานรับข่าวการที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลง
การค้าระหว่างกันได้ รวมถึงการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ Hard Brexit หลังพรรค
อนุรักษ์นิยม (Conservative) ของอังกฤษ ซ่ึงเป็นพรรคที่นายบอรส จอห์นสัน สังกัดอยู่ได้รับชัย
ชนะอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยชัยชนะ
ดังกล่าวน่าจะท าให้การด าเนินการ Brexit สามารถท าได้อย่างราบรื่นมากขึ้น 

ยุ โ ร ป

28,135.38 0.43% 0.30% 20.61%
3,168.80 0.73% 0.89% 26.41%
3,731.07 1.05% 0.74% 24.31%

13,282.72 0.88% 0.35% 25.80%
24,023.10 2.86% 3.13% 20.03%
1,739.98 1.55% 2.39% 16.46%
2,967.68 1.91% 3.33% 19.00%

10,838.11 4.14% 5.21% 7.05%
41,009.71 1.40% 0.53% 13.70%
1,573.91 0.96% -1.05% 0.64%

674.97 3.74% 4.37% 13.14%
60.07 1.47% 8.88% 23.86%

1,476.33 1.11% 0.84% 15.11%
109.38 0.74% -0.10% -0.28%
30.212 -0.41% -0.05% -7.18%
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