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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 
8% โดยแรงหนุนมาจากความคาดหวังเชิงบวกที่มีต่อการเจรจาการค้ากับจีน รวมถึงการที่
การที่ ปธน. ทรัมป์แสดงท่าทีพร้อมที่จะเลื่อนเส้นตายการปรับขึ้นภาษีออกไปอีก 60 วัน

o ปธน. ทรัมป์ ลงนามในร่างงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลมีงบประมาณไปจนถึงเดือน
กันยายนนี้ นอกจากนี้ยังใช้อ านาจประธานาธิบดีอนุมัติงบประมาณกว่า 6 พันล้าน
ดอลลาร์เพื่อสร้างก าแพงกั้นแนวชายแดนสหรัฐฯ และเม็กซิโก โดยไม่ผ่านสภาครองเกรส

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากปัจจัยบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยคณะเจรจายังคงหารือเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมส าหรับทั้ง 2
ประเทศอย่างต่อเนื่อง และ ปธน. ทรัมป์ ประกาศว่าพร้อมจะเลื่อนเส้นตายการขึ้นภาษี
ออกไปอีก 60 วัน 

o อย่างไรก็ดียุโรปยังคงเผชิญความท้าทายอีกหลายอย่างในอนาคตเช่นเศรษฐกิจที่ยังมี
แนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยการเมืองที่มีความไม่แน่นอนเช่น Brexit การ
เลือกตั้งสภายุโรป เยอรมนี และสเปน เป็นต้น

o การลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ยังคงแนะน าทยอย
ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ โดยคาด
ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังสามารถเติบโตได้ในระข้างหน้า

o ส าหรับการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ คงค าแนะน าลงทุน
ในจีนและ อินเดีย เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจัย
เร่ืองสงครามการค้า ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อเนื่อง

o แนะน าทยอยลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare เนื่องจากไม่ผัน
ผวนไปตามภาวะสงครามการค้า อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี 
และมีอัตราการเติบโตสูง 

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 
2.66% และ 0.10% ต่อปี  ตามล าดับ ทั้งนี้การที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศปรับตัวลงมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่
ชะลอลง และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงท่าทีชะลอการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย และชะลอการปรับลดสภาพคล่อง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ลดลงต่อเนื่อง ท าให้นัก
ลงทุนอาจกลับมากังวลเกี่ยวกับ Inverted yield curve ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคตอีกครั้ง

Commentary
• ส าหรบัการลงทนุในตราสารหนีแ้นะน าลงทนุในพันธบตัรรฐับาลไทย ซึ่งมี
การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นถึงปานกลาง 
เนื่องจากได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลก
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ตล า ด หุ้ น ส ห รั ฐ ฯ

ต ล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป

o ตลาดหุ้นหลักๆ ในเอเชียปรับตัวผสมผสาน โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น และจีนปรับตัวขึ้น จาก
ความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับสงครามการค้า ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียปิดลบจากแรงเทขาย
ท าก าไร และจากความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรครัฐบาลอาจได้คะแนนลดลง

ตลาดหุ้นหลักๆ ในฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น โดยได้
แรงหนุนจากสัญญาณบวกของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง หลังนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจ
อาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ส่วนน้ ามันดิบปรับตัวขึ้นราว 5.5% 
ในสัปดาห์เดียวจากการที่ชาติผู้ส่งออกน้ ามันลดการผลิตและการ
ส่งออก และความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้า

ตล า ด หุ้ น ฝั่ ง เ อ เ ชี ยผ

15 ก.พ. 2019 WTD MTD YTD
      Dow Jones 25,883.25 3.09% 3.53% 10.96%
      S&P500 2,775.60 2.50% 2.64% 10.72%
      EuroStoxx50 3,241.25 3.37% 2.59% 7.99%
      DAX 11,299.80 3.60% 1.13% 7.02%
      Nikkei225 20,900.63 2.79% 0.61% 4.43%
      TOPIX 1,577.29 2.46% 0.63% 5.57%
      SHCOMP 2,682.39 2.45% 3.78% 7.56%
      HSCEI 10,937.33 -0.18% -0.89% 8.03%
      SENSEX 35,808.95 -2.02% -1.23% -0.72%
      SET 1,636.94 -0.89% -0.29% 4.67%
MSCI AC Ex Japan 636.09 -0.30% -0.62% 6.62%
Crude Oil (WTI) 55.59 5.44% 3.35% 21.59%
Gold Spot 1,322.49 0.62% 0.09% 3.12%
USDJYP 110.47 0.67% 1.45% 0.71%
USDTHB 31.278 -0.63% 0.12% -3.90%
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