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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o การลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM): ให้น ้าหนักการลงทุนเป็นเท่า
ตลาดหรือน้อยกว่าตลาดเล็กน้อย จากมุมมองที่ตัวเลขเศรษฐกิจและผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคง
มีปัจจัยหนุนตลาดจากการที่ธนาคารกลางหลักๆ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจหากจ้าเป็น

o ส้าหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM): แนะน้าลงทุนอย่าง
ระมัดระวังในจีนและอินเดีย เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
กลุ่ม DM อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน และผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 2/2562

o แนะนา้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง และสม้่าเสมอ เช่น 
กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน
ซึ่งหมาะสมกับสภาวะดอกเบี ยต่้า

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการ
ที่นักลงทุนพากันเข้าซื อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และ
ประเทศคู่ค้าอื่นๆ เพิ่มขึ น

Commentary & Recommendation:
• การลงทุนในตราสารหนี ไทย แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุตราสาร 
(Duration) สั นถึงปานกลาง เพื่อรอโอกาสลงทุน โดยตราสารหนี ที่อายุตรา
สารสั นถึงปานกลางเพื่อเป็นที่พักเงินรอการเข้าลงทุนเมื่อตลาดปรับตัวลง
มาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม

• การลงทนุในตราสารหนี ต่างประเทศ แนะน้าชะลอการลงทุนในตราสารหนี ที่
มีอายุตราสาร (Duration) ยาว หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวล
เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของนักลงทุน หลังจากมีสัญญาณ
เตือนวิกฤติเศรษฐกิจในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ (การที่อัตราพันธบัตร
ระยะยาวให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพันธบัตรระยะสั น หรือ Inverted 
Yield Curve) อย่างไรก็ดีสัญญาณดังกล่าวเกิดเป็นระยะสั นๆ ในบาง
ช่วงของการซื อขายระหว่างวันเท่านั น

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงกลางสัปดาห์หลังนักลงทุนพากันเทขายเนื่องจากกังวล
ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี 
น้อยกว่าผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี (Inverted Yield Curve) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี 
เศรษฐกิจถดถอยที่ค่อนข้างแม่นย้า

o อย่างไรก็ดีหากกลับไปดูการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอดีตจะพบว่าต้องเกิด Inverted Yield 
Curve ต่อเนื่องกันหลายวันหรือเป็นเดือนขึ นไป ขณะที่ครั งล่าสุดนั นเกิดในช่วงการซื อขาย
ระหว่างวันเท่านั น ซึ่งอาจยังไม่น่ากังวลมากนัก

o ขณะที่ปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามยังคงเป็นประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยถึงแม้ว่า
ล่าสุดจะมีแนวโน้มดีขึ นหลังสหรัฐฯ เลื่อนการเก็บภาษีสินค้าน้าเข้าจากจีนในอัตรา 10%
รวมทั งขยายเวลาให้หัวเหว่ยสามารถท้าการค้ากับบริษัทในสหรัฐฯ ออกไป และกลับมาเจรจา
กันอีกครั ง แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากทางสหรัฐฯ

o ตลาดหุ้นเอเชียน้าโดยตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงแรงจากความกังวลของนักลงทุน
เกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรง และความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียและไทยปรับตัวลดลงหลังระดับ
ราคาค่อนข้างสูง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงแรงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการที่นักลงทุนกังวลว่าจะ
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังเกิดสัญญาณบ่งชี ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาด
พันธบัตรสหรัฐฯ นอกจากนี ประเด็นการถอนตัวจากสหภาพยุโรปโดยอาจไม่มี
ข้อตกลงของสหราชอาณาจักรก็เป็นอีกประเด็นที่กดดันบรรยากาศการลงทุน

ตล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป
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25,886.01 -1.53% -3.64% 10.97%
2,888.68 -1.03% -3.08% 15.23%
3,329.08 -0.14% -3.97% 10.92%

11,562.74 -1.12% -5.14% 9.51%
20,418.81 -1.29% -5.12% 2.02%
1,485.29 -1.23% -5.10% -0.59%
2,823.82 1.77% -3.71% 13.23%
9,964.30 -0.30% -6.66% -1.58%

37,350.33 -0.62% -0.35% 3.55%
1,631.40 -1.17% -4.71% 4.32%

601.79 -0.01% -5.74% 0.87%
54.87 0.68% -6.33% 14.69%

1,513.52 1.11% 7.05% 18.01%
106.38 0.65% -2.21% -3.02%

30.9 0.56% 0.47% -5.06%
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