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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากข่าวการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ด าเนินไปด้วยดี และยังมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นหลังมีรายงาน
ข่าวระบุว่าสหรัฐฯ ก าลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าน าเข้า
จากจีน ขณะที่จีนเสนิที่จะน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ 
ภายในระยะเวลา 6 ปี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ

o ผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ที่ประกาศออกมาแล้วของภาคธนาคาร (ประมาณ 11%
ของบริษัททั้งหมด) ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นขานรับข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ด าเนินไป
ด้วยดี และเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนี้ผลทางจิตวิทยาเชิงบวกจากการ
ปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น 

o อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาสถานการณ์เกี่ยวกับการด าเนินไปขแงร่างข้อตกลงการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit โดยเทเรซา เมย์ มีก าหนด
เสนอร่างข้อตกลง Brexit ในวันที่ 21 ม.ค. และรัฐสภามีก าหนดลงมติวันที่ 29 นี้

o สหราชอาณาจักรมีก าหนดเริ่มออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มี.ค. โดยหากไม่สามารถ
หาข้อตกลงกันได้ และไม่มีการขอขยายระยะเวลาออกไป อาจน าไปสู่สถานการณ์ No Deal 
Brexit ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปค่อนข้างมาก

o แนะน าทยอยลงทนุในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ส าหรับ
ผู้ที่รับความเสี่ยงได้  โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยัง
สามารถเติบโตได้ในระข้างหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่น
มี valuation ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

o แนะน าทยอยลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare เนื่องจากไม่ผัน
ผวนไปตามภาวะสงครามการค้า อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี 
และมีอัตราการเติบโตสูง 

o ส าหรับการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ แนะน าลงทุนใน จีน
และ อินเดีย เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจัยเรื่อง
สงครามการค้า ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและจับตา

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี 
ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย โดยขึ้นมาอยู่ที่ 
2.78% จาก 2.70% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัจนของ
เยอรมนีเพิ่มขึ้นจาก 0.237% เป็น 0.25% อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่นักลงทุน
คลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
ท าให้มีแรงขายพันธบัตรและเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้น เป็นต้น

Commentary
• ส าหรับการลงทุนในตราสารหนี้แนะน าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ไทย ซึ่งมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นถึงปาน
กลาง เนื่องจากได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
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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 ตลาดหุ้นในเอเชียปิดบวกต่อเนื่องจากแรงหนุนของการเจรจาการค้าที่เป็นไปในทางบวก 
ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบจากแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังผลประกอบการ 4Q/2561
ออกมาต่ ากว่าคาดการณ์

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากข่าว
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ด าเนินไปด้วยดี โดยแหล่งข่าว
ระบุว่าสหรัฐฯ ก าลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการภาษีที่เก็บจากสินค้า
น าเข้าจากจีน ขณะที่จีนก าลังเพิ่มการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากกว่า 
1 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 6 ปี ขณะที่ผลประกอบการไตร
มาส 4/2561 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงที่ตลาดคาดการณ์

ตล า ด หุ้ น ฝั่ ง เ อ เ ชี ยผ

24,706.35 2.96% 5.91% 5.91%
2,670.71 2.87% 6.54% 6.54%
3,134.92 2.11% 4.45% 4.45%

11,205.54 2.92% 6.12% 6.12%
20,666.07 1.50% 3.25% 3.25%
1,557.59 1.82% 4.25% 4.25%
2,596.01 1.65% 4.09% 4.09%

10,636.97 1.74% 5.06% 5.06%
36,386.61 1.05% 0.88% 0.88%
1,583.77 -0.83% 1.27% 1.27%

622.10 1.64% 4.27% 4.27%
53.80 4.28% 18.48% 18.48%

1,282.11 -0.63% -0.03% -0.03%
109.78 1.20% 0.08% 0.08%
31.705 -0.66% -2.59% -2.59%
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