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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o มีมุมมองที่เป็นกลาง ต่อหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) โดยให้น ้าหนักการ
ลงทุนมากกว่าตลาดในยุโรปจากการที่ปัจจัยกดดันด้านการเมืองเช่น Brexit
ลดลง ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ นหลัง Manufacturing PMI มีแนวโน้มฟื้นตัว 
และให้น ้าหนักน้อยกว่าตลาดส้าหรับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดยมองว่า Earning
growth ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปีหน้าที่นักวิเคราะห์คาดมีโอกาสถูกปรับลดลง 
ขณะที่ Earning ของบจ. ในญ่ีปุ่นน่าดึงดูดน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) โดยรวม แต่มีมุมมองที่เป็น
บวกต่อตลาดหุ้นจีนและอาเซียน จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
อีกทั งยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามประเด็นการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็นที่กดดันตลาดและต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และให้น ้าหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดในไทย จากระดับราคาที่แพง 
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นผล

o มีมมุมมองที่เป็นบวกต่อ อสังหาฯ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน 
เนื่องจากอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจในสภาวะที่ดอกเบี ยต่้าเช่นใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ปรับขึ นมาสูงอาจท้าให้เกิดความผันผวนได้ใน
บางช่วง แนะน้าลงทุนไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียง

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวขึ นจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอยู่ที่ 1.92% และ -
0.25% ตามล้าดับ หลังความชัดเจนเกี่ยวกับการท้าข้อตกลงการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนมีความชัดเจนเพิ่มขึ นเป็นล้าดับ โดยล่าสุดจีนประกาศลดภาษี
สินค้าน้าเข้าจากสหรัฐฯ กว่า 850 รายการ

ค้าแนะน้า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกต่อตราสารหนี ไทย  แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุ

เฉลี่ยของตราสาร (Duration) สั นถึงปานกลาง โดยคาดว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี ยจนจบปีนี  แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรับลด
ดอกเบี ยลงในปีหน้าหากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่้ากว่าคาดอย่างต่อเนื่อง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารหนี ต่างประเทศ แต่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  แนะน้าลงทุนในกองทุนตราสารหนี ที่มีกลยุทธ์
ยืดหยุ่น กระจายการลงทุนทั่วโลก และมี Duration ปานกลาง โดยคาดว่ามี
โอกาสท่ีธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด้าเนินนโยบายดอกเบี ยแบบผ่อนคลาย
เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์
ออกจากต้าแหน่งเนื่องจากใช้อ้านาจในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ทาง
การเมืองของตนเอง อย่างไรก็ดีโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่นั นมีค่อนข้างน้อยเพราะเสียงข้างมากในวุฒิสภาเป็น
ของพรรครีพับลิกัน

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*
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ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าท้าสถิติสูงสุดตลอดการณ์ต่อเนื่อง ขานรับการบรรลุข้อตกลงการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยมีการคาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีโอกาสท้าให้เศรษฐกิจโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ นอีก 0.6% yoy ในปี 2563 ซึ่งน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ น
ได้อย่างต่อเนื่องในปหีน้า
ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่ง ในข้อหาใช้อ้านาจ
ในทางมิชอบโดยเสนอความช่วยเหลือแก่ยูเครนเพื่อให้ด้าเนินการสอบสวนโจ ไบเดน และลูกชาย
เพื่อหวังให้โจ ไบเดนหลุดจากการเป็นคู่แข่งในการชิงต้าแหน่งประธานาธิบดี โดยกระบวนการถอด
ถอนจะเข้าสู่การพิจารณาจากวุฒิสภาต่อไป อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากพรรค
รีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา แต่การจะถอดถอนได้ต้องให้วุฒิสภาเห็นชอบ 2 ใน 3

ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ น โดยได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐฯ และจีนจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงการค้ากันได้ก่อนก้าหนดการขึ นภาษีครั งใหม่ และความชัดเจนของการลงนามข้อตกลง
ชัดเจนมากขึ น นอกจากนี ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนเช่น ยอดเงินกู้ใหม่ รวมถึงการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. เพิ่มขึ นมากกว่าคาดการณ์

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ นจากการที่นักลงทุนขานรับข่าวการที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลง
การค้าระหว่างกันได้ และการลงนามข้อตกลงมีความชัดเจนมากขึ น รวมถึงการที่นักลงทุนคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับ Hard Brexit หลังพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative) ของอังกฤษ ซึ่งเป็น
พรรคที่นายบอริส จอห์นสัน สังกัดอยู่ได้รับชัยชนะอย่างขาดลอยในการเลือกตั งทั่วไปของอังกฤษ
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยชัยชนะดังกล่าวน่าจะท้าให้การด้าเนินการ Brexit สามารถท้าได้
อย่างราบรื่นมากขึ น 

ยุ โ ร ป

28,455.09 1.14% 1.44% 21.98%
3,221.22 1.65% 2.55% 28.50%
3,776.56 1.22% 1.97% 25.83%

13,318.90 0.27% 0.62% 26.14%
23,816.63 -0.86% 2.24% 19.00%
1,733.07 -0.40% 1.98% 16.00%
3,004.94 1.26% 4.63% 20.49%

11,030.23 1.77% 7.07% 8.94%
41,681.54 1.64% 2.18% 15.56%
1,572.92 -0.06% -1.11% 0.58%

684.03 1.34% 5.77% 14.65%
60.44 0.77% 9.61% 24.31%

1,477.40 0.07% 0.92% 15.19%
109.44 0.05% -0.05% -0.55%
30.18 -0.11% -0.16% -7.28%
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