
27 2
ก.ย. 62

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

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

o ส้าหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM): แนะน้าลงทุนอย่าง
ระมัดระวังในจีนและอินเดียรวมถึงอาเซียน เนื่องจากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงกว่ากลุ่ม DM อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์การ
เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และผลประกอบการของบริษัทในไตร
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o แนะนา้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจ่ายปันผลท่ีค่อนข้างสูง และสม้่าเสมอ เช่น 
กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs รวมถึงโครงสร้างพื นฐาน
ซึ่งหมาะสมกับสภาวะดอกเบี ยต่้า

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ และเยอรมนีค่อนข้างทรงตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า

Commentary & Recommendation:
• การลงทุนในตราสารหนี ไทย แนะน้าลงทุนในตราสารหนี ที่มีมีอายุตรา
สาร (Duration) สั นถึงปานกลาง เพื่อรอโอกาสลงทุน โดยตราสารหนี 
ที่อายุตราสารสั นถึงปานกลางเพื่อเป็นที่พักเงินรอการเข้าลงทุนเมื่อ
ตลาดปรับตัวลงมาอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม

• การลงทนุในตราสารหนี ต่างประเทศ แนะน้าชะลอการลงทุนในตราสาร
หนี ที่มีอายุตราสาร (Duration) ยาว หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรปรับตัวผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว 
หลังจีนและสหรัฐฯ ขึ นภาษีสินค้าน้าเข้าระหว่างกันเพิ่มเติม ท้าให้ตลาด
กังวลว่าสงครามการค้าที่รุนแรงจะท้าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงรุนแรง 
ขณะที่ราคาทองค้าปรับตัวเพิ่มขึ นต่อเนื่องจากการที่นักลงทุนเข้าซื อเพื่อ
ลดความเสี่ยงของการลงทุน

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากการที่นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลก
จะชะลอตัวลง หลังจีนประกาศขึ นภาษีสินค้าน้าเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในอัตรา 10% และเตรียมขึ นภาษีสินค้ารถยนต์น้าเข้าในอัตรา 25% ขณะที่สหรัฐฯ 
ตอบโต้ด้วยการขึ นภาษีกับสินค้าน้าเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 และ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีก 
5% จากระดับปัจจุบัน

o แม้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะลดดอกเบี ยลงอีกในอนาคต แต่จาก
สงครามการค้าที่รุนแรงขึ น ท้าให้นักวิเคราะห์คาดว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะปรับลดอัตราดอกเบี ยลง รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
การอัดฉีดเงินเข้าระบบการเงินมีเพิ่มขึ น โดยแนะน้าติดตามการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ในช่วงกลางเดือนก.ย. นี 

o ตลาดหุ้นเอเชียน้าโดยตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น ปรับตัวเพิ่มขึ นในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดีหลังปิด
ตลาดในวันศุกร์จีนและสหรัฐฯ ประกาศขึ นภาษีสินค้าน้าเข้าระหว่างกัน ท้าให้สงคราม
การค้ามีแนวโน้มรุนแรงขึ น ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียมีแนวโน้มที่ดีขึ นหลังรัฐบาลอินเดีย
ตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีกับเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ

* ผลตอบแทนค้านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั น

*

o ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ นในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามปรับตัวลดลงในช่วง
ปลายสัปดาห์จากแรงกดดันของสงครามการค้าที่รุนแรงขึ น และความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)

o ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี ยและอัดฉีดเงินเข้าระบบการเงินใน
การประชุมกลางเดือนก.ย. นี 

ตล า ด หุ้ น ยุ โ ร ป
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25,628.90 -0.99% -4.60% 9.87%
2,847.11 -1.44% -4.47% 13.57%
3,334.25 0.16% -3.82% 11.09%

11,611.51 0.42% -4.74% 9.97%
20,710.91 1.43% -3.77% 3.48%
1,502.25 1.14% -4.02% 0.55%
2,897.43 2.61% -1.20% 16.18%

10,194.73 2.31% -4.50% 0.69%
36,701.16 -1.74% -2.08% 1.75%
1,646.68 0.94% -3.81% 5.29%
605.77 0.66% -5.12% 1.54%
54.17 -1.17% -7.61% 12.76%

1,526.96 0.89% 8.01% 19.06%
105.39 -0.93% -3.12% -3.92%
30.715 -0.60% -0.13% -5.63%
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