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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o มีมุมมองที่เป็นกลางถึงลบ ต่อหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) จากการที่ตัวเลข
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศหลักต่างๆ 
อย่างเช่น สหรัฐ, ยุโรป และญ่ีปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัย
หนุนตลาดหุ้นกลุ่มนี้จากการที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนินนโยบาย
ดอกเบี้ยแบบผ่อนตลาย รวมทั้งส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

o มีมุมมองที่เป็นกลาง ต่อหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) โดยรวม แต่มีมุมมองที่เป็น
บวกต่อตลาดหุ้นจีนและอาเซียน เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูง อีกทั้งยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามประเด็น
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็นที่กดดันตลาดและต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด แนะน าลงทุนอย่างระมัดระวัง

o มีมมุมมองที่เป็นบวกต่อ อสังหาฯ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจากอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจในสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขา
ลงเช่นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ปรับขึ้นมาสูงอาจท าให้เกิดความผัน
ผวนได้ในบางช่วง แนะน าลงทุนไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจาย
ความเส่ียง

o อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และ
เยอรมนีทรงตัว โดยอยู่ที่ 1.79% และ   -0.362% ตามล าดับ หลังนักลงทุนคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการที่สห
ราชอาณาจักรมีแนวโน้มทีจ่ะสามารถหลักเล่ียง no-deal Brexit ได้ โดยนักลงทุนจับ
ตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 29 – 30 ต.ค.นี้ เพื่อดูทิศทาง
นโยบายดอกเบี้ย

ค าแนะน า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกตอ่ตราสารหนี้ไทย  แนะน าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุเฉล่ียของ

ตราสาร (Duration) ส้ัน - ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมี
โอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงอีกหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าคาด

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์ยืดหยุ่น กระจายการ
ลงทุนทั่วโลก และมี Duration ส้ัน - ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่างๆ 
(โดยเฉพาะ Fed) มีแนวโน้มด าเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อรักษาการ
เติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้
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o ผู้แทนของสหรัฐฯ และจีน แถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าใน
การเจรจาการค้า และใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการท าข้อตกลงบางส่วนในขั้นแรก 
รวมทั้งยังได้ตกลงที่จะแก้ไขข้อกังวลหลักของกันและกันอย่างเหมาะสม
ด้วย โดยสหรัฐฯ จะน าเข้าสัตว์ปีกปรุงสุกและผลิตภัณฑ์ปลาดุกจีน 
ในขณะที่จีนจะยกเลิกการห้ามน าเข้าสัตว์ปีกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ทั้ง
สองประเทศยังได้ เห็นพ้องกันเกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้ระบบข้อมูล
สาธารณสุขส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ส ห รั ฐ ฯ

เ อ เ ชี ยผ

o FactSet เปิดเผยว่า บริษัทกว่า 38% ในดัชนี S&P 500 เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาแล้ว 
โดย 78% รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

o FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาส 94.6% ที่เฟดจะปรับลด
อัตราดอกเบี้ย 0.25% จากการประชุมในส้ินเดือนนี้

o ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนไตรมาส 3 ขยายตัว 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ ากว่า
ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6.1% ขณะที่ GDP ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.ของจีน ขยายตัว 6.2% สู่ระดับ 
69.78 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 9.87 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของรัฐบาลจีน
ที่ก าหนดไว้ที่ 6% - 6.5% ส าหรับปี 2562

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

o ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดเป็น
ประวัติการณ์, คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% และคง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% พร้อมกับย้ าว่าจะรื้อฟื้นโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนพ.ย.

ยุ โ ร ป

o ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวบวกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณเชิงบวกต่างๆ 
เช่น ความคืบหน้าในการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน ที่ใกล้จะเสร็จสิ้นการท าข้อตกลงบางส่วนในขัน้
แรก,   ผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ และยุโรป และแนวโน้มที่อังกฤษจะ
สามารถหลักเล่ียง no-deal Brexit เป็นต้น ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงลงหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เนื่องจากแรงเทขายในหุ้นขนาดใหญ่ หลังนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดย
สถานการณ์ส าคัญที่ต้องจบัตาในสัปดาห์นี้ได้แก่ การประชุม Fed ในวันที่ 29 – 30 ต.ค. (ซึ่งนักลงทุนส่วน
ใหญ่คาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยในการปรับชุมครั้งนี้) และสถานการณ์เส้นตาย Brexit ในวันที่ 31
ต.ค.นี้
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26,958.06 0.70% 0.15% 15.56%
3,022.55 1.22% 1.54% 20.57%
3,624.68 1.26% 1.55% 20.77%

12,894.51 2.07% 3.75% 22.12%
22,799.81 1.37% 4.80% 13.91%
1,648.44 1.63% 3.82% 10.33%
2,954.93 0.57% 1.71% 18.49%

26,667.39 -0.20% 2.20% 3.18%
39,058.06 -0.61% 1.01% 8.29%
1,593.28 -2.34% -2.68% 1.88%
637.59 0.80% 3.21% 6.87%
56.66 5.18% 4.96% 17.11%

1,504.63 0.98% 2.18% 17.32%
108.67 0.20% 0.55% -0.93%
30.165 -0.45% -1.37% -7.32%
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