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ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน ให้คุณเข้าถึงได้ง่าย หลากหลายช่องทาง

o มีมุมมองที่เป็นกลาง ต่อหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (DM) จากการที่ตัวเลข
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศหลักต่างๆ 
อย่างเช่น สหรัฐฯ, ยุโรป และญี่ปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ปัจจัยหนุนตลาดหุ้นกลุ่มนี้จากการที่ธนาคารกลางต่างๆ มีแนวโน้มด าเนิน
นโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะน าลงทุนอย่าง
ระมัดระวัง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (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

• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ และ
เยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ 1.875% และ -0.256% ตามล าดับ เนื่องจากแรง
เทขายหลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าในช่วง
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนของไทยปรับตัวลดลง หลัง กนง.คง
ดอกเบี้ย แต่ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ และเงินเฟ้อลง

ค าแนะน า:
o มีมุมมองที่เป็นบวกตอ่ตราสารหนี้ไทย  แนะน าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมีอายุเฉล่ียของ

ตราสาร (Duration) สั้น - ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมี
โอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตข้างหน้าหลังเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่า
คาดอย่างต่อเนื่อง

o มีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่มีมุมมองที่เป็นบวกต่อพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ  แนะน าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีกลยุทธ์ยืดหยุ่น กระจายการ
ลงทุนทั่วโลก และมี Duration ปานกลาง โดยคาดว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางต่างๆ มี
แนวโน้มด าเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการลงทุนในตราสารหนี้
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• ทางการจีนเปิดเผยว่า ก าลังอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับ
สหรัฐอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการจัดพิธีลงนามข้อตกลงการค้า
ระหว่างผู้น าทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นการยืนยันถ้อยแถลงของปธน. 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่า พิธีลงนามข้อตกลงการค้า
เฟสแรกระหว่างตนกับปธน.สี จิ้นผิง จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดย
ตลาดคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากันภายในเดือน ม.ค.63 นี้

* ผลตอบแทนค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น

*

• ภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวบวกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ดัชนี Dow 
Jones และ S&P500 ปิดบวกท าจุดสูงสุดตลอดกาล (New High) เช่นเดียวกับ
ตลาดหุ้นฮ่องกงก็กลับมาปรับตัวบวกแรงในช่วงปลายสัปดาห์ โดยภาพรวมหลักๆ
ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าที่เป็นบวกเกี่ยวกับการท าข้อตกลง
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่
ออกมาแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามตลาดได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายท าก าไรของนัก
ลงทุนในระหว่างสัปดาห์ หลังนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนวันหยุดยาว เช่น วัน
คริสต์มาส และวัน Boxing Day
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ข่าวส าคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 

719,000 ยูนิต แต่ต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 734,000 ยูนิต 
หลังจากแตะระดับ 710,000 ยูนิตในเดือนต.ค.

• จ านวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 13,000 ราย มาอยู่ที่
ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 21 ธ.ค. โดยลดลงน้อยกว่า
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงแตะ 220,000 ราย

• รัฐบาลจีนประกาศปรับลดภาษีน าเข้าสินค้ากว่า 850 รายการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหมู
และอะโวคาโดแช่แข็ง เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และอุปกรณ์ไฮเทค โดยจะเริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563

• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งเป็นมาตรวัดภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปรับตัว
ขึ้น 6.2% ในเดือนพ.ย. ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 5% และ
สูงกว่าในเดือนต.ค.ที่มีการขยายตัว 4.7%

28,645.26 0.67% 2.12% 22.80%
3,240.02 0.58% 3.15% 29.25%
3,782.27 0.15% 2.12% 26.02%

13,337.11 0.14% 0.76% 26.31%
23,837.72 0.09% 2.33% 19.10%
1,733.18 0.01% 1.99% 16.00%
3,005.04 0.00% 4.63% 20.50%

28,225.42 1.27% 7.13% 9.21%
41,575.14 -0.26% 1.92% 15.27%
1,578.22 0.34% -0.78% 0.92%

690.52 0.95% 6.77% 15.74%
61.72 2.12% 11.93% 26.94%

1,510.56 2.24% 3.18% 17.78%
109.44 0.00% -0.05% -0.55%
30.15 -0.10% -0.26% -7.37%
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