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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร—กุมภาพันธ์ 2562 

  

• ดัชนี MSCI World รีบาวด์ 6.2% ในเดือนมกราคม: ตลาดหุ้นดีดตัวแรงในเดือนมกราคา เน่ืองจาก 1) ตัวเลขผลประกอบการธนาคาร

สหรัฐฯที่แข็งแกร่งได้หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ 2) ความคาดหวังเร่ืองขอพิพาททางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯว่าจะสามารถเจรจาตกลงกันได้ 3) 

ราคาน้้ามันดีดตัวหลงัจากที่โอเปก+ ได้เร่ิมลดก้าลังการผลิตลงในต้นเดือน ม.ค. และ 4) ความผันผวนในตลาดหุ้นลดลงเนื่องจากไม่มีข่าวร้าย

ที่ส้าคัญๆ มาโจมตีตลาด พอร์ตการลงทุนของเราปรับตัวข้ึนได้ดีเน่ืองจากตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนดี โดยพอร์ตการลงทุนแบบอนุรักษ์

นิยม (Conservative) แบบความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) และแบบเชิงรุก (Aggressive) ให้ผลตอบแทนในเดือนมกราคมที่ 1.35%, 

1.23% และ 2.64% ตามล้าดับ  

• ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ เราจะปรับน้้าหนักการลงทุนในพอร์ตเชิงกลยุทธ์ดังเช่นที่ท้ามาทุกปี เพื่อสะท้อนมุมมองผลตอบแทนและความเสี่ยง

ส้าหรับปีน้ี ส้าหรับตลาดหุ้น เราได้ตัดหุ้นอินเดียออกจากพอร์ตการลงทุนเน่ืองจากในปีน้ีอินเดียจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเมืองที่

สูงข้ึน การเลือกตั้งในอินเดียจะมีข้ึนในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 61  และโอกาสที่พรรค BJP จะสูญเสียที่น่ังมีความเป็นไปได้สูงข้ึน ดังน้ันเรามอง

ว่ารัฐบาลอินเดียอาจไม่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพภายหลังจากเลือกตั้งดังกล่าว โดยเราได้เพิ่มตลาดหุ้นเวียดนามเข้ามาแทน เราเชื่อว่า

แนวโน้มการเติบโตที่ดีเยี่ยม กอปรกับรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะท้าให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวได้ดีในปีน้ี ส้าหรับประเทศไทย ส่วนต่างอัตรา

ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นและการเลือกตั้งจะท้าให้ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ได้ ในส่วนของสหรัฐฯแนวโน้มการเติบโตในปีน้ีมีแนวโน้มชะลอตัวลง

เน่ืองจากปัจจัยหนุนเร่ืองมาตรการกระตุ้นทางภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มข้ึนในปี 2561 จะค่อยๆหายไป ส้าหรับญี่ปุ่น จากการที่เศรษฐกิจ

โลกอยู่ในช่วง Late Cycle เรามองว่าตัวเลขดัชนีชี้น้าตลาด (LEIs) บางตัวที่แย่ลงและสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงข้ึนในภาคการผลิตบาง

อุตสาหกรรมชี้ถึงความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการปรับเพิ่มภาษีการบริโภคในเดือน ต.ค. 62 

ส้าหรับจีน คาดว่าการเติบโตของจีดีพีจะชะลอลงจาก 6.6%YoY ในปี 2561 สู่ 6.3% ในปี 2562 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อ่อนแอลงและความ

ขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯที่ยังคงไม่สามารถตกลงกันได้เป็นความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจจีน 

• ส้าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เรามองว่าทองค้ายังเป็นสินทรัพย์ที่จ้าเป็นส้าหรับพอร์ตการลงทุนในปีน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะในการ

เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นในระดับต่้า เราเชื่อว่าในปี 2562 ทองค้าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าปีที่แล้วเน่ืองจากการ

คาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง 
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Note:  
Overweight หมายถึง ค่าน้้าหนักพอร์ตเชิงเทคนคิ มากกว่า พอร์ตเชิงกลยุทธ์  
Neutral หมายถึง ค่าน้้าหนักพอร์ตเชิงเทคนคิ เท่ากับ พอร์ตเชิงกลยุทธ์  
Underweight หมายถึง ค่าน้้าหนักพอร์ตเชงิเทคนิค น้อยกว่า พอร์ตเชิงกลยุทธ์  

สรุปแนวโน้มการลงทุน: กุมภาพันธ์ 2562 

มุมมองกอ่นหนา้ มุมมองปัจจบัุน

สนิทรพัย์เทียบเท่าเงินสด OVERWEIGHT NEUTRAL สนิทรพัย์เทียบเท่าเงินสดเป็นสนิทรพัย์มีความเสีย่งต่า้ซึง่เราเน้นจะลงทุนในชว่งที่ตลาดมีความเสีย่งสงูหรอืในชว่ง

ที่ตลาดหุ้นหรอืตลาดตราสารหน้ีขาดเสถียรภาพ

ตราสารหน้ีภาคเอกชนระดบั BBB+ ข้ึนไป OVERWEIGHT NEUTRAL อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีอัพไซดจ์า้กัดในชว่งไม่กี่เดอืนข้างหน้าเน่ืองจาก ธปท. จะยังไม่รบีปรบัข้ึน

ดอกเบีย้อีกครัง้ในเรว็ๆน้ี ขณะที่เฟดไม่น่าจะข้ึนดอกเบ้ียอย่างน้อยจนถึงกลางปี

หุ้นไทย UNDERWEIGHT NEUTRAL โอกาสที่ตลาดจะผันผวนอย่างตอ่เน่ืองท้าให้มีความเสีย่งที่จะเพิ่มการลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งดงัเชน่หุ้น

หุ้นสหรฐัฯ UNDERWEIGHT NEUTRAL แนวโน้มการเตบิโตในปน้ีีมีแนวโน้มชะลอตวัลงเน่ืองจากปัจจยัหนุนเรือ่งมาตรการกระตุน้ทางภาษีและการใชจ้า่ย

ภาครฐัที่เพิ่มข้ึนในป ี2561 จะคอ่ยๆหายไป

หุ้นญ่ีปุ่น UNDERWEIGHT NEUTRAL จากการที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในชว่ง Late Cycle เรามองว่าตวัเลขดชันีชีน้้าตลาด (LEIs) บางตวัที่แย่ลงและสนิคา้คง

คลงัที่เพิ่มสงูข้ึนในภาคการผลติบางอุตสาหกรรมชีถ้ึงความเสีย่งขาลงของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นที่มากข้ึนโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภายหลงัจากการปรบัเพิ่มภาษีการบรโิภคในเดอืน ต.ค. 62

หุ้นจนี UNDERWEIGHT NEUTRAL คาดว่าการเตบิโตของจดีพีีจะชะลอลงจาก 6.6%YoY ในปี 2561 สู ่6.3% ในปี 2562 ความเชือ่มั่นทางธุรกิจที่

อ่อนแอลงและความขัดแย้งทางการคา้ระหว่างจนีกับสหรฐัฯที่ยังคงไม่สามารถตกลงกันไดเ้ป็นความเสีย่งขาลงตอ่

เศรษฐกิจจนี

หุ้นอินเดยี UNDERWEIGHT - เราไดต้ดัหุ้นอินเดยีออกจากพอรต์การลงทุนเน่ืองจากในปีน้ีอินเดยีจะตอ้งเผชญิกับความเสีย่งทางการเมืองที่สงูข้ึน 

การเลอืกตัง้ในอินเดยีจะมีข้ึนในชว่งเดอืน เม.ย.-พ.ค. 61  และโอกาสที่พรรค BJP จะสญูเสยีที่น่ังมีความเป็นไปได้

สงูข้ึน ดงัน้ันเรามองว่ารฐับาลอินเดยีอาจไม่แข็งแกรง่และมีเสถียรภาพภายหลงัจากเลอืกตัง้ดงักลา่ว

หุ้นเวียดนาม - NEUTRAL สมัชชาแห่งชาตขิองเวียดนามคาดว่าอัตราการเตบิโตของจดีพีีปี 2019 จะอยู่ที่ระดบั 6.60-6.80% ซึง่จะท้าให้

เวียดนามเป็นหน่ึงในประเทศที่เตบิโตเรว็ที่สดุในเอเชยีและอาจจะเตบิโตเรว็ที่สดุในอาเซยีน 

ทองคา้ NEUTRAL NEUTRAL เรายังคงมีมุมมองเชงิบวกตอ่ทองคา้ในปี 2562 เน่ืองจาก เฟดมีแนวโน้มชะลอการข้ึนดอกเบ้ียและคา่เงินดอลลา่รม์ี

แนวโน้มอ่อนคา่ลง ความเสีย่งในตลาดโลกที่เพิ่มสงูข้ึน และยอดการซือ้ทองคา้ของธนาคารเพิ่มข้ึน จากการ

วิเคราะห์เชงิปรมิาณ เราคาดว่าราคาทองคา้จะแกว่งในกรอบ 1,200-1,400 เหรยีญตอ่ออนซใ์นปี 2562

น้้ามัน - - เราคาดว่าราคาน้้ามันดบิเวสตเ์ท็กซสัจะแกว่งตวัในกรอบ 37-63 เหรยีญตอ่บารเ์รลในปี 2562

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ NEUTRAL NEUTRAL สว่นตา่งอัตราผลตอบแทนที่กว้างข้ึนท้าให้มีกันชนสา้หรบัการปรบัลงของราคากองทุนรวมอสงัหาฯ/รที ซึง่จะหกั

กลบลกัษณะทั่วไปในการมีความสมัพันธ์เชงิบวกกับตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมีการปรบัตวัลง

สินทรัพย์ มุมมองเชิงเทคนคิ เหตผุล
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แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรไทยมีอัพไซด์

จ ากัดในช่วงไม่กี่เดือน

ข้างหน้าเน่ืองจาก ธปท. 

จะยังไม่รีบปรับข้ึน

ดอกเบี้ยอีกคร้ังในเร็วๆน้ี 

ขณะที่เฟดไม่น่าจะข้ึน

ดอกเบี้ยอย่างน้อยจนถึง

กลางปี 

แนวโน้มตลาดตราสารหน้ี: 

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯระยะยาวอยู่ในระดับต่้าในช่วงต้นเดือนมกราคา แต่ในช่วงสิ้นเดือนอยู่ในระดับ

ใกล้ช่วงเดือนธันวาคม ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวข้ึนเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แนวโน้ม

เศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอลงในปี 2562 จะท้าให้เฟดตัดสินใจโดยอิงกับข้อมูลสูงเน่ืองจากข้อมูลยังมีแนวโน้ม

ผันผวน ข้อมูลการจ้างงานและค่าจ้างที่ยังคงแข็งแกร่งจะท้าให้เฟดยังคงปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย แต่แนวโน้ม

เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมที่อ่อนแอลงจะจ้ากัดการปรับข้ึนดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 หรือ 2 คร้ังในปีน้ี โอกาสที่เฟด

จะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2562 ยังคงอยู่ในระดับต่้า (ความน่าจะเป็น 1% จากการสะท้อนของ

ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า) ในขณะที่โอกาสการข้ึนดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึนสู่ระดับ 18% (จาก 4.5% ใน

เดือนที่แล้ว) จากการเฟดไม่น่าจะข้ึนดอกเบีย้อย่างน้อยจนถงึกลางป ีอัพไซด์ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงมี

จ้ากัด 

 

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรัฐบาลไทยกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปียังคงอยู่ใน

ระดับแคบที่ -25 bps ซ่ึงยังคงต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวซ่ึงเป็นบวก 64 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะ

ยังคงต่้ากว่าพันธบัตรสหรัฐส่วนหน่ึงเน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่้า (0.36% ในเดือน ธ.ค. 61 และต่้า

กว่า 1% ตลอดช่วงคร่ึงแรกของปี 62) ความต้องการของ ธปท. ในการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเผื่อช่องว่าง

ส้าหรับนโยบายในอนาคตดูเหมือนจะยังคงอยู่ แต่อาจไม่เร่งด่วนมากนัก ดังน้ันอัพไซด์ของอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรไทยน่าจะมีไม่มากนักในช่วง 2 เดือนข้างหน้า 
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แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน

ที่กว้างข้ึนท าให้มีกันชน

ส าหรับการปรับลงของ

ราคากองทุนรวมอสังหาฯ/

รีท ซึ่งจะหักกลบลักษณะ

ทั่วไปในการมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมี

การปรับตัวลง 

แนวโน้มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ : 

 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างกองทุนรวมอสังหาฯ/รีทกับพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปีแคบลงจากเดือนก่อน

หน้าสู่ระดับ 2.7% แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ 2.5% 

 

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างข้ึนท้าให้มีกันชนส้าหรับการปรับลงของราคากองทุนรวมอสังหาฯ/รีท ซ่ึงจะ

หักกลบลักษณะทั่วไปในการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมีการปรับตัวลง นอกจากน้ันค่า

เบต้าของกองทุนรวมอสังหาฯ/รีทที่ต่้าจะช่วยจ้ากัดความเสี่ยงขาลงของราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภาวะ

เศรษฐกิจที่ความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่้า (0.36% ในเดือน ธ.ค. 61 และต่้ากว่า 

1% ตลอดช่วงคร่ึงแรกของปี 62) จะจ้ากัดอัพไซด์ของค่าเช่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุน เรา

แนะน้าให้เลือกกองทุนซ่ึงถือสินทรัพย์ที่สามารถปรับเพิ่มค่าเช่าได้ง่ายหากอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง แม้ใน

ภาวะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่้าก็ตาม 
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โอกาสที่ตลาดจะผัน

ผวนอย่างต่อเน่ืองท า

ให้มีความเส่ียงท่ีจะ

เพิ่มการลงทุนใน

สินทรัพย์เสี่ยงดังเช่น

หุ้น  

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย: 

 

ในเดือนมกราคมตลาดหุ้นไทยดีดตัวจากจุดต่้าสุดที่ท้าไว้ในเดือนธันวาคม 4% ซ่ึงอยู่ในช่วงกลางของการปรับข้ึน

ของตลาดภูมิภาค ความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนท้าให้ตลาดปรับตัวข้ึน แต่จะ

ปรับตัวข้ึนได้ต่อเน่ืองหรือไม่นั้นข้ึนกับผลลัพธ์ก่อนช่วงต้นเดือนมีนาคม ซ่ึงเป็นก้าหนดการที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 

25% เป็นวงเงิน 200,000 ล้านเหรียญจากจีน 

 

แม้ว่าหากการเจรจาทางการค้ามีผลลัพธ์ในเชิงบวก ภาพเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในปี 2562 น่าจะยังคงชะลอตัว

เทียบกับปีก่อนหน้าเน่ืองจากฐานสูงและมีมาตราการหนุนน้อยกว่าปีที่แล้ว แม้ว่าค่าพีอี (PER) ของตลาดหุ้นไทยจะ

ถูกกว่าตลาดอาเซียน (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย) 10% (เทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 14%) แต่โอกาสที่

ช่องว่างดังกล่าวจะถูกปิดน้ันมีไม่มากนัก เน่ืองจากแม้ว่าเราคาดว่าจะตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวข้ึนจากการเลือกตั้งก็

ตาม แต่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็มีการเลือกตั้งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 เช่นกัน (อินโดนีเซียในเดือน เม.ย. 

และฟิลิปปินส์ในเดือน พ.ค.) 

 

โอกาสที่ตลาดจะผันผวนอย่างต่อเน่ืองท้าให้มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดังเช่นหุ้น ปัจจัยเสี่ยง

ยังคงอยู่ในระดับสูง เช่น ผลการเลือกตั้ง เศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอในปี 2562 (ทั้งทั่วโลกและไทย) ความไม่

แน่นอนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและจีน และโอกาสที่อังกฤษจะออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง (No-Deal Brexit) 
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เราคาดว่าปี 2562 จะ

เป็นปีที่ความผันผวนสูง 

ปัจจัยพื้นฐานยังคงไม่

สดใส เรายังคงให้

ความส าคัญกับ 1) เฟด

ยังคงปรับลดงบดุล และ 

2) ตัวเลขเศรษฐกิจและ

ผลประกอบการที่

อ่อนแอลงกว่าที่

คาดการณ์ 

 

 

 

ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ทั่วโลก

ไม่ตระหนักถึงการฟื้น

ตัวมากที่สุด แต่ใน

ระยะใกล้ การเติบโต

ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะ

ได้รับผลกระทบจากการ

ปรับข้ึนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(VAT) ในเดือน ต.ค. 62 

แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 
 

หลังจากที่ตลาดผันผวนในไตรมาส 4/61 เน่ืองจากเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดมากข้ึนและการเติบโตที่อยู่ในระดับ

สูงสุด เราคาดว่าปี 2562 จะเป็นปีที่ความผันผวนสูงและผลประกอบการผิดหวังขณะที่เฟดน่าจะหยุดการข้ึนดอกเบี้ย

นโยบาย หุ้นส่วนใหญ่ปรับข้ึนมาอย่างน้อย 10-15% จากจุดต่้าสุดก่อนหน้า เรามองว่าผลตอบแทนเทียบกับความ

เสี่ยงมีความน่าสนใจน้อยลงมากเน่ืองจากมีปัจจัยเสี่ยงส้าหรับนักลงทุนหลายประการ ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงไม่

สดใส เรายังคงให้ความส้าคัญกับ 1) เฟดยังคงปรับลดงบดุล และ 2) ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการที่อ่อนแอ

ลงกว่าที่คาดการณ์ เรายังไม่เห็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนมุมมองในตอนน้ี เน่ืองจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้า

และการผ่อนคลายมาตรการ QT (Quantitative Tightening) ได้หนุนราคาหุ้น ส้าหรับมุมมองเชิงมหภาค เราคาดว่า

ตัวเลขจีดีพีปี 2562 จะชะลอตัวลง โดยจะปรับลงแรงภายในไตรมาส 3/62 (แม้ว่าการปรับลงดังกล่าวจะไม่ได้

หมายถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจ) แม้ว่าการที่รัฐบาลกลับมาเปิดด้าเนินการชั่วคราวจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กลับมา แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างน่าจะหายไป ดังน้ันเราจึงยังคงไม่มั่นใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตัวเลข

เศรษฐกิจสหรัฐฯในระยะเวลาอันใกล้และมองว่ารัฐบาล (อย่างดีที่สุด) และตลาดหุ้น (อย่างแย่ที่สุด) อาจอ่อนแอลง

ไปได้อีก  
 

ในมุมมองของเรา ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ทั่วโลกไม่ตระหนักถึงการฟ้ืนตัวมากที่สุด ส้าหรับมุมมองระยะยาวของเราตลาดหุ้น

ญี่ปุ่นจะเป็นตลาดที่ให้อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงข้ึนทันตลาดหุ้นโลกภายในปี 2568 ซ่ึงจะท้าให้ระดับ

ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (PBV) ของตลาดหุ้น NIKKEI เทรดสูงกว่า 2 เท่าในตอนน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

ต่้ากว่า 1 เท่าในตอนที่นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะออกมาตรการ Abe-nomics ในช่วงปลายปี 2555 ก่อนการออก

มาตราการดังกล่าวระดับ ROE ของตลาดหุ้น NIKKEI อยู่ที่ 4.4% ซ่ึงต่้ากว่าตลาดโลกอยู่ 760bps ปัจจุบันค่า ROE 

อยู่ที่ 10.0% ซ่ึงต่้ากว่าตลาดโลกเพียง 290bps ในระยะใกล้ การเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบจาก

การปรับข้ึนภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ในเดือน ต.ค. 62 ซ่ึงเราคาดว่าจะส่งผลกระทบในสองไตรมาสถัดไป (เน่ืองจากการ

ใช้จ่ายผู้บริโภคที่พุ่งสูงข้ึนในไตรมาส 3/19) Morgan Stanley คาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงจะชะลอตัว

ลงสู่ระดับ 0.6% ในปี 2563 จาก 1.2% ในปี 2562 อย่างไรก็ตามเราคิดว่าผลกระทบจะน้อยกว่ากรณีที่มีการข้ึนภาษี

คร้ังก่อนในปี 2560 ทั้งน้ีการเพิ่มข้ึนของภาษีมูลค่าเพิ่มจะข้ึนจาก 8% เป็น 10% (ในปี 2017 ข้ึนจาก 5% เป็น 8%) 

อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอในไตรมาส 1/62 อาจท้าให้นายกรัฐมนตรีเลื่อนการปรับข้ึนภาษีดังกล่าวได้ 
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ความพยายามของ

รัฐบาลในการผ่อน

คลายท าให้เศรษฐกิจ

แย่ลงมากกว่าคาด 

ไตรมาส 1/61 น่าจะ

เป็นจุดต่ าสุดของวัฎ

จักร จากน้ันการ

เติบโตน่าจะเร่งตัวขึ้น

เร่ิมจากไตรมาส 

2/62 เป็นต้นไป 

 

เราตัดตลาดหุ้น

อินเดียออกจาก

พอร์ตการลงทุนของ

เรา การเลือกต้ังที่จะ

มีขึ้นในปีน้ีจะเป็น

ปัจจัยหลักที่ท าให้

ตลาดยังคงผันผวน

ต่อไป (แม้ว่าอาจจะ

ผันผวนน้อยกว่าไตร

มาสที่แล้ว) 

แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก (ต่อ): 

 

ความพยายามของรัฐบาลจีนในการผ่อนคลายมาตราการโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนและนโยบายทางการคลังเพื่อน้าไปสู่

การเติบโตที่มีคุณภาพน้ันเป็นไปได้ดีซ่ึงแตกต่างจากรอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตลาดยังตอบรับเชิงลบ โดยมีความไม่

มั่นใจว่าความพยายามในการผ่อนคลายตัง้แต ่มิ.ย. 61 ยังไม่เกิดผล เน่ืองจากการเตบิโตไดช้ะลอตวัลงไปอีกและชะลอตัว

ลงมากกว่าคาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาครัฐได้เพิ่มและปรับเปลี่ยนมาตราการในการผ่อนคลาย จากประสบการณ์ของ

เราที่ติดตามประเทศจีน มุมมองในเชิงลบและความไม่ม่ันใจต่อวัฎจักรการเติบโตมักน้าไปสู่ความเสี่ยงขาลงที่มากกว่าคาด 

อย่างไรก็ตาม Morgan Stanley คาดว่าการชะลอตัวจะมากที่สุดในไตรมาส 3/61-1/62 เน่ืองจากผลกระทบจากการลด

ระดับหน้ีและความตึงเครียดทางการค้าซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ไตรมาส 1/61 น่าจะ

เป็นจุดต่้าสุดของวัฎจักรการเติบโตที่ระดับ 6.1% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากน้ันการเติบโตน่าจะเร่งตัว

ข้ึนเร่ิมจากไตรมาส 2/62 และถึงระดับ 6.4% ในไตรมาส 4/62 การเติบโตทีเ่ร็วข้ึนกอปรกับการเร่งตัวของการเติบโตของจี

ดีพีในประเทศเกิดใหม่อื่นๆ จะช่วยให้ประเทศเกิดใหม่กลับมาเป็นผู้น้าในการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจโลก 

 

เราตัดตลาดหุ้นอินเดียออกจากพอร์ตการลงทุนของเรา หลังจากที่ตลาดผันผวนในปี 2561 การฟื้นตัวของการเติบโตจะ

ยังคงเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากรัฐบาลยังคงสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยไม่มีสัญญาณที่ชี้ถึงการจัดสรรที่

ผิดพลาดในรูปแบบของภาวะเงินเฟ้อหรือการขาดดุลที่สูงข้ึน ประเด็นส้าคัญส้าหรับมุมมองเชิงมหภาคในปีน้ีคือการ

ด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (นโยบายทางการคลัง มุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่

แท้จริง และแนวโน้มตลาดแรงงาน) ส้าหรับตลาดหุ้น เรามองว่าปี 2562 จะให้ความส้าคัญกับผลประกอบการ อัตรา

ดอกเบีย้นโยบาย งบประมาณ (การใช้จ่ายภาครัฐ) ภาวะตลาดโลก และสิ่งที่ส้าคญัที่สดุคือ ผลโพลของการเลือกตั้ง ซ่ึงจะ

มีผลต่อทิศทางตลาดในไตรมาส 1/62 อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในปีน้ีจะเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้ตลาดยังคงผัน

ผวนต่อไป (แม้ว่าอาจจะผันผวนน้อยกว่าไตรมาสที่แล้ว)  
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สมัชชาแห่งชาติของ

เวียดนามคาดว่า

อัตราการเติบโตของ

จีดีพีปี 2019 จะอยู่ที่

ระดับ 6.60-6.80% 

ซึ่งจะท าให้เวียดนาม

เป็นหน่ึงในประเทศที่

เติบโตเร็วที่สุดใน

เอเชียและอาจจะ

เติบโตเร็วที่สุดใน

อาเซียน  

แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก (ต่อ): 

 

เราได้เพิ่มตลาดหุ้นเวียดนามในพอร์ตการลงทุนของเราในปีน้ี ในปี 2561 เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง

ที่สุดนับตั้งแตป่ ี2550 โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ดีเยี่ยม เราคาดว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1/19 เน่ืองจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางธุรกิจยังคง

แข็งแกร่ง การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) น่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะหนุนการเติบโตจากการส่งออก

และช่วยให้เวยีดนามกลายเป็นศนูย์กลางการผลิตที่ส้าคัญ ประเทศมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต

จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ หากเวียดนามสามารถเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ไต้หวันและจีนได้ อาจท้าให้เวียดนามสามารถเป็นเสือแห่งเอเชียตัวถัดไปได้ (หลังจากที่ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ

ไต้หวันเป็นผู้น้าไปก่อนแล้ว) เราเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ Foxconn ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุด

ของโลกและเป็นซัพพลายเออร์หลักของแอปเปิ้ลก้าลังพิจารณาตั้งโรงงานการผลิตในเวียดนามเพื่อลดผลกระทบจาก

สงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบระหว่างจีน-สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจท้าให้ผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่รายอื่น

ของจีนท้าด้วยเช่นกัน 

 

สมัชชาแห่งชาติของเวียดนามคาดว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีปี 2019 จะอยู่ที่ระดับ 6.60-6.80% ซ่ึงจะท้าให้เวียดนาม

เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียและอาจจะเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน การส่งออกจะยังคงมีการขยายตัวเป็น

เลขสองหลัก ในขณะที่การน้าเข้าจะเติบโตในตัวเลขหลักเดียวที่สูง ท้าให้ดุลการค้าจะยังคงเกินดุล เราคาดว่าการเติบโต

ทางเศรษฐกิจจะยังคงยั่นยืนในระยะกลาง และยังไม่เห็นสัญญาณของความร้อนแรงจนเกินไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคง

ไม่สูงนัก ดังน้ันธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) น่าจะยังคงด้าเนินนโนบายทางการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อหนุนการเติบโต ใน

ส่วนของค่าเงิน เราคาดว่าค่าเงินดองของเวียดนามจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ +/-5% จากระดับปัจจุบันที่ Dng23, 

100:US$ ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนในตลาดหุ้น 
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เรายังคงมีมุมมองเชิง

บวกต่อทองค าในปี 

2562 เน่ืองจาก เฟดมี

แนวโน้มชะลอการข้ึน

ดอกเบี้ยและค่าเงิน

ดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อน

ค่าลง ความเสี่ยงใน

ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 

และยอดการซื้อ

ทองค าของธนาคาร

เพิ่มขึ้น จากการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เราคาดว่าราคาทองค า

จะแกว่งในกรอบ 

1,200-1,400 เหรียญ

ต่อออนซ์ในปี 2562 

แนวโน้มราคาทองค า: 
 

ในปี 2561 ทองค้าเทรดในกรอบ 1,160-1,370 เหรียญต่อออนซ์ ปิดปรับตัวลดลง 0.9% จากปีก่อนหน้า ราคาทองค้า

ถูกกดดนัในชว่งไตรมาส 1-3 ปีที่ผ่านมาเน่ืองจากค่าเงนิดอลลา่ร์ที่แข็งค่าข้ึน อัตราดอกเบีย้นโยบายสหรัฐฯที่สูงข้ึน และ

บรรยากาศการลงทุนในสนิทรัพย์เสีย่งทีด่ี (ตลาดหุ้นส่วนใหญป่รับตวัข้ึน) อย่างไรก็ตามทองค้ากลบัมาปรับตัวไดด้ี

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของป ีแม้ว่าค่าเงินดอลล่าร์จะยังคงแข็งคา่อย่างตอ่เน่ืองก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง

และเศรษฐกิจมหภาคที่สงูข้ึนท้าให้เกดิแรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลก ซ่ึงหนุนการเข้าซ้ือทองค้าในฐานะที่เปน็สินทรัพย์

ปลอดภัย เรายังคงมีมุมมองเชงิบวกต่อทองค้าในปี 2562 เน่ืองจาก: 
 

เฟดมีแนวโน้มชะลอการข้ึนดอกเบี้ยและค่าเงินดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง: จากการประมาณการลา่สดุของเฟด

ชี้ว่าเฟดน่าจะข้ึนดอกเบีย้ในป ี2562 สองคร้ัง ซ่ึงลดลงจากประมาณการในเดอืน ก.ย. 61 ที่สามคร้ังเนื่องจากความกังวล

ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่าน้ันในมุมมองของตลาดยังมองวา่โอกาสในการข้ึนดอกเบีย้ปี 2562 น้ันมีความเป็นไปได้

ต่้าจากการสะท้อนของข้อมูลในตลาดซ้ือขายลว่งหน้า เศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตวัลงและเงื่อนไขทางการเงินที่ตงึตวัมาก

ข้ึนชี้ถึงโอกาสทีเ่ฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ไว้ในระดับต่้าในปีนี้ การชะลอ (หรือไม่) ปรับข้ึนอัตราดอกเบีย้จะทา้ใหค้่าเงนิ

ดอลล่าร์ออ่นคา่ลงและหนุนราคาทองคา้ 
 

ความเสี่ยงในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น: ความเสี่ยงจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง 

การเติบโตของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง สงคราการค้าเต็มรูปแบบระหว่างจีน-สหรัฐฯ การชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ 

การออกจากกลุม่อียูโดยไร้ข้อตกลงขององักฤษ (No-deal Brexit) และการถดถอยของเศรษฐกจิโลก ปัจจัยเสี่ยงเหลา่น้ี

จะหนุนความต้องการทองคา้ในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภัย ทั้งน้ีล่าสุดไอเอม็เอฟไดป้รับลดคาดการณ์การเตบิโตของ

เศรษฐกิจโลกลงจาก 3.7% เหลือ 3.5% ในปี 2562 และ 3.7% เหลือ 3.6% ในปี 2563 และเตือนถึงความเสีย่งจาก

สงครามการค้า ยอดการถือครองทองค้าของกองทนุ SPDR เพิ่มข้ึนสี่เดือนต่อเน่ือง โดยล่าสุดเพิ่มข้ึน 10.9% จากระดับ

ต่้าสุดที่ท้าในเดอืนตุลาคม 
 

ยอดการซื้อทองค าของธนาคารเพิ่มขึ้น: จากรายงานล่าสุดของสภาทองค้าโลก (World Gold Council) กล่าวว่า

ยอดซ้ือสุทธิทองคา้ของธนาคารกลางในไตรมาส 3/61 อยู่ในระดับสูงสดุนับตัง้แต่ป ี2558 ทั้งน้ีนอกจากรัสเซีย ตุรกี 

และคาซัคสถานที่ซื้อทองคา้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี 2561 ยังมีธนาคารกลางอีกหลายประเทศที่ซื้อทองคา้เพิ่มข้ึน 

อาทิ อินเดีย โปแลนด์ และฮังการี เราคาดว่าธนาคารกลางตา่งๆจะยังคงเข้าซ้ือทองคา้อย่างตอ่เน่ือง ซ่ึงจะหนุนราคา

ทองค้า 
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เราคาดว่าราคา

น้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส

จะแกว่งตัวในกรอบ 

37-63 เหรียญต่อ

บาร์เรลในปี 2562 

 

แนวโน้มราคาน้ ามัน: 
 

ราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสรีบาวด์ 17% ในเดือนมกราคม เน่ืองจาก 1) กลุ่มโอเปก+ปรับลดการผลิตลงตั้งแต่ต้นปี 

2562 เพื่อหนุนราคาน้้ามัน 2) วิกฤติการณ์ทางการเมืองในเวเนซูเอล่าที่ตึงเครียดข้ึนท้าให้ราคาน้้ามันรีบาวด์ และ 3) 

มุมมองเชิงบวกว่าสหรัฐฯและจีนจะเจรจาตกลงเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้ากันได้ 

เราคาดว่าราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสจะปรับตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ เน่ืองจาก: 

• การผลิตน้้ามันจากสหรัฐฯที่อยู่ในระดับสูงสุดในประวัติการณ์อาจชดเชยอุปทานที่หายไปจากเวเนซูเอล่าหรือการ

คว่้าบาตรของสหรัฐฯ เน่ืองจากหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐ EIA กล่าวในรายงานล่าสุดว่าการผลิตน้้ามันของ

สหรัฐฯที่เพิ่มข้ึนจะท้าให้อเมริการเหนือเป็นผู้ส่งออกสุทธิส้าหรับน้้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในไตรมาส 

4/63 

• สต๊อกน้้ามันดิบสหรัฐคาดว่าจะเพิ่มข้ึนไปหลายสัปดาห์ข้างหน้าเน่ืองจากอุปสงค์ยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความต้องการในแก๊สโซลีน 

• ปัจจุบันมีความเป็นได้มากข้ึนที่อียูจะมีการจัดตั้งระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางการค้าที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์กับอิหร่าน (เพื่อ

ก้าวข้ามการคว่้าบาตรของสหรัฐฯ) ข้ึนในหลายสัปดาห์ข้างหน้า เน่ืองจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝร่ังเศส

กล่าวว่านิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle - SPV) น้ีจะจดทะเบียนในฝร่ังเศส และด้าเนินการโดย

เยอรมัน โดยประเทศที่เข้าร่วมน่าจะประกอบดว้ยฝร่ังเศส เยอรมัน และอังกฤษเป็นผู้ถอืหุน้ โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจนี้

จะท้าหน้าที่เป็น Clearing House ที่อิหร่านสามารถขายน้้ามันในสกุลเงินยูโรได้ 

• หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐ EIA ประเมินว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกในปี 2562 จะเพิ่มข้ึน 1.5 

ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการเพิ่มข้ึนหลักๆมาจากความต้องการในสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ส่วนปริมาณการผลิต EIA 

คาดว่าปริมาณการผลิตทั่วโลกจะเพ่ิมข้ึน 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนั้น EIA ยังคาดว่าสตอ๊กปิโตรเลียมทั่วโลก

จะลดลง 200,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2562 

• การปิดสถานะซ้ือล่วงหน้าของผู้จัดการกองทุนในช่วงที่ผ่านมาได้ลดแรงกดดันจากตลาด โดยปัจจุบันอัตราส่วนซ้ือ

ล่วงหน้าต่อขายล่วงหน้า (Long-to-short ratio) อยู่ที่ระดับ 1.87 เท่า ซ่ึงถือเป็นการปรับลดลงแรงจากระดับ

ค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.3 เท่า 

• เคร่ืองมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณชี้ว่าราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสจะแกว่งตัวในกรอบ 37-63 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 

2562 
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ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 20 26 5 5 0 0

หุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ข้ึนไป 39 42 22 32 13 13

หุ้นไทย 8 6 18 14 20 18

หุ้นสหรัฐฯ 7 4 9 5 12 9

หุ้นญ่ีปุ่น 4 0 8 5 10 8

หุ้นจนี 4 4 8 5 9 8

หุ้นอินเดีย 8 0 18 0 22 0

หุ้นเวียดนาม 0 6 0 14 0 18

ทองคา้ 4 6 6 12 8 16

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 6 6 8 6 10

พอร์ตเชิงกลยุทธ์ แบบอนุรักษน์ิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก

Weighting summary: การกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์เชงิกลยุทธ์และเชงิเทคนิค 

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 16 26 15 5 19 0

หุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ข้ึนไป 51 42 29 32 17 13

หุ้นไทย 6 6 13 14 14 18

หุ้นสหรัฐฯ 5 4 6 5 8 9

หุ้นญ่ีปุ่น 3 0 6 5 7 8

หุ้นจนี 3 4 6 5 6 8

หุ้นอินเดีย 6 0 13 0 15 0

หุ้นเวียดนาม 0 6 0 14 0 18

ทองคา้ 4 6 6 12 8 16

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 6 6 8 6 10

พอร์ตเชิงเทคนิค แบบอนุรักษน์ิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก



Page 14 

Weighting summary: การกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์เชงิกลยุทธ์และเชงิเทคนิค 

พอร์ตเชิงกลยุทธ์ 
แบบอนุรักษ์นิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก 

พอร์ตเชิงเทคนิค 
แบบอนุรักษ์นิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก 
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Important disclosures: 

An investment in an exchange-traded fund (ETF) involves risks similar to those of investing in a broadly based 

portfolio. 

Asset allocation does not assure a profit or protect against a loss in a declining financial market.  

An investment in government bonds involves risks such as interest rate risk, credit risk (and also market risk if not held 

to maturity but sold in the secondary market). 

An investment in corporate bonds involves additional risks compared with government bonds, in terms of default risk 

and greater price volatility. 

An investment in commodities involved significant risks brought by a variety of factors, such as macro-economic 

changes, government regulations, interest rate risks and currency risks. 

An investment in property funds involves additional risks brought by a variety of factors, such as macro-economic 

changes, interest rate risks and the trading liquidity of the security. 

This report does not provide individually-tailored investment advice. The report does not involve assessing individual 

financial circumstances or risk-return objectives of any person who receives it. An investor must assess his/her own 

specific risk-return objectives 

Past performance is not a guarantee of future results 

Any proxy under review is not a guarantee of the performance of the reference index benchmarks  
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Disclaimer: 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (BLS) is a subsidiary of BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED (BBL). This document is produced based upon sources believed to be reliable but their accuracy, completeness or 

correctness is not guaranteed. The statements or expressions of opinion herein were arrived at after due and careful 

consideration to use as information for investment. Expressions of opinion contained herein are subject to change without 

notice. This document is not, and should not be construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell any securities. 

The use of any information shall be at the sole discretion and risk of the user. 
 

This research report was prepared by Bualuang Securities Public Company Limited and refers to research prepared by Morgan 

Stanley. Morgan Stanley does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of its research reports. Morgan Stanley 

reserves copyright and other proprietary rights in the material reproduced in this report. Morgan Stanley is under no obligation 

to inform Bualuang Securities or you if the views or information referred to or reproduced in this research report change. 
  

Recommendation Framework  

Stock Recommendations   Sector Recommendations 

BUY:  Expected positive total returns of 15% or more over 
the next 12 months. 

  OVERWEIGHT:  The industry, as defined by the analyst's 
coverage universe, is expected to outperform the relevant 
primary market index over the next 12 months. 

HOLD:  Expected total returns of between -15% and 
+15% over the next 12 months. 

  NEUTRAL:  The industry, as defined by the analyst's 
coverage universe, is expected to perform in line with the 
relevant primary market index over the next 12 months. 

SELL:  Expected negative total returns of 15% or more 
over the next 12 months. 

  UNDERWEIGHT:  The industry, as defined by the 
analyst's coverage universe, is expected to underperform 
the relevant primary market index over the next 12 
months. 

TRADING BUY:  Expected positive total returns of 15% or 
more over the next 3 months. 
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BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (BLS) is a subsidiary of BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL). This document is 

produced based upon sources believed to be reliable but their accuracy, completeness or correctness is not guaranteed. The statements or expressions of opinion 

herein were arrived at after due and careful consideration to use as information for investment. Expressions of opinion contained herein are subject to change 

without notice. This document is not, and should not be construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell any securities. The use of any information 

shall be at the sole discretion and risk of the user. 

 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY BE IN RELATIONSHIP WITH THE SECURITIES IN THIS REPORT. “Opinions, projections and other 

information contained in this report are based upon sources believed to be accurate including the draft prospectus, but no responsibility is accepted for any loss 

occasioned by reliance placed upon the contents hereof. Bualuang Securities Public Company Limited may from time to time perform investment, advisory or other 

services for companies mentioned in this report, as well as dealing (as principal or otherwise) in, or otherwise being interested in, any securities mentioned herein, 

This report does not constitute a solicitation to buy or sell any securities”. Investors should carefully read details in the prospectus before making investment 

decision. 

 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY ACT AS MARKET MAKER AND ISSUER OF DWs, AND ISSUER OF STRUCTURED NOTES ON 

THESE SECURITIES. The company may prepare the research reports on those underlying securities. Investors should carefully read the details of the derivative 

warrants and structured notes in the prospectus before making investment decisions. 

 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED IS OR MAY BE A UNDERWRITER/CO-UNDERWRITER/JOINT LEAD IN RESPECT OF THE INITIAL 

PUBLIC OFFERING (“IPO”) OF SECURITIES.  

Disclaimer: 

Financial Advisor 

Lead underwriter/ 

Underwriter/ 

Co-underwriter 

Score Range  Score Range Description 

90 – 100 Excellent 

80 – 89   Very Good 

70 – 79   Good 

60 – 69   Satisfactory 

50 – 59   Pass 

Below 50  No logo given N/A 
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CORPORATE GOVERNANCE REPORT DISCLAIMER 

This research report was prepared by Bualuang Securities Public Company Limited and refers to research prepared by Morgan Stanley. Morgan Stanley does not 

warrant or guarantee the accuracy or completeness of its research reports. Morgan Stanley reserves copyright and other proprietary rights in the material 

reproduced in this report. Morgan Stanley is under no obligation to inform Bualuang Securities or you if the views or information referred to or reproduced in this 

research report change. 

 

Corporate Governance Report disclaimer 

 

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (IOD) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of 

the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the 

Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third 

party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. 

The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after 

that date. Bualuang Securities Public Company Limited neither confirms nor certifies the accuracy of such survey results. 

 

“Disclaimer: The disclosure of the Anti-Corruption Progress Indicators of a listed company on the Stock Exchange of Thailand, which is assessed by the relevant 

institution as disclosed by the Office of the Securities and Exchange Commission, is made in order to comply with the policy and sustainable development plan for 

the listed companies. The relevant institution made this assessment based on the information received from the listed company, as stipulated in the form for the 

assessment of Anti-corruption which refers to the Annual Registration Statement (Form 56-1), Annual Report (Form 56-2), or other relevant documents or reports of 

such listed company. The assessment result is therefore made from the perspective of a third party. It is not an assessment of operation and is not based on any 

inside information. Since this assessment is only the assessment result as of the date appearing in the assessment result, it  may be changed after that date or when 

there is any change to the relevant information. Nevertheless, Bualuang Securities Public Company Limited neither confirms, verifies, nor certifies the accuracy and 

completeness of the assessment result.” 

Disclaimer: 

Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) 
under Thai Institute of Directors 

 companies that have declared their intention to join CAC, and 

 companies certified by CAC. 
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BUALUANG RESEARCH – RECOMMENDATION FRAMEWORK 

STOCK RECOMMENDATIONS 

  

BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next 12 months. 

HOLD: Expected total returns of between -15% and +15% over the next 12 

months. 

SELL: Expected negative total returns of 15% or more over the next 12 

months. 

TRADING BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next 

3 months. 

SECTOR RECOMMENDATIONS 

  

OVERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, 

is expected to outperform the relevant primary market index over the next 12 

months. 

NEUTRAL: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is 

expected to perform in line with the relevant primary market index over the 

next 12 months. 

UNDERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage 

universe, is expected to underperform the relevant primary market index over 

the next 12 months. 


