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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร—มีนาคม 2562 

• ดัชนี MSCI World ปรับข้ึน 2.8% ในเดือนกุมภาพันธ์: ตลาดหุ้นปรับตัวข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ เน่ืองจาก 1) นักลงทุนคาดหวังว่าสหรัฐฯ

กับจีนจะสามารถเจรจาตกลงเกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางการค้ากันได้ และ 2) ราคาน้้ามันดิบปรับตัวข้ึนอีก 5% เน่ืองจากกลุ่มโอเปก+ เร่ิมปรับลด

ก้าลังการผลิตลงตามที่ไดต้กลงกนัไว้ โดยพอร์ตการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) แบบความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) และแบบ

เชิงรุก (Aggressive) ให้ผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 1.10%, 2.22% และ 3.07% ตามล้าดับ  

• ผลประกอบการไตรมาส 4/62 ของตลาดหุ้นไทยต่ ากว่าที่ตลาดคาด: หลายบริษัทประกาศผลก้าไรที่ต่้ากว่าที่ตลาดคาดเน่ืองจาก

รายการพิเศษ อย่างไรก็ตามตลาดดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังจากปัจจัยภายนอกมากกว่าผลประกอบการไตรมาส 4/61 

• ตลาดหุ้น S&P500 ปรับข้ึนอย่างแข็งแกร่งจากความหวังเร่ืองการเจรจาการค้า: หุ้นเบต้าสูงดีดกลับและให้ผลตอบแทนโดดเด่นจาก

จุดต่้าสุดทีท่้าไวใ้นช่วงปลายป ี2561 เน่ืองจากมุมมองเชงิบวกดา้นการเจรจาการค้า ทั้งน้ีเรามองว่าข่าวบวกดังกล่าว (การเลื่อนการเก็บภาษีใน

อัตรา 25% ออกไป) ได้สะท้อนไปบ้างแล้ว เราจึงยังไม่ปรับเพิ่มค้าแนะน้าน้้าหนักการลงทุนในตอนน้ี 

• มูลค่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับถูก: ระดับพีอีเทียบกับก้าไรคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 15.5 เท่าหรือต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็น 1 เท่าของ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเสี่ยงระยะสั้นส้าหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้แก่ค่าเงินเยนซ่ึงมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนในเดือนมีนาคม 

• จากการที่ตลาดหุ้นจีนถูกเทขายหนักในปีที่แล้ว ท าให้นักเก็งก าไรคาดว่าตลาดหน้าจะปรับข้ึนแรง: แม้ว่าตลาดหุ้นจีนปรับข้ึน 15% 

ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เรายังคงค้าแนะน้าน้้าหนักการลงทุนในพอร์ตเชิงเทคนิคเท่าเดิมเน่ืองจากข้อสรุปของการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ

ยังคงเลื่อนลอย 

• ภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งของเวียดนามจะหนุนตลาด: การส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัวสูงถึง 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เรา

เชื่อว่าดัชนี VN จะสามารถแตะระดับ 1077 จุดได้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 

• ทองค ามีแนวโน้มทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ท าไว้ในเดือน ก.ค. : รายงานการประชุมของเฟดเดือน ม.ค. ที่มีท่าที Dovish น่าจะกดดัน

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

สรุปแนวโน้มการลงทุน: มีนาคม 2562 

มุมมองกอ่นหนา้ มุมมองปัจจบัุน

สนิทรพัย์เทียบเท่าเงินสด NEUTRAL NEUTRAL สนิทรพัย์เทียบเท่าเงินสดเป็นสนิทรพัย์มีความเสีย่งต่า้ซึง่เราเน้นจะลงทุนในชว่งที่ตลาดมีความเสีย่งสงูหรอืในชว่ง

ที่ตลาดหุ้นหรอืตลาดตราสารหน้ีขาดเสถียรภาพ

ตราสารหน้ีภาคเอกชนระดบั BBB+ ข้ึนไป NEUTRAL NEUTRAL อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีอัพไซดจ์า้กัดในชว่ง 2 เดอืนข้างหน้าเน่ืองจาก ธปท. จะยังไม่รบีปรบัข้ึนดอกเบ้ีย

อีกครัง้ในเรว็ๆน้ี ขณะที่เฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบ้ียที่ระดบัเดมิ

หุ้นไทย NEUTRAL NEUTRAL ภาพเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลอืกตัง้จะจา้กัดอัพไซดข์องตลาดหุ้นไทย

หลงัจากที่ไดป้รบัตวัข้ึนเน่ืองจากความกังวลดา้นข้อขัดแย้งทางการคา้ที่ลดลง

หุ้นสหรฐัฯ NEUTRAL NEUTRAL ตลาดหุ้น S&P500 ปรบัข้ึนอย่างแข็งแกรง่จากความหวังเรือ่งการเจรจาการคา้ หุ้นเบตา้สงูดดีกลบัและให้

ผลตอบแทนโดดเดน่จากจดุต่า้สดุที่ท้าไว้ในชว่งปลายปี 2561 เน่ืองจากมุมมองเชงิบวกดา้นการเจรจาการคา้ ทั้งน้ี

เรามองว่าข่าวบวกดงักลา่ว (การเลือ่นการเก็บภาษีในอัตรา 25% ออกไป) ไดส้ะท้อนไปบา้งแลว้ เราจงึยังไม่ปรบั

เพิ่มคา้แนะน้าน้้าหนักการลงทุนในตอนน้ี

หุ้นญ่ีปุ่น NEUTRAL NEUTRAL มูลคา่ตลาดหุ้นญ่ีปุ่นยังอยู่ในระดบัถูก ระดบัพีอีเทียบกับกา้ไรคาดการณ์อยู่ที่ระดบั 15.5 เท่าหรอืต่า้กว่าคา่เฉลีย่ 5 ปี

 คดิเป็น 1 เท่าของสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเสีย่งระยะสัน้สา้หรบัตลาดหุ้นญ่ีปุ่นไดแ้ก่คา่เงินเยนซึง่มี

แนวโน้มแข็งคา่ข้ึนในเดอืนมีนาคม

หุ้นจนี NEUTRAL NEUTRAL จากการที่ตลาดหุ้นจนีถูกเทขายหนักในปีที่แลว้ ท้าให้นักเก็งกา้ไรคาดว่าตลาดหน้าจะปรบัข้ึนแรง แม้ว่าตลาดหุ้นจนี

ปรบัข้ึน 15% ในเดอืนกุมภาพันธ ์แตเ่รายังคงคา้แนะน้าน้้าหนักการลงทุนในพอรต์เชงิเทคนิคเท่าเดมิเน่ืองจาก

ข้อสรปุของการเจรจาทางการคา้กับสหรฐัฯยังคงเลือ่นลอย

หุ้นเวียดนาม NEUTRAL NEUTRAL ภาคการสง่ออกที่แข็งแกรง่ของเวียดนามจะหนุนตลาด ทั้งน้ีการสง่ออกเดอืน ม.ค. ขยายตวัสงูถึง 8.9% จากชว่ง

เดยีวกันของปีก่อนหน้า เราเชือ่ว่าดชันี VN จะสามารถแตะระดบั 1077 จดุไดใ้นชว่งครึง่แรกของปี 2562

ทองคา้ NEUTRAL NEUTRAL เรายังคงมุมมองเชงิบวกตอ่ราคาทองคา้ 

จากการวิเคราะห์เชงิปรมิาณ เราคาดว่าราคาทองคา้จะแกว่งในกรอบ 1,270-1,386 เหรยีญตอ่ออนซใ์นเดอืนมีนาคม

 ปัจจบัุนราคาทองคา้อยู่ในชว่งกลางของกรอบการคาดการณ์ ดงัน้ันเรายังคงแนะน้าน้้าหนักการลงทุนในทองคา้เป็น 

NEUTRAL ในเดอืนน้ี

น้้ามัน - - เครือ่งมือการวิเคราะห์เชงิปรมิาณชีว่้าราคาน้้ามันดบิเวสตเ์ท็กซสัจะแกว่งตวัในกรอบ 48-30 เหรยีญตอ่บารเ์รลใน

เดอืน มี.ค. 2562

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ NEUTRAL NEUTRAL สว่นตา่งอัตราผลตอบแทนที่กว้างข้ึนท้าให้มีกันชนสา้หรบัการปรบัลงของราคากองทุนรวมอสงัหาฯ/รที ซึง่จะหัก

กลบลกัษณะทั่วไปในการมีความสมัพันธ์เชงิบวกกับตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมีการปรบัตวัลง

สินทรัพย์ มุมมองเชิงเทคนคิ เหตผุล



Page 5 

แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: มีนาคม 2562 

 

 

อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรไทยมีอัพไซด์

จ ากัดในช่วง 2 เดือน

ข้างหน้าเน่ืองจาก ธปท. 

จะยังไม่รีบปรับข้ึน

ดอกเบี้ยอีกคร้ังในเร็วๆน้ี 

ขณะที่เฟดน่าจะยังคง

อัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 

แนวโน้มตลาดตราสารหน้ี: 

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเคลื่อนไหวไซด์เวย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์เน่ืองจากเฟดมีท่าที Dovish 

ตามที่ตลาดคาด ปัจจุบันตลาดมองว่าเฟดจะข้ึนดอกเบี้ยในปีน้ีน้อยกว่ามุมมองที่เคยให้ไว้ในดอทพลอตล่าสุด

และจะหยุดการปรับลดขนาดงบดุลในปีนี้ ภาพเศรษฐกิจปี 2562 ที่อ่อนแอน่าจะท้าให้เฟดต้องอาศัยข้อมูลในการ

ตัดสินใจ เน่ืองจากข้อมูลยังคงมิกซ์ ทั้งน้ีโอกาสที่เฟดจะปรับข้ึนหรือลดดอกเบี้ยยังคงต่้าในช่วง 6 เดือนข้างหน้า 

(ตลาดฟิวเจอร์สด้านอัตราดอกเบี้ยสะท้อนโอกาสต่้ากว่า 5%) ความขัดแย้งกับจีนที่ผ่อนคลายลงและมีแนวโน้ม

จะเจรจาตกลงกันได้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง และเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่้าจะท้าให้อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรแกว่งตัวไซด์เวย์ในระยะสั้น 

  

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนรัฐบาลไทยกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปียังคงอยู่ใน

ระดับแคบที่ -15 bps ซ่ึงยังคงต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวซ่ึงเป็นบวก 64 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะ

ยังคงต่้ากว่าพันธบัตรสหรัฐส่วนหน่ึงเน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่้า (0.27% ในเดือน ม.ค. 62 และต่้า

กว่า 1% ตลอดช่วงคร่ึงแรกของปี 62) ความต้องการของ ธปท. ในการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเผื่อช่องว่าง

ส้าหรับนโยบายในอนาคตดูเหมือนจะยังคงอยู่ แต่อาจไม่เร่งด่วนมากนัก ดังน้ันอัพไซด์ของอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรไทยน่าจะมีไม่มากนักในช่วง 2 เดือนข้างหน้า 
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แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: มีนาคม 2562 

 

  

 

 

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน

ที่กว้างข้ึนท าให้มีกันชน

ส าหรับการปรับลงของ

ราคากองทุนรวมอสังหาฯ/

รีท ซึ่งจะหักกลบลักษณะ

ทั่วไปในการมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมี

การปรับตัวลง 

แนวโน้มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ : 

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ดัชนีกองทุนรวมอสังหาฯและรีทปรับตัวข้ึนเล็กน้อย โดยปรับตัวได้น้อยกว่าดัชนีตลาดหุ้น

ไทย ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหวา่งกองทุนรวมอสงัหาฯ/รีทกับพันธบตัรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปีแคบลงจากเดือน

ก่อนหน้าสู่ระดับ 2.6% แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ 2.5% 

 

ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างกว่าค่าเฉลี่ยท้าให้มีกันชนส้าหรับการปรับลงของราคากองทุนรวมอสังหาฯ/

รีท ซ่ึงจะหักกลบลักษณะทั่วไปในการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตลาดหุ้นหากตลาดหุ้นมีการปรับตัวลง 

นอกจากน้ันค่าเบตา้ของกองทุนรวมอสงัหาฯ/รีทที่ต่า้จะชว่ยจ้ากดัความเสีย่งขาลงของราคาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจที่ความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่้า (0.27% ในเดือน ม.ค. 62 

และต่้ากว่า 1% ตลอดช่วงคร่ึงแรกของปี 62) จะจ้ากัดอัพไซด์ของค่าเช่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ

กองทุน เราแนะน้าให้เลือกกองทุนซ่ึงถือสินทรัพย์ที่สามารถปรับเพิ่มค่าเช่าได้ง่าย (อัตราการเช่าอยู่ใน

ระดับสูง) แม้ในภาวะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่้าก็ตาม 
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ภาพเศรษฐกจิมหภาค

ที่อ่อนแอและความไม่

แน่นอนเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังจะจ ากัดอัพ

ไซด์ของตลาดหุ้นไทย

หลังจากที่ได้ปรับตัว

ข้ึนเน่ืองจากความ

กังวลด้านข้อขัดแย้ง

ทางการค้าที่ลดลง 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย: 

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ตลาดหุ้นไทยปรับตัวข้ึนตามตลาดในภูมิภาค สัญญาณเชิงบวกของการเจรจาการค้าระหว่างจีน

กับสหรัฐฯได้หนุนการปรับข้ึนของตลาด มูลค่าตลาดซ่ึงอยู่ในระดับไม่แพงน่าจะยังคงหนุนโมเมนตัมให้กับหลายๆ

ตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตามอัพไซด์ของตลาดอาจถูกจ้ากัดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น โอกาสที่สหรัฐจะเก็บภาษี

ในอุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้ส่งรายงานผลการศึกษาตามมาตรา 232 ให้ท้าเนียบ

ขาวในวันที่ 17 ก.พ. รวมถึงโอกาสที่อังกฤษจะออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง (No-Deal Brexit) ในวันที่ 29 มี.ค. 

  

แม้ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนจะได้ข้อสรุปที่ดี แต่ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี

ที่ผ่านมาเน่ืองจากฐานที่สูงและมาตรการกระตุ้นที่น้อยลง การเลือกตั้งเป็นความเสี่ยงหลักของตลาดเน่ืองจาก

ผลลัพธ์ รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ตลาดจะกลับมาเล่นบนประเด็นการเลือกตั้งอีกคร้ังก็

ต่อเมื่อนักลงทุนเชื่อมั่นว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาในเชิงบวก อย่างไรก็ตามภาพเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ

ภายหลังจากการเลือกตั้งจะจ้ากัดอัพไซด์ของตลาด 
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เราเร่ิมต้นค าแนะน าการ

ลงทุนในตลาดหุ้น

สหรัฐฯด้วยน้ าหนัก 

NEUTRAL แม้ว่าเรา

มองว่าภาวะตลาดหมีจะ

จบไปแล้วในปี 2561 

ผลกระทบของการ

เติบโตของเศรษฐกิจ

จากเงื่อนไขทางการเงิน

ที่ตึงตัวขึ้นในช่วง

ปลายปี 2561 จะยังเป็น

ปัจจัยกดดันตลาด

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 

2562 

 

ประเด็นการลงทุนระยะ

ยาวได้แก่ประเด็นที่ค่า 

ROE จะเพิ่มสูงข้ึนทัน

ตลาดโลก แต่ในไตร

มาสน้ีผลก าไรยังคงต่ า

กว่าที่ตลาดคาดและ

บริษัทได้ปรับลด

คาดการณ์ผลก าไรลง 

ซึ่งจะกดดันโมเมนตัมข

องตลาด NEUTRAL ! 

แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 
 

ส้าหรับปีนี้เราเร่ิมต้นค้าแนะน้าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯด้วยน้้าหนัก NEUTRAL แม้ว่าเรามองว่าภาวะตลาดหมีจะ

จบไปแล้วในเดือนธันวาคมและตลาดน่าจะสร้างฐานในปี 2562 ในลักษณะเข้าออก/ออกก่อน (FIFO) กล่าวคือหุ้นที่

ถูกเทขายก่อนและถูกเทขายแรงในปีที่แล้วจะปรับตัวข้ึนก่อนและข้ึนแรงกว่า อย่างไรก็ตามผลกระทบของการเติบโต

ของเศรษฐกิจจากเงื่อนไขทางการเงินที่ตึงตัวข้ึนในช่วงปลายปี 2561 จะยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดในช่วงคร่ึงปีแรก

ของปี 2562 กอปรกับปัจจัยลบจากผลกระทบของการข้ึนดอกเบี้ยเฟด 4 คร้ังในปีที่ผ่านมากซ่ึงจะย่ิงเพิ่มดาวน์ไซด์ต่อ

ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปี ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐานของเรา การเติบโตในไตรมาส 1/62 มีแนวโน้ม

ชะลอตัวลงทั้งจากผลกระทบของการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯและเงื่อนไขทางการเงินซ่ึงตึงตัวข้ึนก่อนที่จะดีดตัว

ข้ึนในไตรมาส 2/62 ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ผลก้าไรต่อหุ้นปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางแรงกดดันทั้งด้าน

อัตราก้าไร (Margin) และยอดขาย  เน่ืองจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาลประกาศผลประกอบการแล้ว (บริษัทในตลาดหุ้น 

S&P500 รายงานผลก้าไรรวมขยายตัว 13.2%) แต่ขนาดที่ผลก้าไรสูงกว่าที่ตลาดคาดน้ันน้อยกว่าปกติ กล่าวคือใน

ไตรมาส 4/61 ผลก้าไรของตลาดสูงกว่าที่ตลาดคาดโดยเฉลี่ย 3.5% ซ่ึงน้อยกว่าค่ากลางตั้งแต่ปี 2554 ซ่ึงสูงกว่าที่

ตลาดคาด 4.7% 
 

เราเร่ิมต้นค้าแนะน้าน้้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยน้้าหนัก NEUTRAL เช่นกัน ประเด็นของอัตราผลตอบแทน

ผู้ถือหุ้น (ROE) ที่จะเพิ่มสูงข้ึนทันตลาดโลกภายในปี 2568 อันจะท้าให้ระดับราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (PBV) 

ของตลาดหุ้น NIKKEI เพ่ิมข้ึนสูงกว่า 2 เท่า ยังคงเป็นประเด็นหลักของการลงทุนในระยะยาวของเรา อย่างไรก็ตาม

ผลก้าไรไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นน้ันต่้ากว่าที่ตลาดคาด (ต่้ากว่าประมาณการของตลาด 3.3%) 

ซ่ึงถือว่าแย่ที่สุดในรอบสองปี โดยผลก้าไรปรับลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 27% ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับลด

คาดการณ์ผลก้าไรส้าหรับปีปฏิทิน 2562 ลงเน่ืองจากความกังวลด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยทั้งสอง

ประการน้ีจะกดดันโมเมนตัมของตลาดหุ้นในอนาคตอันใกล้ ส้าหรับประเด็นบวก ได้แก่ การซ้ือหุ้นคืนในปี 2561 มี

มูลค่าที่สูงกว่าที่ตลาดคาดและปี 2562 ก็ยังคงมีมูลค่าสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประกาศการซ้ือหุ้นคืนนับตั้งแต่ต้นปี

แล้วคิดเปน็มูลคา่ 1,300 พันล้านเยน นอกจากน้ัน เราเชื่อว่าบรรษัทภิบาลของบริษัทที่ดีข้ึน นักลงทุนสถาบันและผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมมากข้ึน การจัดการงบดุลและนโยบายการให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มจะดีข้ึนอีกในรอบ

หน้า ซึ่งจะช่วยลดดาวน์ไซด์ของตลาดได้ 
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แม้ว่าการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐฯ

กับจีนจะมีความ

คืบหน้า แต่เรายังคง

ค าแนะน าน้ าหนักการ

ลงทุนที่ NEUTRAL 

เน่ืองจากมุมมองระยะ

สั้นที่แย่ลง เศรษฐกิจ

จีนชะลอตัวลงและมี

แนวโน้มผ่านจุด

ต่ าสุดในไตรมาส

เดือน เม.ย.-มิ.ย. 

 

หากผลการเจรจา

การค้าระหว่างสหรัฐฯ

กับจีนได้ข้อสรุปใน

เชิงบวด ดัชนี VN 

ของเวียดนามน่าจะ

แตะระดับ 1077 ได้

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 

2562 

แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก (ต่อ): 

 

เราแนะน้าน้้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้น SHCOMP ของจีนด้วยน้้าหนัก NEUTRAL เช่นกัน โดยปีน้ีจะเป็นปีที่เงินลงทุน

จากต่างชาติไหลเข้าตลาด A-Share สูงเป็นประวัติการณ์ มอร์แกนสแตนลีย์คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงิน 70-125 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯไหลเข้าในปี 2562 ซ่ึงคิดเป็น 1.2-2.2 เท่าของมูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันของตลาด A-Share ในปี 

2561 และ 1.1-2.0% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ทั้งน้ีสัดส่วนการถือครองตลาดหุ้น A-Share 

ของนักลงทุนต่างชาติคาดว่าจะแตะระดับ 10% ภายใน 10 ปี จากระดับปัจจุบันที่ 2.6% ส้าหรับมุมมองในระยะสั้น 

เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงและมีแนวโน้มผ่านจุดต่้าสุดในไตรมาสเดือน เม.ย.-มิ.ย. มอร์แกนสแตนลีย์คาดการณ์ว่าการ

เติบโตในไตรมาส 1/62 จะยังคงอ่อนแอ เน่ืองจากความต้องการในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่

เปราะบาง และตลาดอสังหาฯที่อ่อนแอ ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตอาจปรับลดลงในเดือน ก.พ. ส่วนหน่ึงเน่ืองจาก

วันหยุดเทศกาลตรุษจีน การเติบโตที่ชะลอตัวลงและความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่เพิ่มข้ึนจะท้าให้รัฐบาลจีนต้องเร่งออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่เงินเฟ้อที่ปรับลดลงจะท้าให้ธนาคารกลางสามารถผ่อนคลายนโยบายได้มากข้ึน ดังน้ัน

เราคาดว่ารัฐบาลจะยังคงออกมาตรการผ่อนคลายอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ขณะที่การขาดดุลการคลัง

เพิ่มข้ึนในปี 2562 และการเติบโตของสินเชื่อจะเร่งตัวข้ึนจากปัจจุบันที่ระดับ 10.6%YoY สู่ระดับ 12.5%YoY ภายในสิ้นป ี

 

ดัชนี PMI ของเวียดนามชะลอตัวลงสู่ระดับ 51.9 ในเดือน ม.ค. จาก 53.8 ในเดือนก่อนหน้า ซ่ึงถือเป็นระดับที่ต่้าที่สุด

นับตั้งแต่เดอืน ก.ย. 2561 อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าตลาดจะไม่เชื่อมั่นในตัวเลขที่อ่อนแอลงดังกล่าว เน่ืองจากตัวเลขเดือน 

ม.ค. อาจถูกบิดเบือนจากเทศกาลวันหยุดตรุษจีน ส้าหรับเดือน ก.พ. เราคาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะเร่งตัวข้ึน

เล็กน้อยเน่ืองจากผลผลิตและคา้สัง่ซ้ือใหม่ยังคงแข็งแกร่ง จากการที่เศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง เราเชื่อ

ว่าดัชนี VN จะยังคงปรับตัวข้ึนได้ดีเทียบกับตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market) อื่นๆ การส่งออกที่แข็งแกร่งจะช่วย

กระตุ้นความเชื่อมั่น ทั้งน้ี การส่งออกในเดือนมกราคมเติบโตได้อย่างน่าประหลาดใจถึง 8.9% YoY หนุนโดยการเติบโต

ของการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้า 32.6% การเติบโตของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ 24.6% เราเชื่อว่าดัชนี VN จะสามารถ

แตะระดับ 1077 ได้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 



Page 10 

แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: มีนาคม 2562 

 

 

เรายังคงมุมมองเชิง

บวกต่อราคาทองค า  

จากการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ เราคาดว่า

ราคาทองค าจะแกว่ง

ในกรอบ 1,270-

1,386 เหรียญต่อ

ออนซ์ในเดือนมีนาคม 

ปัจจุบันราคาทองค าอยู่

ในช่วงกลางของกรอบ

การคาดการณ์ ดังน้ัน

เรายังคงแนะน า

น้ าหนักการลงทุนใน

ทองค าเป็น NEUTRAL 

ในเดือนน้ี 

 

แนวโน้มราคาทองค า: 
 

ในเดือนกุมภาพันธ์ราคาทองคา้เทรดในกรอบ 1,303-1,347 เหรียญต่อออนซ์ โดยปิดปรับตวัเพิ่มข้ึน 0.2% จากเดือน

ก่อนหน้า ในช่วงคร่ึงเดือนแรก ราคาทองค้าปรับตวัลงสูร่ะดับ 1,303 เหรียญต่อออนซ์เน่ืองจากคา่เงินดอลลา่ร์ที่แข็งคา่

ข้ึนจากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งและตวัเลข ISM ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งกวา่ที่ตลาดคาด ซ่ึงท้าให้ตลาดคลาย

ความกังวลเกีย่วกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และส่งผลให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอตัรา

ดอกเบีย้เพื่อหนุนเศรษฐกจิในปน้ีี อย่างไรก็ตามราคาทองค้ารีบาวดใ์นชว่งคร่ึงหลงัของเดอืน ก.พ. เน่ืองจากความ

คืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนท้าใหค้่าเงนิดอลลา่ร์กลบัมาออ่นคา่ลง อีกทั้งการผ่านร่างงบประมาณใน

สหรัฐฯอันส่งผลใหไ้ม่เกดิการหยุดชั่วคราวของรัฐบาล (Government Shutdown) อีกคร้ังหนึ่งท้าใหเ้กดิแรงขายใน

ค่าเงินดอลลา่ร์ 
 

เรายังคงมุมมองเชิงบวกตอ่ราคาทองคา้ จากรายงานการประชุมคร้ังล่าสดุในเดือนมกราคมเฟดสง่สญัญาณ Dovish โดย

เฟดชี้ว่ายังไม่มีความจ้าเปน็ที่จะปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้อกีคร้ังในเร็วๆนี้หลงัจากที่ไดป้รับข้ึนในเดอืน ธ.ค. ที่ผ่านมาสู่

ระดับ 2.25-2.5% นอกจากน้ันคณะกรรมการเฟดส่วนใหญย่ังคาดว่าเฟดจะหยุดการปรับลดขนาดงบดลุ 4 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐภายในปีน้ี ท่าทีที่ Dovish ของเฟดจะสง่ผลให้คา่เงินดอลลา่ร์อ่อนคา่ลงซ่ึงจะหนุนราคาทองคา้ ทั้งน้ี

ปัจจุบันตลาดคาดว่าเฟดจะไม่มีการปรับข้ึนอัตราดอกเบีย้อีกในปีนี้ นอกจากน้ันความกังวลเกีย่วกบัการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจโลก โดยสหรัฐฯรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ออ่นแอ ยุโรปปรับลดตวัเลขคาดการณ์การเตบิโตลงจาก 1.9% เป็น 

1.3% และธนาคารกลางองักฤษคาดว่าเศรษฐกจิของประเทศจะออ่นแอทีสุ่ดนับตั้งแต่ป ี2552 ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีจะชว่ย

หนุนราคาทองค้าในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภัย ในส่วนของยอดการถือครองทองคา้ของกองทุน SPDR ปรับลดลงเลก็น้อย

ในเดือน ก.พ. อย่างไรก็ตามเราเชือ่ว่าความตอ้งการทองคา้ยังคงแข็งแกร่งเน่ืองจากยอดการถือครองยังคงอยู่ใกลร้ะดบั

สูงสุดเดมิในชว่งตน้ปี 2562 
 

จากการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ เราคาดว่าราคาทองคา้จะแกว่งในกรอบ 1,270-1,386 เหรียญต่อออนซ์ในเดอืนมีนาคม 

ปัจจุบันราคาทองคา้อยู่ในชว่งกลางของกรอบการคาดการณ์ ดังน้ันเรายังคงแนะน้าน้้าหนักการลงทนุในทองคา้เป็น 

NEUTRAL ในเดือนน้ี 

 



Page 11 

แนวทางการลงทนุ—สินทรพัยแ์ต่ละประเภท: มีนาคม 2562 

 

 

เคร่ืองมือการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ช้ีว่าราคาน้ ามันดิบ

เวสต์เท็กซัสจะแกว่ง

ตัวในกรอบ 48-30 

เหรียญต่อบาร์เรลใน

เดือน มี.ค. 2562 

 

แนวโน้มราคาน้ ามัน: 
 

ราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวข้ึน 5% ในเดือนกุมภาพันธ์ เน่ืองจาก 1) กลุ่มโอเปก+ ปรับลดปริมาณการผลิต

น้้ามันลงตั้งแต่เดอืน ม.ค. ตามที่เคยตกลงกนัไว้ 2) สหรัฐคว่้าบาตรการน้าเข้าน้้ามันจากเวเนซูเอล่า และ 3) ตลาดตอบ

รับเชิงบวกต่อความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน 
 

เราคาดว่าราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสมีความเสี่ยงระยะสั้นที่จะปรับตัวลงในเดือนมีนาคม เน่ืองจาก 

• หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐ EIA ประเมินว่าปริมาณการผลิตน้้ามันดิบในสหรัฐฯที่เพิ่มข้ึนจะหักล้างกับปริมาณ

การผลิตจากกลุ่มโอเปกที่ลดลงในปี 2562 แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันยังคงแข็งแกร่ง แต่ EIA ได้ปรับ

ลดคาดการณ์จีดีพีโลกลงจากคาดการณ์ก่อนหน้า การปรับคร้ังน้ีท้าควบคู่ไปกับการปรับตัวเลขประมาณการในอดีต

ซ่ึงส่งผลไปยังตัวเลขคาดการณ์ในอนาคต อันส่งผลให้ตัวเลขคาดการณ์ความต้องการน้้ามันทั่วโลกถูกปรับลดลง 

ดังน้ัน EIA คาดว่าสต็อกปิโตรเลียมทั่วโลกจะเพิ่มข้ึนตลอดทั้งปี 2562 ด้วยอัตรา 4 แสนบาร์เรลต่อวัน 

• หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐ EIA ประเมินว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกในปี 2562 จะเพิ่มข้ึน 1.5 

ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการเพิ่มข้ึนหลักๆมาจากความต้องการในสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ขณะที่ในด้านการผลิต EIA 

คาดว่าปริมาณการผลิตทั่วโลกจะเพิ่มข้ึน 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน  

• ความต้องการใช้น้้ามันในสหรัฐฯจะอ่อนแอลงในระยะสั้นเน่ืองจากฤดูกาลการปิดซ่อมบ้ารุงรักษาโรงกลั่นในสหรัฐจะ

เร่ิมข้ึนเร็วๆน้ี ในขณะเดียวกันการส่งออกน้้ามันของอิหร่านในเดือน ม.ค. สูงข้ึนกว่าที่คาด และในเดือน ก.พ. 

นับตั้งแต่ต้นเดอืนการส่งออกมีแนวโน้มสูงข้ึนกว่าเดือน ม.ค. เน่ืองจากลูกค้าของอิหร่านหลายรายก้าลังใช้ข้อยกเว้น

เพื่อน้าเข้าสต็อกน้้ามันจ้านวนมากจากอิหร่าน 

• มีความเป็นได้สูงที่ระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางการค้าที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์กับอิหร่าน (เพื่อก้าวข้ามการคว่้าบาตรของ

สหรัฐฯ) ของอียูจะพร้อมใช้งานในเดือนน้ี 

• เคร่ืองมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณชี้ว่าราคาน้้ามันดิบเวสต์เท็กซัสจะแกว่งตัวในกรอบ 48-30 เหรียญต่อบาร์เรลใน

เดือน มี.ค. 2562 
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ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 26 26 5 5 0 0

หุน้กู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ข้ึนไป 42 42 32 32 13 13

หุน้ไทย 6 6 14 14 18 18

หุน้สหรัฐฯ 4 4 5 5 9 9

หุน้ญ่ีปุน่ 0 0 5 5 8 8

หุน้จนี 4 4 5 5 8 8

หุน้เวียดนาม 6 6 14 14 18 18

ทองคา้ 6 6 12 12 16 16

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 6 8 8 10 10

พอร์ตเชิงเทคนิค แบบอนุรักษน์ิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ค่าน้ าหนักก่อน

หน้า (%)

ค่าน้ าหนัก

ปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 26 26 5 5 0 0

หุน้กู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ ข้ึนไป 42 42 32 32 13 13

หุน้ไทย 6 6 14 14 18 18

หุน้สหรัฐฯ 4 4 5 5 9 9

หุน้ญ่ีปุน่ 0 0 5 5 8 8

หุน้จนี 4 4 5 5 8 8

หุน้เวียดนาม 6 6 14 14 18 18

ทองคา้ 6 6 12 12 16 16

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 6 8 8 10 10

พอร์ตเชิงกลยุทธ์ แบบอนุรักษน์ิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก

Weighting summary: การกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์เชงิกลยุทธ์และเชงิเทคนิค 
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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  

 



Page 15 

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. 


