
Page 1 

           Bualuang Research 

                                   พฤษภาคม  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitative & Asset Allocation  

Research Team 

ชาญณรงค ์มีชัยเจรญิยิง่  

นักวเิคราะหก์ารลงทนุปจัจัยทางเทคนคิ 

ณัฐิมาศ อัครภาณวุทิยา 

นักวเิคราะหก์ารลงทนุปจัจัยพืน้ฐานดา้นหลกัทรพัย์ 

/ปัจจยัทางเทคนคิ 

 

Phone No.  

+662 618 1332  +662 618 1335 



Page 2 

สารบญั 

 หนา้ 

 

บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 3 

สรปุแนวโนม้การลงทนุ 4 

แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ตล่ะประเภท 5 

Weighting summary: การกระจายเงนิลงทนุในสนิทรพัยเ์ชงิกลยทุธแ์ละเชงิเทคนคิ 12 

Proxies under review 14 

Important disclosures 15 

 



Page 3 

บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร—พฤษภาคม 2562 

• ดชัน ีMSCI World ปรบัตวัขึน้ 2.9% ในเดอืนเมษายน: ตลาดหุน้ปรับตัวขึน้ในเดอืนเมษายนเนื่องจาก 1) นักลงทุนคาดว่าการเจรจา

การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจนีจะไดข้อ้สรปุในเร็วๆนี ้และ 2) ราคาน ้ามนัดบิปรับตัวขึน้อกี 10% เนือ่งจากโอเปก+ ยังคงปรับลดการผลติลงอยา่ง

ตอ่เนือ่งและวกิฤตใินเวเนซเูอลา่และลเิบยีสง่ผลใหก้ารผลติน ้ามนัปรับลดลง พอรต์การลงทุนของเราปรับขึน้ต่อเนื่องตามสนิทรัพยเ์สีย่งทีป่รับ

ขึน้ โดยพอร์ตการลงทุนแบบอนุรักษ์นยิม (Conservative) แบบความเสีย่งปานกลาง (Moderate) และแบบเชงิรุก (Aggressive) ให ้

ผลตอบแทนนับจากตน้ปีที ่3.96%, 6.12% และ 8.10% ตามล าดับ  

• การเมอืงไทยมแีนวโนม้วุน่วายมากขึน้: การเลอืกตัง้ทั่วไปในวันที ่24 ม.ีค. ทีผ่่านมายังไมส่ามารถจัดตัง้รัฐบาลได ้โดยการแบง่ขัว้ทาง

การเมอืงทีช่ดัเจนอาจน าไปสูท่างตันทางการเมอืงครัง้ใหม ่ซึง่จะสง่ผลเชงิลบตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิในปีนี ้

• จดีพีไีตรมาส 1/62 ของสหรฐัทีแ่ข็งแกรง่กวา่คาดไมไ่ดด้ดูอียา่งทีเ่ห็น: จดีพีไีตรมาส 1/62 ของสหรัฐทีแ่ข็งแกร่งกว่าคาดเป็นผลมา

จากปัจจัยดา้นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณสนิคา้คงคลัง ตัวเลขเศรษฐกจิลา่สดุชีว้า่ตัวเลขสง่ออกอาจท าใหก้ารเตบิโตของจดีพีลีดลงไดอ้กี 50bps 

และสนิคา้คงคลังจะปรับลดลง 

• ตลาดหุน้ญีปุ่่ นอยูใ่นระดบัถกู: ระดับพอีบีนก าไรคาดการณ์อยูท่ี ่15.3 เทา่ หรอื ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ 1 เทา่ของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แต่ความ

ไมแ่น่นอนเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโลกจะน าไปสูก่ารปรับลดคาดการณ์ผลก าไรลง 

• ฤดกูาลประกาศผลประกอบการของบรษิทัในจนีใกลจ้ะจบลงโดยสว่นใหญต่ า่กวา่คาด: ผลก าไรของบรษัิทในตลาด A-Shares ของจนี

ต ่ากวา่คาดอยา่งเห็นไดช้ดั ทัง้ในแง่ของจ านวนบรษัิทและตัวเลขผลก าไรโดยรวม โดยสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธนาคารทีต่ัง้ส ารองเพิม่ขึน้ใน

ไตรมาส 4/61 

• เศรษฐกจิเวยีดนามจะยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งตลอดท ัง้ปี 2562: การเตบิโตจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องหนุนจากหลายปัจจัย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรโิภคภาคเอกชนทีแ่ข็งแกร่ง รวมถงึภาคการผลติและบรกิารทีข่ยายตัวอยา่งต่อเนื่อง แนวโนม้การเตบิโตทีแ่ข็งแกร่ง

ดังกลา่วกอปรกบัเสถยีรภาพทางการเมอืงสง่ผลบวกตอ่ดัชนตีลาดหุน้เวยีดนาม เราคาดวา่ตลาดจะสามารถแตะระดับ 1077 ไดใ้นปีนี ้
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Note:  
Overweight หมายถงึ คา่น ้าหนักพอรต์เชงิเทคนคิ มากกวา่ พอรต์เชงิกลยทุธ ์ 
Neutral หมายถงึ คา่น ้าหนักพอรต์เชงิเทคนคิ เทา่กบั พอรต์เชงิกลยทุธ ์ 
Underweight หมายถงึ คา่น ้าหนักพอรต์เชงิเทคนคิ นอ้ยกวา่ พอรต์เชงิกลยทุธ ์ 

สรปุแนวโนม้การลงทนุ: พฤษภาคม 2562 

มมุมองกอ่นหนา้ มมุมองปจัจบุนั

สนิทรัพยเ์ทยีบเท่าเงนิสด UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT สนิทรัพยเ์ทยีบเท่าเงนิสดเป็นสนิทรัพยม์คีวามเสีย่งต า่ซ ึง่เราเนน้จะลงทุนในชว่งทีต่ลาดมคีวามเสีย่งสงูหรอืในชว่ง

ทีต่ลาดหุน้หรอืตลาดตราสารหนีข้าดเสถยีรภาพ

ตราสารหนีภ้าคเอกชนระดบั BBB+ ขึน้ไป OVERWEIGHT OVERWEIGHT เราปรับเพิม่น ้าหนักการลงทุนในหุน้กูไ้ทยจาก NEUTRAL เป็น OVERWEIGHT เนือ่งจากท่าทขีอง ธปท. ที ่

Hawkish นอ้ยลง อัตราเงนิเฟ้อไทยทีย่ังคงอยู่ในระดบัต า่ และท่าทขีองเฟดที ่Dovish

หุน้ไทย UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT เรายังคงค าแนะน าน ้าหนักการลงทุนในตลาดหุน้ไทยเป็น UNDERWEIGHT เนือ่งจากความไมแ่น่นอนทาง

การเมอืงและภาวะเศรษฐกจิโลกทีอ่อ่นแอ

หุน้สหรัฐฯ UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT จดีพีไีตรมาส 1/62 ของสหรัฐทีแ่ข็งแกรง่กวา่คาดไมไ่ดด้ดูอีย่างทีเ่ห็น ทัง้นีจ้ดีพีไีตรมาส 1/62 ของสหรัฐที่

แข็งแกรง่กวา่คาดเป็นผลมาจากปัจจัยดา้นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณสนิคา้คงคลงั ตวัเลขเศรษฐกจิลา่สดุชีว้า่ตวัเลข

สง่ออกอาจท าใหก้ารเตบิโตของจดีพีลีดลงไดอ้กี 50bps และสนิคา้คงคลงัจะปรับลดลง

หุน้ญีปุ่่ น UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT ตลาดหุน้ญีปุ่่ นอยู่ในระดบัถูก ระดบัพอีบีนก าไรคาดการณ์อยู่ที ่15.3 เท่า หรอื ต า่กวา่คา่เฉลีย่ 1 เท่าของสว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน แตค่วามไมแ่น่นอนเกีย่วกับภาวะเศรษฐกจิโลกจะน าไปสูก่ารปรับลดคาดการณ์ผลก าไรลง

หุน้จนี UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT ฤดกูาลประกาศผลประกอบการของบรษัิทในจนีใกลจ้ะจบลงโดยสว่นใหญต่ า่กวา่คาด ผลก าไรของบรษัิทในตลาด 

A-Shares ของจนีต า่กวา่คาดอย่างเห็นไดช้ดั ทัง้ในแงข่องจ านวนบรษัิทและตวัเลขผลก าไรโดยรวม โดยสาเหตุ

หลกัมาจากกลุม่ธนาคารทีต่ัง้ส ารองเพิม่ขึน้ในไตรมาส 4/61

หุน้เวยีดนาม NEUTRAL NEUTRAL เศรษฐกจิเวยีดนามจะยังคงเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งตลอดทัง้ปี 2562 การเตบิโตจะยังคงเป็นไปอย่างตอ่เนือ่งหนุนจาก

หลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรโิภคภาคเอกชนทีแ่ข็งแกรง่ รวมถงึภาคการผลติและบรกิารทีข่ยายตวัอย่าง

ตอ่เนือ่ง แนวโนม้การเตบิโตทีแ่ข็งแกรง่ดงักลา่วกอปรกับเสถยีรภาพทางการเมอืงสง่ผลบวกตอ่ดชันตีลาดหุน้

เวยีดนาม เราคาดวา่ตลาดจะสามารถแตะระดบั 1077 ไดใ้นปีนี้

ทองค า NEUTRAL NEUTRAL แมว้า่ราคาทองค าจะปรับตวัลงในเดอืนทีผ่า่นมา แตเ่รายังคงมมุมองเชงิบวกตอ่แนวโนม้ราคาทองค าเนือ่งจากท่าททีี่

 Dovish จากธนาคารกลางหลกัๆท่ัวโลก จากการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เราคาดวา่ราคาทองค าจะแกวง่ในกรอบ 

1,230-1,330 เหรยีญตอ่ออนซใ์นเดอืนพฤษภาคม เรายังคงแนะน าน ้าหนักการลงทุนในทองค าเป็น NEUTRAL ใน

เดอืนนี้

น ้ามัน - - เครือ่งมอืการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณชีว้า่ราคาน ้ามันดบิเวสตเ์ท็กซสัจะแกวง่ตวัในกรอบ 53-73 เหรยีญตอ่บารเ์รลใน

เดอืน พ.ค. 2562

กองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย์ OVERWEIGHT OVERWEIGHT สว่นตา่งอัตราผลตอบแทนทีก่วา้งกวา่คา่เฉลีย่ท าใหม้กีันชนส าหรับการปรับลงของราคากองทุนรวมอสงัหาฯ/รที

ในชว่งทีภ่าวะตลาดโลกมคีวามเสีย่งมากขึน้และอัตราผลตอบแทนพันธบตัรอยู่ในระดบัต า่ เรายังคงค าแนะน า

น ้าหนักการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาฯ/รทีเป็น OVERWEIGHT

สนิทรพัย์ มมุมองเชงิเทคนคิ เหตผุล
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แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ตล่ะประเภท: พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

เรายงัคงค าแนะน า

น า้หนกัการลงทนุในหุน้กู ้

ไทยเป็น 

OVERWEIGHT 

เนือ่งจากทา่ทขีอง ธปท. 

ที ่Hawkish นอ้ยลงตาม

ทา่ทขีองเฟด 

แนวโนม้ตลาดตราสารหนี:้ 

 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวขึน้จากระดับต ่าสดุในปลายเดอืนมนีาคม โดยปรับขึน้ 25 bps ในชว่ง

กลางเดอืน เม.ย. กอ่นทีจ่ะออ่นตัวลงอกีเล็กนอ้ยในชว่งปลายเดอืน แมว้า่ตัวเลขจดีพีสีหรัฐฯจะออกมาแข็งแกร่ง

อยา่งน่าประหลาดใจ (หนุนจากปัจจัยดา้นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณสนิคา้คงคลัง) แต่ตัวเลขเศรษฐกจิสว่นใหญ่ใน

สหรัฐฯและยุโรปในช่วงเดือนที่ผ่านมายังคงต ่ากว่าที่ตลาดคาด (ตามดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกจิ) 

สง่ผลใหนั้กลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความเสีย่งในการชะลอตัวของเศรษฐกจิประเทศหลักๆในปีนี้ ทัง้นี้ตลาด

สะทอ้นโอกาสทีเ่ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้เพิม่ขึน้มาก (โอกาสทีเ่ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ที ่49% ในการ

ประชมุเฟดเดอืน ก.ย. และ 65% ในการประชมุเฟดเดอืน ธ.ค.) จากในชว่งตน้ปีทีต่ลาดมองโอกาสทีเ่ฟดจะขึน้

ดอกเบีย้ทีร่ะดับเพยีงนอ้ยกวา่ 10% 

 

สว่นตา่งระหวา่งอตัราผลตอบแทนรัฐบาลไทยกบัอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯอาย ุ10 ปียังคงอยูใ่น

ระดับแคบที ่5 bps ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ระยะยาวซึง่เป็นบวก 64 bps มาก กระแสเงนิทุนไหลออกจากตลาดตรา

สารหนีไ้ทยในชว่งหลายเดอืนทีผ่่านมาสะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับขึน้ในระยะ

สัน้และคา่เงนิบาททีอ่อ่นคา่เทยีบกบัดอลลา่รส์หรัฐฯเนือ่งจากการสง่ออกของไทยทีอ่อ่นแอ แมว้่าการสง่ออกจะ

หดตัวลงเมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ แตด่ลุบญัชเีดนิสะพัดยังคงแข็งแกร่งเมือ่เทยีบกับประเทศในภมูภิาค ท่าทขีอง 

ธปท. ทีม่ทีา่ทเีป็นกลางดา้นนโยบายการเงนิ อตัราเงนิเฟ้อทีย่ังคงอยูใ่นระดับต ่ากว่าเป้าหมาย และแนวโนม้การ

เตบิโตของเศรษฐกจิทีอ่่อนแอลงในชว่งครึง่แรกของปี 2562 น่าจะส่งผลใหอ้ัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย

ปรับตัวลง หรอือาจท าให ้ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบีย้ลงในปีนี้ เรายังคงค าแนะน า OVERWEIGHT ในหุน้กู ้

ภาคเอกชนของไทย 

 



Page 6 

แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ตล่ะประเภท: พฤษภาคม 2562 

 

 

สว่นตา่งอตัราผลตอบแทน

ทีก่วา้งกวา่คา่เฉลีย่ท าใหม้ี

กนัชนส าหรบัการปรบัลง

ของราคากองทนุรวม

อสงัหาฯ/รทีในชว่งทีภ่าวะ

ตลาดโลกมคีวามเสีย่งมาก

ขึน้และอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรอยูใ่นระดบัต า่ เรา

ยงัคงค าแนะน าน า้หนกัการ

ลงทนุในกองทนุรวม

อสงัหาฯ/รทีเป็น 

OVERWEIGHT 

แนวโนม้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์: 

 

ในเดอืนเมษายนดัชนกีองทนุรวมอสงัหาฯและรทีปรับตัวขึน้เล็กนอ้ยจากเดอืนกอ่นหนา้ สว่นต่างอัตราดอกเบีย้

ระหวา่งกองทนุรวมอสงัหาฯ/รทีกบัพันธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุ10 ปีทีร่ะดับ 2.66% ยังคงสงูกว่าค่าเฉลีย่ 4 ปีที ่

2.5% ชีถ้งึอพัไซดข์องกองทนุรวมอสงัหาฯและรทีทา่มกลางภาวะทีค่วามเสีย่งในตลาดหุน้เพิม่สงูขึน้และอตัรา

ผลตอบแทนพันธบัตรอยูใ่นระดับต ่า การคาดการณ์การเตบิโตของรายได ้(เงนิปันผล) ทีร่ะดับ 5-6% น่าจะ

เป็นไปไดเ้นื่องจากความสามารถในการปรับขึน้ค่าเชา่ (หรอืค่าโดยสารส าหรับกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

การขนส่ง) และการเตบิโตของอัตราการเชา่ (หรอืปรมิาณการจราจร) นอกจากนัน้การปรับขึน้อัตราภาษี

ดอกเบีย้รับจากตราสารหนีใ้นกองทนุรวมจะหนุนความตอ้งการลงทนุในกองทนุอสงัหาฯและรทีเชน่กนั เรายงัคง

แนะน าน ้าหนักการลงทนุเป็น OVERWEIGHT ส าหรับกองทนุรวมอสงัหาฯและรที 

 

สว่นตา่งอตัราผลตอบแทนทีก่วา้งกว่าค่าเฉลีย่ท าใหม้กีันชนส าหรับการปรับลงของราคากองทุนรวมอสังหาฯ/

รีท ซึง่จะหักกลบลักษณะทั่วไปในการมีความสัมพันธ์เชงิบวกกับตลาดหุน้หากตลาดหุน้มีการปรับตัวลง 

นอกจากนัน้คา่เบตา้ของกองทนุรวมอสงัหาฯ/รทีทีต่ ่าจะชว่ยจ ากัดความเสีย่งขาลงไดเ้ชน่กัน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิมหภาคมคีวามเสีย่งสงู 
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เรายงัคงค าแนะน า

น า้หนกัการลงทนุใน

ตลาดหุน้ไทยเป็น 

UNDERWEIGHT 

เนือ่งจากความไม่

แนน่อนทางการเมอืง

และภาวะเศรษฐกจิโลก

ทีอ่อ่นแอ 

แนวโนม้ตลาดหุน้ไทย: 

 

ในเดอืนเมษายนตลาดหุน้ไทยปรับตัวขึน้จากเดอืนกอ่นหนา้ตามตลาดหุน้ภมูภิาคซึง่ใหผ้ลตอบแทนค่อนขา้งดนัีบ

ตลอดไตรมาส 1/62 ความไมแ่น่นอนในการจัดตัง้รัฐบาล (รวมถงึความยัง่ยนื) ภายหลังการเลอืกตัง้ยังคงเป็นความ

เสีย่งหลัก แต่ตลาดดูเหมอืนจะใหค้วามส าคัญกับปัจจัยพืน้ฐานของหุน้รายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่หุน้ทีม่ ี

แนวโนม้ก าไรแข็งแกร่งกว่าทีต่ลาดคาดในชว่งเขา้ใกลฤ้ดูประกาศผลประกอบการ นอกจากนัน้ตลาดหุน้ไทยยัง

ไดรั้บปัจจัยหนุนจากเม็ดเงนิลงทุนไหลเขา้จากการปรับเพิม่น ้าหนักการลงทุนในดัชนี MSCI EM จาก 2.3% เป็น 

2.8% ในปลายเดอืนพฤษภาคมดว้ย 

 

การเลอืกตัง้ผา่นมามากกวา่หนึง่เดอืนแลว้ อยา่งไรก็ตามภาพการจัดตัง้รัฐบาลชดุใหมย่งัคงไมช่ดัเจน หลังจากการ

จัดตัง้รัฐบาลใหม่ อัพไซดข์องตลาดหุน้ไทยจะถูกจ ากัดโดยปัจจัยเสีย่งอืน่ๆ อาท ิโอกาสทีส่หรัฐจะเก็บภาษีใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ (หลังจากที่กระทรวงพาณิชยส์หรัฐฯไดส้่งรายงานผลการศกึษาใหท้ าเนียบขาวในช่วง

กลางเดอืน ก.พ.) และภาพเศรษฐกจิโลกทีอ่อ่นแอลงในชว่งทีเ่หลอืของปี 2562 เรายงัคงแนะน าน ้าหนักการลงทุน

ในตลาดหุน้ไทยเป็น UNDERWEIGHT 
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เรายงัคงค าแนะน าการ

ลงทนุในตลาดหุน้

สหรฐัฯ เป็น 

UNDERWEIGHT 

ปจัจบุนัระดบั Forward 

PEอยูท่ ีร่ะดบั 16.8 เทา่ 

ซึง่อยูใ่นชว่งกรอบบน

ของกรอบการประมาณ

การของเรา ท าใหอ้พั

ไซดม์จี ากดัหากอตัรา

การเตบิโตยงัไมก่ลบัมา 

 

 

เราเห็นความเสีย่งที่

ตวัเลขจดีพีไีตรมาส 

1/62 จะหดตวั QoQ 

ผลก าไรบรษิทัในไตร

มาสทีผ่า่นมาคอ่นขา้ง

ผดิหวงัและตวัเลขไตร

มาสเดอืน ม.ค.-ม.ีค. ยงั

มแีนวโนม้ออ่นแอ 

UNDERWEIGHT! 

 

แนวโนม้ตลาดหุน้ทางเลอืก: 
 

การปรับขึน้ของหุน้สว่นใหญใ่นดัชน ีS&P500 นับตัง้แต่ตน้ปีนัน้ กว่า 100% เป็นผลมาจากการปรับเพิม่ของมลูค่าหุน้ 

(Multiple Expansion) เราสงสัยว่าอกีนานเท่าไรนักลงทุนจงึจะตอ้งการเห็นหลักฐานเพิม่เตมิว่าการเตบิโตนัน้ไม่

เพยีงแต่จะถงึจุดต ่าสดุแต่ก าลังเร่งตัวขึน้ ปัจจุบันระดับพอีเีทยีบกับผลก าไรคาดการณ์ 12 เดอืนขา้งหนา้อยู่ทีร่ะดับ 

16.8 เท่า ซึง่อยู่ในชว่งกรอบบนของกรอบการประมาณการของเรา ท าใหอ้ัพไซดม์จี ากัดหากอัตราการเตบิโตยังไม่

กลับมา หากกล่าวถงึปี 2561 ว่าเป็นปีแห่งการ “อย่าสวนกระแสเฟด” ปี 2562 อาจจะตอ้งเป็นในทางตรงขา้ม 

เนือ่งจากทา่ทขีอง FED ทีม่ทีศิทางตรงกนัขา้ม จากการทีร่าคาสนิทรัพยเ์กอืบทุกประเภทปรับตัวขึน้จนอยูใ่นระดับสงู

แลว้ แตใ่นเดอืนทีผ่า่นมาราคากย็งัปรับขึน้อกีจากแรงเกง็ก าไร ฤดกูาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/62 ไดก้ าลัง

เริม่ขึน้แลว้ เราคาดวา่จะเป็นไตรมาสแรกทีก่ าไรหดตัว YoY นับตัง้แต่ปี 2558-2559 ซึง่หมายถงึภาวะถดถอยของผล

ก าไรรอบใหม ่(ซึง่เรานยิามวา่ผลก าไรทรงตัวหรอืหดตัวตดิกนัสองไตรมาสขึน้ไป) ทัง้นีอ้ัตราก าไร (Margins) เป็นตัว

แปรส าคัญต่อตัวเลขไตรมาส 1/62 โดยค่าแรง สนิคา้คงคลังและการลงทุนทีม่ากเกนิไปเป็นปัจจัยหลักทีก่ดดันต่อ

อัตราก าไร ส าหรับปัจจัยเชงิมหภาค ตัวเลขจดีพีไีตรมาส 1/62 ประกาศมาทีร่ะดับ 3.2% ซึง่สูงกว่าทีต่ลาดคาด 

อยา่งไรก็ตามการเตบิโตดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลักไดแ้กก่ารเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงคลัง ดังนัน้ตัวเลขไตรมาส 

2/62 มแีนวโนม้ออ่นแอลง เรายงัคงค าแนะน าน ้าหนักการลงทนุในตลาดหุน้สหรัฐฯเป็น UNDERWEIGHT 
 

ในท านองเดยีวกัน เรายังคงค าแนะน าน ้าหนักการลงทุนในดัชนี NIKKEI ของญีปุ่่ นเป็น UNDERWEIGHT ถงึแมว้่า

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) จะเพิม่สงูขึน้เป็น 9.9% (เทยีบกับค่าเฉลีย่ปี 2536-2555 ที ่4%) แต่รอบการปรับ

ลดคาดการณ์ก าไรไดเ้ป็นการทดสอบนักลงทุนถงึความสนใจในการลงทุนในญี่ปุ่ น เห็นไดจ้ากดัชนี NIKKEI ซึง่

ปรับตัวไดแ้ยก่วา่ดัชน ีMSCI World 8.2% นับตัง้แตต่น้ปี รวมถงึน ้าหนักพอรต์ของดัชนี MSCI World ณ เดอืน ก.พ. 

2562 ซึง่ Underweight หุน้ญีปุ่่ นที ่-2.3bps เรามองว่าตัวเลขจดีพีไีตรมาสเดอืน ม.ค.-ม.ีค. จะส าคัญเป็นอยา่งยิง่

เนื่องจากเราเห็นความเสีย่งทีต่ัวเลขดังกล่าวจะหดตัว QoQ ทัง้นี้หากตัวเลขดังกล่าวทีจ่ะประกาศในวันที ่20 พ.ค. 

ออกมาออ่นแอ เราคาดว่าอาจมกีารประกาศชะลอการขึน้ภาษีการบรโิภค (c-tax) ทีเ่ดมิมกี าหนดจะปรับขึน้จาก 8% 

เป็น 10% ในเดือนตุลาคมนี้ออกไปอกี ซึง่การประกาศมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะเกดิขึน้ในช่วงปลายเดือน

พฤษภาคมถงึตน้เดอืนมถินุายน การปรับขึน้อตัราภาษีการบรโิภคจะสง่ผลลบตอ่ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคและความเชือ่มัน่

ภาคธุรกจิ การชะลอการปรับขึน้จะหนุนตลาดหุน้ได ้อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ว่าการปรับขึน้ภาษีดังกล่าวจะถูก

เลือ่นออกไปอาจยงัเร็วไปในตอนนี ้นอกจากนัน้จดีพีไีตรมาสทีผ่า่นมายงัคอ่นขา้งผดิหวังและตัวเลขไตรมาส 1/62 ยงั

มแีนวโนม้ออ่นแอ 
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ต ัง้แตเ่ดอืนทีแ่ลว้ทีเ่ราได้

ปรบัลดค าแนะน าน า้หนกั

การลงทนุในตลาดหุน้จนี

ลง ดชัน ีSHCOMP 

ปรบัตวัลง 5.6% จาก

จดุสงูสดุในเดอืนเมษายน 

อยา่งไรก็ตามเรายงัคง

มมุมองเชงิลบตอ่ตลาด

หุน้จนีเนือ่งจากมลูคา่หุน้

ทีอ่ยูใ่นระดบัแพงอาจ

จ ากดัอพัไซดต์อ่การปรบั

ขึน้ของดชันี

UNDERWEIGHT! 

 

ระดบั Forward PE ของ

ตลาดหุน้เวยีดนามอยูท่ ี่

ระดบั 16 เทา่ เราเชือ่วา่

ตลาดหุน้เวยีดนาม

สมควรทีจ่ะเทรดที่

ระดบัสงูกวา่คา่เฉลีย่ 5 ปี

ที ่15.2 เทา่ เนือ่งจาก

แนวโนม้การเตบิโตที่

แข็งแกรง่ โดยเรามองวา่

ดชัน ีVN Index มี

โอกาสแตะระดบั 1077 

จดุในปีนี ้

แนวโนม้ตลาดหุน้ทางเลอืก (ตอ่): 
 

ตัง้แตเ่ดอืนทีแ่ลว้ทีเ่ราไดป้รับลดค าแนะน าน ้าหนักการลงทนุในตลาดหุน้จนีลง ดัชนี SHCOMP ปรับตัวลง 5.6% จาก

จุดสูงสดุในเดอืนเมษายน อยา่งไรก็ตามเรายังคงมมุมองเชงิลบต่อตลาดหุน้จนีเนื่องจากมลูค่าหุน้ทีอ่ยู่ในระดับแพง

อาจจ ากัดอัพไซดต์่อการปรับขึน้ของดัชนีในอนาคตอันใกล ้ทัง้นี้ขา่วบวกซึง่ไดห้นุนบรรยากาศการลงทุนและกระตุน้

ใหเ้งนิทุนไหลเขา้ ไดแ้ก ่ประสทิธภิาพของมาตรการจากภาครัฐ การปรับลดภาษีมลูค่าเพิม่ (VAT) ในชว่งตน้เดอืน

มนีาคม และความกงัวลตอ่การเจรจาการคา้ระหวา่งจนีกบัสหรัฐฯทีผ่อ่นคลายลง นับจากนีไ้ปเรามองวา่ตลาดจะมองไป

ทีโ่มเมนตัมก าไรของบรษัิทเพือ่ประเมนิว่าจะสามารถเทรดทีร่ะดับมลูค่าสงูขึน้ไดอ้กีหรอืไม ่ทัง้นี้ความกังวลหลักของ

เราไดแ้ก่แนวโนม้การเตบิโตของก าไรอันเนื่องเป็นผลมาจากมาตรการคุมเขม้สนิเชือ่ในปี 2561 ความตงึเครยีดทาง

การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจนี และความไมแ่น่นอนอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบ (เชน่ในอตุสาหกรรมเกม 

สขุภาพและการศกึษา) และการจา้งงาน ในขณะเดยีวกันทางการจนียังคงระมัดระวังภายใตแ้รงกดดันจากภายนอกที่

ยงัคงเพิม่ขึน้และการเตบิโตทีช่ะลอตัวเนือ่งจากทัง้ปัจจัยเชงิวัฏจักรและปัจจัยเชงิโครงสรา้ง นอกจากนัน้แมว้า่จะมกีาร

เพิม่หุน้ A-Share ของจนีในดัชน ีMSCI แตม่ลูคา่การซือ้ขายหุน้ดังกล่าวปัจจุบันไดป้รับลดลง ซึง่ท าใหเ้กดิค าถามว่า

ความเชือ่มัน่นัน้ไดผ้า่นจดุสงูสดุไปแลว้หรอืยงั ซึง่อาจชีว้่านักลงทุนรายยอ่ยเทรดนอ้ยลง ท าใหค้วามยั่งยนืของภาวะ

กระทงิของตลาด A-Share เป็นไปไมไ่ด ้เรายงัคงค าแนะน าน ้าหนักการลงทนุเป็น UNDERWEIGHT 
 

ในเดอืนเมษายนตลาดหุน้เวยีดนามแกว่งตัวไซดเ์วยเ์นื่องจากนักลงทุนรอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแนวโนม้ในปี 2562 

จากการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปีและผลประกอบการไตรมาส 1/19 ส าหรับมุมมองเชงิเศรษฐกจิ ตัวเลขจดีพีทีีแ่ทจ้รงิ 

(Real GDP) ไตรมาส 1/62 เตบิโตในระดับ 6.8% YoY สอดคลอ้งกับทีต่ลาดคาดแต่ชะลอตัวเมือ่เทยีบกับไตรมาส 

1/61 เนื่องจากกจิกรรมดา้นการท าเหมอืงและเกษตรชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามภาคการผลติยังคงแข็งแกร่ง อาท ิ

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่ (เตบิโต 96%YoY) ยานพาหนะ(เตบิโต 21%YoY) และโลหะ(เตบิโต 37%YoY) เราคาด

ว่าจดีพีจีะปรับตัวขึน้ไดด้ทีีร่ะดับ 6.8% YoY ในปี 2562 หนุนโดยความตอ้งการในประเทศทีแ่ข็งแกร่ง การลงทุน

โดยตรงจากนักลงทนุตา่งชาต ิและการผลติเพือ่สง่ออกทีเ่ตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนื  ทัง้นี้การเตบิโตของการสง่ออกน่าจะ

แข็งแกร่งหนุนโดยการเขา้ถึงของตลาดที่มากขึ้นผ่านขอ้ตกลงการคา้เสรีต่างๆ รวมทั ้งขอ้ตกลงล่าสุด 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ระดับพอีเีทยีบกับก าไรคาดการณ์

ของตลาดหุน้เวยีดนามอยูท่ีร่ะดับ 16 เทา่ เราเชือ่วา่ตลาดหุน้เวยีดนามสมควรทีจ่ะเทรดทีร่ะดับสงูกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปีที ่

15.2 เทา่ เนือ่งจากแนวโนม้การเตบิโตทีแ่ข็งแกรง่ โดยเรามองวา่ดัชน ีVN Index มโีอกาสแตะระดับ 1077 จดุในปีนี ้
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แมว้า่ราคาทองค าจะ

ปรบัตวัลงในเดอืนที่

ผา่นมา แตเ่รายงัคง

มมุมองเชงิบวกตอ่

แนวโนม้ราคาทองค า

เนือ่งจากทา่ททีี ่

Dovish จากธนาคาร

กลางหลกัๆท ัว่โลก 

จากการวเิคราะหเ์ชงิ

ปรมิาณ เราคาดวา่

ราคาทองค าจะแกวง่

ในกรอบ 1,230-

1,330 เหรยีญตอ่

ออนซใ์นเดอืน

พฤษภาคม เรายงัคง

แนะน าน า้หนกัการ

ลงทนุในทองค าเป็น 

NEUTRAL ในเดอืนนี ้

แนวโนม้ราคาทองค า: 

 

ในเดอืนเมษายนราคาทองค าปรับตัวลง 1.2% จากเดอืนกอ่นหนา้ ในชว่งตน้เดอืนราคาทองค าปรับตัวขึน้ไดเ้นื่องจาก

ความกงัวลตอ่การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกไดห้นุนความตอ้งการของทองค าในฐานะทีเ่ป็นสนิทรัพยป์ลอดภยั อยา่งไร

ก็ตามราคาทองค าไดป้รับตัวลงในชว่งครึง่หลังของเดือนเนื่องจากค่าเงนิดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึน้จากตัวเลขเศรษฐกจิ

สหรัฐฯทีอ่อกมาแข็งแกร่งกว่าทีต่ลาดคาด มมุมองเชงิบวกต่อการเจรจาการคา้ระหว่างสหรัฐฯกับจนี การขยายเสน้ตาย 

Brexit ออกไปเป็นวันที ่31 ต.ค. และตัวเลขเศรษฐกจิจนีทีป่ระกาศออกมาสงูกว่าตลาดคาด ยอดการถอืครองทองค า

ผ่านกองทุน SPDR ปรับตัวลง 4.8% จากเดอืนก่อนหนา้สู่ระดับ 746.69 ตัน ซึง่เป็นระดับต ่าสดุนับตัง้แต่เดอืน ต.ค. 

2561 

 

แมว้่าราคาทองค าจะปรับตัวลงในเดอืนทีผ่่านมา แต่เรายังคงมุมมองเชงิบวกต่อแนวโนม้ราคาทองค าเนื่องจากท่าททีี ่

Dovish จากธนาคารกลางหลักๆทั่วโลก ทัง้นีต้ลาดสะทอ้นวา่เฟดจะไมม่กีารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในปีนี้ ขณะที่

มองโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ 62.5% จากขอ้มูลของบลูมเบริ์ก 

นอกจากนัน้ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ก็ยงัคงทา่ททีี ่Dovish ในการประชมุ ECB ครัง้ลา่สดุในเดอืนเมษายนเชน่กนั โดย 

ECB คงอัตราดอกเบีย้นโยบายทีร่ะดับเดมิที ่0% และย ้าว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายจะยังคงอยูท่ีร่ะดับปัจจุบันจนถงึสิน้ปี 

2562 นอกจากนัน้ประธาน ECB ยังเตอืนถงึว่าขอ้มลูทางเศรษฐกจิปัจจุบันไดย้นืยันถงึการชะลอตัวของโมเมนตัมการ

เตบิโตของเศรษฐกจิยโุรป นอกจากนัน้ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกจะยังคงหนุนความตอ้งการทองค า

ในฐานะสนิทรัพยป์ลอดภัย ทัง้นี้ในเดอืนทีผ่่านมากองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รับลดการคาดการณ์การ

เตบิโตของเศรษฐกจิโลกสูร่ะดับ 3.3% จากตัวเลขการคาดการณ์เดอืน ม.ค. ที ่3.5% และตัวเลขการคาดการณ์เดอืน 

ต.ค. ที ่3.7% 

 

นอกจากนัน้เราคาดว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆจะยังคงเขา้สะสมทองค าเพือ่เป็นทุนส ารองอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้จาก

ขอ้มลูของธนาคารกลางจนี ในเดอืนมนีาคมจนีไดเ้ขา้ซือ้ทองค าอยา่งต่อเนื่องเป็นเดอืนทีส่ี ่ขณะทีธ่นาคารกลางอนิเดยี

และรัสเซยีก็เขา้ซือ้ทองค าอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2562 เชน่กนั 
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เครือ่งมอืการ

วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ

ชีว้า่ราคาน า้มนัดบิ

เวสตเ์ท็กซสัจะแกวง่

ตวัในกรอบ 53-73 

เหรยีญตอ่บารเ์รลใน

เดอืน พ.ค. 2562 

 

แนวโนม้ราคาน า้มนั: 

 

ราคาน ้ามนัดบิเวสตเ์ท็กซสัปรับตัวขึน้ 10% ในเดอืนเมษายน เนือ่งจาก 1) โอเปก + ปรับลดการผลติลงอยา่งต่อเนื่อง 

2) ความวุน่วายทางการเมอืงในเวเนซเูอลา่และสงครามในลเิบยีท าใหก้ารผลติในสองประเทศดังกลา่วลดลง 3) สหรัฐฯ

ประกาศยกเลกิการยกเวน้มาตรการคว ่าบาตรส าหรับประเทศทีน่ าเขา้น ้ามันจากอหิร่าน และ 4) อหิร่านขูว่่าจะปิดชอ่ง

แคบ Hormuz หากไมส่ามารถสง่ออกน ้ามนัได ้

 

เราคาดวา่ราคาน ้ามนัดบิเวสตเ์ท็กซสัจะไดรั้บผลบวกจากปัจจัยดงักลา่ว แตใ่นระยะกลางยงัคงมคีวามเสีย่งทีร่าคาน ้ามนั

จะกลับตัว เนือ่งจาก 

 

• สมาชกิโอเปก+ อาจหยดุการปรับลดการผลติลงหากสหรัฐฯยกเลกิการยกเวน้มาตรการคว ่าบาตรส าหรับประเทศที่

น าเขา้น ้ามนัจากอหิรา่น 

• สว่นแบง่ทางการตลาดของการซือ้ขายน ้ามันทั่วโลกของสหรัฐฯเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยการสง่ออกปรับเพิม่ขึน้

แรงจาก 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวันในปี 2560 เป็น 2 ลา้นบาร์เรลต่อวันในปี 2561 การไม่สอดคลอ้งกันระหว่าง

โครงสรา้งพืน้ฐานของการกลั่นน ้ามันขนาดกลางและหนักบนคาบสมทุรกัลฟ์และปรมิาณการเพิม่ขึน้ของน ้ามันจาก

แหลง่หนิดนิดานในสหรัฐฯสง่ผลใหก้ารสง่ออกพุง่ขึน้ 

• นาย Anton Siluanov รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังของรัสเซยีกล่าวว่ารัสเซยีอาจเพิม่ผลผลติเพือ่แยง่สว่นแบง่

การตลาดกบัสหรัฐฯ หากรัสเซยีตอ้งการเพิม่การผลติ ซาอดุอิาระเบยีอาจยากทีจ่ะคัดคา้นเนื่องจากจะตอ้งเสยีสว่น

แบง่ทางการตลาดใหก้บัรัสเซยีโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากจนีและประเทศอืน่ๆในเอเชยี ดังนัน้ขอ้ตกลงการลดก าลังการ

ผลติของโอเปก + จะถูกยกเลกิหากรัสเซยีตอ้งผลติน ้ามันมากขึน้เฮดจ์ฟันด์และผูจั้ดการการเงนิอืน่ๆมมีุมมอง 

Bullish มากทีส่ดุในปีนี้ โดยสถานะสัญญาซือ้ล่วงหนา้ไดเ้พิม่ขึน้ต่อเนื่องเป็นสัปดาหท์ี ่8 อัตราสว่นสถานะสัญญา

ซือ้ล่วงหนา้ต่อขายล่วงหนา้ (Long-to-short ratio) ปัจจุบันอยูท่ีร่ะดับ 11.2 เท่า ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่หา้ปีที ่6 เท่า

มาก ชีถ้งึความเสีย่งในการกลับตัว 

• เครือ่งมอืการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณชีว้่าราคาน ้ามันดบิเวสตเ์ท็กซัสจะแกว่งตัวในกรอบ 53-73 เหรยีญต่อบารเ์รลใน

เดอืน พ.ค. 2562 
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คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

ตลาดเงนิ 15 15 0 0 5 5

หุน้กูภ้าคเอกชนระดับ BBB+ ขึน้ไป 55 55 42 42 17 17

หุน้ไทย 4 4 10 10 13 13

หุน้สหรัฐฯ 3 3 4 4 6 6

หุน้ญีปุ่่ น 0 0 4 4 6 6

หุน้จนี 3 3 4 4 6 6

หุน้เวยีดนาม 6 6 14 14 18 18

ทองค า 6 6 12 12 16 16

กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย์ 8 8 10 10 13 13

พอรต์เชงิเทคนคิ แบบอนุรกัษน์ยิม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรุก

คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

คา่น า้หนกักอ่น

หนา้ (%)

คา่น า้หนกั

ปจัจบุนั (%)

ตลาดเงนิ 26 26 5 5 0 0

หุน้กูภ้าคเอกชนระดับ BBB+ ขึน้ไป 42 42 32 32 13 13

หุน้ไทย 6 6 14 14 18 18

หุน้สหรัฐฯ 4 4 5 5 9 9

หุน้ญีปุ่่ น 0 0 5 5 8 8

หุน้จนี 4 4 5 5 8 8

หุน้เวยีดนาม 6 6 14 14 18 18

ทองค า 6 6 12 12 16 16

กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย์ 6 6 8 8 10 10

พอรต์เชงิกลยุทธ์ แบบอนุรกัษน์ยิม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรุก

Weighting summary: การกระจายเงนิลงทนุในสนิทรพัยเ์ชงิกลยทุธแ์ละเชงิเทคนคิ 
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Weighting summary: การกระจายเงนิลงทนุในสนิทรพัยเ์ชงิกลยทุธแ์ละเชงิเทคนคิ 

พอรต์เชงิกลยทุธ ์
แบบอนรุกัษน์ยิม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรกุ 

พอรต์เชงิเทคนคิ 
แบบอนรุกัษน์ยิม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรกุ 
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Sources: Bualuang Financial Products Trading and Strategy Department, Bualuang Research 
* Proxies under review tracks reference index benchmarks. However, the proxies are not a guarantee of the performance of the reference index benchmarks.  

** Bualuang Diversified iProgram Trade is an automated trading model. (please contact BLS for information about our product: Tel. 66 2618-1000 Ext. 1566, 1567) 

*** Due to concerns about liquidity and redemption on the part of mutual funds, there is no fund comprised mainly of long-term government bonds, so no close proxy is 

available. The proxy used for this asset class benchmark is represented by a specific bond series. There are also other constraints associated with certain investments, 

such as the minimum capital required to purchase a bond. 

 

Proxies under review (as of May 2, 2019) 

Asset Class Tactical View Index Benchmark Proxy Under Review*

Money market UNDERWEIGHT ThaiBMA  T-bill Index LHSTPLUS, KFSPLUS

BBB+ up corp bonds OVERWEIGHT ThaiBMA  BBB+ Index PHATRAACTFIXED, KFSMUL

Thailand Equity (SET50 index) UNDERWEIGHT SET50 Index 1AMSET50_RU, BTP, LHSTRATEGY, BSET100

US Equities UNDERWEIGHT S&P 500 Index ASP-S&P500, TMBUSBLUECHIP

Japan Equities UNDERWEIGHT Nikkei 225 Index ASP_NKY225, UOBSJSM

China Equities UNDERWEIGHT Shanghai Comp Index ASP_HSI, TMBCOF

Vietnam Equities NEUTRAL VN30 Index KFVIET_A, EFVFVN3001

Gold NEUTRAL Gold Comex 100 Oz K_GOLD, I_GOLD

Property funds & REITs OVERWEIGHT Aggregate Property Fund CIMB_IPROPA
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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 

 
VRANDA 

 
VRANDA 
 

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. 


