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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร—พฤศจกิายน 2562 

ดัชนี MSCI World ปรบัตัวขื๊นในเดือนตุละคม: ตละดหุ้นโลกปรบัตัวขื๊น 1.9% หลังจะกท่ีสหรฐัฯแลฯจีนกล่ะวว่ะกะรเจรจะทะงกะรค้ะเฟสแรกมีควะมคืบหน้ะไปได้ด้วยดี พอรต์กะรลงทุนของเระ

ปรบัตัวลงเล็กน้อยในเดือนตุละคมเน่ืองจะกตละดหุ้นไทย ทองค ะ แลฯ REITs ปรบัตัวลง โดยพอรต์กะรลงทุนแบบอนุรกัษ์นิยม(Conservative) แบบควะมเสี่ยงปะนกละง (Moderate) แลฯ

แบบเชิงรุก (Aggressive) ให้ผลตอบแทนนับจะกต้นปึท่ี 7.45%, 11.04% แลฯ 14.41% ตะมล ะดับ ส ะหรบัเดือนพฤศจิกะยน เระยังคงมุมมองรฯมัดรฯวังต่อกะรลงทุนในสินทรพัย์เสี่ยง

เน่ืองจะกเระเชื่อว่ะนักลงทุนจับตะว่ะสงคระมกะรค้ะจฯจบลงเม่ือไร ซ่ืงขื๊นกับปรฯเด็นท่ียะกต่อกะรเจรจะอะทิ กะรถ่ะยโอนทะงเทคโนโลยีแลฯทรพัย์สนิทะงปัญญะว่ะจฯเจรจะตกลงกันได้หรอืไม่ 

ตละดมีแนวโน้มปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรปึ 2562 ลงอีก: ตัวเลขกิจกรรมภะคกะรผลิตแลฯภะคบรกิะรท่ัวโลกท่ีอ่อนแอลงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อแนวโน้มดะวน์ไซด์ของผลก ะไรบรษัิทจด

ทฯเบียนไทย นอกจะกน๊ันค่ะเงนิบะทท่ีแข็งค่ะขื๊นก ะลังสง่ผลลบต่อมะรจ์ิ๊นแลฯควะมสะมะรถในกะรแข่งขันของผู้สง่ออกอีกเช่นกัน 

ไม่น่ะจฯเห็นกะรยกเลิกภะษีในกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีนเฟสแรก: ตละดหุ้น S&P500 ปรบัตัวขื๊นบนปรฯเด็นข่ะวว่ะกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯแลฯจีนเฟสแรกมีควะมคืบหน้ะไปได้

ด้วยดี อย่ะงไรก็ตะมข้อเรยีกรอ้งของรฐับะลสหรฐัฯก็เป็นปัญหะ เระไม่ม่ันใจว่ะสองฝ่ะยจฯสะมะรถเจรจะกันได้ส ะเรจ็เว้นแต่ฝ่ะยใดฝ่ะยหน่ืงยอมถอยให้อีกฝ่ะย 

กะรสง่ออกของญี่ปุ่นยังคงขะดโมเมนตัมท่ะมกละงกะรชฯลอตัวของเศรษฐกิจ: ธนะคะรกละงญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขกะรสง่ออกเดือน ก.ย. (เติบโตเล็กน้อย 0.2% MoM) แนวโน้มตัวเลขกะรสง่ออก

ยังคงไม่มีทิศทะงท่ีชัดเจน โดยปรบัเพ่ิมขื๊น 1%MoM ในเดือน ก.ค. แต่ปรบัลง 0.8%MoM ในเดือน ส.ค. ท๊ังน๊ีแนวโน้มกะรเติบโตของกะรส่งออกน่ะจฯยังคงไม่สดใส เน่ืองจะกภะวฯเศรษฐกิจโลก

ท่ีชฯลอตัว 

ผลก ะไรไตรมะส 3/62 ของตละดหุ้น A-Share ของจีนมีแนวโน้มอ่อนแอลงจะกไตรมะสก่อนหน้ะ: ตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรตละดรวมไตรมะส 3/62 ปรบัตัวลงท๊ังในแงข่องจ ะนวนบรษัิทแลฯมูลค่ะ

ตละดถ่วงน้ะหนัก ท๊ังน๊ีหุ้นกลุ่มยะนยนต์ ผลิตภัณฑ์ในครวัเรอืน เซมิคอนดักเตอร ์แลฯโทรคมนะคมถูกปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรมะกท่ีสุด เระคะดว่ะตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรจฯถูกปรบัลดลงอีก

หลังจะกช่วงปรฯกะศผลปรฯกอบกะร 

ตัวเลขจีดีพีเวียดนะมไตรมะส 3/62 ดีกว่ะคะดมะก: กะรเติบโตของจีดีพีเวียดนะมเรง่ตัวขื๊นสู่รฯดับ 7.3%YoY ในไตรมะส 3/62 จะกรฯดับ 6.7%YoY ในไตรมะส 2/62 หนุนโดยผลผลิต

ภะคอุตสะหกรรม ซ่ืงปรบัตัวขื๊น 11.7%YoY ท๊ังน๊ีเวียดนะมดูเหมือนจฯเผชิญควะมเสี่ยงจะกปัจจัยภะยนอกน้อยกว่ะท่ีเระคะดไว้ ดังน๊ันเระจืงปรบัเพ่ิมค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้น

เวียดนะมจะก UNDERWEIGHT เป็น NEUTRAL 



สรปุแนวโน้มการลงทนุ: พฤศจกิายน 2562 

 

Note:  
Overweight หมะยถืง ค่ะน้ะหนักพอรต์เชิงเทคนิค มะกกวะ่ พอรต์เชิงกลยุทธ์  
Neutral หมะยถืง ค่ะน้ะหนักพอรต์เชิงเทคนิค เท่ะกับ พอรต์เชิงกลยุทธ์  
Underweight หมะยถืง ค่ะน้ะหนักพอรต์เชิงเทคนิค น้อยกวะ่ พอรต์เชิงกลยุทธ์  

มุมมองก่อนหน้า มุมมองปัจจุบัน

สินทรพัย์เทียบเท่าเงินสด UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT สินทรพัย์เทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรพัย์มีความเส่ียงต่าซ่ึงเราเน้นจะลงทุนในช่วงท่ีตลาดมีความเส่ียงสูงหรอืในช่วงท่ีตลาดหุ้นหรอืตลาดตราสารหน๊ีขาดเสถียรภาพ

ตราสารหน๊ีภาคเอกชนระดับ BBB+ ขึ๊นไป OVERWEIGHT OVERWEIGHT เรายังคงค าแนะน าน้าหนักการลงทุนเป็น OVERWEIGHT ส าหรบัหุ้นกู้ไทย ความเส่ียงในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดับสูงและการปรบัลดอัตราดอกเบ๊ียนโยบายลงอีกจะท าให้อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับต่า

หุ้นไทย UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT เรายังคงค าแนะน าน้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็น UNDERWEIGHT เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอและความไม่แน่นอนในการเจรจาการค้าระหว่างจนีกับสหรฐัฯ

หุ้นสหรฐัฯ UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT การยกเลิกภาษีในการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ -จนีไม่น่าจะเกิดขึ๊นในการเจรจาเฟสแรก ตลาดหุ้น S&P500 ปรบัตัวขึ๊นบนประเด็นขา่วว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯและจนี

เฟสแรกมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามขอ้เรยีกรอ้งของรฐับาลสหรฐัฯก็เป็นปัญหา เราไม่มั่นใจว่าสองฝา่ยจะสามารถเจรจากันได้ส าเรจ็เว้นแต่ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงยอมถอย

ให้อีกฝา่ย

หุ้นญ่ีปุ่น UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT การส่งออกของญ่ีปุ่นยังคงขาดโมเมนตัมท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ธนาคารกลางญ่ีปุ่นเปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือน ก .ย. (เติบโตเล็กน้อย 0.2% MoM) แนวโน้ม

ตัวเลขการส่งออกยังคงไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน โดยปรบัเพ่ิมขึ๊น 1%MoM ในเดือน ก.ค. แต่ปรบัลง 0.8%MoM ในเดือน ส.ค. ท๊ังน๊ีแนวโน้มการเติบโตของการส่งออกน่าจะยังคงไม่

สดใส เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว

หุ้นจนี UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT ผลก าไรไตรมาส 3/62 ของตลาดหุ้น A-Share ของจนีมีแนวโน้มอ่อนแอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขคาดการณ์ก าไรตลาดรวมไตรมาส 3/62 ปรบัตัวลงท๊ังในแง่ของจ านวน

บรษัิทและมูลค่าตลาดถ่วงน้าหนัก ท๊ังน๊ีหุ้นกลุ่มยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ในครวัเรอืน เซมิคอนดักเตอร ์และโทรคมนาคมถูกปรบัลดตัวเลขคาดการณ์ก าไรมากท่ีสุด เราคาดว่าตัวเลข

คาดการณ์ก าไรจะถูกปรบัลดลงอีกหลังจากช่วงประกาศผลประกอบการ

หุ้นเวียดนาม UNDERWEIGHT NEUTRAL ตัวเลขจดีีพีเวียดนามไตรมาส 3/62 ดีกว่าคาดมาก การเติบโตของจดีีพีเวียดนามเรง่ตัวขึ๊นสู่ระดับ 7.3%YoY ในไตรมาส 3/62 จากระดับ 6.7%YoY ในไตรมาส 2/62 หนุนโดย

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงปรบัตัวขึ๊น 11.7%YoY ท๊ังน๊ีเวียดนามดูเหมือนจะเผชิญความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกน้อยกว่าท่ีเราคาดไว้ ดังน๊ันเราจงึปรบัเพ่ิมค าแนะน าน้าหนัก

การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามจาก UNDERWEIGHT เป็น NEUTRAL

ทองค า NEUTRAL OVERWEIGHT เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองค า ความกังวลในหลายประเด็นท่ียังคงอยู่ในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Brexit การเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ-จนี การเมืองภายในประเทศของ

สหรฐัฯ ปัญหาความวุ่นวายในซีเรยี การประท้วงในชิลี จะยังคงหนุนความต้องการทองค าในฐานะสินทรพัย์ปลอดภัย จากการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ เราคาดว่าราคาทองค าจะแกว่ง

ในกรอบ 1,460-1,585 เหรยีญต่อออนซ์ในเดือนพฤศจกิายน เราปรบัเพ่ิมค าแนะน าน้าหนักการลงทุนในทองค าจาก NEUTRAL เป็น OVERWEIGHT

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ OVERWEIGHT OVERWEIGHT  เรายังคงค าแนะน าน้าหนักการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯและรทีเป็น OVERWEIGHT เน่ืองจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับไม่แพงจนเกินไปและยังคงมีความ

ไม่แน่นอนว่าการเจรจาการค้าระหว่างจนีกับสหรฐัจะส าเรจ็หรอืไม่

สินทรัพย์
มุมมองเชิงเทคนิค

เหตุผล



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดตราสารหน๊ี: 

ในเดือนตุละคมอัตระผลตอบแทนตละดหุ้นสหรฐัฯแกว่งตัวในกรอบแลฯปิดปรบัตัวสูงขื๊นจะกเดือนก่อนหน้ะเน่ืองจะกพัฒนะกะรเชิงบวกของกะรเจรจะ

กะรค้ะรฯหว่ะงจีนกับสหรฐัฯ ท๊ังน๊ีควะมส ะเรจ็ของกะรเจรจะจฯลดควะมเสี่ยงของภะวฯเศรษฐกิจถดถอยแลฯท ะให้อัตระผลตอบแทนพันธบัตรชันขื๊น 

อย่ะงไรก็ตะมเระยังมีมุมมองท่ีรฯมัดรฯวังต่อผลของกะรเจรจะเน่ืองจะกยังมีหละยปรฯเด็นท่ีอะจท ะให้ควะมคืบหน้ะในกะรเจรจะไม่ส ะเรจ็หรอื

สถะนกะรณ์เลวระ้ยลงอีก แม้ว่ะกะรเจรจะทะงกะรค้ะจฯมีสัญญะณเชิงบวก ตละดฟิวเจอรส์ของอัตระดอกเบี๊ยยังคงสฯท้อนโอกะสท่ีเฟดจฯลด

ดอกเบี๊ยลงในข่วงครืง่แรกของปึ 2563 ท่ีรฯดับสูงกว่ะ 50% (หลังจะกท่ีปรบัลดในปละยเดือน ต.ค.) ซ่ืงขี๊ถืงควะมไม่เชื่อม่ันต่อควะมส ะเรจ็ในกะร

เจรจะ 

อัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลไทยปรบัตัวขื๊นน้อยกว่ะกะรปรบัขื๊นของอัตระผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัฯ ส่งผลให้ส่วนลดของอัตระผลตอบแทน

พันธบัตรรฐับะล 10 ปึของไทยเทียบกับสหรฐักว้ะงขื๊นสู่รฯดับ 20 bps แนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจภะยในปรฯเทศของไทยท่ีอ่อนแอลงแลฯค่ะเงินบะทท่ี

แข็งค่ะจฯท ะให้โอกะสท่ี ธปท. จฯปรบัลดอัตระดอกเบี๊ยลงภะยในสิน๊ปึ 2562 มีควะมเป็นไปได้สูง อัตระผลตอบแทนพันธบัตรน่ะจฯยังคงอยู่ในรฯดับต่ะ

หะกกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนไม่มีควะมคืบหน้ะอย่ะงมีนัยยฯส ะคัญ เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนเป็น OVERWEIGHT ส ะหรบั

หุ้นกู้ไทย 

 

 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุเปน็ OVERWEIGHT ส าหรบั

หุ้นกู้ไทย ความเสีย่งในตลาดโลกท่ี

อยูใ่นระดับสงูและการปรบัลดอัตรา

ดอกเบีย๊นโยบายลงอีกจะท าให้

อัตราผลตอบแทนพันธบตัรอยูใ่น

ระดับต่า 

Spread: TH10Y bond versus UST10Y bond Spread: TH10Y bond versus TH2Y bond 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพ๊ืนฐาน และกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์: 

ในเดือนตุละคมดัชนีกองทุนรวมอสงัหะฯแลฯรทีปรบัตัวลง 1.5% จะกเดือนก่อนหน้ะตะมกะรปรบัตัวข๊ืนของอัตระผลตอบแทนพันธบัตร ส่วนต่ะงอัตระ

ผลตอบแทนคะดกะรณ์รฯหว่ะงดัชนีกองทุนรวมอสงัหะฯ/รทีกับพันธบัตรรฐับะลไทยอะยุ 10 ปึกว้ะงขื๊นเล็กน้อยสูร่ฯดับ 2.83% ซ่ืงสูงกว่ะค่ะเฉล่ีย 4 ปึ

ซ่ืงอยู่ท่ี 2.5% อยู่ 0.8 เท่ะของส่วนเบี่ยงเบนมะตรฐะน ท ะให้รฯดับมูลค่ะของสินทรพัย์ปรฯเภทน๊ีน่ะสนใจ อย่ะงไรก็ตะมหะกเปรยีบเทียบกับพันธบัตร

รฐับะลอะยุ 3 ปึ สว่นต่ะงจฯอยู่ท่ีรฯดับต่ะกว่ะค่ะเฉล่ีย 4 ปึซ่ืงอยู่ท่ี 3% อยู่ 0.11 เท่ะของสว่นเบี่ยงเบนมะตรฐะน ซ่ืงท ะให้รฯดับมูลค่ะน่ะสนใจน้อยลง 

ปัจจุบันเระยังคงมีมุมมองท่ีรฯมัดรฯวังเก่ียวกับกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนท ะให้เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในกองทุนรวมอสังหะฯ

แลฯรทีเป็น OVERWEIGHT อย่ะงไรก็ตะมหะกอัตระผลตอบแทนพันธบัตรดีดตัวข๊ืนได้อย่ะงแข็งแกรง่ (เน่ืองจะกกะรเจรจะกะรค้ะมีควะมคืบหน้ะท่ี

ชัดเจน ภะวฯเศรษฐกิจมหภะคแข็งแกรง่ขื๊น แลฯแนวโน้มอัตระเงินเฟ๋อปรบัตัวเพ่ิมขื๊นเป็นต้น) เระอะจปรบัลดค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในสินทรพัย์

ปรฯเภทน๊ีลง 

 

 เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาฯและ

รทีเปน็ OVERWEIGHT เน่ืองจาก

สว่นต่างอัตราผลตอบแทนยงัคง

อยูใ่นระดับไมแ่พงจนเกินไปและ

ยังคงมคีวามไมแ่น่นอนวา่การ

เจรจาการค้าระหวา่งจนีกับสหรฐัจะ

ส าเรจ็หรอืไม ่

Spread: PF&REIT trailing dividend yield versus TH10Y bond Spread: PF&REIT trailing dividend yield versus SET trailing dvd yield 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย: 

ในเดือนตุละคมตละดหุ้นไทยปรบัตัวลงเน่ืองจะกผลก ะไรไตรมะส 3/61 ของหุ้นกลุ่มธนะคะรอ่อนแอ (NPLs ปรบัตัวเพ่ิมขื๊นแลฯระยได้ค่ะธรรมเนียม

ลดลง) รวมท๊ังตละดคะดกะรณ์ว่ะก ะไรของหุ้นกลุ่มท่องเท่ียว อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ แลฯเคมีภัณฑ์จฯอ่อนแอเช่นกัน ปัจจัยภะยในปรฯเทศท่ีแย่ลงมี

น้ะหนักมะกกว่ะมุมมองเชิงบวกต่อกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีน ส่งผลให้ตละดหุ้นไทยปรบัตัวได้แย่กว่ะตละดหุ้นในภูมิภะคในเดือนน๊ี  

มะตรกะรกรฯตุ้นเศรษฐกิจจะกภะครฐัได้หนุนหุ้นกลุ่มท่ีได้มีแนวโน้มจฯได้รบัปรฯโยชน์แต่ไม่เพียงพอท่ีจฯลดกรฯแสกะรปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์ตัวเลข

จีดีพีลง 

หลังจะกท่ีตละดปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์จีดีพีแลฯก ะไรต่อหุ้นของตละดลงอย่ะงต่อเน่ือง เระมองว่ะยังคงมีควะมเสี่ยงท่ีตละดอะจปรบัลดตัวเลข

ดังกล่ะวลงอีกหะกกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนไม่สะมะรถหะข้อยุติได้ แลฯ/หรอื มะตรกะรกรฯตุ้นเศรษฐกิจของรฐับะลไทยไม่เพียงพอท่ีจฯ

หนุนเศรษฐกิจภะยในปรฯเทศ หะกกะรเจรจะทะงกะรค้ะไม่มีควะมคืบหน้ะอย่ะงมีนัยยยฯส ะคัญ เระมองว่ะตละดจฯไม่สะมะรถรบีะวด์ได้ไกลนัก ดังน๊ัน

เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้นไทยเป็น UNDERWEIGHT 

 

 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในตลาดหุ้นไทยเปน็ 

UNDERWEIGHT เน่ืองจาก

เศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอและความไม่

แน่นอนในการเจรจาการค้าระหวา่ง

จนีกับสหรฐัฯ 

Earnings forecasts (consensus) SET’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 96.3 96.4 107.4

EPS %YoY -3.4% 0.2% 11.4%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 82.7 77.3 87.7

EPS %YoY 8.9% -6.6% 13.4%

SET Index

MXEF Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นเวยีดนาม: 

ตัวเลขจีดีพีของเวียดนะมเติบโตแข็งแกรง่ถืง 7.3% YoY ในไตรมะส 3/62 ซ่ืงสูงกว่ะท่ีตละดคะดกะรณ์ไว้ ตัวเลขท่ีแข็งแกรง่น๊ีหนุนกะรเติบโตของจีดี

พีในช่วง 9 เดือนของปึ 2562 มะอยู่ท่ี 6.98% ซ่ืงเป็นอัตระกะรขยะยตัวท่ีแข็งแกรง่ท่ีสุดของปรฯเทศนับต๊ังแต่ปึ 2553 กลุ่มเหมืองแรเ่ติบโต 4.5% 

จะกกะรผลิตถ่ะนท่ีเพ่ิมขื๊น กะรผลิตภะคอุตสะหกรรมเพ่ิมขื๊น 11.7% YoY น ะโดยกะรผลิตอิเล็กทรอนิกส์ แลฯยอดค้ะปลีกเติบโต 8.7% YoY จะก

ควะมเชื่อม่ันของผู้บรโิภคแลฯกะรใช้จ่ะยท่ีเพ่ิมขื๊น กะรเติบโตของกะรลงทุนรวมเพ่ิมขื๊นเล็กน้อยจะก 10.2% YoY ในช่วงครืง่แรกปึ 2562 มะเป็น 

10.3% YoY ในช่วง 9 เดือนแรกของปึ 2562 เน่ืองจะกกะรลงทุนของภะคเอกชนแข็งแกรง่ย่ิงข๊ืนหนุนโดยเงื่อนไขกะรปล่อยสินเช่ือท่ีดีแลฯนโยบะย

ของภะครฐัท่ีเอื๊อต่อกะรท ะธุรกิจ ในขณฯท่ีอัตระเงนิเฟ๋อยังคงอยู่ในรฯดับปะนกละง โดยอัตระเงินเฟ๋อพ๊ืนฐะนอยู่ท่ี 1.99% ในเดือน ต.ค. ดังน๊ันหะกใน

อนะคตกะรค้ะท่ัวโลกชฯลอตัว ธนะคะรกละงปรฯเทศเวียดนะม (SBV) ยังสะมะรถผ่อนคละยนโยบะยกะรเงินได้อีก (ธนะคะรสะมะรถปรบัลดอัตระ

ดอกเบี๊ยได้) แม้ควะมกังวลเก่ียวกับกะรชฯลอตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกยังคงเป็นควะมเสี่ยง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีแข็งแกรง่น่ะท ะให้ตละดหุ้น

เวียดนะมกลับมะน่ะสนใจอีกครัง๊ เระจืงปรบัเพ่ิมค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในหุ้นเวียดนะมจะก UNDERWEIGHT เป็น  NEUTRAL ส ะหรบัเดือน

พฤศจิกะยน 

 

 

แมค้วามกังวลเก่ียวกับการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกยงัคงเป็น

ความเสีย่ง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัท่ีแขง็แกรง่น่าท าให้ตลาด

หุ้นเวยีดนามกลับมาน่าสนใจอีก

ครัง๊ เราจงึปรบัเพ่ิมค าแนะน า

น้าหนักการลงทนุในหุ้นเวยีดนาม

จาก UNDERWEIGHT เป็น  

NEUTRAL ส าหรบัเดือน

พฤศจกิายน 

 

Earnings forecasts (consensus) VNINDEX’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 59.3 59.7 72.3

EPS %YoY 11.0% 0.6% 21.0%

EPS 63.7 70.1 83.6

EPS %YoY 21.8% 10.1% 19.3%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 49.5 53.9 60.5

EPS %YoY 10.6% 9.1% 12.2%

VNINDEX 

Index

MXFM Index

VN30 Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้น S&P500 เป็น UNDERWEIGHT ในขณฯท่ีกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนซ่ืงใกล้จฯบรรลุ

ข้อตกลงเฟสแรกได้หนุนให้ตละดหุ้นสหรฐัฯปรบัตัวขื๊นท ะจุดสูงสุดใหม่ แต่เระไม่ได้มองบวกต่อข้อตกลงดังกล่ะวมะกนัก ท๊ังน๊ีข้อตกลงเฟสแรกอะจท ะ

ให้สงคระมกะรค้ะหยุดลงชั่วคระว แต่ไม่ได้เป็นควะมคืบหน้ะไปสู่กะรสิ๊นสุดสงคระมกะรค้ะ โดยภะษีท๊ังหมดท่ีได้ปรฯกะศเรยีกเก็บไปแล้วจฯยังคงเก็บ

อยู่เช่นเดิม แลฯจนถืงตอนน๊ียังไม่มีข้อเสนอแนฯใดว่ะภะษีจฯถูกยกเลิกหะกมีกะรเซ็นสัญญะข้อตกลงเฟสแรก (ซ่ืงยังไม่เกิดข๊ืน) ย่ิงไปกว่ะน๊ันยังไม่มี

ข้อเสนอแนฯใดว่ะภะษีจฯถูกยกเลิกแม้กรฯท่ังในกะรเจรจะเฟสท่ีสองก็ตะม ดังน๊ันเระเชื่อว่ะตละดน่ะจฯกลับมะให้ควะมส ะคัญกับดัชนีชี๊น ะเศรษฐกิจซ่ืง

นับต๊ังแต่ต้นปึมะแย่กว่ะท่ีตละดคะด ผลปรฯกอบกะรบรษัิทซ่ืงต่ะกว่ะตละดคะด แลฯกะรปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรของตละด เระไม่คะดว่ะผล

ปรฯกอบกะรไตรมะส 3/62 จฯชี๊ถืงแนวโน้มท่ีดีขื๊น ก ะไรไตรมะส  3/62 ของบรษัิทในตละด S&P500 โดยรวมคะดว่ะจฯลดลง 4.8%YoY หลังจะกท่ี

ผลก ะไรทรงตัว YoY ในช่วงสองไตรมะสท่ีผ่ะนมะ ดังน๊ันเระมองว่ะตัวเลขคะดกะรณ์ไตรมะส 4/62 แลฯ ปึ 2563 ยังคงสูงเกินไป นอกจะกน๊ันควะม

เสี่ยงท่ีกะรเติบโตของจีดีพีจฯชฯลอตัวลงอีกยังคงสูงกว่ะท่ีนักวิเคระฯห์ในตละดคะด ดัชนีชี๊น ะทะงเศรษฐกิจ  (LEI) ซ่ืงค ะนวณโดย Conference 

Board ปัจจุบันอยู่ในแดนลบแลฯยังคงปรบัตัวแย่ลงอีก องค์ปรฯกอบต่ะงๆของดัชนีซ่ืงมีท๊ังดีแลฯไม่ดีส่งสัญญะณถืงแนวโน้มในอนะคตท่ีต้อง

รฯมัดรฯวังมะกขื๊น โดยท๊ังค ะสัง่ซ๊ือภะคธุรกิจแลฯกะรขออนุญะตก่อสระ้งอ่อนแอมะก 

 

 

เราไมไ่ด้มองบวกต่อขอ้ตกลงทาง

การค้าเฟสแรกมากนัก หากยงัไมม่ี

การยกเลิกภาษีท่ีได้เรยีกเก็บไป

แล้ว เราไมค่าดวา่ตัวเลข

คาดการณเ์ศรษฐกิจและก าไร

บรษัิทท่ีคาดวา่จะติดลบจะปรบัตัวดี

ขึ๊น เราแนะน าน้าหนักการลงทนุ

เป็น UNDERWEIGHT 

 

 

 

Earnings forecasts (consensus) S&P’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 152.1 164.6 181.5

EPS %YoY 23.7% 8.3% 10.2%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 120.5 130.7 142.8

EPS %YoY 15.0% 8.4% 9.3%

SPX Index

MXWO Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้น NIKKEI ของญี่ปุ่นเป็น UNDERWEIGHT ดัชนีควะมเชื่อม่ันผู้บรโิภคล่ะสุดปรบัตัวลง MoM ต่อเน่ือง

เป็นเดือนท่ี 12 สู่รฯดับ 35.6 (จะก 37.1 ในเดือนสิงหะคม) ซ่ืงเป็นรฯดับต่ะสุดนับต๊ังแต่เดือน มิ.ย. 2554 (แลฯแทบจฯไม่สูงกว่ะรฯดับท่ีเกิดขื๊นจะก

เหตุกะรณ์ภัยพิบัติสืนะมิเม่ือเดือนมีนะคม 2554 แลฯภัยพิบัติโรงไฟฟ๋ะนิวเคลียร)์ ซ่ืงเพ่ิมโอกะสท่ีกะรใช้จ่ะยภะคครวัเรอืนจฯยังคงถูกกดดัน แม้ว่ะ

ภะครฐัจฯมีควะมพยะยะมในกะรลดผลกรฯทบของกะรปรบัขื๊นภะษีกะรบรโิภคก็ตะม ปรฯเด็นท่ีน่ะสนใจอีกปรฯเด็นคือ ระยงะนของสื่อรฯบุว่ะรฐับะล

ญี่ปุ่นอะจออกมะตรกะรเข้มงวดเก่ียวกับกะรลงทุนของนักลงทุนต่ะงชะติโดยลดเกณฑ์กะรระยงะนล่วงหน้ะส ะหรบันักลงทุนต่ะงชะติท่ีลงทุนในบริษัท

ญี่ปุ่นจะก 10% เป็น 1% (ข้อเสนอน๊ีถูกระยงะนครัง๊แรกในสื่อต่ะงปรฯเทศเม่ือวันท่ี 20 ก.ย.) แต่ไม่มีหนังสือเวียนของระ่งกะรแก้ไขดังกล่ะวอย่ะงเป็น

ทะงกะร จะกกะรท่ีระยลฯเอียดของข้อเสนอดังกล่ะวยังมีควะมขัดแย้งกัน (ซ่ืงอะจสฯท้อนถืงข้อถกเถียงเก่ียวกับข้อดีข้อเสียของกะรแก้ไขดังกล่ะว) 

เระเชื่อว่ะยังเรว็เกินไปท่ีจฯตัดสินเก่ียวกับผลกรฯทบต่อตละดท่ีอะจเกิดขื๊น อย่ะงไรก็ตะมเระเชื่อว่ะระยลฯเอียดกะรด ะเนินกะรรวมถืงข้อยกเว้นต่ะงๆ

อะจมีระยลฯเอียดออกมะหลังจะกท่ีระ่งดังกล่ะวถูกเสนอเข้ะสภะ ซ่ืงปรฯเด็นน๊ีอะจก่อให้เกิดควะมเสีย่งจะกปฏิกิรยิะเชิงลบในรฯยฯสัน๊ 

 

 

เรากังวลวา่การเตบิโตของ

เศรษฐกิจไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

จะติดลบ นอกจากน๊ันความเสีย่ง

ของตลาดหุ้นในระยะสัน๊ยงัถกู

กดดันจากการท่ีรฐับาลญีปุ่่นอาจ

ออกมาตรการเขม้งวดเก่ียวกับ

การลงทนุของนักลงทนุต่างชาติ

โดยลดเกณฑ์การรายงานล่วงหน้า

ส าหรบันักลงทนุต่างชาติท่ีลงทนุใน

บรษัิทญีปุ่่นจาก 10% เป็น 1% เรา

แนะน าน้าหนักการลงทนุเปน็ 

UNDERWEIGHT 

 

Earnings forecasts (consensus) NKY’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 1357.8 1348.5 1408.2

EPS %YoY -0.9% -0.7% 4.4%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 120.5 130.7 142.8

EPS %YoY 15.0% 8.4% 9.3%

NKY Index

MXWO Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: พฤศจกิายน 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้น SHCOMP ของจีนเป็น UNDERWEIGHT ในขณฯท่ีข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟสแรกรฯหว่ะงสหรฐักับจีน

เป็นบวกมะกขื๊นต่อตละดหุ้นจีน แต่ควะมสัมพันธ์รฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนในภะครฐัแลฯเอกชนยังมีควะมขัดแย้งกันอีกหละยปรฯเด็นซ่ืงเป็นปรฯเด็นท่ีไม่

เก่ียวข้องโดยตรงกับข้อพิพะททะงกะรค้ะแต่ท ะให้เกิดแรงกดดันเพ่ิมขื๊น อะทิ ควะมวุ่นวะยในฮ่องกง กะรห้ะมมิให้บรษัิทแลฯหน่วงงะนภะครฐัของ

สหรฐัฯท ะธุรกิจกับหัวเหว่ย กะรขื๊น Blacklist บรษัิทขนส่ง Cosco แลฯบรษัิทจีนอีก 8 แห่ง (ซ่ืงรวมถืง HIKVision) เข้ะไปใน Entity List ส ะหรบั

มุมมองเชิงเศรษฐกิจ กะรเติบโตของจีดีพีชฯลอตัวลงมะกกว่ะท่ีตละดคะด สู่รฯดับ 6.0%YoY ในไตรมะส 3/62 (จะก 6.2% ในไตรมะส 3/62) โดย

ตละดคะดว่ะจฯเติบโตในรฯดับ 6.1% ควะมต้องกะรกะรบรโิภคยังคงอ่อนแอท่ะมกละงแรงกดดันในตละดแรงงะนซ่ืงสฯท้อนให้เห็นจะกยอดขะยปลีก 

(ไม่รวมรถยนต์) แลฯกะรเติบโตของยอดขะยอสังหะฯท่ีอ่อนแอ (ซ่ืงมะรจ์ิ๊นชฯลอตัว) ท๊ังน๊ีจีดีพีไตรมะส 4/62 มีควะมเสี่ยงท่ีจฯต่ะกว่ะรฯดับ 6% 

นอกจะกน๊ันผลกรฯทบของภะษีในเดือนกันยะยนแลฯควะมไม่แน่นอนในปรฯเด็นกะรเก็บภะษีท่ียังคงมีอยู่ ตละดอสังหะรมิทรพัย์ในปรฯเทศอะจชฯลอ

ตัวจะกกะรท่ีภะครฐัออกนโยบะยท่ีเข้มงวดมะกขื๊นในช่วงหละยเดือนท่ีผ่ะนมะแลฯกะรเติบโตของกะรบรโิภคจฯยังคงถูกกดดันท่ะมกละงตละดแรงงะน

ท่ีอ่อนแอ นอกจะกน๊ันสภะก ะลังพิจะรณะจ ะกัดพอรต์กะรลงทุนของสหรฐัฯในบรษัิทจีน ซ่ืงจฯย่ิงกดดันควะมกังวลของนักลงทุนเก่ียวกับควะมเสี่ยง

รฯหว่ะงสหรฐัฯแลฯจีน 

 

 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในตลาดหุ้นจนีเปน็ 

UNDERWEIGHT ขอ้ตกลง

ทางการค้าเฟสแรกเปน็บวกแต่

ความสมัพันธร์ะหวา่งสหรฐัฯกับจนี

ยังมคีวามขดัแยง้กันอีกหลาย

ประเด็นซึ่งเปน็ประเด็นท่ีไม่

เก่ียวขอ้งโดยตรงกับขอ้พิพาททาง

การค้าแต่ท าให้เกิดแรงกดดัน

เพ่ิมขึ๊น การเติบโตของจดีีพีไตร

มาส 3/62 ชะลอตัวลงอีกและคาด

วา่จะลดลงต่ากวา่ระดับ 6% ในไตร

มาส 4/62 

  

 

Earnings forecasts (consensus) SHCOMP’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 202.6 254.1 280.3

EPS %YoY 0.3% 25.4% 10.3%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 82.7 77.3 87.7

EPS %YoY 8.9% -6.6% 13.4%

SHCOMP 

Index

MXEF Index
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เรายงัคงมุมมองเชงิบวกต่อ

ทองค า ความกังวลในหลาย

ประเด็นท่ียงัคงอยูใ่นตลาดโลกไม่

วา่จะเปน็เรื่อง Brexit การเจรจา

การค้าระหวา่งสหรฐัฯ-จนี 

การเมอืงภายในประเทศของ

สหรฐัฯ ปัญหาความวุน่วายใน

ซเีรยี การประท้วงในชลีิ จะยงัคง

หนุนความต้องการทองค าในฐานะ

สนิทรพัยป์ลอดภัย จากการ

วเิคราะห์เชงิปรมิาณ เราคาดวา่

ราคาทองค าจะแกวง่ในกรอบ 

1,460-1,585 เหรยีญต่อออนซใ์น

เดือนพฤศจกิายน เราปรบัเพ่ิม

ค าแนะน าน้าหนักการลงทนุใน

ทองค าจาก NEUTRAL เป็น 

OVERWEIGHT 

แนวโน้มราคาทองค า: 

ในเดือนตุละคมระคะทองค ะเทรดในกรอบแคบ ปิดปรบัตัวเพ่ิมขื๊น 2.2% จะกเดือนก่อนหน้ะ ท๊ังน๊ีในช่วงสัปดะห์แรกของเดือนทองค ะรบีะวด์จะกรฯดับ

ต่ะสุดในรอบ 2 เดือนเน่ืองจะกตัวเลขภะคกะรผลิตแลฯบรกิะรท่ีปรฯกะศออกมะชี๊ถืงภะวฯเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ อย่ะงไรก็ตะมระคะทองค ะปรบัตัวลงใน

เวละต่อมะเน่ืองจะกมุมมองเชิงบวกต่อกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีนแลฯกะรเจรจะต่อรองด้ะน Brexit ได้กดดันควะมต้องกะรถือครอง

สนิทรพัย์ปลอดภัย 

เระยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองค ะ ควะมกังวลในหละยปรฯเด็นท่ียังคงอยู่ในตละดโลกไม่ว่ะจฯเป็นเรื่อง Brexit กะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีน 

กะรเมืองภะยในปรฯเทศของสหรฐัฯ ปัญหะควะมวุ่นวะยในซีเรยี กะรปรฯท้วงในชิลี จฯยังคงหนุนควะมต้องกะรทองค ะในฐะนฯสินทรพัย์ปลอดภัย ใน

ขณฯเดียวกันอัตระดอกเบี๊ยท่ีโลกท่ีปรบัลดลงท่ะมกละงภะวฯกะรชฯลอตัวของเศรษฐกิจจฯช่วยเพ่ิมอัพไซด์ต่อระคะทองค ะ ท๊ังน๊ี IMF ได้ปรบัลดตัวเลข

คะดกะรณ์กะรเติบโตของเศรษฐกิจโลกปึ 2562 ต่อเน่ืองเป็นครัง๊ท่ี 5 จะกรฯดับ 3.2% เป็น 3% (ซ่ืงเป็นตัวเลขคะดกะรณ์ท่ีต่ะท่ีสุดของ IMF นับต๊ังแต่

วิกฤติเศรษฐกิจโลกปึ 2551) นอกจะกน๊ัน IMF ยังปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์กะรเติบโตของเศรษฐกิจโลกปึ 2563 จะกรฯดับ 3.5% เป็น 3.4% แลฯ

เตือนว่ะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงมีควะมเสี่ยง นอกจะกน๊ันผู้จัดกะรกองทุนแลฯเฮดจ์ฟันด์ได้ลดกะรถือครองสถะนฯซ๊ือล่วงหน้ะบนฟิวเจอรส์แลฯอ

อปชั่นทองค ะในเดือน ต.ค. โดยอัตระส่วนซื๊อล่วงหน้ะต่อขะยล่วงหน้ะ (Long-to-short ratio) ปรบัลดลงจะกรฯดับ 18.4 เท่ะในช่วงสิ๊นเดือน ก.ย. 

เหลือ 11 เท่ะในวันท่ี 28 ต.ค. ซ่ืงช่วยลดแรงกดดันต่อระคะทองค ะ 
Gold Demand (tonnes) 

Sources: World Gold Council, Bualuang Research 
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แนวโน้มราคาน้ามนั: 

ระคะน้ะมันดิบเวสต์เท็กซัสเคล่ือนไหวในกรอบในเดือนตุละคมแลฯเระคะดว่ะระคะน้ะมันดิบจฯเคล่ือนไหวแบบไรทิ้ศทะงในรฯหว่ะงเดือนพฤศจิกะยน 

เน่ืองจะกมีท๊ังปัจจัยบวกแลฯปัจจัยลบในตละด ควะมตืงเครยีดในเชิงภมิูรฐัศะสตรท่ี์เพ่ิมขื๊นในตฯวันออกกละงยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่ออัพไซด์ของระคะน้ะมัน 

เน่ืองจะกในเดือน ก.ย. เกิดเหตุกะรณ์โจมตีโรงกล่ันน้ะมันซะอุดิอะรฯเบียด้วยโดรน สง่ผลให้กะรผลิตน้ะมันดิบหะยไป 5 ล้ะนบะรเ์รลต่อวัน กะรจู่โจมดังกล่ะว

สง่ผลให้กะรผลิตน้ะมันท่ีซะอุอะรฯเบียลดลงอย่ะงมะกแลฯท ะให้ระคะน้ะมันปรบัตัวขื๊นแรง ท๊ังน๊ีกะรจู่โจมดังกล่ะวเป็นผลมะจะกกะรคว่ะบะตรของสหรฐัฯ ต่อ

กะรส่งออกน้ะมันของอิหระ่นซื่งส่งผลกรฯทบระ้ยแรงกว่ะกะรโจมตีก่อนหน้ะน๊ี ท๊ังน๊ีเหตุกะรณ์ดังกล่ะวมีควะมเป็นไปได้ว่ะจฯเป็นชนวนไปสู่จุดสิ๊นสุดของ

สงคระมเย็นรฯหว่ะงอิหระ่นแลฯปรฯเทศฝ่ะยตรงข้ะมแลฯถือเป็นจุดเริม่ต้นของสงคระมทฯเลทระยท่ีรอ้นรฯอุ 

นอกจะกน๊ี นับต๊ังแต่สหรฐัถอนก ะลังจะกพ๊ืนท่ีชะวเคิรด์ในซีเรยี ทหะรอิหระ่นแลฯรสัเซียจ ะนวนมะกก็เข้ะยืดพ๊ืนท่ี (ไม่ได้กล่ะวถืงทหะรตุรกีแลฯกลุ่มติดอะวุธ

มุสลิมอะหรบัท่ีเป็นพันธมิตรกับอังกะระ) สถะนกะรณ์ดังกล่ะวถือว่ะไม่ปลอดภัย แต่ซีเรยีน๊ันเป็นปรฯเทศท่ีไม่มีน้ะมันจ ะนวนมะก ในทะงตรงข้ะมกะรผลิต

น้ะมันดิบในสหรฐัฯมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขื๊นมะอยูท่ี่รฯดับ 8.97 ล้ะนบะรเ์รลในช่วงหละยเดือนข้ะงหน้ะ อ้ะงอิงจะกข้อมูลของ EIA โดยสว่นใหญ่เป็นกะรเพ่ิมขื๊น

จะกแหล่งน้ะมัน Permian Basin ซื่งเป็นพ๊ืนท่ีท่ี EIA คะดว่ะปรมิะณน้ะมันจฯปรบัตัวเพ่ิมขื๊นถืง 63,000 บะรเ์รลต่อวัน โดย EIA ได้ปรบัลดกะรคะดกะรณ์

กะรเติบโตของอุปสงค์น้ะมันมะอยู่ท่ี 840,000 บะรเ์รลต่อวัน (ลดลง 50,000 บะรเ์รลต่อวันจะกกะรปรฯมะณกะรก่อนหน้ะน๊ี) ส ะหรบัปึ 2563 EIA ได้ปรบั

ลดกะรคะดกะรณ์กะรบรโิภคน้ะมันท่ัวโลกมะอยู่ท่ี 1.3 ล้ะนบะรเ์รลต่อวัน (ลดลง 100,000 บะรเ์รลต่อวันจะกกะรคะดกะรณ์ก่อนหน้ะน๊ี) 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ เรา

คาดวา่ราคาน้ามนัดิบเวสต์เท็กซสั

เคล่ือนไหวในกรอบ 46-58 

เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลในเดือน

พฤศจกิายน 2562 

 

Sources: EIA, Bualuang Research 



Weighting summary: การจดัพอรต์การลงทนุเชงิกลยุทธแ์ละเชงิเทคนิค 

น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%) น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%) น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 77 77 39 39 6 6

หุ้นกูภ้าคเอกชนระดับ BBB+ ขึ๊นไป 9 9 25 25 42 42

หุ้นไทย 0 0 7 7 9 9

หุ้นสหรฐัฯ 0 0 0 0 5 5

หุ้นญ่ีปุน่ 0 0 0 0 0 0

หุ้นจนี 0 0 0 0 0 0

หุ้นเวียดนาม 0 0 7 7 9 9

ทองค า 6 6 12 12 16 16

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์/รที 8 8 10 10 13 13

พอร์ตเชิงกลยุทธ์

แบบอนุรักษ์นิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก

น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%) น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%) น้าหนักก่อนหน้า (%) น้าหนักปัจจุบัน (%)

ตลาดเงิน 72 70 36 28 2 0

หุ้นกูภ้าคเอกชนระดับ BBB+ ขึ๊นไป 12 12 33 33 54 48

หุ้นไทย 0 0 3 3 4 4

หุ้นสหรฐัฯ 0 0 0 0 3 3

หุ้นญ่ีปุน่ 0 0 0 0 0 0

หุ้นจนี 0 0 0 0 0 0

หุ้นเวียดนาม 0 0 3 7 4 9

ทองค า 6 8 12 16 16 19

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์/รที 10 10 13 13 17 17

พอร์ตเชิงเทคนิค

แบบอนุรักษ์นิยม แบบความเส่ียงปานกลาง แบบเชิงรุก



แบบอนุรกัษ์นิยม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรกุ 

พอรต์เชงิกลยุทธ ์

Weighting summary: การจดัพอรต์การลงทนุเชงิกลยุทธแ์ละเชงิเทคนิค 

แบบอนุรกัษ์นิยม แบบความเสีย่งปานกลาง แบบเชงิรกุ 

พอรต์เชิงเทคนิค 



Proxies under review (as of October 31, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 OVERWEIGHT Gold Comex 100 Oz K_GOLD, I_GOLD

Property funds & REITs OVERWEIGHT Aggregate Property Fund CIMB_IPROPA



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 



Recommendation Framework 

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. 

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 AN UNDERWRITER/CO-UNDERWRITER/JOINT LEAD IN RESPECT OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF SECURITIES.  

Disclaimer: 

Financial Advisor 
Lead underwriter/ 

Underwriter/ 
Co-underwriter 

 

AWC, JASIF 

 

AWC 

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 

     

    

   

  

 

 AAV ADVANC AMATA AOT AP BANPU BCH BCP BCPG BDMS BEAUTY BEM BH BJC BTS

CBG CENTEL CHG CK CPALL CPF CPN DTAC EGCO GLOBAL GPSC HANA HMPRO INTUCH IRPC

IVL KBANK KCE KKP KTB KTC LH MINT PTG PTT PTTEP PTTGC QH ROBINS SAWAD

SCB SCC SPALI SPRC STEC TASCO TCAP THANI TISCO TKN TOP TRUE TU WHA WORK

ESSO CKP STA BGRIM TOA AEONTS GULF MTC OSP BEC BPP GUNKUL AWC RATCH



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.” 

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. 

 

CORPORATE GOVERNANCE REPORT DISCLAIMER 



Disclaimer: 

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. 

BUALUANG RESEARCH – RECOMMENDATION FRAMEWORK 

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. 


