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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร—ธนัวาคม 2562 

ดัชนี MSCI World ปรบัตัวขื๊นในเดือนพฤศจิกะยน: ตละดหุ้นโลกปรบัตัวขื๊น 2.5% หลังจะกท่ีสหรฐัฯแลฯจีนกล่ะวว่ะท๊ังสองฝ่ะยใกล้บรรลุข้อตกลงเฟสแรกแล้ว พอรต์กะรลงทุนของเระปรบัตัวลง

เล็กน้อยในเดือนพฤศจิกะยนเน่ืองจะกทองค ะ แลฯ REITs ปรับตัวลง โดยพอร์ตกะรลงทุนแบบอนุรกัษ์นิยม(Conservative) แบบควะมเสี่ยงปะนกละง (Moderate) แลฯแบบเชิงรุก 

(Aggressive) ให้ผลตอบแทนนับจะกต้นปึท่ี 6.93%, 10.22% แลฯ 13.51% ตะมล ะดับ ส ะหรบัเดือนธันวะคม เระยังคงมุมมองรฯมัดรฯวังต่อกะรลงทุนในตละดหุ้นเน่ืองจะกเระไม่ม่ันใจว่ะกะร

เจรจะกะรค้ะจฯตกลงกันได้หลังจะกท่ีปรฯธะนะธิบดีสหรฐัอนุมัติระ่งกฎหมะยส ะหรบักะรด ะเนินกะรทะงกะรทูตต่อฮอ่งกง ซ่ืงกฎหมะยดังกล่ะวจฯสง่ผลลบต่อกะรเจรจะกะรค้ะเฟสแรก 

ผลก ะไรบรษัิทในตละดไตรมะส 3/62 อ่อนแอ แลฯน่ะจฯยังคงอ่อนแอลงอีกในไตรมะส 4/62: ก ะไรหลักของบรษัิทจดทฯเบียนฯในตละดหุ้นไทยเดือน ต.ค.-ธ.ค. มีแนวโน้มปรบัลดลงเม่ือเทียบกับปึ

ก่อนหน้ะ โดยเฉพะฯอย่ะงย่ิงในหุ้นกลุ่มอิงกับสินค้ะโภคภัณฑ์แลฯส่งออก ปัจจัยหนุนอันจฯท ะให้ตละดหุ้นปรบัตัวขื๊นได้แก่ ปัจจัยภะยนอกคือข้อตกลงทะงกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนแลฯปัจจัย

ภะยในได้แก่มะตรกะรกรฯตุ้นเศรษฐกิจจะกภะครฐัท่ีมีปรฯสทิธิผล หะกสองปัจจัยดังกล่ะวไม่สะมะรถหนุนเศรษฐกิจได้ เระคะดว่ะตละดหุ้นไทยจฯถูกกดดันในช่วงสปัดะห์สุดท้ะยของเดือน ธ.ค. 

ทิศทะงตละดหุ้นสหรฐัฯขื๊นกับผลกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีน: ภะวฯกรฯทิงของตละดหุ้นสหรฐัฯในช่วงหละยเดือนท่ีผ่ะนมะถูกหนุนโดยควะมคะดหวังในกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-

จีน กะรปรฯกะศว่ะข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟสแรกใกล้จฯส ะเรจ็ในเดือนตุละคมได้หนุนให้ตละดปรบัตัวขื๊น อย่ะงไรก็ตะมหะกข้อตกลงเฟสแรกดังกล่ะวล้มเหลวอะจท ะให้ตละดหุ้นสหรฐัฯปรบัตัวลง

แรง 

กะรบรโิภคภะคเอกชนของญี่ปุ่นปรบัตัวเพ่ิมขื๊นจะกกะรใช้จ่ะยล่วงหน้ะ: ตัวเลขกะรบรโิภคภะคเอกชนเดือน ก.ค.-ก.ย. 2562 ของญี่ปุ่นปรบัตัวเพ่ิมขื๊น 1.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปึก่อนหน้ะ 

โดยควะมต้องกะรเพ่ิมขื๊นอย่ะงมีนัยยฯในเดือนกันยะยนก่อนกะรปรบัเพ่ิมภะษีกะรบรโิภคซ่ืงมีผลในวันท่ี 1 ต.ค. เระคะดว่ะกะรบรโิภคของญี่ปุ่นจฯปรบัตัวลงในไตรมะสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

(เช่นเดียวกับกรณีกะรปรบัเพ่ิมภะษีกะรบรโิภคท่ีเคยเกิดขื๊นในเดือน เม.ย.2557) 

ควะมไม่แน่นอนในกะรเจรจะกะรค้ะเฟสแรกรฯหวะ่งสหรฐัฯกับจนีจฯยังคงฉุดบรรยะกะศกะรลงทุนในตละดหุ้น A-Shares ของจีน: ตละดหุ้นจีนจฯขะดโมเมนตัมท๊ังจะกควะมไม่แน่นอนทะงกะรค้ะ

แลฯภะวฯเศรษฐกิจมหภะคท่ีอ่อนแอลง เห็นได้จะกตัวเลขกะรเติบโตของสนิเชื่อแลฯกิจกรรมทะงธุรกิจท่ีอ่อนแอกว่ะคะดในเดือน ต.ค. 

เศรษฐกิจเวยีดนะมจฯเติบโตได้อย่ะงแขง็แกรง่ในหกปึข้ะงหน้ะ: ศูนย์ข้อมูลแห่งชะติด้ะนสงัคมแลฯเศรษฐกิจ กรฯทรวงแผนกะรแลฯกะรลงทุนของปรฯเทศเวียดนะมคะดว่ะกะรเติบโตของจีดีพีอยู่ท่ี 

6.8% ในปึ 2563 แลฯ 7% ต่อปึในปึ 2564-2556 กะรเติบโตท่ีรวดเรว็น๊ีจฯท ะให้ชนชั๊นกละงมีระยได้เพ่ิมขื๊น ซ่ืงจฯหนุนกะรใช้จ่ะยของผู้บรโิภค 



สรปุแนวโน้มการลงทนุ: ธนัวาคม 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 า UNDERWEIGHT หุ้นไทย เน่ืองจากเศรษฐกิจมหภาคท่ัวโลกท่ีอ่อนแอ และความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯและจนีว่าจะตกลงกันได้หรอืไม่

หุ้นสหรฐัฯ UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT ทิศทางตลาดหุ้นสหรฐัฯขึ๊นกับผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ -จนี ท๊ังน๊ีภาวะกระทิงของตลาดหุ้นสหรฐัฯในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมาถูกหนุนโดยความคาดหวังในการเจรจา

การค้าระหว่างสหรฐัฯ-จนี การประกาศว่าขอ้ตกลงทางการค้าเฟสแรกใกล้จะส าเรจ็ในเดือนตุลาคมได้หนุนให้ตลาดปรบัตัวขึ๊น อย่างไรก็ตามหากขอ้ตกลงเฟสแรกดังกล่าวล้มเหลว

อาจท าให้ตลาดหุ้นสหรฐัฯปรบัตัวลงแรง

หุ้นญ่ีปุ่น UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT การบรโิภคภาคเอกชนของญ่ีปุ่นปรบัตัวเพ่ิมขึ๊นจากการใช้จา่ยล่วงหน้า ตัวเลขการบรโิภคภาคเอกชนเดือน ก .ค.-ก.ย. 2562 ของญ่ีปุ่นปรบัตัวเพ่ิมขึ๊น 1.3% เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยความต้องการเพ่ิมขึ๊นอย่างมีนัยยะในเดือนกันยายนก่อนการปรบัเพ่ิมภาษีการบรโิภคซ่ึงมีผลในวันท่ี 1 ต.ค. เราคาดว่าการบรโิภคของญ่ีปุ่นจะ

ปรบัตัวลงในไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. (เช่นเดียวกับกรณีการปรบัเพ่ิมภาษีการบรโิภคท่ีเคยเกิดขึ๊นในเดือน เม .ย.2557)

หุ้นจนี UNDERWEIGHT UNDERWEIGHT ความไม่แน่นอนในการเจรจาการค้าเฟสแรกระหว่างสหรฐัฯกับจนีจะยังคงฉุดบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ของจนี ตลาดหุ้นจนีจะขาดโมเมนตัมท๊ังจากความไม่

แน่นอนทางการค้าและภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีอ่อนแอลง เห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของสินเช่ือและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอ่อนแอกว่าคาดในเดือน ต .ค.

หุ้นเวียดนาม NEUTRAL NEUTRAL เศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตได้อย่างแขง็แกรง่ในหกปีขา้งหน้า ศูนย์ขอ้มูลแห่งชาติด้านสังคมและเศรษฐกิจ กระทรวงแผนการและการลงทุนของประเทศเวียดนามคาดว่าการ

เติบโตของจดีีพีอยู่ท่ี 6.8% ในปี 2563 และ 7% ต่อปีในปี 2564-2556 การเติบโตท่ีรวดเรว็น๊ีจะท าให้ชนช๊ันกลางมีรายได้เพ่ิมขึ๊น ซ่ึงจะหนุนการใช้จา่ยของผู้บรโิภค

ทองค า OVERWEIGHT OVERWEIGHT เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองค า แม้ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯจะส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบ๊ียนโยบายจะไม่ถูกปรบัลดลงอีกหลังจากท่ีก่อนหน้าน๊ีปรบัลดลงมาต่อเน่ือง

สามครัง๊ แต่ความเส่ียงของการชะลอของเศรษฐกิจโลกจะยังคงหนุนความต้องการลงทุนในทองค า จากการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ เราคาดว่าราคาทองค าจะแกว่งในกรอบ 

1,408-1,520 เหรยีญต่อออนซ์ในเดือนธนัวาคม เรายังคงค าแนะน าน้าหนักการลงทุนในทองค าเป็น OVERWEIGHT

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ OVERWEIGHT OVERWEIGHT เรายังคงค าแนะน าน้าหนักการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯและรทีเป็น OVERWEIGHT เน่ืองจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับไม่แพงจนเกินไปแลผลลัพธข์องการ

เจรจาการค้าระหว่างจนีกับสหรฐัยังไม่ชัดเจน

สินทรัพย์
มุมมองเชิงเทคนิค

เหตุผล



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มตลาดตราสารหน้ี: 

อัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลสหรฐัฯปรบัตัวสูงขื๊นในช่วงต้นเดือน พ.ย. สฯท้อนควะมเชื่อม่ันเชิงบวกต่อกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีน 

อย่ะงไรก็ตะมอัตระผลตอบแทนได้อ่อนตัวลงในเวละต่อมะปิดปรบัตัวเพ่ิมขื๊นเพียง 9bps เทียบกับเดือนก่อนหน้ะ ควะมส ะเรจ็ในกะรเจรจะกะรค้ะอะจ

ลดควะมเสีย่งของภะวฯเศรษฐกิจถดถอยแลฯท ะให้สว่นโค้งอัตระผลตอบแทนพันธบัตรชันขื๊น แม้จฯว่ะจฯมีสญัญะณบวกจะกพัฒนะกะรของกะรเจรจะ

กะรค้ะเฟสแรก แต่ยังคงมีหละยปรฯเด็นท่ีอะจท ะให้สถะนกะรณ์แย่ลง ตละดฟิวเจอรส์ของอัตระดอกเบี๊ยยังคงสฯท้อนโอกะสถืง 50-60% ท่ีจฯอัตระ

ดอกเบี๊ยเฟดจฯปรบัลดอัตระดอกเบี๊ยลงอีกในไตรมะส 3/63 ซ่ืงสฯท้อนมุมมองท่ีรฯมัดรฯวังต่อภะวฯเศรษฐกิจมหภะค 

อัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลไทยรฯยฯยะวปรบัตัวขื๊นตะมอัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลสหรฐัฯ โดยในสิ๊นเดือน พ.ย. อัตระผลตอบแทน

พันธบัตรรฐับะลไทยอะยุ 10 ปึปรบัตัวเพ่ิมข๊ืน 7bps จะกเดือนก่อนหน้ะ ส่งผลให้ส่วนต่ะงอัตระผลตอบแทนเทียบกับพันธบัตรสหรฐัฯอะยุ 10 ปึ 

เพ่ิมขื๊นสู่รฯดับ 15 bps อย่ะงไรก็ตะม อัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลไทยรฯยฯสั๊นปรบัตัวลดลงเล็กน้อยเทียบกับเดือนก่อนหน้ะ ชี๊ว่ะตละดยังคง

คะดว่ะ ธปท. จฯปรบัลดอัตระดอกเบี๊ยลงอีกครัง๊หน่ืง (ล่ะสุด ธปท. ให้ควะมเห็นว่ะพรอ้มท่ีจฯด ะเนินนโยบะยผ่อนคละยเพ่ิมเติมหะกโมเมนตัมของ

เศรษฐกิจอ่อนแอลงกว่ะท่ีคะด) อัพไซด์ของอัตระผลตอบแทนพันธบัตรจฯมีจ ะกัดหะกกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ จีนไม่มีควะมคืบหน้ะอย่ะงมีนัย

ยฯส ะคัญ เระยังคงมุมมอง OVERWEIGHT ส ะหรบัหุ้นกู้ไทย 

 

 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุเปน็ OVERWEIGHT ส าหรบั

หุ้นกู้ไทย ความเสีย่งในตลาดโลกท่ี

อยูใ่นระดับสงูและการปรบัลดอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายลงอีกจะท าให้

อัตราผลตอบแทนพันธบตัรอยูใ่น

ระดับต่า 

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

Source: Bloomberg, Bualuang Research 



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน และกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์: 

ในเดือน พ.ย. ดัชนีกองทุนรวมอสงัหะรมิทรพัย์แลฯรทีปรบัตัวลงอีก 4% จะกเดือนก่อนหน้ะ เน่ืองจะกอัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฯยฯยะวปรบัตัวข๊ืน 

สว่นต่ะงอัตระผลตอบแทนรฯหว่ะงดัชนีกองทุนอสังหะรมิทรพัย์กับอัตระผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลไทย 10 ปึ กว้ะงขื๊นเล็กน้อยมะอยู่ท่ี 2.91% สูง

กว่ะค่ะเฉล่ีย 4 ปึ ซ่ืงอยู่ท่ี 2.5% ปรฯมะณ 0.9 เท่ะของสว่นเบี่ยงเบนมะตรฐะน ซ่ืงชี๊ว่ะสนิทรพัย์ปรฯเภทน๊ียังคงอยู่ในรฯดับท่ีน่ะสนใจ หะกเปรยีบเทียบ

ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับะลไทย 3 ปึ ส่วนต่ะงอยู่ต่ะกว่ะค่ะเฉล่ีย 4 ปึซ่ืงอยู่ท่ี 3.3% ปรฯมะณ 0.7 เท่ะของส่วนเบี่ยงเบนมะตรฐะน ซ่ืงถือว่ะอยู่ใน

รฯดับท่ีน่ะสนใจน้อยกว่ะในเชิงของมูลค่ะ 

เระยังคงมุมมองรฯมัดรฯวังต่อผลกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีนสง่ผลให้เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในกองทุนรวมอสังหะฯแลฯรทีเป็น 

OVERWEIGHT อย่ะงไรก็ตะมหะกอัตระผลตอบแทนพันธบัตรปรบัตัวขื๊นได้อย่ะงแข็งแกรง่ (ซ่ืงอะจถูกหนุนจะกกะรปรฯกะศข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟส

หน่ืง ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง่ อัตระเงินเฟ๋อท่ีปรบัตัวสูงขื๊น เป็นต้น) อะจท ะให้เระปรบัลดค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในกองทุนรวมอสังหะฯแลฯรี

ทลงในช่วงถัดไป 

 

 เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาฯและ

รทีเปน็ OVERWEIGHT เน่ืองจาก

สว่นต่างอัตราผลตอบแทนยงัคง

อยูใ่นระดับไมแ่พงจนเกินไปแล

ผลลัพธข์องการเจรจาการค้า

ระหวา่งจนีกับสหรฐัยงัไมช่ดัเจน 

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: ธนัวาคม 2562 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย: 

ในเดือน พ.ย. ตละดหุ้นไทยปรบัตัวขื๊นเล็กน้อยจะกเดือนก่อนหน้ะ โดยได้รบัแรงหนุนสว่นหน่ืงจะกกะรเจรจะกะรค้ะเฟสหน่ืงรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีน ท๊ังน๊ี

มีกะรหมุนมะเล่นหุ้นมูลค่ะแลฯหุ้นตะมวงจรเศรษฐกิจซ่ืงคะดว่ะผลบวกจะกควะมเสี่ยงมหภะคท่ีคล่ีคละยลง อย่ะงไรก็ตะมกรฯแสดังกล่ะวคะดว่ะจฯ

เป็นเพียงช่วงรยฯยฯสัน๊ๆ หะกกะรเจระจะสงคระมกะรค้ะเฟสหน่ืงออกมะไม่เป็นไปตะมท่ีคะดกะรณ์ไว้ 

หลังจะกท่ีตละดปรบัลดกะรคะดกะรณ์จีดีพีแลฯก ะไรต่อหุ้นลงอย่ะงต่อเน่ือง แต่เระมองว่ะยังคงมีดะวน์ไซด์อยู่ โดยเฉพะฯอย่ะงย่ิงหะกสงคระมกะรค้ะ

ยังคงตกลงกันไม่ได้แลฯมะตรกะรกรฯตุ้นเศรษฐกิจจะกรฐับะลไม่เพียงพอท่ีจฯหนุนเศรษฐกิจในปรฯเทศได้ หะกกะรเจรจะทะงกะรค้ะไม่มีควะมคืบหน้ะ

ในเชิงบวกอย่ะงมีนัยส ะคัญ เระมองว่ะอัพไซด์ต่อดัชนีตละดหุ้นไทยจฯยังคงมีจ ะกัด ในขณฯท่ีควะมเสี่ยงท่ีตละดจฯปรบัลงมีมะกกว่ะ เระยังคง

ค ะแนฯน ะ UNDERWEIGHT ส ะหรบัหุ้นไทย 

 

เรายงัคงค าแนะน า 

UNDERWEIGHT หุ้นไทย 

เน่ืองจากเศรษฐกิจมหภาคท่ัวโลกท่ี

อ่อนแอ และความไมแ่น่นอนของ

การเจรจาการค้าระหวา่งสหรฐัฯ

และจนีวา่จะตกลงกันได้หรอืไม ่

Earnings forecasts (consensus) SET’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 96.3 93.1 103.7

EPS %YoY -3.4% -3.3% 11.3%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 82.7 75.4 85.9

EPS %YoY 8.9% -8.8% 13.9%

SET Index

MXEF Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นเวยีดนาม: 

ศูนย์ข้อมูลแห่งชะติด้ะนสังคมแลฯเศรษฐกิจ กรฯทรวงแผนกะรแลฯกะรลงทุนของปรฯเทศเวียดนะมคะดกะรณ์กะรเติบโตของ GDP อยู่ท่ี 6.8% ในปึ 

2563 แลฯ 7% ต่อปึ ในปึ 2564-68 กะรเติบโตท่ีรวดเรว็น๊ีจฯท ะให้ชนชั๊นกละงมีระยได้เพ่ิมขื๊น ซ่ืงจฯหนุนกะรใช้จ่ะยของผู้บรโิภค ดังน๊ันกะรเพ่ิมขื๊น

ของชนชั๊นกละงในปรฯเทศจืงเป็นกะรเปิดโอกะสให้กับหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับกะรบรโิภคแลฯค้ะปลีก ในปัจจุบันปรฯชะกรในปรฯเทศเวียดนะมมีจ ะนวนถืง 

95 ล้ะนคน ถือเป็นจ ะนวนปรฯชะชนสูงท่ีสุดในโลกล ะดับท่ี 14 (แลฯอัตระกะรเกิดยังคงอยู่ในรฯดับสูง) ค่ะเฉล่ียอะยุอยู่ท่ีเพียง 31 ปึ (ค่ะเฉล่ียอะยุ

ของปรฯชะกรปรฯเทศไทยอยู่ท่ี 38 ปึ) โครงสระ้งปรฯชะกรแลฯแนวโน้มดังกล่ะวจฯช่วยขยะยตละดค้ะปลีกในช่วงหละยปึข้ะงหน้ะ กล่ะวโดยสรุปเระ

เชื่อว่ะเวียดนะมจฯได้รบัผลบวกจะกแนวโน้มเศรษฐกิจขะขื๊น เศรษฐกิจเวียดนะมก ะลังเติบโตแลฯปรฯชะกรวัยรุน่ก ะลังก้ะวเข้ะสู่ภะคอุตสะหกรรมแลฯ

ธุรกิจซ่ืงสระ้งระยได้แลฯกะรใช้จ่ะยจ ะนวนมะก แนวโน้มดังกล่ะวคะดว่ะจฯยังคงโลดแล่นเป็นเวละหละยปึในอนะคตสง่ผลให้ผู้ปรฯกอบกะรภะคค้ะปลีก

ของเวียดนะมโดดเด่นขื๊น 

 

เศรษฐกิจเวยีดนามก าลังเติบโต

และประชากรวยัรุน่ก าลังก้าวเขา้สู่

ภาคอุตสาหกรรมและธรุกิจซึ่ง

สรา้งรายได้และการใชจ้า่ยจ านวน

มาก แนวโน้มดังกล่าวคาดวา่จะ

ยังคงโลดแล่นเปน็เวลาหลายปใีน

อนาคตสง่ผลให้ผู้ประกอบการภาค

ค้าปลีกของเวยีดนามโดดเด่นขึ้น 

Earnings forecasts (consensus) VNINDEX’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 59.3 59.5 72.1

EPS %YoY 11.0% 0.3% 21.2%

EPS 63.7 68.5 83.0

EPS %YoY 21.8% 7.6% 21.1%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 49.5 42.4 47.0

EPS %YoY 10.6% -14.3% 11.0%

VNINDEX 

Index

MXFM Index

VN30 Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนเป็น UNDERWEIGHT ส ะหรบัตละดหุ้น S&P500 ในขณฯท่ีตละดสหรฐัฯปรบัตัวขื๊นออกนอกกรอบกะรคะดกะรณ์

รฯยฯยะวของเระในเดือนท่ีผ่ะนมะ แต่เระไม่เห็นอัพไซด์จะกรฯดับปัจจุบันมะกนัก ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีฟ๊ืนตัวในรฯดับปะนกละงอันเป็นผลมะจะก

มะตรกะรทะงกะรเงินแลฯควะมตืงเครยีดของสงคระมกะรค้ะท่ีผ่อนคละยลงได้สฯท้อนไปในระคะหุ้นแล้ว ส ะหรบัปึ 2563 เศรษฐกิจจฯเติบโตอัตระท่ี

ชฯลอตัวลงเน่ืองจะกผลของกะรปรบัลดอัตระดอกเบี๊ยได้ถูกรบัรูไ้ปแล้วแลฯภะคครวัเรอืนจฯสระ้งสมดุลของระยได้ท่ีสูงข๊ืนเม่ือเทียบกับระคะท่ีสูงข๊ืน

เน่ืองจะกกะรต๊ังก ะแพงภะษี ท๊ังน๊ี Morgan Morgan คะดกะรณ์กะรเติบโตของจีดีพีท่ีรฯดับ 1.8% YoY ลดลงจะก 2.3% YoY ในปึ 2562 แลฯ 2.9% 

YoY ในปึ 2561 ควะมเสี่ยงขะลงท่ีส ะคัญของแนวโน้มเศรษฐกิจมหภะคน๊ันขื๊นกับควะมไม่แน่นอนของนโยบะยเศรษฐกิจแลฯกะรค้ะ กล่ะวคือ

ผลกรฯทบโดยตรงในกรณีท่ีสงคระมกะรค้ะยกรฯดับขื๊นน๊ันจฯท ะให้เงื่อนไขทะงกะรเงินเข้มงวดขื๊นซ่ืงจฯส่งผลกรฯทบต่อไปยังงบลงทุนแลฯแรงงะน 

ท๊ังน๊ีมะตรกะรผ่อนคละยทะงกะรคลังเพียงอบ่ะงเดียวจฯไม่เพียงพอท่ีจฯชดเชยผลกรฯทบของกะรปรบัลดลงดังกล่ะวได้ นอกจะกน๊ันควะมไม่แน่นอน

ของนโยบะยทะงเศรษฐกิจโดยเฉพะฯอย่ะงย่ิงในช่วงท่ีกะรชิงต ะแหน่งปรฯธะนะธิบดีก ะลังใกล้เข้ะมะอะจส่งผลกรฯทบต่อกะรตัดสินใจทะงธุรกิจแลฯ

ภะคครวัเรอืนในปึ 2563 อีกท๊ังตัวเลขปรฯมะณกะรก ะไรปึ 2563 ส ะหรบับรษัิทในตละดหุ้น S&P500 ดูเหมือนยังสูงเกินไป (เพ่ิมข๊ืน 10% YoY) เระ

คะดว่ะจฯเห็นตละดเริม่ปรบัลดตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรต๊ังแต่เดือนน๊ีต่อเน่ืองไปจนถืงเดือน ม.ค. เน่ืองจะกเป็นช่วงท่ีบรษัิทต่ะงๆเริม่ให้มุมมองแนวโน้ม

ธุรกิจปึ 2563 

 

ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตัวระดับปาน

กลางอันเปน็ผลมาจากมาตรการ

ผ่อนกระตุน้ทางการเงนิและความ

ตึงเครยีดของสงครามการค้าท่ี

ผ่อนคลายลงได้สะท้อนไปในราคา

หุ้นแล้ว ส าหรบัป ี2563 เศรษฐกิจ

จะเติบโตอัตราท่ีชะลอตัวลงและ

ตัวเลขประมาณการก าไรป ี2563 

ส าหรบับรษัิทในตลาดหุ้น S&P500 

ดเูหมอืนยงัสงูเกินไป เราแนะน า

น้าหนักการลงทนุเปน็ 

UNDERWEIGHT 

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

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 152.1 164.0 180.5

EPS %YoY 23.7% 7.8% 10.1%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 120.5 129.1 141.0

EPS %YoY 15.0% 7.2% 9.2%

SPX Index

MXWO Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้น NIKKEI ของญี่ปุ่นเป็น UNDERWEIGHT เน่ืองจะกตัวเลขจีดีพีมีแนวโน้มไม่เติบโตในปึ 2563 (แลฯโต 

0.2% ส ะหรบัปึ 2564) ตัวเลขจีดีพีท่ีทรงตัวน๊ันส่วนหน่ืงเน่ืองจะกตัวเลขในช่วงต้นปึ 2563 ท่ีคะดว่ะจฯหดตัวหลังจะกท่ีจีดีพีปรบัตัวลงในไตรมะส 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 หลังจะกกะรปรบัเพ่ิมภะษีกะรบรโิภคท่ีมีผลในวันท่ี 1 ต.ค. เระไม่คะดว่ะ GDP จฯเติบโตได้ YoY จนถืงไตรมะสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

2563 เน่ืองจะกกะรสง่ออกแลฯกะรบรโิภคส่วนบุคคลชฯลอตัว เศรษฐกิจของปรฯเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่ในช่วงปละยวัฎจักรอีกท๊ังปัจจัยลบต่ะงๆเอื๊อ

ให้เกิดดะวน์ไซด์ท่ะมกละงภะวฯควะมไม่แน่นอนท่ัวโลก หลังจะกกะรแข่งขันกีฬะโอลิมปิกท่ีโตเกียว เระคะดว่ะตละดจฯให้ควะมส ะคัญกับนโยบะย

ทิศทะงเศรษฐกิจในยุคหลังอะเบฯโนมิกส์ (Abenomics) มะกขื๊น ตัวเลขจีดีพีคะดกะรณ์เบื๊องต้นส ะหรบัไตรมะสเดือน ก.ค.-ก.ย. บ่งชี๊ว่ะกะรเติบโต

ของจีดีพีท่ีแท้จรงิ (Real GDP) อยู่ท่ี 0.2% QoQ ต่ะกว่ะกะรปรฯมะณกะร (Bloomberg คะดกะรณ์ว่ะอยู่ท่ี 0.9% QoQ) โดยสะเหตุหลักท่ีตัวเลขจีดี

พีต่ะกว่ะคะดเน่ืองจะกตัวเลขสินค้ะคงคลังท่ีปรบัลดลงในช่วงก่อนขื๊นภะษีกะรบรโิภคในวันท่ี 1 ต.ค. นอกจะกน๊ันกะรส่งออกก็อ่อนแอลงเช่นกัน ในปึ 

2557 ก่อนกะรปรบัขื๊นอัตระภะษีกะรบรโิภคในเดือน เม.ย.กะรเติบโตของ Real GDP ในไตรมะสเดือน ม.ค.ถืง มี.ค.อยู่ท่ี 3.9% QoQ จะกน๊ันจืง

ปรบัตัวตัวลงถืง 7.3% QoQ ในไตรมะสเดือน เม.ย.-มิ.ย. ในขณฯท่ีกะรเปล่ียนแปลงอุปสงค์รอบน๊ีอะจมีขนะดท่ีลดลงกว่ะในปึ 2557 แต่อุปสงค์มี

แนวโน้มเป็นไปในลักษณฯเดียวกับกะรขื๊นอัตระภะษีท่ีเกิดขื๊นในปึ 2557 ดังน๊ันเระคะดว่ะตัวเลขจีดีพีจฯปรบัตัวลดลงในไตรมะสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

 

 

เราคาดวา่ตัวเลขจดีีพีส าหรบัไตร

มาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จะ

ปรบัตัวลง และไมค่าดหวงัวา่จดีีพี

จะเติบโต YoY ไปจนถึงไตรมาส

เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563 

 

Earnings forecasts (consensus) NKY’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 1357.8 1311.8 1406.1

EPS %YoY -0.9% -3.4% 7.2%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 120.5 129.1 141.0

EPS %YoY 15.0% 7.2% 9.2%

NKY Index

MXWO Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มตลาดหุ้นทางเลือก: 

เระยังคงค ะแนฯน ะน้ะหนักกะรลงทุนในตละดหุ้นจีนเป็น UNDERWEIGHT ข่ะวกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯกับจีนทีมีทิศทะงในเชิงบวกได้หนุนให้

ตละดเทรดท่ีรฯดับพีอีสูงขื๊นจะก 11.1 เท่ะในช่วงกละงเดือน ต.ค. เป็น 11.6 เท่ะ จะกควะมคะดหวังว่ะท๊ังสองฝ่ะยจฯบรรลุข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟสแรก

ได้ อย่ะงไรก็ตะมตละดหุ้น SHCOMP ได้ปรบัตัวลงสู่รฯดับก่อนมีข่ะวดังกล่ะวอีกครัง๊หน่ืง โดยปรบัลงสู่รฯดับพีอีท่ี 11 เท่ะเน่ืองจะกกะรเจรจะกะรค้ะ

กลับมะมีควะมไม่แน่นอนอีกครัง๊หน่ืงแลฯตัวเลขเศรษฐกิจมหภะคออกมะแย่กว่ะคะด ท๊ังน๊ีหะกมีกะรเซ็นสัญญะข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟสแรกในเดือน 

ธ.ค. อะจท ะให้ตละดปรบัตัวขื๊นในรฯยฯสัน๊ได้ แต่เระมองว่ะจฯปรบัตัวขื๊นได้ไม่มะกนักเน่ืองจะกปัจจุบันตละดหุ้น SHCOMP เทรดใกล้รฯดับค่ะเฉล่ียรฯยฯ

ยะวแล้ว กะรเติบโตของเศรษฐกิจชฯลอตัวลงในหละยองค์ปรฯกอบเน่ืองจะกลดลงหลังจะกกะรผลิตล่วงหน้ะในเดือน ก.ย. กิจกรรมภะคอสังหะฯแลฯกะร

บรโิภคท่ีอ่อนแอลง ตัวเลขกะรเติบโตของเศรษฐกิจในเดือน ต.ค. ยืนยันมุมมองของเระว่ะกะรเติบโตของจีดีพีท่ีแท้จรงิ (Real GDP) จฯชฯลอตัวลงต่ะ

กว่ะรฯดับ 6% (ท่ีรฯดับ 5.9%YoY) ในไตรมะส 4/62 เน่ืองจะกกะรเก็บภะษีได้ส่งผลกรฯทบต่อภะคกะรส่งออกแลฯกะรบรโิภคท่ีอ่อนแออย่ะงต่อเน่ือง 

นอกจะกน๊ันจ ะนวนบรษัิทท่ีผลก ะไรไตรมะส 3/62 ต่ะกว่ะคะดมีจ ะนวนมะกท่ีสุดในรอบ 6 ไตรมะสท่ีผ่ะนมะ ชี๊ว่ะตละดน่ะจฯยังคงอยู่ในช่วงปรบัลด

ตัวเลขคะดกะรณ์ก ะไรต่อเน่ืองไปอีกแลฯผลก ะไรในไตรมะสถัดไปน่ะจฯยังคงอ่อนแอต่อเน่ือง นอกจะกน๊ันแนวโน้มตัวแปรทะงเศรษฐกิจมหภะคยังมี

ดะวน์ไซด์ หะกก ะแพงภะษีของสหรฐัท่ีมีก ะหนดเริม่เก็บในวันท่ี 15 ธ.ค. มีผลบังคับใช้ ตัวเลข Real GDP ของจีนอะจชฯลอลงสู่รฯดับ 5.8%YoY หรอืใน

กรณีท่ีเลวระ้ยท่ีสุดอะจชฯลอลงสู่รฯดับ 5.3%YoY ในปึ 2563 

 

 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในตลาดหุ้นจนีเปน็ 

UNDERWEIGHT ตัวเลขการ

เติบโตของจดีีพีมแีนวโน้มชะลอลงสู่

ระดับ 5.9%YoY ในไตรมาส 4/62 

ขณะทีผ่ลก าไรไตรมาส 3/62 ต่า

กวา่ท่ีตลาดคาดมาก หากก าแพง

ภาษีของสหรฐัท่ีมกี าหนดเริม่เก็บ

ในวนัท่ี 15 ธ.ค. มผีลบงัคับใช ้

ตัวเลข Real GDP ของจนีอาจ

ชะลอลงสูร่ะดับ 5.8%YoY หรอืใน

กรณท่ีีเลวรา้ยท่ีสดุอาจชะลอลงสู่

ระดับ 5.3%YoY ในปี 2563 

  

 

Earnings forecasts (consensus) SHCOMP’s forward PER 

Source: Bloomberg, Bualuang Research 

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 202.6 248.8 274.2

EPS %YoY 0.3% 22.8% 10.2%

Consensus 2018 2019E 2020E

EPS 82.7 75.4 85.9

EPS %YoY 8.9% -8.8% 13.9%

SHCOMP 

Index

MXEF Index



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
 

เรายงัคงมุมมองเชงิบวกต่อราคา

ทองค า แมว้า่ธนาคารกลางสหรฐัฯ

จะสง่สญัญาณวา่อัตราดอกเบีย้

นโยบายจะไมถ่กูปรบัลดลงอีก

หลังจากท่ีก่อนหน้าน้ีปรบัลดลงมา

ต่อเน่ืองสามครัง้ แต่ความเสีย่ง

ของการชะลอของเศรษฐกิจโลกจะ

ยังคงหนุนความต้องการลงทนุใน

ทองค า จากการวเิคราะห์เชงิ

ปรมิาณ เราคาดวา่ราคาทองค าจะ

แกวง่ในกรอบ 1,408-1,520 

เหรยีญต่อออนซใ์นเดือนธนัวาคม 

เรายงัคงค าแนะน าน้าหนักการ

ลงทนุในทองค าเปน็ 

OVERWEIGHT 

แนวโน้มราคาทองค า: 

ในเดือน พ.ย. ระคะทองค ะปรบัตัวลง 3.4% จะกเดือนก่อนหน้ะ ในช่วงครืง่แรกของเดือน ระคะทองค ะปรบัตัวลงแตฯรฯดับต่ะสุดนับต๊ังแต่เดือนสิงหะคม

เน่ืองจะกสัญญะณควะมคืบหน้ะในข้อตกลงทะงกะรค้ะเฟสหน่ืง ซ่ืงหนุนตละดหุ้น อย่ะงไรก็ตะมระคะทองค ะปรบัตัวขื๊นในช่วงครืง่หลังของเดือน

เน่ืองจะกนักลงทุนกลับมะต้องกะรลงทุนในสนิทรพัย์ปลอดภัยจะกควะมไม่แน่นอนในกะรเจรจะกะรค้ะ เหตุกะรณ์ควะมวุ่นวะยในฮอ่งกงท่ีรุนแรงขื๊น แลฯ

ตัวเลขเศรษฐกิจในปรฯเทศแถบเอเชียท่ีอ่อนแอ 

เระยังคงมุมมองเชิงบวกต่อระคะทองค ะ แม้ว่ะธนะคะรกละงสหรฐัฯจฯส่งสัญญะณว่ะอัตระดอกเบี๊ยนโยบะยจฯไม่ถูกปรบัลดลงอีกหลังจะกท่ีก่อนหน้ะน๊ี

ปรบัลดลงมะต่อเน่ืองสะมครัง๊ แต่ควะมเสีย่งของกะรชฯลอของเศรษฐกิจโลกเน่ืองจะกสงคระมกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีนท่ีเป็นไปอย่ะงต่อเน่ืองจฯยังคง

หนุนควะมต้องกะรลงทุนในทองค ะ กฎหมะยสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงซ่ืงได้ผ่ะนสองสภะของสหรฐัฯแล้วแลฯมีวัตถุปรฯสงค์เพ่ือหนุนสิทธิมนุษยชนใน

ฮอ่งกงจฯเป็นอีกปัจจัยซ่ืงเป็นอุปสรรคต่อกะรเจรจะกะรค้ะรฯหว่ะงสหรฐัฯ-จีน ส ะหรบัยุโรป คณฯกรรมะธิกะรยุโรปได้ปรบัลดคะดกะรณ์แนวโน้มกะร

เติบโตของเศรษฐกิจแลฯเงินเฟ๋อลง โดยได้เตือนว่ะกะรฟ๊ืนตัวทะงเศรษฐกิจของกลุ่มจฯไม่ย่ังยืน ตัวเลขกะรถือครองทองค ะของกองทุน SPDR ปรบัตัว

ลง 2.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้ะในเดือน พ.ย. อย่ะงไรก็ตะมตัวเลขดังกล่ะวยังคงเพ่ิมขื๊นถืง 13.2% นับจะกต้นปึ ในขณฯเดียวกันผู้จัดกะรกองทุน

แลฯเฮดจ์ฟันด์ยังคงมีมุมมมองเชิงบวกต่อระคะทองค ะเน่ืองจะกอัตระส่วนสถะนฯซื๊อล่วงหน้ะต่อสถะนฯขะยล่วงหน้ะ (Long-to-short ratio) 

ส ะหรบัฟิวเจอรส์แลฯออปชั่นทองค ะยังคงเพ่ิมขื๊นสู่รฯดับ 10.8 เท่ะในวันท่ี 25 พ.ย. หลังจะกท่ีปรบัลดลงมะแตฯรฯดับ 7.9 เท่ะในช่วงรฯหว่ะงเดือน พ.ย. 

Gold Demand (tonnes) 

Sources: World Gold Council, Bualuang Research 



แนวทางการลงทนุ—สนิทรพัยแ์ต่ละประเภท: ธนัวาคม 2562 
แนวโน้มราคาน้ามนั: 

เระคะดว่ะระคะน้ะมันดิบเวสต์เท็กซัสจฯแกว่งตัวไซด์เวย์ในเดือน ธ.ค. เน่ืองจะกตละดมีท๊ังปัจจัยบวกแลฯปัจจัยลบ กลุ่มโอเปก+ น่ะจฯขยะยรฯยฯเวละ

ลดก ะลังกะรผลิตต่อไปจนถืงเดือน มิ.ย. 2563 เน่ืองจะกสมะชิกน่ะจฯต้องกะรให้ระคะน้ะมันปรบัเพ่ิมขื๊น ในกะรปรฯชุมวันท่ี 5-6 ธ.ค. กลุ่มโอเปก+มี

สองทะงเลือกท่ีต้องตัดสินใจ ได้แก่ จฯขยะยรฯยฯเวละกะรลดก ะลังกะรผลิตไปจนถืงเดือน มิ .ย. ปึหน้ะ หรอืเล่ือนกะรตัดสินใจในกะรขยะยรฯยฯเวละ

ลดก ะลังกะรผลิตไปเป็นไตรมะส 1/63 ก่อนท่ีกะรปรบัลดในรอบปัจจุบันจฯสิน๊สุดลงในเดือน มี.ค. แล้วจืงค่อยขยะยรฯยฯเวละกะรลดก ะลังกะรผลิตไป

เป็นเดือน มิ.ย. 2563 (ท๊ังสองทะงเลือกหมะยถืงกะรขยะยรฯยฯเวละกะรลดก ะลังกะรผลิตไปจนถืงกละงปึ 2563 เช่นเดียวกัน) ก ะลังกะรผลิตของโรง

กล่ันใหม่ในปรฯเทศจีนเป็นอีกปัจจัยท่ีจฯหนุนระคะน้ะมันในเดือน ธ.ค. โดยกะรเริ่มผลิตของโรงกล่ันปิโตรเคมีเอกชนใหม่ของ Hengli 

Petrochemical แลฯ Zhejiang Petrochemical ได้รบัโควต้ะน ะเข้ะจะกรฐับะลจีนซ่ืงอนุญะตในโรงกล่ันดังกล่ะวสะมะรถซ๊ือเพ่ิมได้อีก 94.5 ล้ะน

บะรเ์รลในช่วงท่ีเหลือของปึน๊ี ในทะงตรงกันข้ะมส ะนักงะนสะรสนเทศด้ะนพลังงะนของรฐับะลสหรฐั (EIA) ได้ปรบัเพ่ิมตัวเลขคะดกะรณ์อุปทะน

น้ะมันดิบของสหรฐัฯขื๊น 30,000 บะรเ์รลต่อวันในปึน๊ีแลฯเพ่ิมขื๊นอีก 119,000 บะรเ์รลต่อวันในปึ 2562 หลักๆมะจะกกะรผลิตน้ะมันจะกแหล่ง 

Permian ท่ีเพ่ิมขื๊น ท๊ังน๊ี EIA คะดว่ะกะรผลิตจะกแหล่งดังกล่ะวคะดว่ะจฯเพ่ิมขื๊น 49,000 บะรเ์รลต่อวันจะกเดือนก่อนหน้ะในเดือน ธ.ค. ไปสู่รฯดับ

สูงสุดเป็นปรฯวัติกะรณ์ท่ีรฯดับเฉล่ีย 9.13 ล้ะนบะรเ์รลต่อวัน จะกกะรวิเคระฯห์เชิงปรมิะณ เระคะดว่ะระคะน้ะมันดิบเวสต์เท็กซัสเคล่ือนไหวในกรอบ 

50-58 เหรยีญสหรฐัต่อบะรเ์รลในเดือน ธ.ค. 2562 

 

 

จากการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ เรา

คาดวา่ราคาน้ามนัดิบเวสต์เท็กซสั

เคล่ือนไหวในกรอบ 50-58 

เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลในเดือน 

ธ.ค. 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 70 70 28 28 0 0

หุ้นกูภ้าคเอกชนระดับ BBB+ ขึ๊นไป 12 12 33 33 48 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 7 7 9 9

ทองค า 8 8 16 16 19 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 November 30, 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 

 

JASIF, CRC 

 

CRC 

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. 


