มุมมองการลงทุนปี 2560
ผลตอบแทนสินทรั พย์ ประเภทต่ างๆย้ อนหลัง ตัง้ แต่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2559
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ในปี 2559 ที่ผ่านมาการลงทุนในแต่ละประเภทของสินทรัพย์มีความผันผวนอีกปี หนึ่ง โดยทิศทางการลงทุนเปลี่ยนจาก Theme Yield Play
ในช่วงต้ นปี ที่ตลาดยังคงกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มาเป็ น Theme Reflation Play ภายหลังจากทีผ่ ล
การทาประชาพิจารณ์ว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมิถนุ ายน และราคาน ้ามันเริ่ มปรับสูงขึ ้นหลังจากผ่านจุดต่าสุดในช่วงไตรมาสที่
หนึง่ มาได้ และทิศทางการลงทุนได้ ปรับเปลี่ยนอีกครัง้ เป็ น Theme Cyclical หลังจากที่ Trump ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 20 ในเดือน
พฤศจิกายน และ ตลาดกลับมากังวลกับการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยของ Fed จากแนวโน้ มเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ ้นหาก Trump ดาเนินแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
หาเสียงไว้ รวมถึงแนวโน้ มเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันหลังจากที่ กลุม่ OPEC และ Non-OPEC ตกลงกันเรื่ องลดกาลังการผลิตได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
ในช่วงปลายปี
ปี 2559 สินทรัพย์ที่มีราคาปรับเพิม่ ขึ ้น 3 อันดับแรกเป็ นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนติดลบในปี 2558 ที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่มีราคาปรับเพิ่มขึ ้นมาก
ที่สดุ ได้ แก่สนิ ค้ าโภคภัณฑ์หรื อ Commodities เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 27 ตามมาด้ วยตลาดหุ้นไทย (รวมปั นผล) ที่ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23 และ Global High Yield
Bond ที่ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเรื่ องการที่มีบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจและผลิตน ้ามันเป็ นจานวนมากถูกปรับลด
อันดับเครดิตและกังวลในความสามารถในการชาระหนี ้ในปี 2558 และราคาน ้ามันได้ ผ่านจุดต่าสุดในไตรมาสที่ หนึง่ ปี 2559
ส่ ว นหุ้น กลุ่ม ประเทศ Developed และ Emerging Markets ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ในระดับ น้ อ ยกว่ า คื อ ร้ อยละ 7 และ 11 ตามล าดับ Global
Investment Grade Bond และ Global Government Bond ให้ ผลตอบแทนร้ อยละ 6 และ 3 ตามลาดับ เนื่องจากนักลงทุนได้ กลับมากังวลกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี ้ยโลกว่า Fed จะมีการปรับดอกเบี ้ยขึ ้น มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เดิม
ในส่วนของกองทุน Property Fund มีผลตอบแทนที่ดีเฉพาะในไตรมาสที่หนึ่งในช่วงที่ตลาดเล่น Theme Yield Play คือในช่วงที่อตั ราดอกเบี ้ย
อยู่ในระดับต่า และนักลงทุนยังคงกังวลกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่หนึ่ง ต่อมาในช่วงไตรมาสสุดท้ าย ตลาดเปลี่ยนกลยุทธมาลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีลกั ษณะเป็ น Cyclical มากขึ ้น สินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนแน่นอนรวมถึง ตราสารหนี ้และ REITs ได้ รับความนิยมลดลง จึงทาให้ การปรับ
เพิ่มขึ ้นของราคาน้ อยลงและมีผลตอบแทนต่ากว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น
แนวโน้ มการลงทุนในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตในอัตราที่สงู ขึ ้นกว่าปี 2559 เล็กน้ อย แต่ยงั คงต่ากว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ระยะยาว ทิศทางอัตราดอกเบี ้ยโลกเริ่ มเป็ นขาขึ ้นชัดเจนมากขึ ้น นาโดยสหรัฐ อเมริ กา ในปี 2560 นโยบายการเงินจะมีบทบาทลดลงสาหรับประเทศส่วน
ใหญ่ ในโลก แต่จะมี การใช้ นโยบายการคลังเพิ่มมากขึ ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แทน อย่างไรก็ตามยังมี ความเสี่ยงจากประเด็นที่มีความไม่แน่นอนหลาย
ประเด็นที่อาจทาให้ ความผันผวนของการลงทุนจะยังคงสูงเช่นเดียวกับปี 2559 ดังนี ้
1) การที่ Trump จะนานโยบายที่ได้ หาเสียงไว้ มาปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นรู ปธรรมได้ มากน้ อยเพียงไร และ การดาเนินนโยบายบางอย่างอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางภูมิรัฐศาตร์ มากขึ ้น โดยเฉพาะนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ ที่มีเป้าหมายหลักที่ประเทศเม็กซิโกและจีน และการปรับ
โครงสร้ างภาษี โดยเฉพาะ Border Adjustment Tax ซึง่ มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการค้ าโลก ซึง่ จะส่งผลทางตรงและทางอ้ อม
ต่อการส่งออกสินค้ าของไทยที่เริ่ มมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัว
2) การเมืองของประเทศสมาชิกยูโรโซน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และการลงทุนในกลุม่ ยูโรโซน ทังนี
้ ้ ในปี 2560 จะมีการเลือกตังที
้ ่
สาคัญ คือ การเลือกตังของประเทศประธานาธิ
้
บดีฝรั่งเศสครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2560 และครั ง้ ที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
นอกจากนี ้ อาจมีการเลือกตังทั
้ ว่ ไปของประเทศอิตาลีในช่วงครึ่ งหลังของปี 2560 ถ้ ารัฐบาลยุบสภา ประเด็นการเลือกตังข
้ องประเทศ
4 มกราคม 2560
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มุมมองการลงทุนปี 2560

3)
4)
5)

สมาชิกในกลุ่มยูโรโซนที่เป็ นความเสี่ยง เนื่องจากกระแสความนิยมของพรรคการเมืองที่โน้ มเอียงไปทางขวาจัดและมีนโยบายต่อต้ าน
ยุโรปมีมากขึ ้น ซึง่ หากกลุม่ ดังกล่าวได้ รับชัยชนะจะทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อการที่ประเทศเหล่านี ้จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
การเจรจาระหว่างประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป หลังจากที่ประเทศอังกฤษเริ่ มต้ นกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็ นทางการ
ตามมาตราที่ 50 ซึง่ การเจรจาอาจจะใช้ เวลายาวนานจากท่าทีที่แข็งกร้ าวของทัง้ 2 ฝ่ าย โดยเฉพาะประเด็นผู้อพยพ
การที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ ้นดอกเบี ้ยมากกว่า 3 ครัง้ ในกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตสูงกว่าที่คาด
การที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวในอัตราที่รวดเร็ ว จากสภาพคล่องที่ตงึ ตัว หนี ้เสียเพิ่มขึ ้น และค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ ว

สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2560 MFC คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มที่จะขยายตัว 3.3% (yoy) หรื อในกรอบ 3.0-3.6% (yoy) สูงขึ ้นกว่าปี 2559
เล็กน้ อย โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักมาจากการใช้ จ่ายและการลงทุนของรัฐบาล รวมทังการฟื
้
น้ ตัวของการส่งออกสินค้ า ภาคการท่องเที่ยว และการ
บริ โภคในประเทศ โดยปั จจัยเสี่ยงที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะเป็ นความเสีย่ งจากต่างประเทศเป็ นสาคัญ 5 ข้ อ ข้ างต้ น และปั จจัย
ภายในประเทศซึง่ ได้ แก่ การปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญที่ทาให้ นกั ท่องเทียวชาวจีนลดลงเป็ นระยะเวลาหนึง่
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นและคาดว่าจะมีอตั ราขยายตัว 2.0% (yoy) หรื อในกรอบระหว่าง 1.5-2.5% (yoy) ในปี 2560 ตามทิศทาง
ราคาน ้ามันและฐานการคานวณต่าในปี ก่อน แม้ ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ ้นแต่ยงั ไม่กดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และยังคงอยู่ต่า กว่า
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงนาไปสูก่ ารคาดการณ์วา่ คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงดอกเบี ้ยนโยบายในระดับต่าที่ 1.50% ต่อปี ตลอด
ทังปี
้ 2560 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยงั ต้ องการแรงส่ง และเป็ นระดับที่เอื ้อต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ภายใต้ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ดังนันการลงทุ
้
นในปี 2560 จึงควรมีความระมัดระวังไม่กระจุกตัวอยูใ่ นสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ มากเกินไป เนื่องจากแต่ละ Asset
Class ยังมีผลตอบแทนโดยรวมต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ความผันผวนจะสูงขึ ้น ในภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยยังอยู่ในระดับต่าและยังปรับขึ ้นไม่เร็ ว เรายังคง
แนะนาให้ จดั Asset Allocation ส่วนใหญ่ในสินทรัพย์เสี่ยง โดย Selective เน้ นการลงทุนในหุ้นสหรัฐ และหุ้นไทย โดยเลือกกองทุนที่ Active สามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะยาว Selective การลงทุนในกองทุน Property
Funds, REITs และ Infrastructure Fund ที่มีคณ
ุ ภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีรายได้ สม่าเสมอ
กลยุทธ์การลงทุนราย Asset Class
 ให้ น ้าหนักมากกว่าดัชนีอ้างอิง (Overweight) ใน Thai Equity, Short Term Bond และ Money Market
 ให้ น ้าหนักเท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ใน Global Equity, REITs และ Property Fund
 ให้ น ้าหนักน้ อยกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) ใน Commodity
 ให้ น ้าหนักน้ อยกว่าดัชนีอ้างอิง (Underweight) ใน Global Bond และ Thai Bond
Global Equity
 ตลาดตราสารทุนต่างประเทศมีแนวโน้ มที่จะมีความผันผวนสูงขึ ้น เนื่องจาก FED ได้ เริ่ ม Tightening Cycle แล้ ว ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยทัว่ โลกมีการ
ขยับตัวขึน้ แนวคิดแบบ Protectionism และ Anti-Globalization ส่งผลให้ ประเทศต่างๆมี ความช่วยเหลือทางด้ านการค้ าลดลง อย่างไรก็ ตามการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจะเป็ นปั จจัยบวกขับเคลื่อนเศรษฐกิจถัดไป ดังนันกลยุ
้
ทธ์ การลงทุนควรเน้ นการลงทุนในประเทศและอุตสาหกรรมที่ได้
ประโยชน์ จากนโยบายทางการคลัง และอุตสาหกรรมที่มี Theme การเติบโตเฉพาะตัว นักลงทุนควรลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงของ Tightening
Cycle รวมถึงควรเพิ่มความหยืดหยุ่นของการลงทุนด้ วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อป้องกัน Tailed Risk ที่อาจเกิดขึ ้น
 แนะนา Overweight US / Neutral Europe และ Japan / Slightly Underweight China
Global Bond
 คาดว่า Yield ของพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวสูงขึ ้น สะท้ อนทิศทางอัตราดอกเบี ้ยขาขึ ้นตามนโยบายการเงินของ ธ.กลางสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่คาด
ว่าจะสูงขึ ้น สาหรับตราสารหนี ้กลุ่มยูโร ได้ รับปั จจัยสนับสนุนจาก ธ.กลางยูโรที่ดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเชิงปริ มาณ
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ ้นปี ขณะที่ผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG-Investment Grade Bond) อาจถูกกดดันจากการปรับขึ ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรและ credit spread ที่อาจจะแคบลงได้ ไม่มากพอ แนะนาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และIG ต่ากว่าดัชนีอ้างอิง และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HYHigh Yield Bond) ต่ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย เนื่องจาก credit spread อาจจะเพียงพอชดเชยการปรับขึ ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
Commodity
 คาดว่าราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยรวมจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยหรื อเคลื่อนไหว Side way up จากปี 2559 โดยเฉพาะราคาน ้ามัน จากปริ มาณอุปสงค์
และอุปทานที่เข้ าใกล้ จุดสมดุลเร็ วขึ ้น จับตาการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปค หากมีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการลดกาลัง
การผลิตได้ จะทาให้ ราคาน ้ามันสามารถปรับตัวสูงขึ ้นกว่า 50 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์ เรล อย่างไรก็ตามหากแนวโน้ มปริ มาณแท่นขุดเจาะน ้ามันดิบใน
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มุมมองการลงทุนปี 2560
สหรัฐฯและปริ มาณน ้ามันดิบคงคลังเพิ่มสูงขึ ้นอาจเป็ นแรงกดดันให้ ราคาน ้ามันปรับตัวลงได้ การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามันจึงมีแนวโน้ มอยู่ในกรอบ
50-60 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล ส่วนราคาทองคามีแนวโน้ มผันผวนตามทิศทางการปรับขึ ้นดอกเบี ้ยของ Fed และแนวโน้ มเงินเฟ้อ
REITs
 ราคาของ REITs ปรับตัวรับแนวโน้ มการขึ ้นดอกเบี ้ยของ Fed ไปพอสมควรแล้ ว อย่างไรก็ตามมีปัจจัยที่เฝ้าระมัดระวังจากทิศทางการขึ ้นดอกเบี ้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯที่มากกว่าที่คาด, โอกาสเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีน และการดาเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริ มาณของ ธ.
กลางยุโรป และ ธ.กลางญี่ปนุ่ ที่ยงั ไม่เห็นผลลัพธ์ชดั เจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
Thai Equity
 ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังมีทิศทางขาขึ ้นในปี นี ้ ถึงแม้ ผลตอบแทนอาจไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยตลาดยังได้ ปัจจัยสนับสนุ นจาก
เศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ช่วยในเรื่ องการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศให้ มีการขยายตัว
 นอกจากนี ้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ยังได้ การรับผลดีจากการลงทุน และการใช้ จ่ายภาครัฐ รวมทังการที
้
่ราคาสินค้ าเกษตรบางชนิดราคาได้ ปรับ ตัวดี
ขึ ้น โดย MFC ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี นี ้ ไว้ ที่ 3.3 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ มีการคาดการณ์กาไรขยายตัวในปี นี ้ไว้ ที่ 10 % และมี
เป้าหมายดัชนีสิ ้นปี 2560 (SET Index) อยู่ที่ 1597 จุด
 สาหรับกลยุทธ์การลงทุน จะเน้ น 3 Themes หลัก คือ Reflation–Led Restocking, Rising Bond Yield, Public Spending ซึง่ นาไปสูก่ ารให้ น ้าหนัก
การลงทุนกับกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวคือ พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ และกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
Thai Bond
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสันจะปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้นในระดับที่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว คาดปั จจัยภายนอกยังเป็ นปั จจัยหลักที่
มีผลต่อการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี ้ไทยในปี 2560 นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษของธนาคารกลางหลายแห่งกาลังจะจบลง, นโยบาย
การเงินที่เข้ มงวดมากขึ ้นของสหรัฐฯเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านเงินเฟ้อ อันเป็ นผลมาจากการดาเนินนโยบายการคลังแบบผ่อนคลายอย่างสุดโต่งใน
ภาวะที่เศรษฐกิจเข้ าใกล้ ระดับการจ้ างงานเต็มที่ (Full Employment), ความกดดันด้ านเงินเฟ้อภายในประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากฐานต่าในปี 2559,
ราคาน ้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปั ญหาอุปทานส่วนเกินที่ถกู ขจัดไป และ เงินบาททีม่ ีแนวโน้ มอ่อนค่า
 จากปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้ ตลาดเริ่ มปรับมุมมองการขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายไทยในครึ่งหลังของปี 2560 อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้ไทยจึงมีความเสี่ยงที่
ปรับตัวสูงขึ ้นในทุกช่วงอายุเฉลี่ยทังปี
้ 2560
Property Fund
 Yield Gap ของตราสารหนี ้ระยะยาวและ Yield ของการถือครอง Property Fund มีแนวโน้ มปรับตัวแคบลง ทาให้ การลงทุนในกองทุน Property Fund
มีความน่าสนใจลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที่มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น ทาให้ ความสามารถของสินทรัพย์ ที่
กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น ซึง่ จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้ ยังคงแนะนาให้ ลงทุนในกองทุน Property
Funds, REITs และ Infrastructure Funds แต่ Selective เลือกลงทุนในกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพของสินทรัพย์ที่ดีและมีรายได้ สม่าเสมอ

ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื่อทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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