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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

REITs

 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4501,550 จุด โดยปั จจัยเสี-ยงสําคัญ ได้ แก่ ความกังวลเรื- องหนี 3 และเงิน
ช่ ว ยเหลื อ ของประเทศกรี ซ ซึ-ง ยัง ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า แนวโน้ ม การส่ ง
สัญญาณการขึน3 ดอกเบี ย3 ของธนาคารกลางสหรัฐ และตัวเลขเศรษฐกิ จ
ของประเทศหลักต่างๆ รวมทังประเทศไทย
3
เป็ นต้ น แนะนําลงทุนเท่ า
ตลาด (Neutral)

Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนํ าคงนํ า3 หนักการลงทุนเท่ากับตลาดทัง3 Developed market และ
Emerging market โดยถึงแม้ เศรษฐกิจในสหรั ฐฯจะมีมาตราการผ่อน
คลายเชิงปริ มาณที-เป็ นปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ Take
Profit ประกอบกับความเสี-ยงเรื- องจากเจรจาระหว่างยูโรโซนกับกรี ก และ
ช่ ว งประกาศงบการเงิ น ไตรมาสที- ส องของสหรั ฐ ฯที- ค าดว่ า จะได้ ร บ
ผลกระทบเชิงจากค่าเงินดอลล่าห์ที-แข็งค่า

Thai Bond – ให้ นํา หนั ก น้ อยกว่ าดั ช นี อ้างอิงเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ภ3 าครั ฐเคลื-อนไหวปรั บตัวเพิ-มขึน3
เนื-องจาก คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี ย3
นโยบายที- ร ะดับ ร้ อยละ 1.50 ในการประชุ ม คณะกรรมการกํ า หนด
นโยบายการเงินที-เกิดขึ 3นระหว่างเดือนมิถุนาคม 2558 ส่งผลให้ นกั ลงทุน
บางส่วนที-คาดการณ์โอกาสปรับลดดอกเบี 3ยนโยบายไทย เทขายตราสาร
หนี อ3 อกมา และตลาดอาจได้ รับแรงกดดันจากความผันผวนของเงินทุน
ไหลเข้ าออกในตลาดตราสารหนี 3ไทยเนื-องด้ วยระยะเวลาที-ธนาคารกลาง
สหรัฐฯจะปรับอัตราดอกเบี 3ยนโยบายนันใกล้
3 เข้ ามา อย่างไรก็ตามแรงเท
ขายทํากําไรอาจเป็ นไปอย่างไม่รุนแรงนัก เนื-องด้ วย สภาพคล่องคงเหลือ
ในระบบการเงินไทยค่อนข้ างสูงจากการที-ธนาคารพาณิชย์ ต่างปรั บลด
เป้าการปล่อยสินเชื-อจึงมีความต้ องการระดมเงินฝากลดลงและส่งผลให้
อัตราดอกเบี 3ยเงินฝากลดลงด้ วยเช่นกัน จากปั จจัยข้ างต้ นจะส่งผลให้ มี
แรงซื 3อกลับเข้ ามาในพันธบัตรรัฐบาล และ หุ้นกู้ภาคเอกชน โดยคาดหวัง
ว่ า จะช่ ว ยเพิ- ม อั ต ราผลตอบแทนของสภาพคล่ อ งคงเหลื อ ดัง กล่ า ว
แนะนําลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight) ใน
ตราสารหนีภ าครั ฐ และมากกว่ าตลาด (Overweight) ในตราสารหนี 
เอกชน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี 3ยที-ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี 3ยนโยบายปั จจุบนั ทีปรับลดลงมาทีร- ้ อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 ปี ที-ร้อยละ 2.25 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และ
เมษายน ที-ป ระกาศออกมาติดลบ จากราคานํ า3 มันที- ปรั บ ตัวลดลงเมื- อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross
dividend yield) ของกองทุนฯที- อ ยู่ใ นช่ ว งร้ อยละ 7-8 ยัง คงมี ความ
น่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
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Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํFากว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly underweight)
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรับ
ขึ 3นตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยตลาดคาดการณ์การขึ 3นอัตราดอกเบี 3ย
นโยบายภายในปี นี 3 ในขณะที- ธ นาคารกลางส่ว นใหญ่ ยังคงนโยบาย
การเงินผ่อนคลายโดยเฉพาะจีน ญี- ปนุ่ และ ยุโรป จึงควรให้ นํ 3าหนักการ
ลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลตํFากว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly underweight)
และเน้ นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและ High Yield Bonds ทังนี
3 3 credit
spread อาจจะแคบลงได้ อย่ างจํ ากัด แนะนําลงทุ นในตราสารหนี 
เอกชนสูงเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
Commodity – ให้ นํ า หนั ก น้ อ ยกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 แนวโน้ มราคานํ 3ามันดิบในเดือนมิถุยายนเชื-อว่าราคานํ 3ามันดิบจะผันผวน
โดยนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC ในวันที- 5 มิถุนายนนี 3ว่า
จะลดปริ มาณการผลิตนํ า3 มันหรื อ คงระดับ ตามเดิมเพื- อรั กษาส่วนแบ่ ง
การตลาด แนะนําลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย
 เดื อนมิถุยายนแนะนํ าลงทุ นทองคําเท่ ากั บตลาด (Neutral) ราคา
แกว่งระยะสันจาก
3
Dollar Index แข็งค่าขึ 3น 98 จุดแล้ วไม่สามารถผ่านได้
คาด Downside ยังคงจํากัด เพราะบริ เวณ $1,100-1,150/Oz เป็ นต้ นทุน
เหมือง นักลงทุนรอข้ อสรุ ปการปรับขึ 3นดอกเบี 3ยของธนาคารกลางสหรัฐ
REITs –ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดยังติดตามดูการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 16-17 มิถุนายนนี 3โดย
คาดว่าการขึ 3นดอกเบี 3ยน่าจะล่าช้ าไปเป็ นเดือนกันยายนหรื อสิ 3นปี ซึง- การ
ประชุมอาจจะกดดัน REIT ในเดือนนี ไ3 ด้ อย่างไรก็ ตามในระยะกลางถึง
ยาว REIT ยังน่ าสนใจอยู่จ ากสภาพคล่องในระบบที-สูงจากอัดฉี ดชอง
ธนาคารกลางญี- ปนและธนาคารกลางยุ
ุ่
โรปเพื-อกระตุ้นเศรษฐกิจของตน
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีFยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึFงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึFงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึFงเดือนข้ างหน้ า
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Tactical Asset Allocation
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีFสาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2558 ชะลอตัวลงจาก
ปั จจัยชัFวคราว ในขณะทีFประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ระบุถึงการปรั บ
ดอกเบีย นโยบายเข้ าสู่ภาวะปกติภายในปี 2558
 ตลาดแรงงานอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยในเดือนมี นาคม 2558 มี การจ้ างงาน
นอกภาคเกษตรเพิ-มขึ 3น 223,000 ตําแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาที5.4%
 แรงกดดันด้ านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ-า โดยอัตราเงินเฟ้อทัว- ไปหดตัว 0.1% (yoy) แต่อัตราเงินเฟ้ อพื น3 ฐานทรงตัวที- 1.3% (yoy) ในเดือ น
มีนาคม ซึง- ตํ-ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินที- 2.0% (yoy)
 ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ ระบุว่า หากเศรษฐกิ จปรั บตัวดีขึ 3นอย่าง
ต่อเนื- องตามคาด Fed มี แนวโน้ มที- จะปรั บขึน3 อัตราดอกเบี ย3 นโนบาย
ภายในปี นี 3 เพื-อปรับนโยบายการเงินให้ กลับสูภ่ าวะปกติ ซึง- จะดําเนินการ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปและอาจต้ องใช้ เวลาหลายปี (2-3 ปี ) กว่าที-อตั รา
ดอกเบี 3ยระยะสันจะกลั
3
บสูภ่ าวะปกติ
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : เศรษฐกิ จ ค่ อ ย ๆ ฟื  น ตั ว จากการบริ โ ภคภาค
ครั วเรื อน ในขณะทีFความกังวลด้ านเงินฝื ดลดลง
 ไตรมาสแรกปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัว 1.0% (yoy) ค่อย ๆ ดีขึ 3นจาก
0.9% (yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 โดยมี ปัจจัยสนับสนุนจากการ
ปรับตัวดีขึ 3นของการบริ โภคภาคครัวเรื อนตามความเชื-อมัน- ของผู้บริ โภคทีดีขึ 3น จากปั จจัยราคาพลังงานที-ถกู ลงและการปล่อยสินเชื-อที-มากขึ 3น ทังนี
3 3
กลุม่ ประเทศเล็ก (Non-Core) ขยายตัวได้ ดีกว่าคาด ทังในอิ
3 ตาลี ฝรั-งเศล
และสเปน แต่เยอรมนีขยายตัวตํ-ากว่าคาด
 ความกังวลด้ านเงินฝื ดลดลง โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนเพิ-มขึน3
เป็ น 0.0% (yoy) จากที-หดตัว -0.6% (yoy) ในช่วงเดือนมกราคม 2558
ซึง- การดําเนินมาตรการ QE ส่งผลให้ ปริ มาณเงินในระบบเพิ-มขึ 3น
 การดําเนินมาตรการเข้ าซื 3อสินทรั พย์ ของธนาคารกลางยุโรปดําเนินมา
เป็ นเดือนที- 2 และประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมายเดือนละ 6 หมื-นล้ านยู
โร ส่งผลให้ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลง เศรษฐกิจขยายตัวขึน3
เงินเฟ้อคาดการณ์กลับมาเพิ-มขึ 3น อีกทังการปล่
3
อยสินเชื-อปรับตัวดีขึ 3น ทํา
ให้ นกั ลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรปอาจยุติโครงการเร็ วกว่า
กํ าหนด (กันยายน 2559) แต่ประธานธนาคารยุโรปได้ ออกมาระบุว่าจะ
ดําเนินโครงการต่อไปตามที-ประกาศและจะไม่ยุติโครงการจนกว่าจะได้
เห็นแนวโน้ มเงินเฟ้อเพิ-มขึ 3นอย่างมีเสถียรภาพ
 สถานการณ์ในกรี ซยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา
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การเจรจาของกรี ซกับเจ้ าหนี 3กลุ่ม EU ยังไม่บรรลุข้อตกลง
ซึง- ประเด็นที-ยงั ตกลงไม่ได้ คือ เป้าหมายงบประมาณ อัตรา
ภาษี การขาย และ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ธนาคารกลางยุ โ รปได้ เ พิ- ม วงเงิ น ความช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่
ธนาคารพาณิชย์กรี ซอีก 200 ล้ านยูโร ผ่านโครงการ

ELA ทําให้ เพดานความช่วยเหลือเพิ-มขึ 3นเป็ นจํานวน 8.02 หมื-นล้ าน
ยูโร ซึง- ธนาคารกลางยุโรปไม่ได้ พิจารณาเพิ-มวงเงินความช่วยเหลือทีมากกว่านี 3 โดยข้ อมูลล่าสุด (28 มิถุนายน 2558) พบว่ า ธนาคาร
พาณิชย์กรี ซมีสภาพคล่องเหลืออยู่ประมาณ 3.0 พันล้ านยูโร
เศรษฐกิจญีFปุ่น : เศรษฐกิจฟื  นตัวช้ า ๆ จากแรงขับเคลืFอนของภาคการ
ส่ ง ออก ในขณะทีF ก ารใช้ จ่ ายในประเทศ โดยเฉพาะการบริ โ ภคยั ง
เปราะบาง
 เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2558 ขยายตัว 2.5% (qoq, saar) ปรับตัวดีขึ 3น
จากไตรมาสก่ อ นหน้ า ที-ขยายตัว 1.1% (qoq, saar) ซึ-ง ได้ รับ ปั จจัย
สนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนช่วยให้ การส่งออกสินค้ าปรับตัวดี
ขึ 3น นอกจากนี 3ยังเป็ นการขยายตัวของการลงทุนภาคการก่ อสร้ าง และ
การเพิ-มขึ 3นของสินค้ าคงคลัง
 อัตราเงินเฟ้อทัว- ไปและพื น3 ฐานเดือนมีนาคม เพิ-มขึ 3น 2.3% (yoy) และ
2.2% (yoy) ตามลําดับ ปรับตัวขึ 3นจากเดือนกุมภาพันธ์ ที- 2.2% (yoy)
และ 2.0% (yoy) ตามลําดับ
 การประชุมธนาคารกลางญี- ปุ่น มี มติคงอัตราดอกเบี ย3 ไว้ ที- 0.05% ต่อปี
และคงการเพิ- ม ปริ ม าณฐานเงิ นประมาณ 80 ล้ า นล้ า นเยนต่อ ปี โดย
ธนาคารกลางญี-ปนระบุ
ุ่
ว่าเศรษฐกิจฟื น3 ตัวปานกลาง และคาดว่าเงินฟ้อ
ในระยะยาวจะมีแนวโน้ มสูงขึ 3น
เศรษฐกิจจี น : เครืF องชี ภ าวะเศรษฐกิจยังคงแสดงถึงการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ ในขณะทีFธนาคารกลางยั ง คงดําเนินนโยบายการเงินผ่ อน
คลายเพืFอสนั บสนุ นให้ เ ศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนืF องตามเป้าหมายของ
รั ฐบาล
 กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเดื อนเมษายนยังแสดงถึ งการชะลอตัวของการ
บริ โภค การผลิต และการค้ าระหว่างประเทศ โดยยอดค้ า ปลีกเพิ-มขึน3
9.4% (yoy) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพียง 5.9% (yoy) ส่วน
การส่งออกสินค้ าหดตัว -6.4% (yoy)
 ยอดขายบ้ านเดือนเมษายนกลับมาขยายตัวเป็ นครัง3 แรกในรอบ 1 ปี โดย
มีอตั ราการขยายตัว 7.0% (yoy) หลังจากที-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
ตลาดบ้ าน ทังการลดดอกเบี
3
3ย การลดเงินดาวน์สําหรับการซื 3อบ้ านหลังทีสอง แต่การฟื 3นตัวยังไม่ถ้วนทัว- เพราะกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์อื-น ๆ เช่น การซื 3อที-ดนิ การสร้ างบ้ านใหม่ ยังไม่ฟืน3 ตัว
 ธนาคารกลางจี นประกาศลดอัตราดอกเบี 3ยเงินกู้รยะเวลา 1 ปี และเงิน
ฝากระยะเวลา 1 ปี ลงอีก 25 bps สูร่ ะดับ 5.19% ต่อปี และ 2.25% ต่อ
ปี ตามลํ า ดับ เพื- อ สนับสนุนการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ภายใต้ ก ารปรั บ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
 กระทรวงการคลังปรับลดภาษี นําเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภคเพื-อกระตุ้นการ
บริ โภคภายในประเทศ
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีFสาํ คัญ
 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิ รูป แห่งชาติจีน อนุมัติง บประมาณสร้ าง
สะพานเชื-อมทางหลวง 2 โครงการ มูลค่า 8.3 พันล้ านหยวน หรื อ 1.3 พัน
ล้ านดอลาร์ ซึ-งเงินในการก่ อสร้ างจะมาจากการระดมทุนพิเศษและการ
ปล่อยกู้ธนาคาร ราคาบ้ าน 70 เมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางลดลง 50
เมือง ข้ อมูลเดือนมีนาคม ราคาบ้ านลดลง -6.1% (yoy) ลดลงต่อเนื-อง
เป็ นเดือนที- 7

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2558
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (ECB) ธนาคาร
กลางสหรัฐ (FOMC) และธนาคารกลางญี-ปนุ่ (BOJ)

เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจในช่ วงไตรมาส 1 ปี 2558 ปรั บตัวดีขึน จาก
การปรั บปรุ งการคํานวณ GDP ใหม่
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2558 ขยายตัว 3.0% (yoy) ปรับตัวขึ 3นจาก
ไตรมาส 4 ปี 2557 ที-ขยายตัว 2.1% (yoy) โดยการบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาครั ฐ และการส่ง ออกบริ ก าร (นัก ท่ อ งเที- ย ว) เป็ นปั จ จัย
สนับสนุนเศรษฐกิ จ แต่การส่งออกสินค้ าหดตัวและเป็ นข้ อจํ ากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
2014
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ที-มา : Bloomberg
 การเจรจาขอวงเงินช่วยเหลือระหว่างกรี ซและประเทศเจ้ าหนี 3ในกลุ่ม EU
ที-จะครบกํ าหนดระยะเวลาที-เจ้ าหนี ข3 ยายเวลาการชํ า ระหนี ภ3 ายในสิน3
เดือนมิถนุ ายนนี 3 มีความเป็ นไปได้ ที-ทงสองฝ่
ั3
ายจะบรรลุข้อตกลงและกรี ซ
จัดประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชน หรื อในกรณี ที-แย่ คือ กรี ซ
ผิดนัดชําระหนี 3แต่ยงั อยู่ในกลุม่ ยูโรโซน
ปั จจัยในประเทศ

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มีความเป็ นไปได้ ที- กนง. จะคงอัตราดอกเบี 3ยนโยบายไว้ ที- 1.50%
ต่อปี หลังจากที-มีการลดอัตราดอกเบี 3ยลงอย่างไม่คาดคิดในการประชุม
เดือนเมษายน ซึง- มีความเป็ นไปได้ ที- กนง. จะหยุดรอผลจากการปรับลด
ติดต่อกัน 2 ครัง3 ประกอบกับค่าเงินบาทที-อ่อนค่าลง นอกจากนี 3 การ
รายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2558 ยังคงอยู่ในความคาดหมายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที-มา : สํานักงานยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สภาพัฒน์ฯ

 สภาพัฒน์ ฯ ปรับลดคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จลงมาที3.0-4.0% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที- 3.5-4.5% (yoy) ซึง- การขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จในระยะที-เหลือของปี 2558 มีปัจจัยสนับสนุน คือ การใช้
จ่ายและการลงทุนของทังภาครั
3
ฐและภาคเอกชนที-ปรับตัวดีขึ 3นตามความ
เชื- อ มั-น ในระบบเศรษฐกิ จ และแนวโน้ ม การฟื 3น ตัว ของเศรษฐกิ จ ใน
ภาพ ร วม ก าร ข ย าย ตั ว ข อง ภา คก าร ก าร ท่ อ ง เ ที- ย ว ก าร ผลิ ต
ภาคอุ ตสาหกรรมที- มี แ นวโน้ ม ดี ขึ น3 และราคานํ า3 มัน ในระดับ ตํ- า เพิ- ม
อํานาจซื 3อให้ กบั ประชาชนและภาคธุรกิจ

2 มิถนุ ายน 2558

 วันที- 19 มิถนุ ายน 2558 จะมีรายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง- น่าจะเห็นการปรับลดคาดการณ์อตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี 2558 ลงมาจากที-คาดการณ์เดิมในเดือนมีนาคม 2558 ทีคาดว่าจะขยายตัว 3.8% (yoy)
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนพฤษภาคมเป็ นเดือนที-ตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways ในกรอบแคบ

การเกษตร หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื-อสาร หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และหมวดอาหารและเครื- องดื-ม

โดยปรับตัวปิ ดที- 1,508.16 หรื อลดลงประมาณ 1.22% (-18.58 จุด) เมื-อเทียบ
กับเดือนที-ผ่านมา โดยมีปัจจัยภายในและภายนอก ที-สําคัญดังต่อไปนี 3
 กรี ซสามารถที-จะชําระดอกเบี 3ยให้ กับ IMF มูลค่า 750 ล้ านยูโร อย่างไรก็
ตามผลการประชุม รมว. คลัง ยูโรโซน ยังคงไม่มีบทสรุ ปออกมา
 การปรับตัวสูงขึ 3นของ Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ ว ทําให้ ความ
น่าสนใจของ SET Index เริ- มลดลง
 Fund Flow ที-ยงั คงอ่อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ-งในตลาดล่วงหน้ า

 สภาพัฒน์ รายงานตัวเลข GDP ประจํ าไตรมาสที- 1 ขยายตัวที- ระดับ
3.0% YoY ตํ-ากว่าที-ตลาดคาดการณ์เล็กน้ อย
 คาดการณ์ ECB เตรี ยมเข้ าซื 3อสินทรัพย์ ตามโครงการ QE มากกว่าทีกําหนดในเดือนพฤษภาคม และมิถนุ ายนนี 3
 กระทรวงการคลังเตรี ยมพิจารณาขายหุ้นในกิจการของเอกชนที-รัฐถื อหุ้น
อยู่ และมองว่าไม่เป็ นประโยชน์ หรื อบริ หารจัดการได้ ยาก
 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกลุ่มที-ปรั บตัวได้ ดีที-สุดในเดือนนี 3 หลังเงินบาท
อ่อนค่าจากการปรับลดดอกเบี 3ยนโยบาย
 ส่ ว นกลุ่ ม ที- มี ก ารปรั บ ตั ว ลงมากที- สุ ด ได้ แก่ กลุ่ ม สื- อ และสิ- ง พิ ม พ์
หลังกสทช. มีมติไม่เลื-อนจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดจิ ิตอล
Sector Performance - MTD
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 ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี 3ยเงินกู้ระยะ 1 ปี ลงอีก 0.25%
สูร่ ะดับ 5.1% เป็ นปั จจัยเชิงบวกในแง่สภาพคล่องทัว- โลก
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Sector Performance - YTD

6%

As of 25 May 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนพฤษภาคม
 ในช่ว ง 5 เดือ นแรกของปี 2558 SET Index ปรั บตัว เพิ-ม ขึน3 0.70%
ในขณะที- SET50 Index ปรับตัวลง 0.50%
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนมิถุนายน
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4501,550 จุด โดยปั จจัยเสี-ยงสําคัญ ได้ แก่ ความกังวลเรื- องหนี 3 และเงินช่วยเหลือ
ของประเทศกรี ซ ซึ-ง ยังไม่ มีความคื บหน้ า แนวโน้ ม การส่ง สัญ ญานการขึน3
ดอกเบี 3ยของธนาคารกลางสหรัฐ และตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักต่างๆ
รวมทังประเทศไทย
3
เป็ นต้ น ประเด็นที-น่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนมีดงั นี 3
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที- 16-17 มิถุนายน
คาดว่าจะเป็ นการประชุมที-สําคัญครัง3 หนึ-ง ซึ-งนักลงทุนกํ าลังเฝ้า
ติดตาม Statement การประชุม และการตอบคํา ถามของนาง
Janet Yellen รวมถึงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ และ Dot
plots ว่าจะมีสญ
ั ญาณใดๆ ที-ชี 3ถึงช่วงเวลาในการปรับขึ 3นดอกเบี 3ย
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (MPC) ใน
วันที- 10 มิถุนายน ซึง- หากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ ณ บริ เวณ
ปั จจุบนั โอกาสที-จะมีการปรับลดดอกเบี 3ยอาจเกิดขึ 3นได้ น้อย
 การประชุมธนาคารกลางญี- ปุ่น (BoJ) ในวันที- 18-19 มิถุนายน
คาดว่าจะไม่มีการเปลี-ยนแปลงทางนโยบายใดที-สําคัญ
 ประเด็นความกังวลเรื- องกรี ซที-ยังคงไม่มีความคืบหน้ าในการเจรจากับ
ทาง Troika โดยกรี ซจะต้ องมี การชําระคืนหนี 3ให้ กับ IMF มูลค่าทังสิ
3 3น
1,500 ล้ านยูโรในเดือนมิถนุ ายนนี 3 นอกจากนันหากการประชุ
3
มรมว.คลังยู
โรโซนในวันที- 18 มิถุนายนยังไม่มีความคืบหน้ า คาดเป็ นปั จจัยกดดัน
ตลาดทุนที-สําคัญ เนื-องจากเดือนนี 3กรี ซครบกําหนดชําระหนี 3ที-สงู
 Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที-ยงั คงอยู่ใน
ระดับสูง ซึง- จะลดทอนความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทย
 การประชุม OPEC ในวันที- 5 มิถุนายนซึง- ต้ องติดตามว่า OPEC จะมีมติ
ปรับลดกําลังการผลิตนํ 3ามันดิบหรื อไม่

 Sector ที-มี performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 5 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดชิ 3นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดการแพทย์ หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดพลังงาน และหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์

 นักวิเคราะห์ยงั คงมีการปรับลดประมาณการของบริ ษัทจดทะเบียนอย่าง
ต่อเนื-อง ซึง- ทําให้ Valuation ของ SET Index ยังคงอยู่ในระดับสูง

 สําหรั บ Sector ที-มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 5
เดื อ นแรก ได้ แ ก่ หมวดสื- อ และสิ-ง พิ ม พ์ หมวดธนาคาร หมวดธุ ร กิ จ

แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
เดือนมิถุนายน

2 มิถนุ ายน 2558
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ตลาดตราสารหนีไ ทย
 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที-ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น3 ตัวที-แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ และ การคาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาดถึงโอกาสการปรับลด
ดอกเบี 3ยนโยบายอีก 1 ครัง3 ในอนาคต (+)
จากปั จจั ย ข้ า งต้ น คาดเส้ น อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลจะ
ปรั บตัวเพิFมขึน จากเดือนพฤษภาคม

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
ตลาดตราสารหนี  : สภาวะตลาดตราสารหนี เ3 ดือ นพฤษภาคม เส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในลักษณะ Twist และ Steepen มากขึ 3น
กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 3อายุคงเหลือไม่เกิ น 3 ปี ล้ วนปรั บตัว
ลดลง แต่อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี 3อายุคงเหลือยาวกว่าล้ วนปรับตัวเพิ-ม
สูงขึ 3น






การปรั บอัตราดอกเบี ย3 นโยบายเหนือความคาดหมายจากระดับ
ร้ อยละ 1.75 มาสู่ระดับร้ อยละ 1.50 ในวันที- 29 เมษายนที-ผ่าน
มา ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี 3อายุคงเหลือตํ-ากว่า 3 ปี
ปรับตัวลดลง
ภายหลัง การปรั บ ลดอัต ราดอกเบี ย3 นโยบายนอกเหนื อ ความ
คาดหมายของตลาด ส่งผลให้ ค่าเงิ นบาทอ่ อนค่าลงอย่ า งมาก
และส่ ง ผลสื บ เนื- อ งให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ทขายตราสารหนี 3
โดยเฉพาะตราสารหนี ร3 ะยะยาว จึงทําให้ อัตราผลตอบแทนตรา
สารหนี 3อายุคงเหลือเกินกว่า 3 ปี ปรับตัวสูงขึ 3น
สถานการณ์ Global Bond Market Sell Off ที-มีจุดเริ- มต้ นจาก
ตัวเลขเศรษฐกิ จยุโรปที-ปรั บตัวดีขึน3 ความกังวลภาวะเงินฝื ดใน
ยุโรปที- คลายตัวลง ส่ง ผลให้ มี แรงเทขายตราสารหนี ร3 ะยะยาว
ออกมาทัว- โลก

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Slightly Underweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ


ตัวเลขเศรษฐกิ จต่างประเทศส่วนใหญ่ เริ- มสะท้ อนถึงการทยอยฟื 3นตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื-อง ภายหลังการดําเนินนโยบายผ่อนคลายทาง
การเงิ นหรื อ การคลังของบรรดาประเทศต่างๆ จึง เอื อ3 ต่อการดําเนิ น
นโยบายการเงินผ่อนคลายลดน้ อยลง (-)



ตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐฯที-รายงานออกมาล้ วนแต่สนับสนุนโอกาสการ
ปรั บ อัต ราดอกเบี ย3 นโยบายสหรั ฐ ฯในช่ ว งครึ- ง หลัง ของปี และด้ ว ย
ระยะเวลาการปรั บ ขึน3 ดอกเบี ย3 นโยบายสหรั ฐ ฯที- ใกล้ เ ข้ า มาอาจเพิ- ม
ความผันผวนให้ แก่ตลาดเงินทัว- โลก (-)



ความผันผวนของราคานํ 3ามัน (-)

ปั จจัยภายในประเทศ
 ตลาดตราสารหนี 3ไทยอาจถูกกฎดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และ การปรั บสถานะกองทุน
เพื-อรองรับการปรับขึ 3นดอกเบี 3ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (-)
2 มิถนุ ายน 2558

 ด้ ว ยปั ญหาอัตราดอกเบี ย3 เงินฝากลดลงจากการชะลอเป้ าสินเชื- อของ
ธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 3ภาครัฐทรงตัวในระดับ
ตํ-า นักลงทุนมีแนวโน้ มแสวงหาอัตราผลตอบแทนที-สงู ขึ 3นผ่านตลาดหุ้นกู้
เป็ นผลให้ credit spread มีแนวโน้ มแคบลงต่อเนื-อง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี 3ยที-ทรงตัวอยู่ในระดับตํ-า โดยอัตราดอกเบี 3ยนโยบายปั จจุบนั
ที-ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที-ร้อย
ละ 2.25 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที-อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุมของ Fed ที-ยงั คง
อัตราดอกเบี 3ยในระดับตํ-าต่อไปอย่างน้ อยถึงกลางปี 2558 และ ECB อัด
ฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบด้ วยการเข้ าซื 3อพันธบัตร และตราสารหนี 3 ด้ วยวงเงิน
ประมาณ 6 หมื-นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
3 เดือนมีนาคม 2558 จนสิ 3นสุดใน
เดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม-เมษายนที-ติดลบ จากราคานํ 3ามันที-ปรับตัว
ลดลงต่อเนื-อง และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี 3ยนโยบายของ ธปท.
ในระยะสันหากการฟื
3
3นตัวของเศรษฐกิ จในประเทศตํ- ากว่ าคาดการณ์
คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรั พย์ ที-อ้างอิงกับเงินปั นผลมี ความ
น่าสนใจมากขึ 3น
 การฟื น3 ตัวของ GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
3
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น3 ฐานที-เพิ-ม
สูงขึ 3นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที-เพิ-มสูงขึ 3น
 ค่าเงินบาทที-มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯที-อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral
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 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี- ยงยังคงมี แ นวโน้ มที- จ ะผันผวนในปี 2558 เนื- อ งจาก
เศรษฐกิจที-เริ- มฟื น3 ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที-จะปรั บ
อัตราดอกเบี ย3 ระยะสัน3 มากขึน3 อย่ า งไรก็ ตามเศรษฐกิ จทั-ว โลกที- ยัง ไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมี อตั ราดอกเบี ย3 ใน
ระดับตํ-าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึ ง
ความเสี- ย ง Tailed Risk อันได้ แ ก่ โอกาสที- Greece จะออกจาก
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ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนพฤษภาคม
 เดือ นพฤษภาคม REIT Benchmark ปรั บลดลง -0.97%MTD หลัง
ประธานธนาคารกลางของสหรั ฐระบุว่าการปรั บขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยน่าจะ
เกิ ดขึ น3 ในช่ ว งปลายปี และเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ปรั บ ตัว ดี ขึ น3 แม้ ว่ า ตัว เลข
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ที- อ อกมาล่ า สุดจะบ่ ง ชี ก3 ารเติ บ โตแต่เ ป็ นเพี ย งข้ อ มู ล
ชั-วคราว และยังไม่เพี ยงพอที-จ ะขึน3 อัตราดอกเบี ย3 ในเร็ วๆนี 3 ด้ าน REIT
Europe พลิกมาอยู่ในแดนลบ -0.93% MTD หลังเคลื-อนไหวในแดนบวก
ในช่วงกลางเดือน หลังจาก ECB เปิ ดเผยว่า ECB เตรี ยมเพิ-มปริ มาณการ
ซื 3อพันธบัตรในช่วงเดือนพฤษภาคมและ มิถุนายน ก่อนที-จะชะลอการซื 3อ
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึง- เป็ นช่วงที-ตลาดพันธบัตรมีการซื 3อขาย
ที-ซบเซา ขณะที- REIT Asia เคลื- อนไหวในแดนลบในแดนลบเพี ยง 0.14% จากเซนติเมนท์ที-อยู่อาศัยในฮ่องกงยังแกร่ ง โดยดัชนีราคาบ้ านดู
มี แ นวโน้ มทรงตั ว ได้ ด้ วยการไม่ ขึ น3 ดอกเบี ย3 ในขณะที- Centaline
Property Agency index สําหรั บบ้ านมื อสองปรับตัวเพิ-มขึน3 0.17%
ขณะที-ยอดขายบ้ านในจีนปรับตัวดีขึ 3นเป็ นครัง3 แรกของปี ในเดือนเมษายน
หลังจากการลดดอกเบี 3ยในจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์ที-อยู่อาศัย โดยยอดขาย
บ้ านใหม่เพิ-มขึ 3น 16% ในเดือนเมษายน
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แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมิถุนายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที-จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที-อยู่ในระดับที-สงู จากอัตราดอกเบี 3ยระยะสันที
3 -ยงั อยู่ในระดับ
ตํ-าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที- เ ริ- ม ฟื 3น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที- พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี-ย 5 ปี ที-ผ่านมา (-)
 ความเสี-ยงเกี-ยวกับการขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยระยะสันของ
3
Fed (-)
 ความเสี-ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี-ยง Greece Exit (-)
2 มิถนุ ายน 2558
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แนวโน้ มตลาด REIT มิถุนายน

3.7%

North America
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Aug-09

 สภาพคล่องที-อยู่ในระดับที-สงู จากอัตราดอกเบี 3ยระดับตํ-าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี- ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที- สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี- ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที-ฟืน3 ตัว

18

18

Nov-09

 ตลาดหุ้นประเทศเกิ ดใหม่ ปรั บ ตัวลดลงร้ อยละ -1.0 Underperform
ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ วที-ปรับตัวเพิ-มขึ 3นร้ อยละ 1.4 โดยมี สาเหตุมาจากทีFed ให้ ความเห็นถึงโอกาสในการขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยที-มีมากขึ 3น

Forward P/E MSCI World

Forward P/E MSCI World

May-10

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพฤษภาคมปรับตัว
เพิ-มขึน3 จากช่วงท้ ายเดือนเมษายน ร้ อยละ 1.2 ปั จจัยที-สําคัญในเดือน
พฤษภาคม ได้ แก่ Fed ให้ ความเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ มากขึน3 ที-จะขึน3
อัตราดอกเบี ย3 ระยะสันครั
3 ง3 แรกในปี 2558 ความกังวลที-มากขึน3 ในการ
ชําระหนี 3ของกรี กให้ แก่ IMF ทําให้ โดยรวมตลาดหุ้นในสหรัฐฯมีปริ มาณ
การซื 3อขายที-ลดลง

 แนะนําคงนํ 3าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) ทัง3 Developed market
และ Emerging market โดยถึงแม้ เศรษฐกิ จในสหรัฐอเมริ กาจะมี การ
เติบโตอย่างต่อเนื-อง และมีมาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที-เป็ นปั จจัย
บวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ Take Profit ประกอบกับความ
เสี-ยงเรื- องจากเจรจาระหว่างยูโรโซนกับกรี ก และความเป็ นไปได้ ที-มีมาก
ขึ 3นของการขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยระยะสันในสหรั
3
ฐฯ

May-09

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค

 ปั จจัยสําคัญที-ต้องตามดูคือเวลาปรับขึ 3นดอกเบี 3ยของธนาคารกลางสหรัฐ
ในปี 2558 โดยที-การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ วันที- 16-17 มิถุนายน
ตลาดน่ าจะรั บ รู้ แล้ ว ว่ าธนาคารกลางสหรั ฐ ยังไม่ ขึน3 ดอกเบี ย3 นโยบาย
อย่างไรก็ดีสภาพคล่องยังคงสูงในระบบเนื-องจากธนาคารกลางญี- ปนและ
ุ่
ธนาคารกลางยุโรปยังคงมี ความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของตนเรา
ยังคงให้ นํ 3าหนักลงทุนเท่าตลาดในเดือนมิถนุ ายน (Neutral)

หน้ า 7

MFC Wealth Journal
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในเดือนพฤษภาคมบวก 0.20% แต่ส่วนใหญ่แกว่ง
ตัวแคบมาก บวกลบเพียง 1-3% จากเดือนก่อนหน้ า ยกเว้ นราคาประเภท
โลหะอุตสาหกรรมที-ปรับลงแรง -3.6% M-M
 ราคานํ 3ามันดิบในเดือนพฤษภาคมปรับขึ 3นเล็กน้ อย 0.20% M-M หลังจาก
ปรั บขึน3 แรงถึง 21% M-M ในเดือนเมษายน จากซาอุดิอาระเบี ยยังคง
เดินหน้ า ผลิตและส่ง ออกนํ า3 มันดิบ ในระดับ สูง เพื- อรั ก ษาส่ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด
 นอกเหนื อ จากราคานํ า3 มั น ที- ป รั บ สู ง ขึ น3 เพราะความเสี- ย งทางด้ า น
Geopolitical risk แล้ ว สินค้ าโภคภัณฑ์อื-นแทบไม่เปลี-ยนแปลงจากเดือน
ก่อนหน้ า แม้ จะปรับตัวขึ 3นแต่ก็เป็ นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน3
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน
 เราแนะนํ าลงทุนน้ อ ยกว่า ตลาดเล็ก น้ อยในเดือ นพฤษภาคม (Slightly
Underweight) แนวโน้ มราคานํ า3 มั น ดิ บ ในมิ ถุ น ายนจะเคลื- อ นไหว
Sideway ออกข้ างมากขึน3 โดยมี ประเด็นสําคัญที-น่า สนใจคือ ผลการ
ประชุม OPEC และจํานวนแท่นในสหรัฐอยู่ในอัตราลดลง
 ประเด็นที-ควรติดตามคือการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐเดือนมิถุนายน
(16-17 มิ ถุนายน) ที-นักวิ เคราะห์ ส่วนใหญ่ คาดว่า ธนาคารกลางสหรั ฐ
ยังคงดอกเบี 3ยทีร- ะดับตํ-าเพื-อดูตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐที-แข็งแรงกว่านี 3 และ
ติดตามแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกครึ-งปี หลัง 2558

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนพฤษภาคม
 ราคานํ 3ามัน WTI +1.9% ในเดือนพฤษภาคม สาเหตุหลักเกิดจากค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรั ฐ อ่อนค่า เมื- อ เที ยบกับยูโร ส่ง ผลให้ ร าคาสินค้ าโภคภัณ ฑ์
รวมถึงราคานํ 3ามันดิบปรับตัวสูงขึ 3น
 ความกังวลต่อสถานการณ์ไม่สงบในอิรักและเยเมน เนื-องจากเหตุการณ์ ส้ ู
รบในอิรักรุ นแรงและขยายวงกว้ างขึ 3นหลัง ISIS ได้ ยึดเมือง Ramadi ซึงเป็ นเมืองที-มีขนาดใหญ่ที-สดุ ในอิรัก ในขณะที-ความไม่สงบในเยเมนยังไม่
คลี- คลายซาอุดิอ าระเบี ย ยัง คงโจมตี ทางอากาศกลุ่มก่ อ การร้ ายอย่ า ง
ต่อ เนื- อ งขณะเดี ย วกั น ด้ า นสภาความมั-น คงแห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ อยู่
ระหว่างการพิจารณาเกี- ยวกับวิธีการสนับสนุนกองกํ าลังภาคพื น3 ดินใน
อิรัก เพื-อทําสงครามต่อต้ านกับกลุม่ ผู้ก่อการร้ าย นอกจากนี 3ความไม่สงบ
ในพื 3นที-ตะวันออกกลางที-ยืดเยื 3อทังใน
3 เยเมน และลิเบีย ยังคงสร้ างความ
กังวลว่าจะกระทบต่ออุปทานนํ 3ามันดิบของภูมิภาคและยังคงส่งแรงหนุน
ต่อราคานํ 3ามันดิบโลก
 ซาอุดอิ าระเบียยังคงเดินหน้ าผลิตและส่งออกนํ 3ามันดิบในระดับสูงเพื-อ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ โดยเดือน เมษายน ที-ผ่านมา ซาอุฯ ผลิต
นํ 3ามันดิบสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ที-ระดับ 10.36 ล้ านบาร์ เรล/วัน ขณะทีการส่งออกนํ 3ามันดิบก็เพิ-มขึ 3นสูงสุดในรอบ 10 ปี ที- 7.9 ล้ านบาร์ รเรล/วัน
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนมิถุนายน
 แนวโน้ มราคานํ 3ามันดิบในเดือนเดือนมิถุนายน เชื-อว่าราคานํ 3ามันดิบผัน
ผวนโดยมีประเด็นสําคัญที-น่าสนใจคือ ผลการประชุม OPEC และจํานวน
2 มิถนุ ายน 2558

แท่ น ขุ ด เจาะในสหรั ฐ อยู่ ใ นอัต ราลดลงแนะนํ า ลงทุน น้ อ ยกว่ า ตลาด
เล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม
 ราคาทองคํ า ในตลาดโลกอ่ อ นตัว เล็ก น้ อ ยบริ เ วณ 1,204 เหรี ย ญต่ อ
หลังจากที-พยายามทดสอบ 1,212-1,215 เหรี ยญ จาก ดอลลาร์ สามาร
ยืนทรงตัวอย่างแข็งแกร่ งจากตัวเลขสหรัฐที-ผสมผสาน โดยนักลงทุนและ
เทรดเดอร์ ในตลาดให้ นํ 3าหนักกับการปรับขึ 3นดอกเบี 3ยนโยบายในปี นี 3 โดยทีส่วนใหญ่คาดหมายว่า การประชุมในเดือนมิถุนายน ทางธนาคารกลาง
สหรัฐยังคงไม่ปรั บขึน3 ดอกเบี ย3 นโยบาย ทําให้ ราคาทองคําแกว่งตัวด้ วย
downside risk จํากัดในระยะสัน3
 อุปสงค์ทองคําทัว- โลกลดลงเล็กน้ อย 1% yoy ในช่วงไตรมาส1 ของปี นี 3 สู่
ระดั บ 1,079.3 ตัน โดยที- เ ผชิ ญ แรงกดดั น จากความชะลอตั ว ทาง
เศรษฐกิ จในจี นและนักลงทุนหันความสนใจไปที- ตลาดหุ้นจี นมากกว่ า
สินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี 3ความต้ องการทองคําเพื-อเป็ นเครื- องประดับ
ยังทรงตัวแม้ มีแรงหนุนจากการเติบโตในอินเดียและสหรั ฐเข้ ามาในช่วง
ไตรมาส 1
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุมากกว่า 5 ปี ปรับตัวเพิ-มขึ 3นเฉลี-ย
5 bps. สะท้ อนคาดการณ์ การปรั บขึน3 อัตราดอกเบี ย3 ของเฟด ถื อเป็ น
ปั จจัยกดดันราคาทองคําตามภาพความสัมพันธ์ ในอดีตที-มกั เคลื-อนไหว
ผกผันกัน
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมิถุนายน
 ราคาทองคําคาดว่าตัวแกว่งระยะสันจาก
3
Dollar Index แข็งค่าขึ 3น 98 จุด
คาด Downside ของราคาทองคํายังคงจํ ากัด เพราะบริ เวณ $1,1001,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมือง นักลงทุนยังรอข้ อสรุ ปการปรับขึ 3นดอกเบี 3ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ แนะนําลงทุนในทองคําเท่าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนพฤษภาคม ตลาดตราสารหนี 3ส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ

 ปั จจัยหลักที-มีอิทธิ พลได้ แก่ แรงเทขายพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐตังแต่
3 ต้น
เดือน แม้ ว่าตัวเลขเศรษฐกิ จสหรัฐจะออกมาชะลอตัวในไตรมาส 1 แต่
ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจยังคงสะท้ อนเชิงบวก และการปรับขึ 3นของราคา
นํ 3ามันโลก ทําให้ ตลาดคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มจะสูงขึ 3นได้ และ
คาดว่าธนาคารกลางสหรั ฐน่าจะขึน3 อัตราดอกเบี ย3 ภายในปี นี 3 ส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี (yield) ปรั บขึน3 มาอยู่ที- 2.19%
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(26/05/58) จาก 2.00% (28/04/58) ซึ-งส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ตลาดพันธบัตรทัว- โลกปรับขึ 3นเช่นกัน รวมทังตลาดพั
3
นธบัตรยุโรป มีแรงเท
ขายในพันธบัตรเยอรมัน แม้ ว่าจะมีความกังวลในเรื- องการเจรจาขอรับ
เงินช่วยเหลื อระหว่า งกรี ซและกลุ่มเจ้ าหนี ป3 ระเทศยุโรปรวมถึ งหากไม่
สําเร็ จจะทําให้ กรี ซผิดชําระหนี 3แก่ IMF ได้ (default) รวมถึงธนาคาร
กลางยุโรปยังคงดําเนินมาตรการ QE เข้ าซื 3อพันธบัตรรัฐบาล ซึง- คาดว่า
เข้ าซื 3อแล้ วเพียง 12% หรื อประมาณ 135 พันล้ านยูโรจากทังหมด
3
1,114
พันล้ านยูโร สําหรับกลุม่ เครดิตพบว่า credit spread แคบลงในกลุม่ หุ้นกู้
เอกชนผลตอบแทนสูง (HY) ในขณะที- credit spread กว้ างขึ 3นในกลุ่ม
หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงทําให้ อตั ราผลตอบแทนติดลบ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนมิถุนายน
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล คาดว่าการปรั บขึ 3นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield)จะเป็ นไปอย่ า งช้ าๆนํ า โดยพั น ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ จากการ
คาดการณ์การขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายภายในปี นี 3 ในขณะที-ธนาคาร
กลางส่ว นใหญ่ ยัง คงนโยบายการเงินผ่อ ยคลายโดยเฉพาะจี น ญี- ปุ่ น
และ ยุโรป ยังคงได้ ประโยชน์จากมาตรการเข้ าซื 3อพันธบัตรรัฐบาล (QE)
ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผันผวน
จากประเด็นการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินของกรี ซกับเจ้ าหนี 3
กลุม่ ประเทศยุโรปซึง- หากไม่สําเร็ จจะส่งผลให้ กรี ซผิดชําระหนี 3ต่อ IMF ทีจะครบกํ า หนดในเดื อ นมิ ถุนายน รวมทัง3 มี ก ารประชุม ธนาคารกลาง
สหรัฐในวันที- 16-17 มิถนุ ายน จึงให้ นํ 3าหนักการลงทุนตํ-ากว่าดัชนีอ้างอิง
(Slightly underweight)
 สําหรั บ เครดิต ตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) คาดว่าผลตอบแทน
ยังคงถูกกดดันจากความผันผวนของตลาดพันธบัตรรั ฐบาลการปรั บขึน3
ของอัตราผลตอบแทน ในขณะที- credit spread จะแคบลงได้ อย่างจํากัด
จึงควรให้ นํ 3าหนักการลงทุนหุ้นกู้ IG และ HY เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ค่าดัชนีชี 3วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าจาก 94.60 ณ วันที30/4/58 มาอยู่ที- 97.30 ณ วันที- 26/5/58 โดยในเดือนที-ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 3
 ตัวเลขเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐฯ เป็ นไปตามทีF คาดการณ์ โดยรายงาน
ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรที-ตลาดให้ ความสนใจ ผลออกมาตาม
คาด ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานส่วนใหญ่ตํ-ากว่าตลาดคาด โดย
ตัวเลขเศรษฐกิ จที-ส่งผลดีต่อตลาดในเดือนพฤษภาคม ได้ แก่ ตัวเลขยอด
ก่อสร้ างบ้ านที-เติบโตสูงสุดในรอบ 7 ปี เป็ นสัญญาณบวกที-กระตุ้นความ
เชื- อ มั-นของนัก ลงทุน จากช่ ว งก่ อ นหน้ า ที- มุ ม มองเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ
ค่อนข้ างถดถอย และคาดการณ์ว่า FED จะไม่ขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายใน
ปี นี 3 โดยรายงานการประชุมของ FED ในเดือนเมษายนตระหนักถึงความ
เสี-ยงที-เกิดขึ 3นในเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อจากค่าเงินดอลลาร์ ที-แข็งค่าและ
ราคานํ 3ามันที-อยู่ในระดับตํ-า อย่างไรก็ตามนาง Janet Yellen ได้ ยืนยันว่า
จะไม่ล้มเลิกความตังใจในการขึ
3
3นอัตราดอกเบี ย3 ในปี นี 3 ภายหลังเหตุการณ์
ดังกล่าว ค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าขึ 3นจากก่อนหน้ าที-ปรับตัวอ่อนค่าลง
กว่า 7% จากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม

2 มิถนุ ายน 2558

 เจ้ าหน้ าทีFกําหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตรี ยมเพิFม
ปริ มาณการซือ (front load) นายเบอนัว เกอร์ (Benoit Coeure) เปิ ดเผย
ว่า ทาง ECB จะเพิ-มปริ มาณโครงการซื 3อสินทรัพย์หรื อมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณ (QE) ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน จากปั จจุบนั ที-มีการ
ซื 3อสินทรัพย์ที- 60,000 ล้ านยูโรต่อเดือน ก็จะมีการปรับขึ 3นเล็กน้ อย เพื-อหนุน
สภาพคล่องที-คาดว่า จะปรับตัวลดลงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนกลางปี นี 3 โดย
ภายหลังข่ าวดังกล่า ว ค่าเงิ นยูโรอ่อนค่าลงจากช่วงก่ อนหน้ าที- แข็ง ค่าถึ ง
ระดับ 1.145 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ในขณะที-สถานการณ์ การเจรจาระหว่าง
กลุม่ เจ้ าหนี 3กับประเทศกรี ซ ยังคงไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ทาง ECB ยังคงให้ การสนับสนุนการให้ เงินช่วยเหลือ Emergency Liquidity
Assistance (ELA) แก่กรี ซ ในขณะที-ตวั เลขทางเศรษฐกิจในยุโรปมีแนวโน้ ม
ทยอยปรับตัวดีขึ 3น แต่ทงนี
ั 3 3อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ-า
 ธนาคารกลางญีFปุ่นประกาศคงมาตรการการเข้ าซือ สินทรั พย์ และคง
อัตราดอกเบีย นโยบาย ทังนี
3 3ในเดือนพฤษภาคมที-ผ่านมา ตัวเลขเศรษฐกิจ
ของญี- ปนส่
ุ่ วนใหญ่ออกมาดี ทังในส่
3 วนของ GDP ที-เติบโตขึ 3นมากกว่าคาด
และ GDP ได้ เติบโตต่อเนื- องกัน 3 ไตรมาส อีกทังดุ
3 ลบัญชี เดินสะพัดของ
ญี-ปนเกิ
ุ่ นดุลสูงสุดในรอบ 8 ปี
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 27 พ.ค. 2557 – 27 พ.ค. 2558

ที-มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.1222 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/4/58 มา
อยู่ที- 1.0873 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 26/5/58 โดยค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง
ภายหลังคณะกรรมการ ECB ประกาศว่าจะเพิ-มปริ มาณการเข้ าซื 3อพันธบัตร
ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึน3 ส่งผลให้
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงจากเดือนก่อนหน้ า
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 119.34 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/4/58 มาอยู่ที123.08 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 26/5/58 หลังจากที-ช่วงเดือนก่อนหน้ าทีเคลื-อนไหวในกรอบ โดยอ่อนค่าภายหลังค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึน3 อย่าง
ต่อเนื-อง
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บตัวแข็งค่าจาก ที- 1.5349 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/4/58 มาอยู่ที- 1.538 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 26/5/58 โดยค่าเงิน
ปอนด์แ ข็ง ค่าขึน3 อย่า งต่อ เนื- องภายหลังผลการเลือ กตังของอั
3
งกฤษได้ รั บ
ข้ อสรุ ป แต่ทงนี
ั 3 3ค่าเงินปอนด์ได้ อ่อนค่าลงภายหลังค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 3น
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 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะปรับตัวในกรอบช่วง 1.07 - 1.10 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยเคลื- อ นไหวตามการแข็ งค่าของเงินดอลลาร์ แต่ทงั 3 นี ย3 ังคงต้ อ ง
ติดตามการเจรจาระหว่างกลุม่ เจ้ าหนี 3กับกรี ซที-ยงั ไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื-อนไหวในช่วง 118-123 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ทังนี
3 3แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ ทังนี
3 3คาดว่าในเดือนมิถุนายน
ธนาคารกลางญี-ปนจะยั
ุ่
งคงไม่เปลี-ยนแปลงนโยบายการเงิน
ที-มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีFผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื- อ เที ย บกับ ดอลลาร์ โดยสกุลเงิ นที- อ่ อ นค่าที- สุดเที ยบกับ ดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินวอน และ ค่าเงินเยน
 ธนาคารกลางจีนปรั บลดดอกเบีย นโยบายลงเป็ นครั ง ทีF 3 ทังนี
3 3การปรับ
ลดดังกล่าวเป็ นความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอย่างต่อเนื-อง
ภายหลังการปรับลด RRR ในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน และลดดอกเบี 3ย
นโยบายในเดือนมีนาคม
 ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทยยั ง อ่ อ นแอ โดยรายงานเศรษฐกิ จ จากทั ง3
กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศถึ ง เศรษฐกิ จ ใน
ช่วงเวลาที- ผ่า นมา การฟื 3นตัวยัง คงอ่อนแอ การส่งออกชะลอตัว ในขณะ
อัตราเงิ นเฟ้ อของไทยเดือนเมษายนยัง อยู่ใ นระดับตํ- า ติดลบติดต่อกัน 4
เดือน สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที-ลดลงและราคาอาหารสดที-ลดลง
ตัวเลข GDP ในไตรมาสที- 1 เติบโต 3.0% YoY ตํ-ากว่าตลาดคาดการณ์ ทีระดับ 3.4%YoY ทังนี
3 3ยอดการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนหดตัวตํ-ากว่า
คาดที- -1.7% YoY ส่วนการนําเข้ าหดตัวตามคาดที- -6.84% YoY ส่งผลให้
เดือนเมษายนไทยขาดดุลการค้ า –523 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินบาทในเดือน พ.ค. เคลื-อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที- 33.01 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที- 30/4/58 มาอยู่ที- 33.72 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที- 26/5/58 โดยในเดือนที-ผ่านมาค่าเงินบาทค่อนข้ างผันผวน ภายหลัง
ค่าเงินบาทอ่ อนค่า แตะระดับ ไปถึง 33.89 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันที12/3/58 เนื-องจากมี เงินทุนส่งกลับต่างประเทศ แต่ทงนี
ั 3 ใ3 นวันต่อมากลุ่มผู้
ส่งออกมีการขายดอลลาร์ สรอ. เป็ นจํานวนมากภายหลังค่าเงินอ่อนค่าอย่าง
ต่อ เนื- อ ง ส่ง ผลให้ ค่ า เงิ นบาทแข็ ง ค่า จากเดิม อยู่ที-ร ะดับ 33.30 บาทต่ อ
ดอลลาร์ สรอ. แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 3น ค่าเงิน
บาทก็ได้ ปรับตัวอ่อนค่าสอดคล้ องกับประเทศอื-นในภูมิภาค

 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื-อนไหวในกรอบ 1.52-1.56 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
3 3แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่า เงินบาทมี แนวโน้ มเคลื-อ นไหวใน
กรอบในช่วง 33.50 – 33.90 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ตามทิศทางค่าเงิน
ดอลลาร์ และค่าเงินเยน

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมิถุนายน
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื-อนไหวในช่วง 95.5 – 98.5
โดยคาดว่าจะแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจ ทังนี
3 3การประชุมของ FED ใน
เดือนหน้ าคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี-ยนแปลง
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กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุช่นวรวมตราสารทุ
นต่าหนั
างประเทศ
งเดือนนี  ควรคงนํ
กการลงทุ:นI-DEVELOP
ไว้ เท่าเดิม (Neutral)
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที/มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 พฤษภาคม 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 28/02/2015 28/11/2014 28/05/2014 28/05/2012
27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว/ โลกที/มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 25 พฤษภาคม 2558
YTD
Last3M
Last6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 26/02/2015 26/11/2014 26/05/2014 26/05/2012
25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

InceptionDate
27/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MMM
0.88
0.55
1.07
2.19
2.45 17/02/2005
2.45
BM: ThaiBMAGov1-3Yr TR
2.10
1.65
2.32
4.13
4.25 04/01/1999
4.02
FundCode

Source : Morningstar

FundCode
I-DEVELOP

InceptionDate
25/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
13.21
8.02
14.75
20.33
13.47 27/05/2011
6.92

Source : Morningstar

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)

☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที/จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที/มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ/าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 พฤษภาคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 28/02/2015 28/11/2014 28/05/2014 28/05/2012 InceptionDate
27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015
30/04/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
HI-DIV
0.35
-3.05
-5.35
5.89
8.7922/01/2009
24.94
BM: SETPRTHB
0.21
-5.43
-6.19
7.77
9.8430/04/1975
7.05

Source : Morningstar
กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที/มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที/มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว/ โลก
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 21 พฤษภาคม 2558

FundCode
I-SMART

☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง/ บริ หารและจัดการโดย DB Commodity Services LLC เพียง
กองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ของ
นํ ามันดิบ (light sweet crude oil – WTI) โดยกองทุนหลักได้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์อเมริ กนั (American Stock Exchange)
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุน
หลัก) ที/มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ านํ ามันดิบ ที/จด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี/ยงอัตราแลกเปลี/ยนขึ นอยูก่ บั
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 25 พฤษภาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/02/2015 26/11/2014 26/05/2014 26/05/2012
25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

InceptionDate
25/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
-3.22
2.57
-28.52
-46.02
-14.51
24/04/2009
-4.97

Source : Morningstar

YTD
Last3M
Last6M Last12M Last3Y
InceptionDate
01/01/2015 22/02/2015 22/11/2014 22/05/2014 22/05/2012
21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cum
ulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
2.32
-0.52
3.00
6.75
29/10/2013
6.19

Source : Morningstar
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กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิม/ ค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนใน
หุ้นที/มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นที/มีปัจจัยพื น ฐานดีและมีราคาของ
หลักทรัพย์ที/ตํ/าเมื/อเทียบกับปั จจัยพื นฐาน กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํา
ลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.078 บาท)

☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง/ เป็ น
กองทุนที/ลงทุนในทองคําแท่ง เพื/อสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 25 พฤษภาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/02/2015 26/11/2014 26/05/2014 26/05/2012
25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 พฤษภาคม 2558
InceptionDate
25/05/2015

YTD
Last3M
Last6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 28/02/2015 28/11/2014 28/05/2014 28/05/2012
27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
2.65
1.57
2.00
-5.54
-7.30
06/03/2009
3.84

Source : Morningstar

FundCode
MV-LTF

InceptionDate
27/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
-3.26
-5.32
-8.50
10.82
14.53 04/11/2004
13.13

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว/ โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว/ โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื/อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที/มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที/ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 พฤษภาคม 2558
YTD
Last3M
Last6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 28/02/2015 28/11/2014 28/05/2014 28/05/2012
27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 25 พฤษภาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/02/2015 26/11/2014 26/05/2014 26/05/2012
25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015

InceptionDate
25/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
I-REITs
2.63
0.57
4.48
8.31
9.15 29/06/2010
8.40

FundCode
M-VALUE

InceptionDate
27/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
-3.18
-5.29
-8.44
10.54
13.80 14/08/2002
15.88

Source : Morningstar

Source : Morningstar
ฃ
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ข้ อสงวนสิทธิu


เอกสารนี 3เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี-ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ-งจัดทํ าขึ 3นเพื-อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ- งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั-นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

เกี-ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั 3น


กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั-นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 3 หรื อ

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั-นแนล ออยล์ ฟั นด์

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 3 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 3 หรื อห้ ามกระทํา

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั-นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

การอื-นใดที-ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ3 ปลี-ยนไปจากเดิม

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี


(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 3อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื-อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ3 ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที- ม าของข้ อ มูล ที-

ป้องกันความเสี- ย งที- เ กี- ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี- ย นเงิ น ตราที- อ าจ

เชื-อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ 3นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 3นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื- อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี-ยนแปลงได้ ขึ 3นอยูก่ บั ช่วงเวลาที-นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง3 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 3นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ 3นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อมีความเข้ าใจในความ
เสี- ยงของสัญญาซื อ3 ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที-ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั 3น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 3น



ขอรับหนังสือชี 3ชวนได้ ที-บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 3อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี 3เป็ นเพียงความเห็นเบื 3องต้ น
เท่านั 3น มิใช่คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 3ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั 3งสิ 3น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 3จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี 3
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง
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