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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนสิงหาคม 2558
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,3801,450 จุด โดยปั จจัยเสี/ยงที/สําคัญ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทย และปั จจัย
หนุนที/สําคัญ ได้ แก่ การปรับคณะรัฐมนตรี ทางด้ านเศรษฐกิจในทิศทางที/
เป็ นบวก และ Fund Flow ที/มีโอกาสไหลออกจากตลาดตราสารหนี @
สหรัฐฯ เป็ นต้ น แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดเส้ นอั ต ราผลตอบแทนจะปรั บ ตั วลดลง จากแรงซื อ@ สินทรั พ ย์
ปลอดภัย เช่ น พันธบัตรรั ฐ บาล เนื/ อ งจากตลาดกลับ เข้ าสู่ Risk –off
sentiment อี กครั ง@ จากความประเด็นหนี ก@ รี ซและการปรั บลดลงอย่าง
รุ นแรงของตลาดหุ้นจี น ขณะที/ ธนาคารกลางสหรั ฐ สัญ ญาณการขึ น@
ดอกเบี @ยอย่างช้ า ๆ ภายในปี นี @ (Normalizing mode) ซึง/ น้ อยกว่าที/ตลาด
คาด ในส่ ว นปั จ จัย ภายในประเทศตัว เลขเศรษฐกิ จ ต่า งๆชี ใ@ ห้ เ ห็นว่ า
เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟืน@ ตัวอย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นตัวเลขการส่งออก
การผลิต ความเชื/อมัน/ ทางธุรกิจ ที/ยงั ติดลบหรื อน้ อยกว่าที/ตลาดคาด ทํา
ให้ ตลาดเริ/ มกลับมาพูดถึงการปรับลดดอกเบี @ยนโยบายส่งผลให้ พนั ธบัตร
กลุ่ม 1-2 ปี กลับมาซื @อขายตํ/ากว่า Policy rate อีกครัง@ แนะนําลงทุน
มากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight) ในตราสารหนีภ าครั ฐ
และมากกว่ าตลาด (Overweight) ในตราสารหนีเ อกชน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี @ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับตํ/า โดยอัตราดอกเบี @ยนโยบายปั จจุบนั
ที/ร้อยละ 1.5 ดัชนี ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อยละ
2.16 และอัตราเงินเฟ้อครึ/ งปี แรกติดลบ จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล
(Gross dividend yield) ของกองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมี
ความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนํ าคงนํ า หนั ก การลงทุ น เท่ ากั บ ตลาดสํ า หรั บ Developed
market และ Emerging market เนื/ องจากความเสี/ยงระยะสันลดลง
@
หลังจากการที/กรี ซสามารถบรรลุข้อตกลงการรัดเข็มขัดได้ อย่างไรก็ตาม
ตลาดยังมี ปัจจัยกดดันที/สําคัญได้ แก่ การขึน@ อัตราดอกเบี @ยระยะสัน@ ซึ/ง
ประธาน Fed Yellen ให้ ความเห็นว่าจะปรับอัตราดอกเบี @ยเพิ/มขึ @นในช่วง
ครึ/งหลังปี 2558
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Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํHากว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly underweight)
 ปั จ จัยด้ า นการขึน@ ดอกเบี ย@ นโยบายของเฟดจะส่ง ผลให้ ก ลุ่ม พันธบัตร
รัฐบาลประเทศอื/นๆมีการปรับขึ @นของ yield ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ
(US yield) แต่ถูกจํากัดด้ วยการคาดการณ์ เงินเฟ้อระดับตํ/า จึงควรให้
นํา หนั กการลงทุนในพันธบั ตรรั ฐบาลตํHากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight) และ คาดว่าผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) จะถูกกดดันจากการปรับขึ @นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ในขณะ
ที/ credit spread แคบลงได้ อย่างจํากัด จึงควรให้ นํ @าหนักการลงทุนหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพดี ตํ/ากว่าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight)
สําหรับ High Yield Bonds แม้ มีผลตอบแทนสูงกว่าและcredit spread
กว้ างกว่า แต่ได้ รับผลกระทบจากจากความผันผวนของราคานํ า@ มัน จึง
แนะนํ าลงทุ นในตราสารหนี เ อกชนตํHา กว่ าดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย
(Slightly Underweight)
Commodity – ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 แนะนํ า ลงทุ น นํ า มั น ดิ บ เท่ า ตลาดในเดื อ นสิ ง หาคม (Neutral)
ดอลลาร์ ที/แ ข็ง ค่า และความกัง วลต่อ ปริ ม าณนํ า@ มันในตลาดโลก เปิ ด
โอกาสให้ ราคานํ @ามันซึมตัวลงอย่างต่อเนื/อง โดยปั จจัยที/ควรติดตามคือ
ช่วงเวลาปรั บขึน@ ดอกเบี ย@ ของธนาคารกลางสหรั ฐ ดังนัน@ แนวโน้ มราคา
นํ @ามันดิบในเดือนสิงหาคมจะเคลื/อนไหว Sideway ออกข้ างถึงซึมตัวลง
มากขึ @น
 แนะนําลงทุนทองคําเท่ ากับตลาด (Neutral) SPDR Gold Trust ถื อ
ครองทองคําลดลงสู่ระดับบริ เวณ 680 ตันเป็ นระดับตํ/าสุดในรอบ 5 ปี ที/

ความผั น ผวนมากขึ น@ เนื/ อ งจากใกล้ ช่ ว งเวลาปรั บ ขึ น@ ดอกเบี ย@
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมากขึ @นทุกที โดยช่วงเวลาที/ควรจับ
ตาคือ Jackson hole symposium ในวันที/ 21 สิงหาคม
 REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)

ตลาดคาดว่าการขึ @นดอกเบี @ยของสหรัฐน่าจะเป็ นเดือนกันยายนหรือ
สิ @นปี ซึง/ อาจจะกดดัน REIT อย่างไรก็ตามยอดขายบ้ านมือสองของ
สหรัฐปรับตัวเพิ/มขึ @นในเดือนมิถนุ ายน ทําระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีHยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึHงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึHงเดือนข้ างหน้ า
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-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึHงเดือนข้ างหน้ า
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Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
-4.28% -4.77% -4.45% -1.35% 16.55%
-7.41
-3.75
-1.64
-0.33
0.75
0.00% 1.39% 4.31%
5.89% 25.47%
-3.65% -5.27% -5.76% -5.76% -10.03%

Tactical Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
-3.98% -4.41% -4.09% -0.96% 15.99%
-7.40
-3.65
-1.58
-0.24
0.73
1.30% 1.30% 4.11%
5.85% 24.10%
-3.30% -4.88% -5.42% -5.42% -10.09%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีHสาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เครืH องชีส ภาวะทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2558ทีH
สําคัญปรั บตัวดีขึน การจ้ างงานอยู่ในเกณฑ์ ดี ตลาดทีHอยู่ อาศั ยฟื  นตัว
ในขณะทีH Fed ระบุถงึ โอกาสทีHจะขึน ดอกเบีย ในปี นี 
 ตลาดแรงงานดี ขึ น@ การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเพิ/ ม ขึ น@ 223,000
ตําแหน่ง มากกว่าจํานวนจ้ างงานเฉลี/ย 3 เดือนที/ 221,000 ตําแหน่ง และ
เฉลี/ย 6 เดือนที/ 221,000 ตําแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานลดลงมาที/ 5.3%
ส่วนตําแหน่งงานที/เปิ ดรับสมัครโดยสถานประกอบการ (Job Openings)
เดือนพฤษภาคม 2558 ทรงตัวที/ 5.4 ล้ านตําแหน่ง ซึง/ เป็ นระดับสูงสุด
นับตังแต่
@ เริ/ มมีการเก็บข้ อมูลในปี 2543
 ตลาดที/อยู่อาศัยโดยภาพรวมฟื น@ ตัวต่อเนื/อง จํานวนบ้ านสร้ างใหม่เพิ/มขึ @น
9.8% (mom) จํ านวนขออนุญาตสร้ างบ้ านใหม่เพิ/มขึน@ 7.4% (mom)
และยอดขายบ้ านมือสองเพิ/มขึ @น 3.2% (mom) เป็ น 3 เครื/ องชี @ที/ปรับตัว
ดีก ว่ า ที/ นัก วิเ คราะห์ คาดการณ์ ไ ว้ นอกจากนี ร@ าคาขายบ้ านโดยเฉลี/ ย
เพิ/มขึ @น 6.5% (yoy) เนื/องจากจํานวนบ้ านรอการขาย (Inventory) ลดลง
ซึง/ แนวโน้ มยอดขายบ้ านยังคงมี ทิศทางที/ดีต่อเนื/ องสะท้ อนจากยอดขอ
สินเชื/อบ้ านที/ขยายตัวสูงถึง 16% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อค่อย ๆ เพิ/มขึ @นตามราคาที/อยู่อาศัย โดยอัตราเงินเฟ้อเพิ/มขึ @น
0.3% (yoy) จาก 0.0% (yoy) ในเดื อนก่ อนหน้ า ส่วนอัตราเงิ นเฟ้ อ
พื น@ ฐานไม่ ร วมอาหารและพลัง งานเพิ/ ม ขึน@ 1.8% (yoy) ยัง คงตํ/ า กว่ า
เป้าหมายของนโยบายการเงินที/ 2.0% (yoy)
 ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ แถลงต่อคณะกรรมาธิ การบริ การการเงิน
ประจํ าสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิ การธนาคารประจําวุฒิสภา
ก่ อ นที/ จ ะเข้ า แถลงนโยบายการเงิ นรอบครึ/ ง ปี ต่อ คณะกรรมมาธิ ก าร
ธนาคารประจําวุฒสิ ภา โดยมีเนื @อหาที/ตรงกันและระบุว่า Fed มีแนวโน้ ม
จะปรั บ ขึ น@ อั ต ราดอกเบี ย@ ในปี นี ห@ ากเศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว ดี ต ามที/
คณะกรรมการ Fed คาดการณ์ ไ ว้ (นัก เศรษฐศาสตร์ โดยส่ว นใหญ่
คาดการณ์ว่ามีโอกาสที/จะขึ @นเดือนกันยายน 2558) นอกจากนี @ยังได้ กล่าว
ว่า 1. เศรษฐกิจขยายตัวปานกลางในปี นี @ และเจ้ าหน้ าที/ Fed ส่วนใหญ่
คาดว่ าเศรษฐกิ จจะยังคงขยายตัว ในช่ว งที/ เ หลื อของปี นี @ 2. อัตราการ
ว่างงานจะค่อย ๆ ลดลง และมีสญ
ั ญาณบ่งชี @ว่าค่าจ้ างกํ าลังฟื น@ ตัวขึ @น 3.
ราคานํ @ามันในระดับตํ/าและการจ้ างงานที/เพิ/มขึ @นจะสนับสนุนการใช้ จ่าย
ของผู้บริ โภค 4. การใช้ นโยบายการเงินที/ผ่อนคลายอย่างมากในประเทศ
อื/น ๆ จะช่วยให้ เศรษฐกิ จโลกขยายตัวได้ ดี 5. ปั จจัยเสี/ยงต่อเศรษฐกิ จ
ได้ แก่ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐ และราคานํามันในระดับตํ/า
เศรษฐกิจยูโรโซน : ความไม่ แน่ นอนในการเจรจาขอรั บเงินช่ วยเหลื อ
ของประเทศกรี ซกับเจ้ าหนีก ระทบต่ อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เชืHอมัHนของภาคธุรกิจและครั วเรื อน
 ผลสํ ารวจดัช นี ความเชื/ อ มั/นปรั บลดลง โดยดัชนี ความเชื/ อมั/นผู้บริ โภค
เบื @องต้ นเดือนกรกฎาคม 2558 ลดลง 1.5จุด สู่ -7.1 จุด เป็ นระดับที/ตํ/า
กว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ นอกจากนี @ผลการ
สํารวจ ZEW Economic Sentiment เดือนกรกฎาคม 2558 ลดลงมาที/
ระดับ 42.7 จุด จากเดือ นก่ อ นหน้ าที/ ระดับ 53.7 จุด ซึ/งปั จจัยกระทบ
ได้ แก่ ปั ญหาหนี @กรี ซและความกังวลต่อตลาดหุ้นจีน
4 สิงหาคม 2558

 แม้ ว่ าประชาชนกรี ก จะลงมติไ ม่รั บมาตรการรั ดเข็ มขัดจากเจ้ า หนี @ แต่
รั ฐ บาลยัง คงต้ อ งยอมรั บ เงื/ อ นไขที/ เ ข้ ม งวดจากเจ้ า หนี เ@ พื/ อ ขอรั บ เงิ น
ช่วยเหลือรอบที/ 3 จํานวน 8.6 หมื/นล้ านยูโร ระยะเวลา 3 ปี ซึง/ ทังเจ้
@ าหนี @
และลูกหนี @จะต้ องได้ ข้อสรุ ปภายในวันที/ 13 สิงหาคม 2558 ก่อนที/จะต้ อง
ชําระหนี @จํานวน 3.2 พันล้ านยูโรให้ แก่ ECB
 อย่างไรก็ ตาม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ/มวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉิ น
(Emergency Liquidity Assistance : ELA) ให้ แก่ธนาคารของกรี ซอีก
900 ล้ านยูโร และ European Union อนุมตั เิ งินกู้ระยะสัน@ (Bridge loan)
7 พัน ล้ า นยู โ ร จากกลไกรั ก ษาเสถี ย รภาพการเงิ น ยุโ รป (European
Stability Mechanism Fund - ESMF) ให้ แก่กรี ซ เพื/อให้ กรี ซสามารถ
ชํ า ระคืนเงิ นกู้ใ ห้ แ ก่ ECB ในวันที/ 20 กรกฎาคม 2558 จํ า นวน 4.2
พันล้ านยูโร และหนี @ที/ค้างชําระ IMF จํานวน 2.05 พันล้ านยูโร
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี @ยไว้ ที/ระดับ
0.05% ต่อปี และคงอัตราดอกเบี @ยเงินฝากที/ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้ ECB
ที/ -0.2% ต่อปี โดยที/ ECB ยังคงยืนยันว่า จะดําเนินมาตรการ QE ไป
จนถึงอย่างน้ อยเดือนกันยายน 2559 และยังคงมัน/ ใจว่า การฟื น@ ตัวของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะเป็ นไปตามเป้าหมายที/ ECB คาดไว้
เศรษฐกิ จ ญีH ปุ่ น : ผลสํ ารวจความเชืH อมัH นของผู้ ป ระกอบการมี ความ
มัHนใจทีHดีในระยะ 3 เดือนข้ างหน้ า ในขณะทีHธนาคารกลางญีHปุ่นมีความ
มัHนใจต่ อแนวโน้ มเงินเฟ้อในระยะข้ างหน้ า
 ผลสํารวจ Tankan ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ระบุ
ว่า ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและนอกภาคอุตสาหกรรมทังขนาด
@
เล็ก ถึ ง กลางและขนาดใหญ่ มี ค วามมั/นใจในการประกอบธุ ร กิ จ ที/ ไ ม่
แตกต่างจากเดิมที/ระดับดัชนี 7.0 จุด ในปั จจุบนั
 ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและนอกภาคอุตสาหกรรมทังขนาด
@
เล็กถึงกลางและขนาดใหญ่ มีความมัน/ ใจเพิ/มขึ @นต่อการประกอบธุรกิจใน
อี ก 3 เดื อนข้ า งหน้ า โดยระดับ ดัช นี เ พิ/ม ขึน@ มาที/ 7.0 จุด จาก 3 เดือ น
ก่อนที/ระดับ 5.0 จุด
 ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและนอกภาคอุตสาหกรรมทังขนาด
@
เล็ ก ถึ ง กลางและขนาดใหญ่ มี แ ผนที/ จ ะเพิ/ ม การลงทุ น ในเครื/ อ งมื อ
เครื/ องจักร (สินค้ า ทุน) 3.4% (yoy)จากการสํารวจใน 3 เดือนก่ อนที/ 5.0% (yoy) ซึ/ ง บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ทัง@ ภาคอุ ต สาหกรรมและนอก
ภาคอุ ต สาหกรรมมี แ ผนที/ จ ะลงทุน เพิ/ ม ขึ น@ 9.3% (yoy) ในปี บัญ ชี
2558/2558 ซึง/ เป็ นระดับเพิ/มขึ @นมากสุดในรอบ 10 ปี
 บริ ษัทญี/ปนคาดการณ์
ุ่
ภาวะเงินเฟ้อในระดับที/แทบจะไม่เปลี/ยนแปลงไป
จากผลสํารวจครัง@ ก่อน และอาจเป็ นเครื/ องบ่งชี @ว่าอัตราเงินเฟ้อของญี/ ปนุ่
อาจจะปรับขึ @นในระดับที/ไม่รวดเร็ วตามที/ธนาคารกลางญี/ปนคาดไว้
ุ่
 ผู้ว่าการธนาคารกลางญี/ ปนุ่ (BOJ) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่ งตัวขึ @นใน
อีกไม่กี/เดือนข้ างหน้ า และจะบรรลุเป้าหมายที/ 2% ในช่วงไตรมาส 1 ปี
2559 เนื/ อ งจากค่ า จ้ า งจะเพิ/ ม ขึ น@ และราคานํ า@ มัน เริ/ ม ปรั บ ตัว ดี ขึ น@
นอกจากนี @ ยังระบุว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ/มเติมไม่มีความ
จําเป็ นเพราะเศรษฐกิจมีแนวโน้ มฟื น@ ตัวได้ ตอ่ เนื/อง
หน้ า 3
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีHสาํ คัญ
 การประชุมธนาคารกลางญี/ปนวั
ุ่ นที/ 14-15 มิถุนายน 2558 คงเป้าหมาย
การเพิ/มปริ มาณเงินปี ละ 80 ล้ านล้ านเยน เป็ น 355 ล้ านล้ านเยน โดย
ล่าสุดปริ มาณเงินเพิ/มขึ @นเป็ น 325.0 ล้ านล้ านเยน ณ สิ @นเดือนมิถุนายน
2558 เพิ/มขึ @น 17.66 ล้ านล้ านเยน
เศรษฐกิจจี น : เครืH องชี ภ าวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2558 และไตร
มาส 2 ปี 2558 ออกมาดีกว่ าทีHนันักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ อย่ างไรก็ตาม
ยังมีความกังวลว่ าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มชะลอตัวลง
 เศรษฐกิ จจีนไตรมาส 2 ปี 2558 ขยายตัว 7.0%
% (yoy)
(
ทรงตัวจากไตร
มาสก่ อนหน้ า ได้ ประโยชน์ จากการดํ
การดํ าเนินมาตรการด้ านการคลังและ
การเงินที/ผ่อนคลาย
 เครื/ อ งชี ภ@ าวะเศรษฐกิ จ รายเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 ปรั บ ตัว ดี ขึ น@ เมื/ อ
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลเดือนพฤษภาคม 2558 และดีกว่าการคาดการณ์
ของนัก เศรษฐศาสตร์ โ ดยส่ ว นใหญ่ โดยผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม
ขยายตัว 6.8% (yoy) จาก 6.1% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า ยอดค้ าปลีก
ขยายตัว 10.6% (yoy) จาก 10.1% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า นอกจากนี @
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 6 เดือนแรกขยายตัว 11.4% (yoy) ซึง/
การลงทุนโดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในโครงสร้ างพื @นฐานและการบูรณะ
ซ่อมสร้ างในตัวเมืองจากโครงการของรัฐบาลกลางเป็ นหลัก
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าขยายตัว 2.8% (yoy) ดีกว่าการคาดการณ์ของนัก
เศรษฐศาสตร์ แต่มลู ค่าการนําเข้ าสินค้ ายังหดตัวที/ -6.1% (yoy) ผลของ
มูลค่าการส่ง ออกสินค้ าที/ลดลงน้ อยกว่ ามูลการนํ าเข้ าทํา ให้ ดุลการค้ า
เกินดุลต่อเนื/อง จึงเป็ นแรงขับเคลื/อนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง
ไตรมาส 2 ปี 2558
 รัฐบาลยังคงดําเนินมาตรการเพื/อสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านช่องทางกระตุ
งท
้น
การส่ ง ออกสิ น ค้ า โดยมี แ ผนให้ ธ นาคารกลางจี น ขยายกรอบอั ต รา
แลกเปลี/ยนให้ กว้ างขึ @นจากเดิม +/- 2% ต่อวัน ทังนี
@ @ ยังไม่มีรายละเอียดที/
แน่ชดั ว่ากรอบจะขยายไปที/ระดับใด ซึง/ มาตรการดังกล่าวเป็ นสัญญาณ
ว่ารัฐบาลต้ องการที/จะปล่อยค่าเงินหยวนให้ อ่อนค่าเมื/อเปรี ยบเทียบกับ
สกุลดอลลาร์ สหรั ฐ เพื/ อรั กษาความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาใน
ตลาดส่งออก
 อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ/มขึ @นจากราคาหมู ซึง/ อัตราเงินเฟ้อทัว/ ไปขยายตัว
1.4% (yoy) จาก 1.2% (yoy) ในเดือนพฤษภาคม 2558 แต่ดชั นีราคา
ผู้ผลิตยังไม่สร้ างแรงกดดันต่อเนื/องไปยังราคาผู้บริ โภค เพราะดัชนีราคา
ผู้ผลิตยังคงหดตัวที/ -4.8% (yoy) ซึง/ เป็ นการลดลงติดต่อกันมาเป็ นเวลาปี
กว่า
เศรษฐกิจไทย : กิจกรรมทางเศรษฐกิจยั งคงอ่ อนแอ โดยเฉพาะภาค
การส่ งออกสินค้ า ในขณะทีHหน่ วยงานต่ าง ๆ ปรั บลดคาดการณ์ อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2558

4 สิงหาคม 2558

 มูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัว -7.9%
% (yoy)
( ตํ/ากว่าเดือนก่อนและตํ/ากว่า
การคาดการณ์ ข องนักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการ
ส่งออกสินค้ าในหมวดยานพาหนะและส่วนประกอบ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
และเครื/ องใช้ ไฟฟ้า ส่วนมูลค่าการนํ าเข้ าหดตัวน้ อยลงที/ -0.2% (yoy)
เป็ นผลจากการนํนําเข้ าสินค้ าทุนที/กลับมาขยายตัวอีกครัง@
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) เดิอ นมิถุนายน 2558 หดตัว -8.1%
(yoy) ลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที/ 4 และ ลดลงมากกว่าเดือนก่อนหน้ าที/
-7.6% (yoy) เป็ นการหดตั ว ที/ ม ากกว่ า การคาดการณ์ ข องนั ก
เศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ มีผลต่อเนื/องไปยังอัตราการใช้ กําลังการผลิต
เพียง 56.6% อุตสาหกรรมที/มีผลผลิตลดลง ได้ แก่ ยานยนต์และแผงวงจร
ไฟฟ้า สอดคล้ องกับการส่งออกสินค้ าที/ลดลง ในขณะที/อุตสาหกรรมการ
ผลิตปิ โตรเลียม และการผลิตเครื/ องใช้ ไฟฟ้าปรับตัวดีขึ @น
 คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์ การ
ส่งออกไทยในปี 2558 เป็ นหดตัว -2.0% (yoy) จากเดิมที/ คาดว่ าจะ
ขยายตัวไม่ถึง 1.0% (yoy) พร้ อมกับปรับลดคาดการณ์ การขยายตัวของ
เศรษฐกิ จไทยปี 2558 เหลือ 3.0%
% (yoy)
(
จากคาดการณ์ เดิมที/ 3.5%
(yoy)
 สํ า นัก เศรษฐกิ จ การคลัง ปรั บ ลดคาดการณ์ อัต ราการขยายตัว ทาง
ทา
เศรษฐกิจปี 2558 มาที/ 3.0% (yoy)
yoy) หรื ออยู่ในช่วง 2.5-3.5% (yoy) จาก
คาดการณ์ เดิมที/ 3.7% (yoy) เนื/ อ งจากภาคการส่ง ออกสินค้ าหดตัว
มากกว่าที/คาด โดยคาดกว่าการส่งออกปี นี @จะหดตัว -4% (yoy) จากเดิม
ที/คาดการณ์ไว้ ว่าจะขยายตัว 0.2%
% (yoy)
(
ส่วนปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ได้ แก่ จํานวนนักท่องเที/ยว อีกทังนโยบายเร่
@
งรัดการเบิกจ่ายทังส่
@ วนของ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2558
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศ
ของประเทศญี/ ปนุ่ (BOJ) ในวันที/ 6-7 สิงหาคม
คาดว่าจะคงดอกเบี @ยไว้ ที/ระดับ 0.0--0.1% ต่อปี และคงเป้าหมายฐานเงิน
เพิ/มขึ @น 80 ล้ านล้ านเยน
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2558 ของกลุม่ ยูโรโซนและญี/ปนุ่

ที/มา : Bloomberg
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที/ 5 สิงหาคม 2558
คาดว่าจะคงดอกเบี @ยนโยบายไว้ ที/ระดับ 1.50% ต่อปี
 วันที/ 17 สิงหาคม 2558 จะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี
2558 ซึง/ นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะขยายตัว
ระหว่าง 3.0-3.3% (yoy) จากไตรมาสแรกของปี 2558 ที/ขยายตัว
3.0% (yoy)
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อนกรกฎาคม เป็ นเดื อนทีH ต ลาดหุ้ นไทยปรั บ ตั วลงตลอดทั ง เดื อน
โดยปรั บตัวปิ ดทีH 1,412.55 หรื อลดลงประมาณ 6.11% (92.00 จุ ด )
เทียบกั บเดือนทีHผ่านมา โดยมีปัจจั ยภายในและภายนอก ทีHสําคัญ
ดังต่ อไปนี 
 ดัช นี ป รั บ ตัว ลงในสัป ดาห์ แ รกตามราคาหุ้น กลุ่ม ธนาคาร หลัง จาก
นักวิเคราะห์ตา่ งทยอยปรับลดประมาณการลงจากแนวโน้ มการตังสํ
@ ารอง
ที/สงู ขึ @น
 ราคานํ @ามันร่ วงแรงสู่ระดับตํ/าสุดในรอบ 4 เดือน จากปั จจัยความไม่สงบ
ในกรี ซ และความวิตกกังวลต่ออุปทานส่วนเกิน หลังอิหร่ านบรรลุข้อตกลง
นิวเคลียร์ กบั ทางประเทศมหาอํานาจ
 นาง Janet Yellen ให้ การต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ว่า Fed มีแนวโน้ มที/จะปรับ
ขึ @นดอกเบี @ยในปี นี @เช่นเดิม ซึง/ ทําให้ เงิน USD ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื/อง
และเป็ นปั จจัยดึงดูด Fund flow ให้ ไหลกลับไปยังสหรัฐฯ
 การแข็งค่าของเงิน USD ยังทําให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงสู่ระดับ
ตํ/าสุดในรอบ 13 ปี
 กรี ซสามารถจ่ายชําระหนี @รวมมูลค่าเงินต้ นและดอกเบี @ยกว่า 6,800 ล้ านยู
โร ซึง/ เป็ นการจ่ายคืนเจ้ าหนี @ทัง@ ECB, IMF, และธนาคารกลางกรี ซ
 ดัชนีปรับตัวลงรุ นแรงในช่วงปลายเดือน หลังการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้ มที/
จะถูกเลื/อนออกไปเป็ นปี หน้ า และตัวเลขการส่งออกที/ออกมาไม่ดีกว่ า
คาดการณ์
 การปรับฐานของหุ้นจีนตลอดทังเดื
@ อนถือเป็ น Sentiment เชิงลบต่อตลาด
หุ้นประเทศเกิดใหม่
 กลุม่ โรงพยาบาลเป็ นกลุม่ ที/ปรับตัวได้ ดีที/สดุ ในเดือนนี @ เนื/องจากเป็ นกลุ่ม
defensive
 ส่วนกลุม่ ที/มีการปรับตัวลงมากทีส/ ดุ ได้ แก่ กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ หลังตัวเลข
ส่งออกออกมายํ/าแย่
Sector Performance - MTD
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As of 27 July 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกรกฎาคม
 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรับตัวลดลง 5.68% ในขณะ
ที/ SET50 Index ปรับตัวลง 7.48%
 Sector ที/มี performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 7 เดือนแรก
ได้ แ ก่ หมวดการแพทย์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดวัสดุก่ อ สร้ าง หมวด
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
หมวดพลังงาน และหมวดพาณิชย์

4 สิงหาคม 2558

 สําหรั บ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 7
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดธนาคาร หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดสื/อและ
สิ/งพิมพ์ หมวดอาหารและเครื/ องดื/ม หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร
Sector Performance - YTD
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนสิงหาคม
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,380-1,450
จุด โดยปั จจัยเสี/ยงที/สําคัญ ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทย และปั จจัยหนุนที/สําคัญ
ได้ แก่ การปรับคณะรัฐมนตรี ทางด้ านเศรษฐกิจในทิศทางที/เป็ นบวก และFund
Flow ที/มีโอกาสไหลออกจากตลาดตราสารหนี @สหรัฐฯ ทังนี
@ @ประเด็นที/น่าจะมี
บทบาทต่อภาวะการลงทุนในเดือนสิงหาคม มีดงั นี @
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางญี/ ปนุ่ (BoJ) ในวันที/ 6-7 สิงหาคม คาด
ว่าจะไม่มีการเปลี/ยนแปลงทางนโยบายใดที/สําคัญ หลังช่วงที/ผ่าน
มา นาย Haruhiko Kuroda ประธาน BoJ ได้ กล่าวว่าระดับค่าเงิน
เยนที/ 125 เยนต่อดอลลาร์ ถือเป็ นระดับที/อ่อนค่าเกินไปแล้ ว
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ในวันที/
5 สิงหาคม คาดกนง.จะมี มติคงดอกเบี ย@ ไว้ ที/ 1.5% เนื/องจาก
ค่าเงินบาทที/อ่อนค่ามากเกินไปแล้ ว
 พัฒนาการที/ดีขึน@ ของกรี ซ หลัง ชํ า ระหนี ใ@ ห้ กับ เจ้ า หนี ไ@ ด้ สํา เร็ จ แต่ต้อ ง
ติดตามต่อว่าจะได้ รับเงินช่วยเหลือมูลค่ากว่า 8 หมื/นล้ านยูโร ในวันที/ 20
สิงหาคมซึง/ ต้ องชําระหนี @ ECB กว่า 3,200 ล้ านยูโร
 การปรับตัวแข็งค่าของเงิน USD เทียบกับเงินสกุลหลักอื/นๆ ซึง/ มีผลต่อ
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทวั/ โลก
 การปรั บฐานของตลาดหุ้นจีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้ าน
การเงินของจีน
 การประกาศผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนในช่วงครึ/งแรกของปี
 การปรั บคณะรั ฐมนตรี มีผลต่อความเชื/ อมั/นต่อ การบริ โภค รวมทังการ
@
ลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน
 Valuation ของ SET Index ซื @อขายที/ระดับ P/E 2558 ที/ระดับ 14.5x หรื อ
P/E 2559 ที/ ระดับ 12.8x ซึ/งใกล้ เคียงกับค่าเฉลี/ยระยะยาวในอดี ต
รวมทัง@ EPS growth ปี 2558 ที/ระดับประมาณ 14-16%
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
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อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตรไทยในเดื อ นกรกฎาคมปรั บ ลดลง (Bull
Flattening) โดยพันธบัตรระยะสัน@ (0-2 ปี ) ปรั บลดลงเล็กน้ อยใกล้ เคียงกับ
ดอกเบี @ยนโยบาย ที/ 1.50 % ขณะที/พนั ธบัตรระยะยาวตังแต่
@ 3 ปี ขึ @นไป ปรับ
ลดลงมากกว่า ในทิศทางเดียวกันกับยิวด์พันธบัตรสหรัฐ (UST) ที/มีแรงซื @อ
สินทรัพย์ปลอดภัยจากประเด็นหนี @กรี ซและความผันผวนในตลาดหุ้นจีน โดย
UST ลดลงเกื อบ 30 bps จาก 2.47% มาอยู่ที/ระดับ 2.20 % ส่งผลให้ ความ
ชัน 2-10 ปี ลดลงแตะระดับ 130 bps โดยมีปัจจัยหลักๆมาจาก
 ตลาดกลับเข้ าสู่ Risk –off sentiment จากประเด็นหนี @กรี ซและการปรับ
ลดลงอย่างรุ นแรงของตลาดหุ้นจีน ทําให้ มีแรงซื @อสินทรัพย์ปลอดภัยเช่น
พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้ น (+)
 การส่งสัญญาณว่าจะขึน@ ดอกเบี ย@ อย่างช้ า ๆ ภายในปี นี @ (Normalizing
mode) ซึง/ dovish มากกว่าตลาดที/คาดว่า FED จะปรับขึ @นดอกเบี @ยเร็ ว
และต่อเนื/อง (Tightening Mode) ทําให้ มีแรงซื @อกลับเข้ ามาหลังจากแรง
ขายอย่างหนักใน 2 เดือนที/ผ่านมา (+)
 ตัวเลขเศรษฐกิจที/ชี @ให้ ว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟืน@ ตัวอย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่า
จะเป็ นตัวเลขการส่งออก การผลิต ความเชื/อมัน/ ทางธุรกิจ ที/ยงั ติดลบหรื อ
น้ อยกว่าที/ตลาดคาดทําให้ มีแรงซื @อพันธบัตรกลับเข้ ามา โดยตลาดเริ/ ม
กลับ มาพูดถึ งการปรั บลดดอกเบี ย@ นโยบายทํา ให้ พันธบัตรกลุ่ม 1-2 ปี
กลับมาซื @อขายตํ/ากว่า Policy rate อีกครัง@ โดยYield curve มีโอกาสอยู่
ระดับตํ/าต่อไปจนกระทัง/ ถึงการประชุมกนง. (+)
 แรงกดดันอัตราเงินเฟ้อที/อยู่ระดับตํ/าการปรับตัวลดลงอย่างมากของราคา
พลังงานโลกหลังจากสหรัฐฯและอิหร่ านเตรี ยมเซ็นสัญญายกเลิกการควํ/า
บาตร
 การกลับเข้ าซื @อพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติและพอร์ ตธนาคารของผู้ค้า
ตราสาร(Interbank Trader) สะท้ อนจาก Bid-to-Coverageในระดับสูง
จากการประมูลพันธบัตร LB206A ที/เป็ น Benchmark 5 ปี ตัวใหม่ ที/
2.99 เท่า และ BOT187A ที/ 2.47 เท่า (+)
 อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าอย่างรวดเร็ วของค่าเงินบาทในช่วงปลายเดือน
ทําให้ เพิ/มแรงกดดันที/นกั ลงทุนต่างชาติอาจเทขายตราสารหนี @ไทยเพิม/ เติม
ได้ จึงเป็ นการจํ ากัดการปรับตัวลดลงของตราสารหนี @ระยะกลางถึงยาว
ไทย ไม่ให้ ปรับตัวลดลงมากนัก แม้ ตวั เลขเศรษฐกิ จไทยยังส่งสัญญาณ
อ่อนแอต่อเนื/องก็ตาม
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Slightly Overweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
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 ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศส่วนใหญ่เริ/ มสะท้ อนถึงการทยอยฟื น@ ตัวทาง
เศรษฐกิ จ อย่ า งต่อ เนื/ อ ง ภายหลัง การดํ า เนิ นนโยบายผ่ อ นคลายทาง
การเงิ นหรื อ การคลัง ของบรรดาประเทศต่า งๆ จึง เอื อ@ ต่อ การดํ า เนิ น
นโยบายการเงินทีผ/ ่อนคลายลดน้ อยลง (-)
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที/รายงานออกมาล้ วนแต่สนับสนุนโอกาสการปรับ
อัตราดอกเบี ย@ นโยบายสหรัฐฯในช่วงครึ/ งหลังของปี และด้ วยระยะเวลา
การปรั บขึ @นดอกเบี @ยนโยบายสหรั ฐฯที/ใกล้ เข้ ามาอาจเพิ/มความผันผวน
ให้ แก่ตลาดเงินทัว/ โลก (-)
 ความผันผวนของราคานํ @ามัน (+)
 ความผัน ผวนของตลาดเงิ น ตลาดทุน อัน จะเกิ ด จากสถานการณ์ ใ น
ประเทศจีน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 ตลาดตราสารหนี @ไทยอาจถูกกดดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และ การปรับสถานะกองทุนเพื/อ
รองรับการปรับขึ @นดอกเบี @ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (-)
 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที/ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น@ ตัวที/แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ และการคาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาดถึงโอกาสการปรับลด
ดอกเบี @ยนโยบายอีก 1 ครัง@ ในอนาคต (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
ปั จจัยภายในประเทศ
 ด้ ว ยปั ญ หาอัตราดอกเบี ย@ เงินฝากลดลงจากการชะลอเป้ าสินเชื/ อ ของ
ธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี @ภาครัฐทรงตัวในระดับ
ตํ/า นักลงทุนมีแนวโน้ มแสวงหาอัตราผลตอบแทนที/สงู ขึ @นผ่านตลาดหุ้นกู้
เป็ นผลให้ credit spread มีแนวโน้ มแคบลงต่อเนื/อง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
ปั จและกองทุ
จัยบวก นรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 อัตราดอกเบี @ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับตํ/า โดยอัตราดอกเบี @ยนโยบายปั จจุบนั
ที/ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อย
ละ 2.16 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง และ ECB อัดฉี ดเม็ดเงินเข้ าสู่ระบบ
ด้ วยการเข้ าซื @อพันธบัตร และตราสารหนี @ ด้ วยวงเงินประมาณ 6 หมื/นล้ าน
ยูโรต่อเดือน ตังแต่
@ เดือนมีนาคม 2558 จนสิ @นสุดในเดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อ 7 เดือนแรกทีต/ ดิ ลบ จากราคานํ @ามันที/ปรับตัวลดลงต่อเนื/อง
และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี @ยนโยบายของ ธปท. หากการฟื น@ ตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศตํ/ากว่าคาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุน
ในสินทรัพย์ที/อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจมากขึ @น
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
@
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื @นฐานที/เพิ/ม
สูงขึ @นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที/เพิ/มสูงขึ @น
 ค่าเงินบาทที/มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนฯที/อ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral
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ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกรกฎาคมปรับตัว
ลดลงเล็กน้ อยจากช่วงท้ ายเดือนมิถุนายน ร้ อยละ 0.2 ปั จจัยที/สําคัญใน
เดื อ นกรกฎาคม ได้ แ ก่ ผลของการทํ า ประชามติ ใ นกรี ซ ที/ ไ ม่ ต้อ งการ
รัดเข็มขัด แต่ภายหลังจากที/นายก รมต. Tsipras ได้ ยื/นข้ อเสนอต่อ EU
นัน@ กลุม่ ประเทศ EU ได้ ทําการเจรจาข้ อเสนอใหม่ หากกรี ซไม่ปฏิบตั ิตาม
อาจต้ องออกจากการเป็ นสมาชิกในกลุ่ม ทําให้ กรี ซต้ องทําการรัดเข็มขัด
และนําหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจต่างๆมาคํ/าประกันแลกกับเงินช่วยเหลือ
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 6.4 Underperform ตลาด
หุ้นพัฒนาแล้ วที/ปรับตัวเพิ/มขึ @นร้ อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุมาจากที/ Fed ให้
ความเห็นถึงโอกาสในการขึน@ อัตราดอกเบี ย@ ที/มีมากขึน@ และสินค้ าโภค
ภัณฑ์ที/ปรับตัวลดลงรุ นแรง
 สําหรับตราสารทุนจี น ดัชนี CSI300 ได้ ปรั บตัวลดลงประมาณร้ อย 6.6
จากท้ า ยเดื อ นมิ ถุนายน สาเหตุหลัก มาจากการที/ มี ก ารเทขายหุ้นจี น
ออกมาอย่างมี นยั สําคัญ หลังจากหุ้นจีน (CSI300) ได้ ปรับตัวสูงขึ @นมา
มากในช่วง 1 ปี ที/ผ่านมา ส่งผลให้ มีการใช้ Margin Trade ในปริ มาณที/สงู
เมื/อตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญในช่วงเดือนมิถุนายน และ
กรกฎาคม 2558 ทําให้ นกั ลงทุนจํานวนมากถูกเรี ยก Margin ในระดับที/
สูง เป็ นแรงผลักดันให้ ราคาหุ้นในประเทศจีนปรับลดลงอย่างมีนยั คัญ

แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนสิงหาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี @ยระยะสันที
@ /ยงั อยู่ในระดับ
ตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื @น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที/ พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี/ย 5 ปี ที/ผ่านมา (-)
 ความเสี/ยงเกี/ ยวกับการขึน@ อัตราดอกเบี ย@ ระยะสันของ
@
Fed อาจทําให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง@ (-)
 ความเสี/ยงเกี/ยวฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน อาจส่งผลเชิงลบกับเศรษฐกิจจีน
และเศรษฐกิจโลก (-)
 ความเสี/ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี/ยง Greece Exit (-)
 แนะนํ า คงนํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ
Developed market และ Emerging market เนื/องจากความเสี/ยงระยะ
สันมี
@ การปรับตัวลดลงหลังจากที/กรี ซสามารถบรรลุข้อตกลงการรัดเข็มขัด
ได้ อย่ า งไรก็ ต ามตลาดยัง มี ปั จ จัย กดดัน ที/ สํ า คัญ ได้ แ ก่ ก ารขึ น@ อัต รา
ดอกเบี @ยระยะสัน@ ซึง/ Yellen ประธาน Fed ให้ ความเห็นว่าจะปรับอัตรา
ดอกเบี @ยเพิ/มขึ @นในช่วงครึ/งหลังปี 2558

 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี @ยระดับตํ/าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี/ ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที/ สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี/ ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที/ฟืน@ ตัว
 ราคาสิ นทรั พ ย์ เ สี/ ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที/ จ ะผัน ผวนในช่ ว งท้ า ยปี 2558
เนื/องจากเศรษฐกิจที/เริ/ มฟื น@ ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที/
จะปรับอัตราดอกเบี @ยระยะสันมากขึ
@
น@ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิ จทัว/ โลกที/
ยังไม่แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี @ย
ในระดับตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินแบบพิเศษ QE
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4 สิงหาคม 2558

ภาวะตลาด REITs เดือนกรกฎาคม
 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs เดือนกรกฎาคมโดยรวมปรับตัวขึ @น
Dowjones Global REITs ปรับตัวขึ @น 3.51% รวมทัง@ REIT Europe และ
REIT North America ปรับตัวขึ @น 4.08% และ 3.91% ตามลําดับ ขณะที/
REIT Asia ลบ -1.81% เนื/องจากตลาดหุ้นจีนที/ผนั ผวนโดยยอดขายบ้ าน
มือสองของสหรัฐปรับตัวเพิ/มขึ @นในเดือนมิถุนายน ทําระดับสูงสุดในรอบ
8 ปี เนื/องจากโมเมนตัมในตลาดที/อยู่อาศัยเร่ งตัวขึ @นก่อนที/ธนาคารกลาง
สหรั ฐจะปรั บขึน@ ดอกเบี @ยในอนาคตซึ/งจะทําให้ ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึน@ ใน
อนาคตเช่นกัน โดยการขึน@ ดอกเบี @ยของธนาคารกลางสหรั ฐได้ รับการ
สนับสนุนจากตลาดแรงงานสหรัฐที/มีพฒ
ั นาการที/ดีขึ @นตามลําดับ
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนสิงหาคม

0.6%

North America

EM Latin

ตลาด REITs

-6.4%
-9.54%
-8%

-3%

3%

 ปั จจัยที/ควรจับตา 1) แนวโน้ มเศรษฐกิจโลก รวมทังจี
@ นในครึ/งปี หลัง 2558
2) ช่วงเวลาการปรับขึ @นดอกเบี @ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปี 2558
และขนาดของการปรับขึ @นดอกเบี @ย โดยมีเหตุการณ์ที/ควรจับตาคือ การ
ประชุมเศรษฐกิจทัว/ ทุกมุมโลกใน Jackson Hole Symposium ในเดือน
สิงหาคม ก่อนจะประชุม FOMC ในเดือนกันยายน แนวโน้ มการลงทุนใน
ตลาด REITโดยรวม เราให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง -12.3% โดยปรับตัว
ลงทั ง@ ราคาพลัง งาน สิ น ค้ าโลหะอุ ต สาหกรรม โลหะมี ค่ า ทองคํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสินค้ าทางการเกษตร โดยนํ @ามันลดลงมากที/สดุ
-19.1%
 ทิศทางดอลลาร์ จากที/ยืดเยื อ@ อยู่สกั พักกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ วทันที
เมื/ อ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ส่งสัญญาณปรับขึน@ ดอกเบี ย@
นโยบายจากที/ดํารงดอกเบี @ยตํ/าใกล้ ศนู ย์มาตังแต่
@ ปี 2549 เนื/องจากข้ อมูล
เศรษฐกิ จ ทยอยส่ง สัญญาณบวกและการจ้ า งงานมี การพัฒนาที/ ดีขึน@
ตามลําดับ รวมทังการชะลอตั
@
วทางเศรษฐกิจจีน ซึง/ เป็ นผู้บริ โภครายใหญ่
ที/สดุ ของโลก มีจํานวนสต็อกสินค้ าโลหะในโกดังที/เก็บข้ อมูลโดย London
Metal Exchange มากกว่าเท่าตัวในปี ก่อน
 ตลาดนํ @ามันผลตอบแทนติดลบมากที/สดุ เทียบกับดัชนีอ้างอิง ท่ามกลาง
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ที/ยํ/าแย่ในเดือนกรกฎาคม รวมทังการเพิ
@
/มขึ @น
ของสต็อกนํ @ามันดิบสหรัฐอย่างที/ตลาดไม่ได้ คาดหวังไว้ โดยราคานํ @ามัน
ปรับตัวลดลงเกือย 20% ในช่วง 1-2 เดือนที/ผ่านมา ท่ามกลางสัญญาณ
นํ า@ มั น ในตลาดโลกที/ ล้ น ระบบและจํ า นวนแท่ น ขุ ด เจาะและสต็ อ ก
นํ @ามันดิบส่งสัญญาณเชิงลบ
 สินทรั พ ย์ ประเภททองคําที/ นัก ลงทุนมองเป็ นสินทรั พ ย์ ป ลอดภัย (Safe
Heaven Asset) ปรับตัวลงอย่างหนักเช่นกันในเดือนกรกฎาคม โดยที/
ราคาทองคํา Spot ลดลง มายืนบริ เวณ 1,080-1,100 เหรี ยญต่อออนซ์
เนื/องจาก นาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณ Hawkish มากกว่าที/คาดโดย
ประธานธนาคารกลางสหรัฐเตรี ยมปรับขึ @นดอกเบี @ยนโยบายในช่วงที/เวลา
ที/เหลือของปี 2558 ซึง/ นักวิเคราะห์ในตลาดร้ อยละ 75 คาดว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐจะปรับขึ @นดอกเบี @ยในเดือนกันยายน ส่วน ร้ อยละ 20 คาดว่า
ธนาคารกลางสหรั ฐจะปรั บขึน@ ดอกเบี ย@ ในเดือ นธันวาคม 2558 และที/
เหลือคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ @นดอกเบี @ยในช่วงต้ นปี ถัดไป
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม
 ประเด็นที/ควรติดตามคือที/ควรติดตามคือ ช่วงเวลาปรับขึ @นดอกเบี ย@ โดย
ธนาคารกลางสหรั ฐ ในปี 2558 เป็ นสํ า คัญ และการชะลอตัว ของ
เศรษฐกิจจีน (Neutral)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนกรกฎาคม
 ราคานํ @ามันปรับตัวลง -19% โดยที/ประเด็นสถานการณ์ หนี @กรี ซ ตลาดหุ้น
จีนที/ผนั ผวน และอิหร่ าน และสหประชาติชาติ (UN) ได้ บรรลุข้อตกลงใน
การหยุดพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้ สําเร็ จ ณ วันที/ 14 ก.ค. 58
ที/ผ่านมา ซึง/ ได้ ทําให้ ตลาดกังวลถึงการยกเลิกการควํ/าบาตร และปริ มาณ
นํ @ามันดิบที/จะเข้ ามาในตลาด ซึง/ อาจสูงถึง 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
 กลุ่มโอเปก แสดงความคิดเห็นว่าราคานํ @ามันดิบที/ลดลงในช่วงนี @จะเป็ น
เพียงแค่ช่วงเวลาระยะสันเท่
@ านัน@ มองว่าอุปสงค์จะฟื น@ ตัวในอีกไม่ช้าและ
จะปรับตัวดีกว่าในครึ/งปี แรก 2558 โดยกลุ่มโอเปกยืนยันว่าราคาที/ลดลง
ช่วงนี @จะไม่กระทบต่อการผลิตและการส่งออกนํ า@ มันดิบจากกลุ่มโอเปก
อย่ า งแน่ นอน ซึ/ง กลุ่ม โอเปกไม่ มี แ ผนการที/ จ ะปรั บ ลดกํ า ลัง การผลิ ต
4 สิงหาคม 2558

พร้ อมยืนยันรักษาส่วนแบ่งการตลาดต่อไป และได้ กล่าวเพิ/มเติมอีกว่าจะ
ไม่ มี ก ารนัดประชุม เพิ/ ม เติม จนกว่ า จะถึ ง การประชุม อี ก ครั ง@ ในวันที/ 4
ธันวาคม
 EIA เปิ ดเผยรายงานประจําสัปดาห์สิ @นสุดวันที/ 17 กรกฎาคม ว่าตัวเลข
ปริ มาณนํ @ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับเพิ/มขึ @น 2.5 ล้ านบาร์ เรล ไปอยู่ที/
ระดับ 463.89 ล้ า นบาร์ เ รล ซึ/ง เป็ นระดับ ที/ ส วนทางกับ ที/ นัก วิ เ คราะห์
คาดการณ์ ไ ว้ ว่า จะลดลงมากถึ ง 2.3 ล้ า นบาร์ เ รล โดยตัว เลขปริ ม าณ
นํ @ามันดิบคงคลังที/สงู ขึ @นมากนี @เป็ นผลมาจากการปรับเพิ/มขึ @นของตัวเลข
การนํ าเข้ านํ า@ มันดิบ ไปอยู่ที/ประมาณ 8 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยมี การ
นํ า เข้ าจากทางประเทศตะวัน ออกกลางเพิ/ ม ขึ น@ โดยหลัก ๆมาจาก
ซาอุดอิ าระเบียที/นําเข้ าเพิ/มขึ @นเป็ น 1.44 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน จากสัปดาห์
ก่อนหน้ าที/ 1.32 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนสิงหาคม
 ราคานํ า@ มัน ยัง คงถู ก กดดัน จากการแข็ ง ค่า ของค่า เงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ
ปริ มาณการส่งออกที/จะเพิ/มขึ @นจากอิหร่ าน และกลุ่ม OPEC ซึง/ ยิ/งกดดัน
ให้ เกิดภาวะ Oversupply ยังไงก็ตามราคานํ @ามันดิบได้ ปรับตัวลงมามาก
แล้ ว แนะนําลงทุนเท่ าตลาดในเดือนสิงหาคม (Neutral)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม
 ราคาทองคําทรุ ดตัวลงแรงลดลง -7.4% จากแรงกดดันของ Dollar Index
ที/ปรับตัวเพิ/มขึ @น หลังสหรัฐฯเผยตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของภาคแรงงาน
และอสัง หาริ มทรั พ ย์ อ อกมาดี ต่อ เนื/ อ ง รวมถึ ง ความกังวลในการปรั บ
โครงสร้ างหนี @กรี ซที/คลี/คลายลงไป และเศรษฐกิจจีนที/ไม่ส้ จู ะดีนกั
 ถ้ อยแถลงของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสมีมุมมองเป็ นบวกกับภาวะ
เศรษฐกิจ และยืนยันที/จะปรับขึ @นอัตราดอกเบี @ยในปี นี @ ทําให้ Dollar Index
ปรับตัวเพิ/มขึ @น 1% MoM มาอยู่ที/ 97 จุด ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ เคลื/อนไหวสวนทางกัน โดยรุ่ นอายุสนปรั
ั @ บตัวเพิ/มขึ @นและรุ่ นอายุ
ยาวกว่า 5 ปี อ่อนตัวลง ซึง/ ในภาวะปกติควรกดดันราคาทองคําไม่มาก แต่
ที/ราคาไหลลงเร็ วและแรง คาดว่าจะเป็ นผลจากแรง Stop loss เมื/อหลุด
ฐานรับสําคัญที/ $1,130/Oz
 กองทุน SPDR Gold Trust ลดสถานะถื อครองทองคํา 31.29 ตัน หรื อ
4.4% MoM มาอยู่ที/ 680.15 ตัน ถื อเป็ นจิตวิทยาการลงทุนเชิงลบในแง่
ที/ว่ามวลชนส่วนใหญ่คาดว่าราคาทองคํามีแนวโน้ มอ่อนตัวลงต่อ
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนสิงหาคม
 คาดว่า Downside จะอยู่ในกรอบจํ ากัด เพราะที/ระดับราคา $1,1001,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมืองเฉลี/ยและโดยปกติ เดือน ส.ค.-ก.ย. ของทุกปี
ถื อ เป็ นช่ วง High Season ของราคาทองคํ า เพราะเป็ นช่ว งต้ นของ
เทศกาลแต่งงานชาวอินเดียที/จะกินเวลาไปจนถึงปลายปี โดยอินเดียถื อ
เป็ นผู้นําเข้ าทองคํามากสุดอันดับ 2 ของโลก ซึง/ ไตรมาส 1 ปี 2558 นําเข้ า
ทังทองคํ
@
าเพื/อใช้ เป็ นเครื/ องประดับและเพื/อการลงทุนเพิ/มขึ @นถึง 15% YoY
มาอยู่ที/ 192 ตัน แนะนําลงทุนเท่ าตลาดในเดือนสิงหาคม (Neutral)
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนกรกฎาคม กลุ่มพันธบัตรรั ฐบาล พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ หุ้นกู้
เอกชนคุณ ภาพสูง (IG) ให้ ผ ลตอบแทนเป็ นบวก และ หุ้น กู้ เอกชน
คุณภาพสูง และ พันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ให้ ผลตอบแทนติดลบ

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (yield) ปรับตัวสูงขึ @นในช่วงต้ น
ถึ ง กลางเดื อ นจากการคลายความกัง วลของตลาดต่อ เรื/ อ งการเจรจา
ต่อรองหนี ร@ ะหว่างกรี ซกับเจ้ าหนี ย@ ูโรโซนซึ/งสามารถตกลงกันได้ ในที/สุด
ทําให้ กลุ่มเจ้ าหนี @ยูโรโซนยินยอมอนุมัติเงินช่วยเหลือระยะสันให้
@ แก่ กรี ซ
จํานวน 7 พันล้ านยูโร ในวันที/ 17 ก.ค. 2558 เพื/อให้ กรี ซสามารถนําเงินไป
ชําระหนี @แก่ ECB พร้ อมทังชํ
@ าระหนี @ที/ค้างอยู่กบั IMF ทังนี
@ @กลุ่มเจ้ าหนี @ยูโร
อยู่ในระหว่างทําร่ างแผนช่วยเหลือแก่กรี ซชุดที/ 3 (3rd bailout) วงเงิน 8.6
หมื/นล้ านยูโร (คิดเป็ น 50% ของ GDP กรี ซ) เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึง/ มี
กํ า หนดภายใน 13 สิง หาคมและหลัง จากนัน@ จึง จะเบิ ก จ่ า ยได้ ปั จ จัย
ดังกล่าวส่งผลให้ นกั ลงทุนคลายกังวลและลดความเป็ นไปได้ ลงที/กรี ซจะ
ออกจากยุโรปในช่วงระยะสันตลาดทุ
@
นทัว/ โลกปรับตัวดีขึ @น
 ข้ อมูลเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ในเดือนนี ย@ ังคงส่งสัญญาณกลางถึงเชิงบวก มี
การปรั บ ตัว ของอัตราเงิ นเฟ้ อและการขยายตัว ของตลาดบ้ า นสหรั ฐ ฯ
รวมทังตลาดแรงงานสหรั
@
ฐฯ ที/ปรับตัวดีขึน@ ต่อเนื/อง รวมทังประธานเฟด
@
กล่า วว่ า เฟดจะสามารถขึน@ อัตราดอกเบี ย@ ในปี นี @ แม้ ว่ า การฟื @นตัว ทาง
เศรษฐกิ จ สหรั ฐฯ ยังมี ความไม่ แน่นอนอยู่ ขณะที/ร าคานํ า@ มันระดับตํ/ า
ส่งผลต่อบางภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่ามีผล
ต่อภาคการส่งออก แต่เชื/ อว่าผลกระทบดังกล่าวไม่น่าเป็ นอุปสรรคเป็ น
อุปสรรคต่อการฟื น@ ตัวของสหรัฐฯ
 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield)
กลับมาปรั บตัวลงอยู่ที/ 2.24% ณ วันที/ 27/07/2558 จากจุดสูงสุดที/
2.44% จากการร่ ว งของราคานํ า@ มันและทองคํ า ประกอบกับ ค่า เงิ น
ดอลลาร์ แ ข็ ง ค่ า ทํ า ให้ ต ลาดคาดการณ์ อัตราเงิ น เฟ้ อในอนาคตอาจ
ปรับตัวขึ @นไม่สงู มากนัก รวมทังความกั
@
งวลต่อเศรษฐกิจจีนจากผลตลาด
หุ้นจีนปรับตัวลงค่อนข้ างมากถึง แม้ ว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ 7.0%YoY
ในไตรมาส 2/15 มากกว่าที/ตลาดคาดไว้ 6.8%YoY
 สํา หรั บอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรป (yield) ปรั บตัวลงมาอยู่ที/
0.69% จากตลาดคลายความกังวลเรื/ องกรี ซ และตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป
ออกมาชะลอตัว รวมทังมาตรการ
@
QE จึงเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดตราสาร
หนี @ยุโรป สําหรับกลุ่มเครดิตพบว่า credit spread แคบลงจากคลาย
ความกัง วลเรื/ อ งกรี ซ ในกลุ่ม หุ้นกู้เ อกชนคุณภาพสูง แต่ใ นกลุ่ม หุ้นกู้
เอกชนผลตอบแทนสูง(HY) credit spread กว้ างขึ @นจากการปรับลงของ
ราคานํ @ามัน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนติดลบ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนสิงหาคม
4 สิงหาคม 2558

 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน@ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) จะปรั บ ตัว สูง ขึน@ หากตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฟื @น ตัว แข็ ง แกร่ ง
เพี ยงพอ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร
รายได้ เฉลี/ยต่อชัว/ โมง อัตราเงินเฟ้อ ซึง/ จะส่งผลให้ ตลาดมีการ price in
การขึ @นดอกเบี @ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หากธนาคารกลาง
สหรัฐมีการส่งสัญญาณสําหรับการประชุม (FOMC) สําหรับเดือน ก.ค.ใน
วันที/ 28-29 ก.ค.2558 สําหรับกลุม่ ยูโรโซน คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจยูโร
โซนยังคงเติบโตเปราะบาง อัตราการว่างงานที/สงู ภาคการลงทุนชะลอตัว
และธนาคารกลางยูโ ร ยัง คงมาตรการเข้ า ซื อ@ พัน ธบัต รรั ฐ บาล (QE)
ต่ อ เนื/ อ ง ตัง@ แต่ มี . ค. 2558- ก.ย.2559 วงเงิ น 1,114 พัน ล้ า นยู โ ร
นอกจากนี ธ@ นาคารกลางส่วนใหญ่ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายเพื/ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จากปั จจัยหลักการขึ @นดอกเบี @ยนโยบาย
ของเฟดจะส่งผลให้ กลุ่มพันธบัตรรั ฐบาลประเทศอื/ นๆมี การปรั บขึ @นของ
yield ตามอัตราผลตอบแทนสหรั ฐ (US yield) แต่ถูกจํ ากัดด้ วยการ
คาดการณ์ เ งิ น เฟ้ อระดับ ตํ/ า ราคาสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ ร ะดับ ตํ/ า ค่ า เงิ น
ดอลลาร์ แข็ ง ค่า จึง ให้ นํา@ หนัก การลงทุนตํ/ า กว่ าดัช นี อ้ า งอิง เล็ก น้ อ ย
(Slightly Underweight)
 สําหรับ เครดิต ให้ นํ @าหนักการลงทุนตํ/ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Underweight) : สํ า หรั บ ตลาดหุ้นกู้ เอกชนคุณ ภาพดี (IG) คาดว่ า
ผลตอบแทนยัง คงถู ก กดดัน จากการปรั บ ขึ น@ ของอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตร ในขณะที/ credit spread แคบลงได้ อย่างจํากัด อย่างไรก็ตาม
ยังคงได้ ประโยชน์ จากมาตรการผ่อนคลายของธนาคารกลางส่วนใหญ่
โดยเฉพาะ QE ของ ECB ซึง/ จะเข้ าซื @อทังพั
@ นธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน
ยุโรป จึงควรให้ นํา@ หนักการลงทุนหุ้นกู้ IG ตํ/ากว่าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight) สําหรับหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) มูลค่ามีความ
น่าสนใจและมี premium risk มากกว่า ประกอบกับ credit default อยู่ใน
ระดับตํ/า แต่มีความผันผวนจากการปรับลงของราคานํ @ามันในช่วงเดือน
ก.ค. ซึ/งในตลาด HY มี สดั ส่วนบริ ษัทนํ า@ มันอยู่ จึงควรให้ นํา@ หนักการ
ลงทุนหุ้นกู้ HY ตํ/ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight )

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ค่าดัชนีชี @วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าจาก 95.52 ณ วันที/
30/6/58 มาอยู่ที/ 96.77 ณ วันที/ 28/7/58 โดยในเดือนที/ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี @
 ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรั ฐฯ ส่ วนใหญ่ ออกมาเป็ นกลาง โดยยอดการ
จ้ างงานนอกการเกษตรเพิ/มขึ @น 223,000 ตําแหน่งตํ/ากว่าที/คาดไว้ ในขณะ
ที/รายได้ เฉลี/ยเพิ/มขึ @นเล็กน้ อย ตัวเลขตลาดบ้ านใหม่เติบโตโดดเด่น ในขณะ
ที/ก ารให้ ความเห็นต่อ สภาคองเกรสโดยประธานเฟด ยื นยันจะขึน@ อัตรา
ดอกเบี ย@ นโยบายในปี 2558 แต่ทงนี
ั @ @การขึน@ อัตราดอกเบีย@ จะเป็ นไปอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป รวมถึงกล่าวยื นยันในการพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิ จเป็ น
สําคัญ
 ธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบีย นโยบายในต้ นเดือน ผลประชามติของ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแผนฟื น@ ฟูของกลุ่มเจ้ าหนี @กรี ซ ส่งผลให้ ตลาด
เกิดความกังวลซึง/ อาจนําไปสู่การเลิกใช้ เงินสกุลยูโรและกรี ซอาจออกจาก
สหภาพยุโรป ทังนี
@ @สถานการณ์ ดงั กล่าวคลี/คลายขึ @น ภายหลังรัฐสภากรี ซมี
มติยินยอมที/จะรั บแผนฟื น@ ฟูจากกลุ่มเจ้ าหนี @ และจะยังอยู่ในสหภาพยุโรป
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ส่งผลให้ ได้ รับการขายเพดานเงินช่วยเหลือธนาคารพาณิ ชย์ (ELA) และ
ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสัน@ ส่งผลให้ กรี ซสามารถจ่ายชําระหนี @ต่อ ECB ได้
 ผู้ ว่ า การธนาคารกลางญีH ปุ่ นกล่ าวว่ า ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารเข้ าซื อ
สินทรั พย์ เพิHมเติม ภายหลังค่าเงินเฟ้อค่อยๆ ปรับตัวดีเพิ/มขึ @น โดยคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อจะเข้ าสู่เป้าหมายในปี งบประมาณ 2559 ส่งผลให้ ค่าเงินเยน
ปรับตัวแข็งค่าขึ @น จากช่วงเดือนก่อนหน้ าที/อ่อนค่าสูงสุด 125 เยน/ดอลลาร์
สรอ.
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 29 ก.ค. 2557 – 29 ก.ค. 2558

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอาจโตตํHากว่ าคาด ในขณะภาครวมการส่งออกตํ/า
กว่าคาด ซึง/ ถื อเป็ นการหดตัวรุ นแรงที/สดุ ในรอบ 3 ปี ด้ านมูลค่าการนําเข้ า
หดตัว เล็ก น้ อ ย ส่ง ผลให้ ใ นเดื อนมิถุนายน ไทยเกิ นดุลต่อเนื/ องจากเดื อ น
พฤษภาคม โดยเศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงจั บ ตาการเปลี/ ย นแปลงรายชื/ อ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที/จะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหา ภายหลังที/ได้
มีการปรั บลดการเติบโตทางเศรษฐกิจที/คาดว่าน่าจะได้ รับผลกระทบจาก
ผล
ปั ญหาภัยแล้ ง
 ค่ าเงินบาทในเดือน ก.ค. เคลื/อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที/ 33.81 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 30/6/58 มาอยู่ที/ 34.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที/ 27/7/58 โดยในเดือนที/ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื/อง จนถึง
ระดับ 34.95 บาท ทังนี
@ @เป็ นผลมาจากการเก็
าจากการเก็งกําไรของกลุม่ ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศ รวมถึงการขายสินทรั พย์ ของนักลงทุนต่างชาติภายหลังค่าเงิน
บาทอ่อนตัว

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.1135 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ 30/6/58 มา
อยู่ที/ 1.164 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 26/7/58 โดยค่าเงินยูโรได้ อ่อนค่าไป
แตะระดับ 1.08 และปรับตัวดีขึ @น
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 122.49 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 30/6/58 มาอยู่ที/
123.55 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 26/7/58 หลังจากแข็งค่าไปจนแตะระดับ
120 เยน/ดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที/ 1.5705 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ
30/6/58 มาอยู่ที/ 1.5609 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อปอนด์ ณ 26/7/58 โดยระหว่าง
เดือนค่าเงินปอนด์อ่อนค่าไปที/ระดับ 1.53 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนสิงหาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื/อนไหวในช่วง 95.5 –
98.0 โดยคาดว่าจะแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะปรับตัวในกรอบช่วง 1.08 - 1.11 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยต้ องติดตามความคืบหน้ าในการดําเนินการแผนฟื น@ ฟูของกรี ซและ
กลุม่ เจ้ าหนี @
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในช่วง 121-124 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทัง@ นี ค@ าดว่ า ในเดื อ นสิ ง หาคม ธนาคารกลางญี/ ปุ่ นจะยัง คงไม่
เปลี/ยนแปลงนโยบายการเงิน
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบ 1.56-1.58 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
@ @แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื/อนไหวใน
กรอบในช่วง 34.70 – 35.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ทังนี
@ ต@ ้ องติดตามการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนสิงหาคม ซึ/งหากมี การลด
อัตราดอกเบี @ยนโยบาย จะส่งผลให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าลง

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีHผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื/อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที/อ่อนค่าที/สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
รอ
ได้ แก่ ค่าเงินวอน และค่าเงินบาท
 ตัวเลขดัชนีคาํ สัHงซือ ผู้จัดการของจีนลดลงตํHาสุดในรอบ 15 เดือน อยู่
ที/ระดับ 48.2 จากที/คาดที/ 49.7 ทังนี
@ @ส่งผลให้ ตลาดผิดหวัง ส่งผลให้ เกิดผล
กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงภาพรวมในการบริ
รบริ โภคในประเทศอ่อนแอ
ลงหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลง ทังนี
@ @นักลงทุนเริ/ มมีความกังวลถึงการจัดการ
ของรัฐบาลจีนต่อเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์

4 สิงหาคม 2558
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คําแนะนําการลงทุนเดือนสิงหาคม 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที/มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/05/2015 01/02/2015 01/08/2014 01/08/2012
Inception Date
31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015
31/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
1.18
0.44
1.01
2.10
2.37 17/02/2005
2.43
BM : ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR
2.49
0.64
2.17
4.36
3.94 04/01/1999
4.00

Source : Morningstar

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺

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

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 29 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/04/2015 30/01/2015 30/07/2014 30/07/2012
Inception Date
29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015
29/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-DEVELOP
12.56
0.38
11.82
15.69
12.41
27/05/2011
6.47

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

☺ 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/ 31 กรกฎาคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 01/05/2015 01/02/2015 01/08/2014 01/08/2012
Inception Date
31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015
31/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
-0.16
-2.20
-4.02
1.37
6.65 22/01/2009
23.45
BM : SET PR THB
-3.84
-5.67
-8.93
-4.15
6.29 30/04/1975
6.85

Source : Morningstar
กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ 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

☺ 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/ 29 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/04/2015 30/01/2015 30/07/2014 30/07/2012
Inception Date
29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015
29/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
-16.25
-13.84
2.57
-51.69
-18.09
24/04/2009
-7.00

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 29 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/04/2015 30/01/2015 30/07/2014 30/07/2012
Inception Date
29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015
29/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-SMART
2.85
-0.88
-0.47
6.01
29/10/2013
5.81

Source : Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนสิงหาคม 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV และลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ NAV กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกิน
ปี ละ 2 ครั ง ทัง นี  หากผู้ ล งทุน ไม่ มี เ วลาจับ จัง หวะในการลงทุน (Market
Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
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/ 29 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/04/2015 30/01/2015 30/07/2014 30/07/2012
Inception Date
29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015
29/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
-5.02
-6.28
-11.42
-11.63
-10.54 06/03/2009
2.48

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/05/2015 01/02/2015 01/08/2014 01/08/2012
Inception Date
31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015
31/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MG-LTF
6.96
-0.63
-0.29
10.39
6.75
29/06/2007
3.08
BM : SET PR THB
-3.84
-5.67
-8.93
-4.15
6.29
30/04/1975
6.85

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/ 31 กรกฎาคม 2558

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 29 กรกฎาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/04/2015 30/01/2015 30/07/2014 30/07/2012
Inception Date
29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2015
29/07/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-REITs
1.03
-0.56
-3.70
5.94
6.53 29/06/2010
7.76

Source : Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/05/2015 01/02/2015 01/08/2014 01/08/2012
31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015

Fund Code
M-VALUE

Inception Date
31/07/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
-3.08
-2.19
-6.09
5.55
11.50
14/08/2002
15.65

Source : Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิx


คําเตือน

เอกสารนี เ@ ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ/งจัดทํ าขึ @นเพื/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 @น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี @ หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี @ หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี @ หรื อห้ ามกระทํา

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

การอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ@ ปลี/ยนไปจากเดิม

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

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื @อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ@ 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 @นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ @นอยู่กับดุลยพินิจของ

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


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง@ หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั @นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้



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



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความ
เสี/ ยงของสัญญาซื อ@ 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 @น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั @น



ขอรับหนังสือชี @ชวนได้ ที/บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื @อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี @เป็ นเพียงความเห็นเบื @องต้ น
เท่านั @น มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



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