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อัตราผลตอบแทนของสินทรั พย์ ในปี 2558 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
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ปี 2558 เป็ นปี ทีภ าวะการลงทุนโดยรวมมีความผันผวนอย่างมาก ปั จจัยหลักทีส่งผลกระทบต่อตลาด ได้ แก่ นโยบายการเงินทีผ่อนคลายมากขึ ,นของทัง,
ธนาคารกลางญีปนและธนาคารกลางยุ
ุ่
โรปซึง ส่งผลดีตอ่ ตลาดเพียงชัว คราวในไตรมาสแรกเท่านัน, สวนทางกับ Fed ทีออกมาสือสารกับตลาดตลอดทังปี
, ว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ พร้ อมแล้ วสําหรับการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยครัง, แรกหลังจากปรับลดลงสู่ระดับตําเป็ นประวัติการณ์ ตงแต่
ั , ปี 2552 และได้ ปรับขึ ,นครัง, แรกในเดือนธันวาคมทีผ่านมา
การทีผ้ กู ําหนดนโยบายการเงินหลักๆในโลกออกมาดําเนินนโยบายในทิศทางตรงกันข้ ามส่งผลให้ เงินทุนในโลกมีการเคลือนย้ ายจากประเทศทีมีความเปราะบางด้ าน
ดุลการค้ ากลับไปยังสหรัฐฯทีดําเนินทิศทางนโยบายการเงินทีล ดการผ่อนคลายลง และประเทศทีพฒ
ั นาแล้ วทีเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ งกว่าโดยเปรี ยบเทียบ รวมถึง
การทีราคานํ ,ามันยังคงปรับตัวลงต่อจากปริ มาณการผลิตนํ ,ามันทีมีมากเกินไปไม่สมดุลกับความต้ องการบริ โภค ความต้ องการใช้ นํ ,ามันรวมของโลกทีเติบโตช้ าลงมี
สาเหตุหลักจากประเทศจีนทีใช้ นํ ,ามันมากเป็ นอันดับสองของโลกชะลอตัวลง การทีราคานํ ,ามันปรับลดลงจากระดับ 100 เหรี ยญ มาสู่ระดับตํากว่า 40 เหรี ยญ นันเป็
, น
สาเหตุหลักทีทําให้ นกั วิเคราะห์ปรับเป้ากํ าไรของบริ ษัทจดทะเบียนลง รวมถึงปรับเป้า GDP และ SET Index ปี 2558 ลงหลายรอบ เศรษฐกิจจีนทีเป็ นตัวขับเคลือน
หลักของประเทศกําลังพัฒนาในหลายๆปี ทีผ่านมา ออกอาการเซทําให้ นกั ลงทุนทัว โลกต่างไม่มนั ใจว่าทางการจีนจะเอาอยู่หรื อไม่จงึ ต้ องออกมาส่งสัญญาณลดค่าเงิน
ถึงสองครัง, ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 และมกราคม 2559 จุดประกายสงครามค่าเงินไปโดยปริ ยาย สินทรัพย์เสียงทัว โลกตังแต่
, ห้ นุ โดยเฉพาะประเทศ Emerging และ
Commodity ยังคงปรับลดลงต่อเนืองโดยเฉพาะในครึงหลังของปี
ปิ ดปี 2558 สินทรัพย์ทีมีราคาปรับลดลงมากทีสดุ ได้ แก่สนิ ค้ าโภคภัณฑ์หรื อ Commodities ลดลงถึงร้ อยละ 25 ตามมาด้ วยหุ้นประเทศ Emerging และหุ้น
ไทย (รวมปั นผล) ทีปรับลดลงร้ อยละ 14 และร้ อยละ 11 ตามลําดับ ส่วนหุ้นกลุม่ ประเทศ Developed มีทงที
ั , ปรับเพิม ขึ ,นหรื อปรับลดลงเพียงเล็กน้ อยทําให้ โดยรวมกลุม่
ประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว (สหรัฐ ญีปนและยุ
ุ่
โรป) ปิ ดติดลบเพียงร้ อยละ 0.87 ในส่วนของตราสารหนี ,ทีมีความเสียงสูงหรื อ Global High Yield Bond ให้ ผลตอบแทนทีเป็ น
ลบถึงร้ อยละ 5 เนืองจากได้ รับผลกระทบจากการทีม ีบริ ษัททีเกียวข้ องกับการสํารวจและผลิตนํ ,ามันเกียวข้ องเป็ นจํานวนมากทีมีการปรับลดอันดับเครดิตและนักลงทุน
มีความกังวลในความสามารถในการชําระหนี ,เพิมมากขึ ,น ส่วนตราสารทียงั คงให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกได้ แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ,นฐาน
และกองทุน REITs ของไทย ทีม ีผลตอบแทนรวมเงินปั นผลสูงถึงร้ อยละ 9.4 ตามมาด้ วยหุ้นกู้เอกชนไทยและพันธบัตรรัฐบาลไทยทียงั คงให้ ผลตอบแทนรวมสูงถึงร้ อย
ละ 4.8 และ ร้ อยละ 4.3 ตามลําดับ ส่วนกองทุนตลาดเงินไทยและพันธบัตรรัฐบาลทัว โลกยังคงให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกได้ เล็กน้ อย
ผลตอบแทนย้ อนหลังรายไตรมาส ตัง แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
ในปี 2559 เราคาดว่าปั จจัยทีสง่ ผลในเชิงลบยังคงปกคลุมตลาด
อยู่ตอ่ ไป ไม่ว่าจะเป็ นปริ มาณอุปทานและอุปสงค์ของนํ ,ามันทียงั ไม่สมดุลกัน
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทีทําให้ การปรับลดค่าเงินหยวนของจีนยังมี
ความจํ าเป็ นต่อไป รวมถึงปั จจัยเสียงด้ านภูมิรัฐศาตร์ ในส่วนต่างๆของโลก
คาดการณ์ ว่า ความผันผวนจะยังคงอยู่กับตลาดต่อไป รวมถึ งตราสารหนี ,
โดยรวมยังคงให้ ผลตอบแทนตํ าและตราสารหนี ร, ะยะยาวหรื อตราสารหนี ,
ต่างประเทศมีโอกาสให้ ผลตอบแทนติดลบได้ หาก Fed ขึ ,นดอกเบี ,ยเกินกว่า
ร้ อยละ 1 สิ น ทรั พ ย์ เ สี ย งในปี 2559 มี โ อกาสให้ ผ ลตอบแทนที ติ ด ลบ
เช่นเดียวกับปี 2558 ดังนัน, ในช่วงสันนั
, กลงทุนทีต้องการผลตอบแทนทีเป็ น
บวกและรับความผันผวนได้ ตําจึงควรเพิมความระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์เสียง และควรเน้ นการลงทุนในตราสารหนี , หรื อ Money Market และ Term Fund เป็ น
หลัก อย่างไรก็ตามนักลงทุนทีมีเป้าหมายการลงทุนระยะยาวและสามารถรับความผันผวนในระยะสันได้
, ควรทยอยสะสมตราสารทุน โดยเน้ นการลงทุนประเทศที
พัฒนาแล้ วเช่นเดิม ในส่วนของหุ้นไทย แนะนําสะสมเพิมหากดัชนีปรับลงตํากว่า 1200 จุด
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดการณ์ ว่า ดัชนี ห้ นุ ไทยปี 2559 ยังคงมี ความผันผวนต่อเนื องจากปี
2558 จากปั จจัยเดิมทีส่งผลต่อตลาดได้ แก่ การที Fed เริ มดําเนินการ
นโยบายการเงิ นที เ ข้ ม งวดแบบค่อ ยเป็ นค่อ ยไป ไม่ สอดคล้ อ งกับ การ
ดําเนินการนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางประเทศที
พัฒ นาแล้ ว โดยเฉพาะญี ปุ่ น และยุ โ รป ราคานํ า, มั น ที ผัน ผวน และ
เศรษฐกิ จ จี น ที ช ะลอตัว ลง และความเสี ย งด้ า นภู มิ รั ฐ ศาตร์ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามปั จจัยภายในประเทศน่าจะส่งผลบวก ได้ แก่ สถานการณ์
ทางการเมื อ งยัง คงสงบในช่ว งต้ นปี 2559 การดํา เนิ นนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลเกิดความต่อเนือง ในปั จจุบนั Valuation ของ SET
Index อยู่ในระดับทีน่าสนใจโดยการปรับประมาณการณ์ กําไรของบริ ษัท
จดทะเบียนน่าจะมีความรุ นแรงน้ อยกว่าปี 2558 จึงคาดว่า SET Index
ในปี 2559 จะยังคงมี ผลตอบแทนเป็ นบวกในระดับปานกลาง แนะนํา
ทยอยซือ เมืCอดัชนีอ่อนตัว
Property Fund – ให้ นํา หนั กมากกว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Overweight)
 ปี 2559 ปั จจัยสนับสนุนต่อการลงทุน คือ สภาพคล่องในระบบยังอยู่ใน
ระดับสูงและอัตราดอกเบี ,ยทีทรงตัวในระดับตํา ทําให้ อตั ราการจ่ายเงิน
ปั นผล (Gross dividend yield) ของกองทุนฯยังคงมี ความน่าสนใจ
รวมถึงตลาดกองทุนฯเติบโตขึ ,นอย่างต่อเนือง ช่วยส่งเสริ มการลงทุนทังใน
,
แง่สภาพคล่องและการกระจายความเสียงทีดขี ึ ,นในด้ านประเภทสินทรัพย์
แหล่งทีมาของรายได้ และสถานทีตงของสิ
ั,
นทรัพย์
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก น้ อยกว่ าดั ช นี อ้างอิงเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน จะเคลืCอนไหวทรงตัว ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสทีCจะปรั บตัวสูงขึน จากความ
ผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนอันจะเพิมขึ ,นมาก ซึง เกิดจากการปรับ
ขึ ,นดอกเบี ย, นโยบายต่อเนืองของ Fed ในปี 2559 ซึงจะกระทบต่อการ
เคลือนไหวของตราสารหนี ร, ะยะยาวของไทย ส่วนตราสารหนี ร, ะยะสัน,
คาดว่าจะเคลือนไหวทรงตัวตามทิศทางดอกเบี ,ยนโยบายไทยทีคาดว่าจะ
ยังไม่มีการเปลียนแปลง ด้ านตราสารหนี ,เอกชนคาดว่า Credit Spread
จะทรงตัว ตามการแสวงหาผลตอบแทนส่ ว นเพิ ม หลัง จากอั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ภ, าครั ฐทรงตัวในระดับตําเป็ นเวลานาน คาดปี
2559 อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ,ไทยยังคงอยู่ในระดับตําใกล้ เคียงกับ
ปี 2558
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Global Equity –ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดตราสารทุนต่างประเทศมีแนวโน้ มทีจะมีความผันผวนสูงขึ ,นมากใน
ปี 2559 จากแนวโน้ ม ของอัตราดอกเบี ย, ที เ ป็ นขาขึน, การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ มี ก ารเติ บ โตเพี ย งบางจุ ด ได้ แ ก่ การบริ โ ภค ภาคบริ ก าร
เทคโนโลยี ในขณะทีกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้ าเกษตรนันอ่
, อนแออย่าง
มาก และนโยบายของธ.กลางประเทศต่างๆทีอาจมีการส่งผลบวกน้ อยลง
อีกทังความเสี
,
ยง Tailed Risk ทีมีสงู ขึ ,น อย่างไรก็ตามการดําเนินนโยบาย
ผ่อนคลายเศรษฐกิจยังคงเป็ นปั จจัยบวกทีสําคัญในการผยุงตลาดหุ้นทัว
โลกไว้ ได้ ดังนันกลยุ
,
ทธ์การลงทุนควรเน้ นการ Selection หุ้น และกระจาย
ความเสียงในหลายๆ Asset Classes และทยอยซื ,อเมือดัชนีอ่อนตัวและ
เน้ นประเทศกลุม่ ทีพฒ
ั นาแล้ วมากกว่ากลุม่ ประเทศกําลังพัฒนา
Global Bond – ให้ นํ า หนั ก ตํC า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่า Yield ของพันธบัตรรัฐบาลจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ ,น สะท้ อนทิศทาง
อัต ราดอกเบี ย, ขาขึ น, ที ค่อ นข้ า งจํ า กัด เนื อ งจากอัต ราเงิ นเฟ้ อตํ า กว่ า
เป้าหมาย สําหรับตราสารหนี ,กลุ่มยูโร ได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากธนาคาร
กลางยูโรดํ า เนิ นนโยบายการเงิ นผ่อ นคลายและมาตรการกระตุ้นเชิ ง
ปริ มาณต่อเนือง ขณะทีผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) อาจถูก
กดดันจากการปรับขึ ,นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงแรกจนกว่า
credit spread จะกว้ างพอให้ น่าสนใจ แนะนําลงทุนในพันธบั ต ร
รั ฐบาล และIG ตํCากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
และหุ้ น กู้ ผลตอบแทนสู ง (HY)ตํC า กว่ า ดั ช นี อ้า งอิง (Underweight)
แม้ ว่าจะมีอตั ราผลตอบแทนชดเชยความเสียง (risk premium) สูงกว่า
แต่ยงั ต้ องเผชิญความเสียงด้ านคุณภาพสินทรัพย์ (credit deterioration)
ในภาวะทีร าคานํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํา
Commodity – ให้ นาํ  หนักตํCากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 ปั จจัยสําคัญทีควรจับตาคือ ความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์, การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีน, Geopolitical risk และการเมืองในสหรัฐฯ
แนะนําลงทุนสินค้ าโภคภัณฑ์ น้อยกว่ าตลาด (Underweight)
REITs – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 จับตาการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยของ Fed หากมี การปรั บขึ ,นมากกว่าทีตลาด
คาด อาจส่งผลให้ Yield gap แคบลง และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน
ลดลง แนะนําลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมกราคม ปี 2559
Local Market

Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight

Overweight

Global Market

Underweight

Thai Equity

Global Equity - Developed Markets

Property

Global Equity - Emerging Markets

Money Market

Global Bond

Thai Bond

Commodity

Thai Equity – ให้ คงนํา หนักการลงทุนตํCากว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม มีแนวโน้ มแกว่งตัว Sideways ใน
กรอบ 1,250-1,350 จุด ทังนี
, ,ประเด็นสําคัญทีส่งผลกระทบต่อภาวะการ
ลงทุน ได้ แ ก่ การประชุ ม ของธนาคารกลางของประเทศหลัก ๆ เช่ น
สหรัฐฯ ยุโรปและ ญีปน,
ุ่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน, ราคานํ ,ามันดิบที
ผันผวนตามการการคาดการณ์ ของอุปสงค์และอุปทาน และการดําเนิน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็ นต้ น

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight

Overweight

REITs

Global Equity
Underweight)

–ให้ นํ า หนั ก น้ อ ยกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly

 ตลาดตราสารทุนต่างประเทศมี แนวโน้ มทีจะมี ความผันผวนสูงขึน, อย่าง
มากในปี 2559 จับตาความเสียง Tailed Risk ทีมีสงู ขึ ,น เช่นการปรับลด
ค่าเงินหยวนของจี น ราคานํ า, มันทีผันผวน ดังนัน, กลยุทธ์ การลงทุนควร
เน้ นการ Selection หุ้น และกระจายความเสี ย งในหลายๆ Asset
Classes แนะนําทยอยซื ,อเมือดัชนีอ่อนตัว

Property Fund – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Overweight)

Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

 อัต ราดอกเบี ย, ที ท รงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ า รวมถึ ง อั ต ราผลตอบแทนใน
สินทรัพย์อืน เช่น ตราสารทุนในประเทศทีผ่านมาปรับตัวลงค่อนข้ างมาก
ทํ า ให้ ทํา ให้ อัตราการจ่ า ยเงิ น ปั นผล (Gross dividend yield) ของ
สินทรัพย์ทีกองทุนฯลงทุนทีอยู่ในช่วงร้ อยละ 5-6 ยังคงมี ความน่าสนใจ
ประกอบกับช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงทีกองทุนฯจะ
ทําการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2558

 จากการทีตลาดตราสารทุนทัว โลกยังมีความผันผวนต่อเนือง และอัตรา
เงินเฟ้อยังคงตํา คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield) และ
หุ้น กู้ เอกชนคุ ณ ภาพดี (IG) จะยัง ทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ า อยู่ ไ ด้ ด้ า น
ผลตอบแทนหุ้น กู้ ผลตอบแทนสูง (HY) ยัง ต้ อ งเผชิ ญ ความเสี ย งด้ า น
คุณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ เ นื อ งจากราคานํ า, มั น และสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต กตํ า
แนะนํ า ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล และIG เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Neutral)และหุ้ น กู้ ผลตอบแทนสู ง (HY) ตํC า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Underweight)

Thai Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน จะเคลืCอนไหวทรงตัว จากการที
สินทรั พย์ เสียงมี ความผันผวน และนักลงทุนใช้ ตราสารหนี ร, ะยะสันเป็
, น
เครื องมือในการพักเงิน แนะนําลงทุนเท่าตลาด (Neutral)

Commodity – ให้ นาํ  หนักตํCากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 ปั จ จัย สํา คัญ ที ควรจับตาคื อ ความสมดุลของอุปทานและอุป สงค์ ข อง
นํ ,ามัน, การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน, Geopolitical risk และการเมืองใน
สหรัฐฯ แนะนําลงทุนสินค้ าโภคภัณฑ์ น้อยกว่ าตลาด (Underweight)
REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 พฤติกรรม search for yield จากดอกเบี ,ยตําเป็ นเวลานาน น่าจะส่งผลต่อ
ภาวะตลาด REIT ในแง่บวกโดยเฉพาะกลุม่ โซนยุโรป เมือนักลงทุน
ต้ องการหา yield ทีสงู ท่ามกลางแนวโน้ มนโยบายเศรษฐกิจทียงั ไม่
แน่นอน แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีCยง (Strategic Asset Allocation)

Conservative

Moderate

Strategic Asset Allocation
Asset Class

Aggressive

150.00

Set Index

140.00

Thai Government Bond
Thai Corporate Bond

130.00

Property
120.00

Developed Markets
Emerging Markets

110.00

Global Bond
Commodity

100.00

REIT
Oct-15

Jun-15

Aug-15

Apr-15

Oct-14

Feb-15

Dec-14

Jun-14

Aug-14

Apr-14

Oct-13

Feb-14

Dec-13

Jun-13

Aug-13

Apr-13

Oct-12

Feb-13

Dec-12

Jun-12

Aug-12

Apr-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Jun-11

Aug-11

Apr-11

Feb-11

Dec-10

90.00

Money Market

Conservative

10.00%
35.00%
15.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
5.00%
0.00%
5.00%
100.00%

Moderate

20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
7.50%
7.50%
10.00%
7.00%
5.00%
3.00%
100.00%

Aggressive

30.00%
10.00%
10.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
100.00%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในปี 2559
Tactical Asset Allocation

Money Market, 8.5%
Local Equity, 10.0%
Global REIT, 0.0%

Local Equity
Local Gov Bond
Local Corp Bond

Global Commodity, 4.0%

Property Fund

Global Bond, 8.5%
Emerging Country Equity,
4.5%

Local Gov Bond
33.0%

Developed Country
Equity, 5.0%

Local Corp
Bond, 15.0%

Property Fund, 11.5%

O/U
N
SUW
N
SOW

De veloped Country Equity

N

Em erging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Com m odity

UW

Global REIT

SUW

Money Marke t

OW

Total

Weight

10.0%
33.0%
15.0%
11.5%
5.0%
4.5%
8.5%
4.0%
0.0%
8.5%
100%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในปี 2559
Mon ey Market
8.0%

Glo bal REIT
4.5%

Tactical Asset Allocation
Local Equity
Local Gov Bond

Glo bal Commodity
5.5%

Lo cal Eq uity
20.0%

Global Bond
8.5%
Local Gov Bo nd
18.0%

Emerg ing Country Equity
6.5%

Develo ped Country Equity
7.5%

Pro perty
Fund
11.5%
Local Co rp Bo nd
10.0%

Local Corp Bond
Property Fund

O/U
N
SUW
N
SOW

Developed Country Equity

N

Em erging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Comm odity

UW

Global REIT

SUW

Money Market

OW

Total

Weight

20.0%
18.0%
10.0%
11.5%
7.5%
6.5%
8.5%
5.5%
4.5%
8.0%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในปี 2559
Money Market, 5.5%
Global REIT, 4.5%

Tactical Asset Allocation
Local Equity
Local Gov Bond

Global Commodity, 8.0%
Global Bond, 8.5%

Local Corp Bond
Local Eq uity,
30.0%

Emerging Country Equity,
9.0%
Developed Country
Equity, 10.0%

Local Gov Bo nd
9.0%
Property Fun d, 5.5%
Local Corp Bond, 10.0%

14 มกราคม 2559

Property Fund

O/U
N
SUW
N
SOW

Developed Country Equity

N

Em erging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Com m odity

UW

Global REIT

SUW

Money Market

OW

Total

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
5.5%
10.0%
9.0%
8.5%
8.0%
4.5%
5.5%
100.0%
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึCงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 6.0%
Local Equity, 8.5%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 3.5%
Global Bond, 9.5%
Emerging Country Equity,
3.5%
Developed Country
Equity, 4.0%

Local Gov Bond
35.0%

Property
Fund,
12.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

SUW

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

OW

Property Fund

OW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

UW

Global Bond

N

Global Commodity

UW

Global REIT

Local Corp
Bond, 18.0%

N

Money Market

OW

Total

Weight

8.5%
35.0%
18.0%
12.0%
4.0%
3.5%
9.5%
3.5%
0.0%
6.0%
100%

Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Dow n

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังA แต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.45% -0.32%
-2.70% -0.05%
8.87%
-4.79
-0.42
-1.38
0.00
0.76
0.60% 1.55%
3.36%
3.36% 13.67%
-1.83% -2.75%
-3.67% -3.99%
-5.09%
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังA แต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.51% -0.44%
-2.69%
0.15%
8.59%
-4.76
-0.58
-1.39
0.06
0.75
0.61% 1.53%
3.36%
3.46% 13.05%
-1.88% -2.86%
-3.60% -3.89%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึCงเดือนข้ างหน้ า
Money Market
5.5%

Global REIT
5.0%
Global Commodity
5.5%

Local Equity
18.0%
Global
Bond
9.5%

Local Gov Bond
20.0%

Emerging Country Equity
6.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

SUW

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

OW

Property Fund

OW

Developed Country Equity

SUW

Em erging Country Equity

UW

Global Bond
Developed Country Equity
6.5%

Property
Fund
12.0%

Global Com modity
Global REIT
Local Corp Bond
12.0%

Money Market

Weight

18.0%
20.0%
12.0%
12.0%
6.5%
6.0%
9.5%
5.5%
5.0%
5.5%
100.0%

N
UW
N
OW

Total

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี 2015
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.46% -0.88% -5.44%
-2.97%
6.34%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-4.57
-0.68
-1.63
-0.48
0.37
Max Draw Up
0.00% 2.27% 5.34%
5.34% 16.74%
Max Draw Down
-3.10% -4.74% -6.43%
-7.77%
-8.35%
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี 2015
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.57% -1.08% -5.52%
-2.90%
6.20%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-4.56
-0.81
-1.66
-0.48
0.36
Max Draw Up
1.15% 2.24% 5.30%
5.30% 16.14%
Max Draw Down
-3.22% -4.91% -6.30%
-7.66%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึCงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 5.5%
Global REIT, 5.0%
Global Commodity, 8.0%
Global Bond, 9.5%

Emerging Country Equity,
8.0%

Local Equity,
27.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

SUW

27.0%
10.0%
12.0%
6.0%
9.0%
8.0%
9.5%
8.0%
5.0%
5.5%
100.0%

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

OW

Property Fund

OW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

UW

Global Bond

Global Commodity
Local Gov Bond
Global REIT
10.0%
Property Fund, 6.0%
Money Market
Local Corp Bond, 12.0%
Total

Developed Country
Equity, 9.0%
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N
UW
N
OW

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-3.55% -1.75% -8.70%
-6.09%
2.64%
-4.83
-0.99
-1.94
-0.75
0.15
0.00% 2.73% 6.72%
6.72% 19.02%
-4.18% -6.53% -9.47%
-11.46% -12.72%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-3.64% -1.91% -8.47%
-5.78%
2.21%
-4.78
-1.07
-1.93
-0.73
0.13
1.51% 2.70% 6.56%
6.56% 17.53%
-4.30% -6.65% -9.23%
-11.22% -12.27%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจปี 2558 และแนวโน้ มปี 2559
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2558

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ ดีจากการใช้
รใช้ จ่ายในประเทศตามการจ้ างงาน
และความมัง คัง ของครั ว เรื อ นที ป รั บ ตัว ดี ขึน, ส่ง ผลให้ Fed ปรั บ ขึ น,
ดอกเบี ,ยสู่ระดับปกติเป็ นครัง, แรกในการประชุมเดือนธันวาคม จาก 0.00.25% เป็ น 0.25-0.50% นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ทีสํารวจโดย
Bloomberg ณ วันที 28 ธันวาคม 2558 คาดว่
ดว่ าทังปี
, 2558 ขยายตัว
ประมาณ 2.5% (yoy) เพิมขึ ,นเล็กน้ อยจาก 2.4%
% (yoy)
( ในปี 2557
 เศรษฐกิจในกลุม่ ยูโรโซนปรับตัวดีขึ ,นตามการใช้ จ่ายในประเทศ จากการ
ดําเนินนโยบายการเงิ นทีผ่อนคลาย ความเชื อมันภาคเอกชนทีเพิมขึน,
และการขยายตัวของสินเชือ นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ทีสํารวจโดย
Bloomberg วันที 28 ธันวาคม 2558 คาดว่าทังปี
, 2558 เศรษฐกิ จจะ
ขยายตัว 1.5% (yoy) จาก 0.9% (yoy) ในปี 2557
 เศรษฐกิ จญี ปุ่นปรั บตัวขึ ,นจากการดําเนินนโยบายการเงินทีผ่อนคลาย
และค่ า เงิ น เยนอ่ อ น นั ก เศรษฐศาสตร์ โดยส่ ว นใหญ่ ที สํ า รวจโดย
Bloomberg วันที 28 ธันวาคม 2558 คาดว่าทังปี
, 2558 เศรษฐกิ จจะ
ขยายตัว 0.6% (yoy) จากทีไม่ขยายตัวในปี 2557
 เศรษฐกิ จ จี นชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื องจากนโยบายปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิจและมาตรการต่อต้ านการคอรัปชัน แต่มาตรการด้ าน
การคลัง และการเงิ นที ผ่ อ นคลายช่ ว ยประคับ ประคองเศรษฐกิ
ประคองเศร จ นัก
เศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ทีสํารวจโดย Bloomberg วันที 28 ธันวาคม
2558 คาดว่าทังปี
, 2558 เศรษฐกิจจะขยายตัว 6.9%
6 (yoy) ชะลอตัวลง
จาก 7.3% (yoy) ในปี 2557
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยฟื น, ตัวช้ า ๆ ค่อยเป็ นค่อยไป โดยในช่วงไตรมาส
ง
1-3 ของปี
2558 เศรษฐกิ จขยายตัว 3.0%, 2.8% และ 2..9% (yoy) ตามลําดับ
ส่งผลให้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี เศรษฐกิจขยายตัว 2.9%(yoy) ซึง การ
ใช้ จ่ายภาครัฐ และรายได้ บริ การจากภาคการท่องเทียวเป็ นแรงขับเคลือน
เศรษฐกิจ
 อย่างไรก็ ตาม ในปี 2558 เศรษฐกิ จไทยเผชิญปั จจัยลบที
ลบ เป็ นข้ อจํ ากัด
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ แก่
 ภาระหนี ,ครัวเรื อนสูงขึ ,น
 รายได้ เกษตรกรลดลง
 อัตราการใช้ กําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทีไม่เต็มศักยภาพ
 เศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าสําคัญ (จีนและเอเซีย) ชะลอตัวลง
 สินค้ าส่งออกมีปัญหาด้ านเทคโนโลยีการผลิตและราคาสินค้ าเกษตร
ตกตํา

ทยอยปรับขึ ,นดอกเบี ,ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเพราะอัตราเงินเฟ้อยังอยู
อ ่ตํา
กว่าเป้าหมาย ซึง มีความเป็ นไปได้ ทีจะปรับขึน, 50-75 bps เป็ น 0.751.25% ต่อ ปี ภายในสิน, ปี 2559 อย่า งไรก็ ตามความเสี
าม
 ย งสํ า คัญ ของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คือ การชะลอตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่ ราคานํ ,ามัน
ทีอยู่ในระดับตํา และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐ
 เศรษฐกิจกลุม่ ยูโรโซนมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนืองอย่างช้ า ๆ จากการใช้ จ่าย
ในประเทศ ทีได้ รับปั จจัยบวกจากมาตรการด้ านการเงินทีผ่อนคลายทัง,
อัตราดอกเบี ,ยในระดับตําและมาตรการ QE การอ่อนค่าของเงินยูโร และ
การเติบโตของสินเชื อภาคเอกชน ซึง ธนาคารกลางยุโรปมี โอกาสทีจ ะ
ขยายขนาดมาตรการ QE หลังจากทียืดระยะเวลาออกไปสิ ,นสุดมีนาคม
2560 หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตําจนเกิดความกังวลถึงภาวะ
เงินฝื ด และความเสียงทีเศรษฐกิจในกลุม่ ชะลอตัวลง
 เศรษฐกิจญีปนมื
ุ่ ทศิ ทางเติบโตได้ ต่อเนือง จากการใช้ จ่ายในประเทศ ซึง
ในระยะใกล้ มีความเป็ นไปได้ ทีรัฐบาลจะมี
บาล มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
รวมถึงการปรับขึน, ค่าจ้ าง และการเร่ งการใช้ จ่ายก่ อนปรั บขึน, ภาษี การ
ขายในเดือ นเมษายน 2560 แต่มีความเสีย งจากความไม่ แน่ นอนของ
เศรษฐกิจโลก นําโดยประเทศจีน ในขณะทีนโยบายการเงินยังผ่อนคลาย
เป็ นพิเศษหลังจากที BOJ ขยายปริ มาณฐานเงินอีก 80 ล้ านล้ านเยน เป็ น
355 ล้ า นล้ า นเยนในสิ น, ปี 2558 และอาจจะขยายเวลาหรื อ ดํ า เนิ น
มาตรการด้ านการเงินเพิมเติมในช่วงไตรมาส 2 ปี 2559 หากอัตราเงิน
เฟ้อยังอยู่ในระดับตํากว่าเป้าหมายและเกิดความกังวลภาวะเงินฝื ด

 เศรษฐกิจจีนมีทิศทางชะลอตัวลง เพราะยังคงอยู่ระหว่างของการฏิรูป
โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ ยังคงปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจโดยลดการ
พึงพิงการลงทุน หันมาสู่การบริ โภคในประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
แนวโน้ มชะลอตั ว ลงทั ง, การลง ทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถาวร การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม และการส่งออก แต่ยงั คาดว่าประเทศจีนจะไม่ประสบ
ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย ปั จ จัย กระตุ้นเศรษฐกิ จ ปี 2559 อาจมาจาก
นโยบายการคลังมากขึ ,น หลังจากนโยบายทางการเงินมีแนวโน้ มถูกจํากัด
เนืองจากอัตราดอกเบี ,ยนโยบายเงินฝาก 12 เดือนที 2.0% ต่อปี ได้ ลดลง
ตํา รัฐบาลตังเป
, ้ าการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฉบับ ที 13 ระยะเวลา 5 ปี ในช่ ว งปี 2559 – 2563 ไว้ ที
ประมาณมากกว่าหรื อเท่ากับ 6.5%
% (yoy)
(
สรุ ปคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศหลั
ประเทศ กของโลก

แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกปี 2559
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ มเติบโตต่อเนืองและเข้ าสู่ระดับศักยภาพ จาก
การบริ โภคภาคครั วเรื อนทีได้ รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานทีดีขึน,
และการฟื น, ตัวของตลาดทีอยู่อาศัย ทําให้ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ทีCมา : Bloomberg ณ วันทีC 28 ธันวาคม 2558
14 มกราคม 2559
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แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2559
 อุปสงค์ในประเทศฟื น, ตัวช้ าๆ จากการใช้ จ่ายของรัฐบาลผ่านมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จระยะสัน, ทัง, มาตรการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ม ผู้มี ร ายได้ น้อ ย
มาตรการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ม SMEs ระยะที 1 และ 2 อี ก ทัง, มาตรการ
อสังหาริ มทรั พย์ และมาตรการด้ านภาษี น่าจะช่วยเพิมกํ าลังซื ,อให้ กับ
ภาคครั วเรื อนและภาคธุรกิจ และการคาดการณ์ ว่านักท่องเทียวจะเดิน
ทางเข้ ามาในช่วงฤดูกาลท่องเทียว ซึง จะช่วยให้ เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส
4 ปี 2558 มีแนวโน้ มทีจะขยายตัวประมาณ 2.5-3.0% (yoy) ส่งผลให้ ทงั ,
ปี 2558 เศรษฐกิจจะเติบโตได้ ประมาณ 2.9% (yoy)
 เศรษฐกิจโดยภาพรวมของปี 2559 ยังคงได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการใช้
จ่ายภาครั ฐและการลงทุนในโครงสร้ างพื น, ฐานของรั ฐบาล รวมทังภาค
,
การท่องเทีย ว โดยมี ความเสี ยงจากภาวะภัย แล้ ง ความล่าช้ า ของการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื น, ฐาน และการชะลอตัวทางของประเทศคู่ค้าหลัก
(จี นและเอเซีย) ซึงเป็ นปั จจัยเสียงผ่านมายังช่องทางการส่งออกสินค้ า
และปั ญหาด้ านอุปทาน ซึง MFC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้
ประมาณ 2.8-3.6% ในปี 2559
 ในปี 2559 อัต ราเงิ น เฟ้ อค่ อ ยๆเพิ ม ขึ น, แต่ ยั ง ไม่ ส ร้ างแรงกดดัน ต่ อ
เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ เนืองจากราคานํ า, มันทีทรงตัวในระดับตํา ซึง
MFC คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว ไปจะเพิมขึ ,นมาที 1.1% (yoy) จากทีหดตัว 0.7% ในปี 2558
 MFC คาดว่าดอกเบี ,ยนโยบายจะอยู่ทีระดับ 1.50% ต่อปี ในช่วงไตรมาส
1 ปี 2559 เพื อทีจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ ตาม มี
โอกาสทีดอกเบี ,ยนโยบายจะถูกปรับลงมาอีก 0.25% มาที 1.25% ต่อปี
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 หากแรงส่งต่อทางเศรษฐกิจแผ่วลง อุปสงค์ใน
ประเทศอ่อ นแอกว่าการคาดการณ์ ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย และ
ความล่าช้ าของการลงทุนในโครงสร้ างพื ,นฐานของรัฐบาล
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมกราคม 2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐปรั บขึน อัตราดอกเบีย ครั ง แรก
นั บ ตั ง แต่ ปี พ.ศ.2552 หลั ง จากทีC เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว ได้ ต่ อเนืC อง
ตลาดแรงงานทีCอยู่ในเกณฑ์ ดี ภายใต้ อัตราเงินเฟ้อทีCยังอยู่ในระดับตํCา
กว่ าเป้าหมาย
 GDP ไตรมาส 3/58 ปรั บปรุ งครั ง, สุดท้ าย ปรั บเป็ น 2.0% (qoq,saar)
จากการรายงานครั ง, แรกที 1.5% (qoq,saar) และครั ง, ทีสองที 2.1%
(qoq,saar) ซึง เป็ นอัตราทีชะลอตัวจาก 3.9% (qoq,saar) ในไตรมาส
2/58 สาเหตุหลักทีปรับลดลงเล็กน้ อยในการรายงานครัง, สุดท้ ายเนืองจาก
สินค้ าคงคลังลดลงมากขึ ,น ทังนี
, ,การใช้ จ่ายภายในประเทศทังการใช้
,
จ่าย
ส่วนบุคคลและการลงทุนภาคเอกชนเป็ นปั จจัยขับเคลือนเศรษฐกิจ
 ยอดการจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนพฤศจิกายน
เพิมขึ ,น 2.11 แสนตําแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวทีระดับ 5% ซึง
เป็ นระดับ ตํ า ที สุ ด ตัง, แต่ เ ดื อ น เมษายน ปี 2551 และใกล้ เ คี ย งกั บ
เป้าหมายการจ้ างงานเต็มทีของ Fed ที 4.9% ส่วนอัตราการมีสว่ นร่ วมใน
กํ าลังแรงงาน (Participation rate) เพิมขึน, ครั ง, แรกตังแต่
, เดือน พฤศ
ภาคม 2558 มาเป็ น 62.5% จากเดิม 62.4 % อย่างไรก็ตาม รายได้ เฉลีย
14 มกราคม 2559

ต่อชัว โมง (Average hourly earnings) ขยายตัว 0.2% (mom) ลดลง
เล็กน้ อยจากเดือนก่อนที 0.4% (mom) แต่ขยายตัว 2.3% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํา และตํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที 2.0% (yoy) โดยอัต ราเงิ น เฟ้ อทัว ไป (Headline CPI) เดื อ น
พฤศจิกายน ไม่มีการขยายตัวที 0.0% (mom) จากเดือนก่อนที 0.2%
(mom) เพราะราคานํ ,ามันโลกทีลดลงและเงินดอลลาร์ ทีแข็งค่าขึ ,น ทังนี
, ,
หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน เงินเฟ้อจะขยายตัวเพิมขึ ,นมาที
0.5% (yoy) มากกว่าเดือนก่อนที 0.2% (yoy) ด้ านเงินเฟ้อพื ,นฐาน (Core
CPI) ซึง ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารสด ขยายตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที
3 ที 0.2% (mom) และ 2.0% (yoy) ด้ านการใช้ จ่ายส่วนบุคคลทีไม่รวม
ความผันผวนของอาหารและพลังงาน ทรงตัวที 1.3% (yoy)
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐฯ (FOMC)
ในวันที 15-16 ธันวาคม 2558 Fed ปรับขึ ,นดอกเบี ,ยนโยบายเป็ นครัง, แรก
จาก 0.00-0.25% ต่อปี เป็ น 0.25-0.50% ต่อปี การที Fed ตัดสินใจขึ ,น
อัตราดอกเบี ,ยเนืองจากเชือมัน ว่าเงินเฟ้อจะสามารถกลับเข้ าสูเ่ ป้าหมายที
2% ได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) บริ โภคและการลงทุนในประเทศที
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง 2) ตลาดแรงงานทีเติบโตอย่างต่อเนือง และ 3)
ความกัง วลเกี ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลกทีเริ มผ่อ นคลายลง
อย่างไรก็ดีตลาดยังคงมองว่าเงินเฟ้อระยะยาวน่าจะอยู่ในระดับตํา และ
การขึ ,นดอกเบี ,ยในอนาคตจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เศรษฐกิจ ยู โรโซน : เศรษฐกิจปรั บตัวดีขึน ต่ อเนืC อง ภายใต้ อัตราเงิน
เฟ้อทีCยังคงตํCากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป ซึCงทําให้ ธนาคาร
กลางยุโรปดําเนินมาตรการด้ านการเงินต่ อเนืCอง
 รายงาน Markit Flash PMI Composite Index (รวมทัง, Services และ
Manufacturing) เดือนธันวาคม 2558 ซึง เป็ นตัวเลขเบื ,องต้ น (เป็ นการ
สํารวจระหว่างวันที 4-15 ธันวาคม 2558) ปรับตัวลงมาทีระดับ 54.0 จุด
จากเดือนก่ อนหน้ าที 54.2 จุด เป็ นการลดลงของภาคบริ การจาก 54.2
จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2558 มาที 53.9 จุดในเดือนธันวาคม 2558 แต่
ภาคอุตสาหกรรมปรั บเพิมขึน, มาทีระดับ 53.1 จุดจากเดือนก่อนที 52.8
จุด ซึง ดัชนีทียงั เหนือกว่าระดับ 50 จุดส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไตรมาส
4/58 ของยูโรโซนมีแนวโน้ มขยายตัว 0.4% (qoq) ซึง จะทําให้ เศรษฐกิจ
ตลอดปี 2558 ขยายตัว 1.5% (yoy) โดยดัชนีย่อยทีปรับตัวขึ ,นดี คือ การ
จ้ างงาน
 อัตราการว่างงานเดือน ตุลาคม 2558 ลดลงเป็ น 10.7% จาก 10.8% ใน
เดือนก่ อนหน้ า ส่วนอัตราการว่างงานในเยอรมนี ในเดือน พฤศจิกายน
2558 ลดลงสูร่ ะดับตําสุดเป็ นประวัติการณ์ ที 6.3 % จาก 6.4% ในเดือน
ก่อน
 อัตราเงินเฟ้อทัว ไปยังอยู่ในระดับตํา เดือนพฤศจิกายน 2558 ทรงตัวจาก
เดือนก่อนที 0.1% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื ,นฐานชะลอตัวลงมาที 0.9%
(yoy) ยังคงอยู่ตํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที 2.0% (yoy)
 การประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที 3 ธันวาคม 2558 ยังคงอัตราดอกเบี ,ย
นโยบายไว้ ที 0.05% แต่ปรับลดอัตราดอกเบี ,ยเงินฝากลง 0.10% มาที 0.3% ต่อปี และได้ ขยายระยะเวลาในการทํา QE ออกไปอีก 6 เดือนจาก
สิ ,นสุด กันยายน 2559 เป็ น มีนาคม 2560 แต่คงวงเงินเข้ าซื ,อสินทรัพย์ไว้

หน้ า 7

MFC Wealth Journal
ทีระดับ 6 หมืนล้ านยูโรต่อเดือน นอกจากนี ,ได้ ขยายขอบเขตสินทรัพย์ทีจะ
เข้ าซื ,อ โดยได้ รวมตราสารหนี ,ท้ องถินของภาครัฐในประเทศสมาชิก
 ธนาคารกลางยุโรปได้
ได้ ปรับคาดการณ์ ทางเศรษฐกิจ (Real GDP) และ
อัตราเงินเฟ้อดังนี ,

ต่อทีประชุมรั ฐสภา ซึงรั ฐบาลกํ าหนดไว้ เป็ นวันที 4 มนาคม 2559 เพื อ
ประกาศใช้ ภายในสิ ,นเดือน มีนาคมม 2559 ทังนี
, , จากแผนงบประมาณนี ,
รัฐบาลญี ปนคาดว่
ุ่
าเศรษฐกิจญี ปนจะขยายตั
ุ่
ว 1.7% (yoy) ในปี 2559
ซึง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2559 ของญี ปนุ่ ขยายตัว
0.4% จากปี งบประมาณ 2558
เศรษฐกิ จ จี น : กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด้ านการใช้ จ่ ายในประเทศมี
สัญญาณที
ณทีCดีขึน สะท้ อนว่ านโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของรั ฐบาลเริC ม
ส่ งผลต่ อภาคเศรษฐกิจจริง แต่ อุปสงค์ จากต่ างประเทศยังคงอ่ อนแอ

ทีมา : ECB
เศรษฐกิ จ ญีC ปุ่ น : เศรษฐกิ จ ค่ อย ๆ ปรั บ ตั วดี ขึ น ตามการใช้ จ่ ายใน
ประเทศ อัตราเงินเฟ้อยั งอยู่ ในระดับตํCา แต่ ธนาคารกลางญีCปุ่นยังคง
เป้าหมายฐานเงินไว้ เช่ นเดิม แต่ เพิCมประเภทของสินทรั พย์ ทC ีจะเข้ าซือ
ได้
 การรายงานเศรษฐกิจไตรมาส 3/58 ครัง, สุดท้ าย ปรับเป็ นเพิมขึ ,น 1.0%
(qoq, saar) จากการรายงานครัง, แรกทีหดตัว -0.88% (qoq,saar) ปรับตัว
ดีขึ ,นจากไตรมาสก่อนทีหดตัว -0.7% (qoq,saar)
qoq,saar) โดยการปรับขึ ,นครัง, นี ,
เป็ นผลมาจาก 1) การลงทุนภาคธุร กิ จ ทีพ ลิก กลับเป็ นบวกจากการ
ประมาณการครัง, แรก -1.3% เป็ น +0.6% (qoq,saar)
qoq,saar) และ 2) จํานวน
สิ น ค้ า คงคลัง (Inventory) หดตัว ลดลง จาก -2.1% เป็ น -0.8%
(qoq,saar) แสดงถึงอุปสงค์ภายในประเทศทีฟืน, ตัว ท่ามกลางการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน และค่าจ้ างทีเพิมขึ ,นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
 มู ล ค่ าการส่
า การส่ ง ออกสิ น ค้ าหดตั ว จากประเทศจี น และเอเซี ย เดื อ น
พฤศจิกายน 2558 หดตัว -3.3% (yoy) จากเดือนก่อนหน้ าทีหดตัว -2.1%
(yoy) เนืองจากการส่งออกสินค้ าเหล็กและอินทรี ย์เคมี ในขณะทีมูลค่า
การน้ าเข้ าหดตัว -10.2% (yoy) จากที หดตัว -13.4% (yoy) ทํา ให้
ดุลการค้ าขาดดุลที -3.8 แสนล้ านเยน
 อัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับตํา ในเดือนพฤศจิกายยน 2558 อัตราเงินเฟ้อ
ไม่รวมอาหารสด เพิมขึ ,น 0.1% (yoy) จากทีหดตัว -0.1% (yoy) ในเดือน
ก่อน เป็ นการปรับเพิมขึ ,นของราคาสินค้ าในหมวดบริ การ ได้ แก่ โรงแรม
และท่องเทียว แต่ราคาพลังงานยังคงลดลง ในขณะที
ขณะทีอตั ราเงินเฟ้อไม่รวม
อาหารและพลังงานทรงตัวที 1.2% (yoy) ซึง อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํากว่า
เป้าหมายของธนาคารกลางญีปนที
ุ่  2.0% (yoy)
 การประชุมธนาคารกลางญีปนุ่ (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี ,ยไว้ ที 0.05%
ต่อปี และคงการเพิมปริ มาณฐานเงินประมาณ 80 ล้ านล้ า นเยนต่อ ปี
โดย BOJ เพิมประเภทของสินทรัพย์ในการเข้ าซื ,อ คือ กองทุน ETF และ
Trust ของอสังหาฯ ในญี ปนุ่ และได้ ขยายอายุพนั ธบัตรญ่ปนที
ุ่ จะเข้ าซื ,อ
จากเดิม 7-10 ปี เป็ น 7-12 ปี และได้ เพิมวงเงินเข้ าซื ,อ ETF 3.0 แสนล้ าน
เยน โดยจะเริ มซื ,อในเดือนเมษายน 2559
 คณะรั ฐ มนตรี ญี
ญี ปุ่ นมี ม ติอ นุมัติงบประมาณประจาปี 2559 (เมษายน
2559 – มี นาคม 2560) สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที 96.7 ล้ านล้ านเยน
(7.99 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) โดยในขันตอนต่
,
อไป รัฐบาลจะต้ องเสนอ
14 มกราคม 2559

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้ านอุปสงค์ในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2558
ปรับตัวดีขึ ,น สะท้ อนให้ เห็นว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วง
ทีผ่านมาเริ มส่งผ่
งผ่านมายังเศรษฐกิจจริ ง นอกจากนี ,ยอดค้ าปลีกทีขยายตัว
ดีขึ ,น ยังบ่งชี ,ว่า การปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของภาครัฐทีพยายาม
ผลักดันการขยายตัวของการบริ โภคและภาคบริ การมีความก้ าวหน้ ามาก
ขึ ,น โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากทีสดุ ในรอบ 4 เดือน ที
6.2% (yoy) จากเดือนก่ อนที 5.66% (yoy) นํ าโดยการผลิตรถยนต์ ที
เพิมขึน, ตอบรั บความต้ องการในตลาด ภายหลังจากภาครั ฐมี มาตรการ
ลดย่อนภาษี สําหรับการผู้ซื ,อรถยนต์ขนาดเล็ก และยอดค้ าปลีกขยายตัว
มากทีสดุ ในปี 2558 ที 11.2% (yoy)
yoy) จากเดือนก่อนที 11.0% (yoy) และ
ดีกว่า ทีตลาดคาดที +11.1% ส่ว นการลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร (Fixed
Asset Investment) นับตังแต่
, เดือน มกราคม-พฤศจิกายน ขยายตัว
10.2% (yoy)
 ตลาดบ้ า นฟื ,นตัว ต่อเนื อ ง โดยราคาบ้ า นใหม่ เ ฉลี ย ใน 100 เมื องใหญ่
เพิมขึน, ติดต่อกันเป็ นเดือนที 7 โดยในเดือน พฤศจิกายน 2558 เพิมขึน,
0.46% (mom) จาก 0.3% (mom)
mom) ในเดือนก่อน และหากเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน ราคาบ้ านเพิมขึ ,นติดต่อกันเป็ นเดือนที 4 ที 2.93% (yoy)
ดีขึน, จากเดือนก่ อนที 2.07% (yoy)
yoy) แนวโน้ มทีค่อย ๆ ดีขึน, จะช่วยให้
กิจกรรมด้ านการลงทุนก่อสร้ างกลับมาดีขึ ,นได้ ในระยะข้ างหน้ า
 อุ ป สงค์ จ ากต่ า งประเทศยั
ศยั ง ไม่ ดี ขึ น, โดยการส่ ง ออกสิ น ค้ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 หดตัว -6.8% (yoy)
yoy) ใกล้ เคียงกับเดือนก่อนที -6.69%
(yoy) ส่วนการนําเข้ าหดตัว -8.7%
% (yoy)
(
ดีขึ ,นจาก -18.8% (yoy) ใน
เดือนก่อนหน้ า ทังนี
, , การส่งออกทีหดตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที 5 สอดคล้ อง
กับกิ จกรรมภาคอุตสาหกรรมที
รมทีชะลอตัว ส่วนการนําเข้ าทีหดตัวน้ อยลง
สะท้ อนว่าอุปสงค์ภายในประเทศเริ มมีสญ
ั ญาณการฟื น, ตัวภายหลังจาก
ภาครัฐมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนือง
 ธนาคารกลางจีน (PBOC) คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2559 จะขยายตัวได้
6.8% (yoy) โดยมีแรงหนุนจากการ 1) ฟื น, ตัวของภาคอสังหาริ มทรัพย์ 2)
เศรษฐกิจโลกทีฟืน, ตัวดีขึ ,น และ 3) การออกนโยบายปฏิรูปโครงสร้ างทีทํา
ให้ เศรษฐกิจชะลอตัวเริ มเบาบางลง โดยปั จจัยฉุดรัง, เศรษฐกิจในปี หน้ า
ได้ แ ก่ ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมที ชะลอตัว เนื อ งจาก 1) ผู้ผลิต
ยังคงเผชิญกับภาวะกํ าลังการผลิตส่วนเกิน 2) ผลกํ าไรของภาคธุรกิจที
ลดลง และ 3) ปริ มาณหนี ,ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ มีสงู ขึ ,น นอกจากนี , PBOC
ปรั บ ลดประมาณการการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในปี 2558 ลงเหลื อ
6.9% (yoy) จากประมาณการก่อนหน้ าที 7.0% (yoy) ด้ านอัตราเงินเฟ้อ
มีแนวโน้ มเร่ งตัวขึ ,นในปี 2559 เป็ น 1.7%
1 (yoy) จากปี 2558 ทีคาดว่าจะ
เพิมขึ ,น1.5% (yoy)
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เศรษฐกิ จไทย : เศรษฐกิจโดยภาพรวมฟื  นตั วช้ า ๆ จากอุ ปสงค์ ใน
ประเทศเป็ นสําคัญ แต่ อุปสงค์ จากต่ างประเทศโดยเฉพาะการส่ งออก
สินค้ ายังคงอ่ อนแอ ในขณะทีCอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํCาตามทิศทาง
ราคานํา มัน
 อุป สงค์ โลกทีอ่ อ นแอและราคานํ า, มันทีอยูในระดับ ตํา ยังคงเป็ นปั จ จัย
กดดันภาคการส่งออก โดยในเดือน พฤศจิกายน 2558
25 มูลค่าการส่งออก
หดตัว -7.4% (yoy) จากเดือนก่อนทีหดตัว -8.1%
% (yoy)
( ส่วนมูลค่าการ
นําเข้ าหดตัว -9.5% (yoy) ลดลงจาก -18.2% (yoy)
yoy) ส่งผลให้ ดลุ การค้ า
เกินดุล 299 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึง การส่งออกสิ
ออก นค้ าลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกทียังไม่ดีขึน, มาก อีกทังราคาสิ
,
นค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
ลดลงมาก ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/58 ยังมีทิศทางไม่แตกต่าง
จากในช่วงทีผ่านมา สะท้ อนจากการรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน
ตุลาคม โดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย ที ภาครั ฐ ยัง มี การใข้ จ่า ยทัง, งบ
ประจํ า และงบลงทุน ในการสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ในขณะที ภ าคการ
ท่องเทียวเริ มดีขึ ,นจากนักท่องเทียวชาวจีน
 แรงกดดัน ภาวะเงิ น เฟ้ ออยู่ ใ นระดับ ตํ า ดัช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคในเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 ยังคงลดลงที -0.97% (yoy)
yoy) โดยสาเหตุหลักมาจาก
ราคาน้ ,ามันเชื อ, เพลิงขายปลีกในประเทศเป็
ทศเป็ นสําคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
พื น, ฐานขยายตัว ในระดับ ตํ า เพี ย ง 0.88% (yoy)
yoy) ในช่ ว ง มกราคมพฤศจิกายน 2558 อัตราเงินเฟ้อทัว ไปลดลง -0.99% (yoy) ส่วนอัตราเงิน
เฟ้อพื ,นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิมขึน, 1.09% (yoy) แม้ ว่า
อัตราเงินเฟ้อทัว ไปหดตัวแต่เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้
ได้ เผชิญกับภาวะเงินฝื ด
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี ,ย
นโยบายไว้ ทีระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที 16 ธันวาคม 2558
โดย กนง. ประเมินว่าภาวะการเงินและอัตราแลกเปลียนยังเอื ,อต่อการฟื น,
ตัวของเศรษฐกิ จ ซึงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีมี แนวโน้ มปรั บตัวดีขึ ,นใน
ขณะทีแรงกดดันเงินเฟ้อปรับลดลงแต่ยงั ไม่มีความเสียงทีจะเกิดภาวะเงิน
ฝื ดเนืองจากอุปสงค์ยงั คงขยายตัว ทังนี
, ,คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว ไปทีตดิ ลบ
จะทยอยปรับสูงขึ ,นและกลับเป็ นบวกในช่วงครึ งแรกของปี 2559 ตามผล
ของฐานนํ ,ามันทีจะหมดไป อย่างไรก็ตามยั
ตามยังคงติดตามปั จจัยเสียงต่อการ
ฟื น, ตัวของเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
โลก ข้ อ จํ า กัดเชิ ง โครงสร้ าง และภาวะตลาดการเงิ นโลกที มี ความไม่
แน่นอนสูง
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรั บประมาณการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อปี 2558-2559 โดยปรับเพิมคาดการณ์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขึ ,นเล็กน้ อย จาก 2.7%
(yoy) เป็ น 2.8% (yoy) เนืองจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนในช่วง
ไตรมาส 3 และ 4 สูงกว่าทีคาดไว้ แต่ได้ ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปี 2559 ลงมาจาก 3.7% (yoy) เป็ น 3.5% (yoy) เนืองจาก
อุปสงค์จากต่างประเทศทีชะลอลงโดยเฉพาะจีนและเอเซีย แม้ ว่าแรงส่ง
ของภาครั ฐ การบริ โภคภาคเอกชนและภาคการท่องเทียวจะดีขึน, ก็ ตาม
แต่ไม่สามารถชดเชยได้ ทงหมด
ั,
 ธปท. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตําตามภาวะต้ นทุนทีลดลงตาม
แนวโน้ มราคานํ า, มันเป็ นสําคัญ แต่ความเสียงต่อภาวะเงินฝื ดยังจํ ากัด
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โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว ไปในปี 2558 และ 2559 อยู่ที -0.9% (yoy)
และ 0.8% (yoy) ตามลําดับ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก

ทีมา : Bloomberg

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
พรวมมีความผันผวนสูงโดยถู
โดย กกดดันจากทัง
ปี 2558 ตลาดหุ้นไทยภาพรวมมี
ปั จจัยภายในและภายนอก โดยปรั บตัวลงมาปิ ดที
ด C 1,288.02 หรื อลดลง
ประมาณ 14% (210 จุด) โดยมีประเด็นสําคัญ ดังต่ อไปนี 
 ปั จจัยภายในประเทศทีสําคัญ ได้ แก่ การปรับลดประมาณการของบริ ษัท
จดทะเบี ย นไทยทีที เ กิ ดขึน, ต่อเนื อง เศรษฐกิ จ ไทยที ฟื,นตัว ช้ า กว่ าที คาด
โดยเฉพาะการส่งออก ระดับ NPL ของกลุ่ม สถาบันการเงินที สูง ขึน,
เหตุการณ์ ทีไ ม่สงบ ณ สีแ ยกราชประสงค์ และการประมู
และ
ลใบอนุญาต
โทรคมนาคมในช่วงปลายปี ทีสร้ างความกังวลให้ กับนักลงทุน เนืองจาก
มูลค่าสัญญาทีสงู กว่ว่าคาดการณ์ของตลาด เป็ นต้ น
 ปั จจัยภายนอกประเทศทีสําคัญ ได้ แก่ การปรับตัวลงของราคานํ ,ามันตาม
คาดการณ์ระดับอุปทานของนํ ,ามันดิบจะปรับตัวสูงกว่าอุปสงค์ จากการที
หลายประเทศทีผลิตนํ า, มัน เร่ งผลิตและส่งออกนํ า, มันมากกว่าทีตลาด
คาดการณ์ ความกังวลของการส่
การส่งสัญญาณการอั
ญาณการ ตราดอกเบี ย, นโยบาย
ของธนาคารกลางสหรั ฐ การประกาศมาตรการอั
การประก
ดฉี ดสภาพคล่องของ
ธนาคารกลางยุโรปและญี
และญีปนุ่ รวมทังเศรษฐกิ
ง,
จจีนทีชะลอตัวลง เป็ นต้ น
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 Sector ทีมี performance ทีดีกว่ าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2558 ได้ แ ก่
หมวดการแพทย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
วัส ดุก่ อ สร้ าง หมวดบริ
มวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดปิ โตรเคมี หมวด
พาณิชย์ หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหมวดอาหารและเครื
และหม
 องดืม
หน้ า 9
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 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2558
ได้ แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมวดธนาคารพาณิชย์
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดสือและสิง พิมพ์ และหมวดพลังงาน
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บปี 2559
คาดการณ์ ว่ า ดัช นี ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นช่ ว งปี 2559 ยัง คงมี ค วามผัน ผวน
ต่อเนือง เช่น ความกังวลหลังจากธนาคารกลางสหรัฐทีเริ มดําเนินการนโยบาย
การเงิ นที เ ข้ ม งวดแบบค่อ ยเป็ นค่อ ยไป, ความสามารถในการดํ า เนิ นการ
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางประเทศทีพฒ
ั นา โดยเฉพาะ
ญี ปุ่น และยุโรป, เศรษฐกิ จจี นทีชะลอตัวลง, ราคานํ ,ามันทีผันผวน เป็ นต้ น
ทังนี
, ป, ั จจัยภายในประเทศทีสําคัญเป็ นบวก เช่น สถานการณ์ ทางการเมื อ ง
ยังคงสงบในช่วงต้ นปี 2559, การดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
เกิ ดความต่อเนื อง, ในปั จจุบัน Valuation ของ SET Index อยู่ในระดับที
น่าสนใจ และคาดว่า SET Index ในปี 2559 จะยังคงมีผลตอบแทนเป็ นบวก
ในระดับปานกลาง ประเด็นทีน่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนในปี 2559 มี
ดังนี ,

 ตัวเลขภาคการผลิตของประเทศจี นยังคงออกมาตํากว่าระดับ 50.0 จึง
ส่งผลเชิงลบต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 สํานักบริ หารองค์กรการบินแห่งสหรัฐฯ หรื อ FAA ประกาศปรับลดอันดับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นการขนส่ ง ทางอากาศของไทย จาก
Category 1 เป็ น Category 2
 ผลการประชุม ECB ออกมาผิดหวัง โดย ECB ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดได้ คือ การไม่ได้ เพิมวงเงิน QE ต่อเดือนจาก
ระดับ 6 หมืนล้ านยูโร
 ราคานํ ,ามันปรับตัวลงรุ นแรงหลังทีประชุมโอเปกไม่มีการระบุการกํ าหนด
ตัวเลขเพดานการผลิตนํ ,ามัน ซึง จะทําให้ ประเทศสมาชิกผลิตนํ ,ามันต่อไป
หลังปั จจุบนั อยู่ในระดับประมาณวันละ 32 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
 แรงกดดันเกิดขึ ,นในกลุ่มธนาคารฯ หลัง MSCI ตัดสินใจถอด BBL ออก
จากการคํานวณ Standard Index
 การประมูลคลืน 900 MHz ทีใช้ เวลามาก และจบลงด้ วยราคาประมูลที
สูง กว่ า ตลาดคาดอย่ า งมี นัย สํ า คัญ รวมถึ ง มี ผ้ ูป ระกอบการรายใหม่
เพิมขึ ,น

 สภาพคล่องในระบบการเงินโลกยังคงอยู่ระดับสูงในปี 2559 โดยยังคง
ได้ รั บ แรงหนุนจากการทํ า นโยบายผ่ อ นคลายของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) และธนาคารกลางญีปนุ่ (BoJ) ต่อไป

 บรรยากาศการลงทุนเริ มผ่อนคลายหลัง Dot plots ในการประชุม Fed มี
การปรับตัวลง

 ประเมินราคานํ ,ามันดิบปี 2559 จะยังคงผันผวน โดยมีความเสียงขาขึน,
(Upside risk) มากกว่าความเสียงขาลง (Downside risk) คาดการณ์
ระดับอุปสงค์และอุปทานของนํ ,ามันดิบจะปรับตัวเข้ าสูส่ มดุลมากขึ ,น

 กระทรวงการคลังออกมาตรการภาษี กระตุ้นกํ าลังซื ,อในประเทศด้ วยการ
ยกเว้ น ภาษี สํ า หรั บ สิ น ค้ า ราคารวมกั น ไม่ เ กิ น 15,000 บาท ในช่ ว ง
ปลายปี

 เศรษฐกิ จ จี นยังมี แนวโน้ มชะลอตัวลงและจี นยังมี ความจํ าเป็ นต้ องลด
ค่าเงินหยวนต่อเนือง

 กลุ่ ม ขนส่ ง เป็ นกลุ่ ม ที ป รั บ ตั ว แข็ ง แกร่ ง มากที สุ ด จากการปรั บ ตั ว
Outperform ของหุ้น AOT

 คาดธนาคารกลางแห่งประเทศไทยจะมี มติคงระดับดอกเบี ,ยนโยบายที
1.50% ตลอดปี และน่าจะเป็ นปั จจัยช่วยเอื ,อการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจไทย
 แผนการลงทุนโครงสร้ างพื น, ฐานภาครั ฐทีกําลังจะเริ มก่อสร้ าง และการ
เร่ งเปิ ดประมูลโครงการใหม่ทีอยู่ภายใต้ PPP Fast Track รวมถึงรัฐบาล
จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิมเติมเพือสร้ างกระแสนิยมก่อนการ
ทําประชามติ
 ปั จจัยการเมืองเริ มมีอิทธิพลต่อดัชนีมากขึ ,นโดยเฉพาะตังแต่
, กลางปี เป็ น
ต้ นไป ภายหลังจากการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 Valuation ของ SET Index อยู่ในระดับทีน่าสนใจ โดยหากพิจารณา P/E
Ratio ทีอยู่ในระดับใกล้ เคียงค่าเฉลียในอดีตและอัตราเงินปั น
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ระดับสูงกว่าอัตราดอกเบี ,ยเงินฝาก
ประจํา

 ส่วนกลุ่มทีมีการปรับตัวลงมากทีสดุ ได้ แก่ กลุ่มสือสาร หลังการประมูล
คลื น 900 MHz โดยผู้ชนะเป็ น TRUE และ JAS ทํ าให้ แ นวโน้ ม
อุตสาหกรรมแข่งขันสูงขึ ,น
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ให้ นาํ  หนักหุ้นไทยปี 2559 เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนธันวาคม 2558
เดือนธันวาคม เป็ นเดือ นทีตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากทังปั
, จจัยภายในและ
ภายนอก โดยปรับตัวลงมาปิ ดที 1,288.02 หรื อลดลงประมาณ 5.27% (71.68
จุด) โดยมีประเด็นสําคัญดังต่อไปนี ,

14 มกราคม 2559

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนมกราคม 2559
ตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม มีแนวโน้ มแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,2501,350 จุด ทังนี
, ,ประเด็นทีน่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุน มีดงั นี ,
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่ การประชุม ECB ในวันที
21 มกราคม คาดจะไม่มีการเปลียนแปลงทางนโยบายใดทีสําคัญ หลัง
ECB มีการต่ออายุโครงการ QE ในการประชุมรอบทีผ่านมา การประชุม
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FOMC ในวันที 26-27 มกราคมและการประชุม BoJ ในวันที 28-29
มกราคม คาดจะไม่มีการเปลียนแปลงทางนโยบายใดทีสําคัญ
 การไถ่ถอนกองทุน LTF/RMF ทีครบกํ าหนดอายุในช่วงต้ นปี ไม่น่าส่งผล
กระทบต่อดัชนี เนืองจากคาดมีปริ มาณเม็ดเงินเพียงราว 6 พันล้ านบาท
เท่านัน, เพราะแทบไม่มีกําไรจากการถือครองกองทุนในช่วง 5 ปี ปฎิทนิ
 คาดตัวเลขภาคการผลิตของจี นจะอยู่ตํากว่าระดับ 50.0 ต่อไป ซึง เป็ น
ปั จจัยหลักจํ า กัด Upside ของราคาสินค้ า โภคภัณฑ์ ทีเกี ยวข้ อง อาทิ
โลหะอุตสาหกรรม และยางพารา
 การบริ โภคภายในประเทศอาจได้ รับการกระตุ้นระยะสันจากการปรั
,
บ
โครงสร้ างภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา และการเพิมมาตรการลดหย่อนภาษี
จากกระทรวงการคลัง
 Valuation ของ SET อยู่ในระดับน่าสนใจ โดยหากพิจารณา P/E Ratio ที
อยู่ ใ นระดับ ใกล้ เ คี ย งค่า เฉลี ย ในอดี ต และอัต ราเงิ นปั น ผลตอบแทน
(Dividend Yield) ระดับทีสงู กว่าอัตราดอกเบี ,ยเงินฝากประจํา
ให้ นํ  า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น น้ อ ย ก ว่ า ดั ช นี อ้ า ง อิ ง เ ล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight)

ตลาดตราสารหนีไ ทย

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ ปี 2559 (Slightly Underweight)
ในปี 2559 เส้ นอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ,นและชันมากขึ ,นกว่า
ระดับสิ ,นปี 2558 (คาดการณ์ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2
และ 10 ปี อยู่ทีระดับ 120 bps) คาดว่าจะยังคงมีความผันผวนต่อเนืองจากปี
ก่อนหน้ า หลังจาก Fed ได้ เริ มปรับเพิมอัตราดอกเบี ,ยนโยบายและมีแนวโน้ ม
ปรับเพิมขึ ,นต่อเนื องในปี 2559 ทําให้ ตลาดพยายามคาดการณ์ ในเรื องของ
ขนาดของการขึ ,นอัตราดอกเบี ย, นโยบายสหรัฐฯ ในปี 2559 ว่าจะมีการปรั บ
เพิมขึ ,นมากน้ อยอย่างไร ขณะทีแนวโน้ มเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรปเริ มมี
แนวโน้ ม ฟื ,นตัวได้ จากการที ธ.กลางของยุโรปได้ อ อกมาตรการเพื อ กระตุ้น
เศรษฐกิ จ แต่ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศจี นมี แ นวโน้ ม ชะลอตัว ลง ทํ า ให้ ก าร
เคลื อนย้ ายเงิ นทุนค่อ นข้ า งผันผวนและมี ผลต่อ ภาวะการไหลเข้ า ออกของ
เงินทุนโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 สภาพคล่อ งในระบบที อ าจจะลดลงจากการลงทุนภาครั ฐ และการขึน,
อัตราดอกเบี ,ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (-)
 เศรษฐกิ จของประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed Market) โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และ ยุโรป มีแนวโน้ มฟื น, ตัวดีขึ ,นซึง เป็ นปั จจัยดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
จากนักลงทุนมากกว่าประเทศกํ าลังพัฒนา (Emerging Market) ทําให้
เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดการเงินของเอเชียและของไทย (-)
 ความผันผวนของราคานํ ,ามัน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 การเร่ งลงทุนโครงการต่างๆภายใต้ การบริ หารงานของทีมเศรษฐกิจชุด
ใหม่ รวมถึ ง ค่า เงิ นบาทยัง มี ทิ ศ ทางที อ่ อ นค่า อาจทํ า ให้ ลดทอนการ
คาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาดถึงโอกาสการปรับลดดอกเบี ,ยนโยบาย
ลง (-)

ตลาดตราสารหนีไ ทยปี 2558 เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล
ไทย ปรั บ ตัวลดลงในทุ กช่ วงอายุ โดยอัต ราผลตอบแทนตราสารหนี 
ระยะสัน ปรั บตัวลดลงในอัตราทีCมากกว่ าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 
ระยะยาว ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อตลาดมีดงั นี ,
 การปรับลดลงของดอกเบี ,ยนโยบายไทย 2 ครัง, จากระดับสิ ,นปี 2557 ที
2.00% มาอยู่ทีระดับ 1.50% ในเดือนมีนาคม และ เมษายน 2558 ทีผ่าน
มา เพือพยุงความเชือมัน ทางเศรษฐกิจ เนืองด้ วยการฟื น, ตัวอันล่าช้ าของ
เศรษฐกิจไทย
 ความผัน ผวนของราคาพลัง งานและการคาดการณ์ โ อกาสการปรั บ
ดอกเบี ย, นโยบายสหรัฐฯภายในปี 2558 ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนตรา
สารหนี ,ระยะยาวปรับลดลงในอัตราทีน้อยกว่าตราสารหนี ร, ะยะสันผ่
, าน
แรงเทขายของนักลงทุนต่า งชาติ โดยในปี 2558 ทีผ่า นมา พบว่ า นัก
ลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนในตราสารหนี ,ไทยและมีการเทขายออกมา
เพิ ม เติ ม ด้ ว ย ซึง เป็ นผลสื บ เนื อ งมาจากการคาดการณ์ ก ารปรั บ ขึ น,
ดอกเบี ย, นโยบายสหรั ฐ ฯที อ าจเกิ ด ขึ น, ปี 2558 ประกอบกั บ อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ไ, ทยเริ ม ลดความน่ าสนใจในการลงทุนลงจาก
แนวโน้ มการลดดอกเบี ,ยนโยบายอาจมีโอกาสเกิดขึ ,นค่อนข้ างจํากัด
14 มกราคม 2559

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Neutral)
เส้ นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ,ภาครัฐคงอยู่ในระดับตําเป็ นเวลานาน ทําให้
นักลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิมด้ วยการลงทุนหุ้นกู้เอกชน
เพิมขึ ,น จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชนเคลือนไหวทรงตัว
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ เดือนมกราคม 2559 (Neutral)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้ มทียงั คงขยายตัวในระดับใกล้ เคียงเดิม
ไม่ทําให้ มมุ มองการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยนโยบายสหรัฐฯไม่เปลียนแปลงจาก
เดิมมากนัก (N)
 ความผันผวนของราคานํ ,ามัน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 แรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุนสถาบัน หลังจากการประมูลตราสารหนี ,
ระยะยาวกลับมาเป็ นปกติ หลังผ่านวันหยุดยาวในช่วงปลายปี (-)
 คาดว่าการประชุม กนง. ยังคงอัตราดอกเบี ,ยนโยบายไว้ ทีระดับเดิม โดย
รอดูความสัมฤทธ์ผลในการเร่ งดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล (N)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนในเดือนมกราคม 2559 (Overweight)
 นักลงทุนมีแนวโน้ มลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิมขึ ,นหลังจากอัตราผลตอบแทน
ตราสารหนี ,ภาครัฐปรับตัวลดลงค่อนข้ างมากในเดือนธันวาคม 2558 ที
ผ่านมา จากปั จจัยข้ างต้ น คาด Credit Spread จะแคบลง
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ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 ปี 2558 ดัช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ปรับตัวเพิมขึ ,นร้ อยละ 5.38
สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทีปรั บตัวลดลงร้ อยละ 14 ปั จจัยสนับสนุน
ได้ แก่การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี ,ยนโยบายถึง 2 ครัง, มาอยู่ทีระดับ
ร้ อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที ร้ อยละ
2.16 นอกจากนี ,สินทรัพย์เสียง เช่น ตราสารทุนในประเทศมีความผันผวน
จึงทําให้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/REITs มีความน่าสนใจ
ลงทุ น เนื อ งจากมี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลที ค่ อ นข้ างสมํ า เสมอในอั ต รา
ประมาณร้ อยละ 6-7 ต่อปี
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ ฯ ในปี 2559
ปั จจัยบวก
 คาดว่าอัตราดอกเบี ,ยยังทรงตัวอยู่ในระดับตํา โดยอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย
ปั จจุบันทีร้ อยละ 1.5 อัตราเงินเฟ้ อทีอยู่ในระดับตํา จากราคานํ า, มันที
ปรับตัวลดลงต่อเนือง และแนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี ,ระยะ
สัน, -ปานกลางยัง คงอยู่ใ นระดับ ตํ า จึ ง ทํ า ให้ อัตราการจ่ า ยเงิ นปั นผล
(Gross dividend yield) ของกองทุนฯทีอยู่ในช่วงร้ อยละ 6-7 มีความ
น่าสนใจมากขึ ,น
 เศรษฐกิจในปี 2559 ทีมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึน, ทําให้ ความสามารถของ
สิ น ทรั พ ย์ ที ก องทุน จะเข้ า ไปลงทุน มี แ นวโน้ ม ที ดี ขึ น, ซึง จะช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง และ ธนาคารกลางญี ปุ่นและ ECB
ยังคงใช้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอยู่อีกระยะหนึง
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
,
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น, ฐานทีเพิม
สูงขึ ,นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานทีเพิมสูงขึ ,น
 ค่าเงินบาททีมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนทีอ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในปี 2559 คือ Slightly Overweight
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนมกราคม 2559
ปั จจัยบวก
 อัต ราดอกเบี ย, ที ท รงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ า รวมถึ ง อัต ราผลตอบแทนใน
สินทรัพย์อืน เช่น ตราสารทุนในประเทศทีผ่านมาปรับตัวลงค่อนข้ างมาก
ทํ า ให้ ทํา ให้ อัตราการจ่ า ยเงิ นปั นผล (Gross dividend yield) ของ
สินทรัพย์ทีกองทุนฯลงทุนทีอยู่ในช่วงร้ อยละ 5-6 ยังคงมีความน่าสนใจ
 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เ ป็ นช่ว งทีกองทุนฯจะทําการ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2558
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
,
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น, ฐานทีเพิม
สูงขึ ,นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานทีเพิมสูงขึ ,น
14 มกราคม 2559

 ค่าเงินบาททีมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนทีอ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนมกราคม 2559 คือ Overweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
สรุ ปภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2558
 ตลาดหุ้นต่างประเทศปี 2558 ถื อเป็ นปี ทีมีความผันผวนสูง จากสภาพ
เศรษฐกิจโลกทีอ่อนแอโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม โดย MSCI AC
World Index ปรับตัวลดลง 3.6% มีปัจจัยลบมาจากความกังวลเรื องการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ทัว โลกที อ ยู่ ใ นอัต ราการเติ บ โตตํ า ในขณะที
ธนาคารกลางสหรัฐฯกํ าลังจะปรั บขึน, อัตราดอกเบี ,ยระยะสัน, อาจทําให้
เศรษฐกิจโลกทรุ ดตัว อีกทังปั
, ญหาการเมืองและการก่อการร้ าย โดยดัชนี
MSCI World (ตลาดพัฒนาแล้ ว ) ปรั บ ตัว ลดลง 2.1% Outperform
MSCI Emerging Market Index ทีปรับตัวลดลง -15.9% มีสาเหตุหลัก
มาจากราคานํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ทีปรับตัวลดลงรุ นแรง สะท้ อนอุป
สงค์โลกทีอ่อนแอ
 สําหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิมขึ ,นเล็กน้ อย 0.10%
โดยเศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ ฯนัน, มี ก ารฟื น, ตัว อย่ างต่อ เนื องโดยเฉพาะภาค
บริ การและการบริ โภคในประเทศ ส่งผลให้ ตวั เลขการว่างงานในสหรัฐฯ
ปรั บตัว ลดลงต่อ เนื อ ง เป็ นสาเหตุใ ห้ ป ระธานธนาคารกลางสหรั ฐฯส่ง
สัญญาณถึงโอกาสในการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยระยะสันตลอดช่
,
วงเวลาหนึงปี
ทีผ่านมา อย่า งไรก็ ตามค่า เงิ นดอลล่า ร์ สหรั ฐฯทีแ ข็ งค่า อย่ า งต่อ เนื อ ง
กดดันหุ้นในดัชนีโดยเฉพาะหุ้นทีมีรายได้ ในต่างประเทศเป็ นสัดส่วนใหญ่
 ตลาดหุ้นยุโรป STOXX 600 ปรับตัวเพิมขึ ,น 7.42% มีปัจจัยบวกมาจาก
การทํา Quantitative Easing (QE) เพิมเติม ในช่วงไตรมาสที 1/2558
ปริ มาณเม็ดเงิน 6 หมืนล้ านยูโรต่อเดือนถึงเดือนกันยายน 2559 ตลาดทํา
จุดสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนและเริ มปรั บตัวลดลง จากปั ญหาหนี ส, ิน
และการทําประชามติรัดเข็มขัดในประเทศกรี ซ
 ตลาดหุ้น TOPIX ปรั บตัวเพิมขึน, 8.25% มี ปัจจัยบวกมาจากการทํา
Quantitative Easing (QE) เพิมเติมในข่วงท้ ายปี 2557 และค่าเงินเยนที
อ่อนค่าเมือเทียบกับสกุลเงินหลัก ช่วยการส่งออกและการท่องเทียว
 ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวเพิมขึ ,น 8.36% และดัชนี Hang Seng
ปรับตัวลดลง 6.21% มีปัจจัยมาจากการสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้น
ของรัฐบาลจีน ส่งผลให้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ ,นอย่างร้ อนแรงในช่วงครึ งแรก
ของปี แต่ด้วยการใช้ บญ
ั ชี Margin ทีสงู ความเสียงทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรม รวมถึงการปรั บค่าเงินหยวนให้ อ่อนค่า ส่งผลให้ ตลาดหุ้น
ปรั บตัวลดลงอย่างรุ นแรงในช่วงครึ ง ปี หลัง และมี ความเสถี ยรมากขึน,
หลังจากทีรัฐบาลจีนออกนโยบายช่วย Support ตลาด
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พลังงานทางเลือก Shale Energy ในสหรัฐฯ ซึง มีต้นทุนการผลิตที
สูงกว่ากลุม่ ประเทศ OPEC อีกทังอุ
, ตสาหกรรมนํ ,ามันยังมีอตั ราส่วน
หนี ,ทีสงู ส่งผลให้ ความเสียงของการผิดนัดชําระหนี ,ทีสงู ขึ ,นและอาจ
ลุกลาม

MSCI Index (USD)
YTD
Japan

5.9%

North America

-1.5%

MSCI World Index

-2.1%

MSCI World AC Index

-3.6%

Europe

แนวโน้ มการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศในปี 2559

-4.3%

EM Asia

-10.9%

14 มกราคม 2559

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมกราคมปี 2559
 แนะนํ า คงนํ า หนั ก การลงทุ น น้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) สําหรั บ Developed market และ น้ อยกว่ าตลาด
(Underweight) สําหรั บ Emerging market ถึงแม้ ว่าตราสารทุนทัว โลก
ปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและทําให้
ตราสารทุนต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ ,น อย่างไรก็ตามตลาดยังมี
ปั จจัยกดดันทีสําคัญได้ แก่การคาดการณ์ การขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยระยะสัน,
ในครั ง, ถัดไป ความเสียงทีเศรษฐกิจจี นจะชะลอตัวมากกว่าทีคาด การ
ปรับลดค่าเงินหยวน และราคานํ ,ามันทีปรับตัวลดลงรุ นแรงเพิมความเสียง
การผิดนัดชําระหนี ,ของผู้ผลิตนํ ,ามันทีมีต้นทุนสูง
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2559
 นโยบายทางการเงินทีCแตกต่ างระหว่ าง Fed ECB และ BoJ
ธนาคารกลางทัว โลกยังคงดําเนิ นนโยบายแบบผ่ อนคลาย โดยการคง
อัตราดอกเบี ,ยไว้ ในระดับตํา อีกทัง, ECB และ BoJ ยังคงมีความพร้ อม
และต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ อย่ า งจริ ง จัง โดยการทํ า นโยบาย
การเงินแบบพิเศษ (Quantitative Easing) ในขณะทีเศรษฐกิจสหรัฐฯมี
การเติบโตอย่างต่อเนือง และ Fed ได้ เริ มการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย
เป็ นร้ อยละ 0.25 และส่งสัญญาณการขึ ,นอีก 4 ครัง, ในปี 2559
 สภาพเศรษฐกิ จ เติ บ โตได้ ดี เ ฉพาะภาคการบริ โ ภค ในขณะทีC
ภาคอุตสาหกรรมมีความเปราะบาง และเศรษฐกิจมีความเสีCยงของ
เงินฝื ด สภาพเศรษฐกิจของประเทศทัว โลกในปั จจุบนั ยังคงฟื น, ตัวได้ ไม่ดี
และมีความเสียงของเงินฟื ด โดยเฉพาะในตลาดกํ าลังพัฒนา เนืองจาก
ความอ่ อ นแอของกลุ่ม อุต สาหกรรม และราคานํ า, มัน สิ นค้ า เกษตรที
ปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรง มี เพียงกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ วทีมีนโยบายทาง
การเงินเข้ ามาช่วยเหลือ อีกทังประเทศสหรั
,
ฐฯทีเศรษฐกิจฟื น, ตัวจากการ
บริ โภคในประเทศ อย่างไรก็ ตามเศรษฐกิ จสหรั ฐฯนัน, มี ความเสียงจาก
ค่าเงินดอลล่าห์ทีแข็งค่าต่อเนือง จากแนวโน้ มการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ย อาจ
กระทบการส่งออก และบัน ทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 มูลค่ าตลาดทีCอยู่ในระดับเหนือค่ าเฉลีCย Valuation อยู่ในระดับสูงกว่า
ค่าเฉลีย 5 ปี ค่อนข้ างมาก โดยสาเหตุหลักๆมาจาก อัตราดอกเบี ,ยทีตํา
และการทํา QE
 Tailed Risk
 กิจกรรม M&A และการใช้ Margin ทีสงู ขึ ,นในตลาดหุ้นต่างประเทศ
ในขณะที Fed มี แนวโน้ มขึน, อัตราดอกเบี ย, ทําให้ ความเสียงของ
Flash Crash มีมากขึ ,น
 จากการทีกลุ่มประเทศ OPEC ไม่ลดกํ าลังการผลิตนํ า, มัน ทําให้
ราคานํ า, มันปรั บ ตัว ลดลงอย่ า งรุ น แรง ซึง อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ใน
ประเทศผู้ส่งออกนํ ,ามันรายใหญ่ อาทิ ประเทศรัสเซีย รวมถึงผู้ผลิต
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 แนะนําการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศ NEUTRAL ตลาดตราสาร
ทุนต่างประเทศมีแนวโน้ มทีจะมีความผันผวนสูงขึ ,นอย่างมาก เนืองจาก
Fed มี แนวโน้ มทีจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินทีน้อยลง แนวโน้ ม
ของอัตราดอกเบี ,ยทีเป็ นขาขึ ,น การเติบโตทางเศรษฐกิจมีการเติบโตเพียง
บางจุ ด ได้ แ ก่ การบริ โ ภค ภาคบริ ก าร เทคโนโลยี ในขณะที ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมและสินค้ าเกษตรนัน, อ่อนแออย่างมาก และนโยบายของ
ธนาคารกลางประเทศต่างๆทีอาจมี การส่งผลบวกน้ อยลง อี กทังความ
,
เสียง Tailed Risk ทีมีสงู ขึ ,น อย่างไรก็ตามการดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
เศรษฐกิจยังคงเป็ นปั จจัยบวกทีสําคัญในการผยุงดัชนีตลาดตราสารทุน
โลกไว้ ได้ ดังนันกลยุ
,
ทธ์การลงทุนทีสามารถรักษาการเติบโตของสินทรัพย์
ไว้ ได้ ควรเน้ นการ Selection หุ้น และกระจายความเสียงในหลายๆ Asset
Classes
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ตลาด REITs
สรุ ปภาวะตลาด REIT ปี 2558
 ภาพรวมเศรษฐกิ จสหรั ฐในปี 2558 ทีผ่านมาสามารถฟื ,นตัวตังแต่
, ช่วง
ไตรมาส 2 เป็ นต้ นมาหลังจากผ่านช่วงตกตําตามฤดูกาลในไตรมาส 1
ทําให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ ยุติยุคดอกเบี ,ยตําทีดําเนินมาอย่าง
ยาวนาน ด้ วยการปรับขึ ,นดอกเบี ,ย ในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม
สะท้ อนมุมมองต่อผู้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐมี
ความแข็งแกร่ งและตลาดแรงงานสหรัฐมีการพัฒนาการเชิงบวก
 อัตราผลตอบแทนของ REITs ตังแต่
, ต้นเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558 ปรั บ ตัว ลดลงเล็ก น้ อ ย โดย REIT
Europe ให้
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ผลตอบแทนที +4.34% เหนื อ กว่ า Benchmark ที ติด ลบ -0.83%
ในขณะที REIT North America และ REIT Asia ให้ ผลตอบแทนตํากว่า
Benchmark ที -2.04% และ -9.83% ตามลําดับ โดย ปั จจัยกระตุ้นตลาด
REIT ยุโรปคือ ECB ตัดสินใจออก QE ทีขนาด 1.1 ล้ านยูโร โดยเข้ าซื ,อ
พันธบัตรท้ องถิน เพือต่อสู้กบั ภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนทียําแย่ นอกจากนี ,
ปั จจัยกดดันคือ ความกังวลต่อช่วงเวลาขึ ,นดอกเบี ,ยของ Fed โดยเงินเฟ้อ
สหรัฐทีทยอยปรับตัวดีขึ ,น เข้ าใกล้ เป้าหมายธนาคารกลางทําให้ Fed อาจ
ตัด สิน ใจปรั บ ขึ น, ดอกเบี ย, ในระยะถั ดไป รวมถึ ง REIT เอเชี ย ได้ รั บ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจเอเชียทีชะลอตัวในปี 2558
 ความผันผวนจากแรงขาย (sell-off) ในตลาดสินทรัพย์เสียงช่วงครึงปี หลัง
2558 เป็ นต้ นมา เป็ นปั จจัยหนึงทีส่งผลกระทบต่อราคา REIT ทัว โลก
ในช่วงไตรมาสทีสามก่อนทีดชั นี REIT เริ มทรงตัวได้ ในช่วงไตรมาสทีสี
ขณะที Yield 10 ปี สหรัฐอยู่ที 2% เศษ ในปี 2558

ยุโรป และญีปน)
ุ่ โดยทีราคานํ ,ามันคาดว่าลดนํ ,าหนักต่อการเป็ นปั จจัย
เสียงเศรษฐกิจโลกเมือราคาปรับตัวลงมาทีฐาน
 การดําเนินนโยบายแตกต่างของ ธนาคารกลางกลุม่ G3 อาจช่วยบรรเทา
ความเสียงจากความผันผวนและความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจโลก
ความแตกต่างทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหลัก
หรื อ Policy Divergence คือ FED ขึ ,นดอกเบี ,ย ในขณะที ECB และ BOJ
อาจจําเป็ นต้ องดําเนินนโยบาย Public QE ต่อเนืองเพือแก้ ปัญหาเงินฝื ด
(Deflation) พฤติกรรม search for yield จากดอกเบี ,ยตําเป็ นเวลานาน
น่าจะส่งผลต่อภาวะตลาด REIT ในแง่บวกโดยเฉพาะกลุ่มโซนยุโรป เมือ
นักลงทุนต้ องการหา yield ทีสงู ท่ามกลางแนวโน้ มนโยบายเศรษฐกิจทียงั
ไม่แน่นอน ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย(Slightly Underweight)
แนวโน้ มตลาด REITเดือนมกราคม 2559


ภาวะตลาด REITs เดือนธันวาคม 2558
 ผลตอบแทน REIT โดยรวมเดือนธันวาคมทรงตัว โดยดัชนี Dowjones
Globlal REITs index ลดลง-0.56 นับตังแต่
, ต้นเดือนเป็ นต้ นมา โดย
REITs ยุโรปให้ ผลตอบแทนลดลง -1.13% REIT เอเชี ย และ REIT
สหรั ฐ อเมริ ก าเหนื อ ให้ ผ ลตอบแทนลดลง -1.07 % และ -0.49%
ตามลําดับ
 ผลตอบแทน REIT โซนยุโรป ให้ ผลตอบแทนติดลบมากทีสดุ เทียบกับ
ดัชนีอ้างอิงและเมือเทียบกับโซนอืน โดยลบต่อเนืองจากเดือนทีผ่านมา
เนืองจากตลาดตอบรั บมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขของ ECB ในเดือน
ธันวาคม ทีคงขนาดเข้ าซื ,อพันธบัตรรัฐบาลที 60 พันล้ านยูโร ขนาดเท่า
เดิม แต่ขยายมาตรการเข้ าซื ,อสินทรั พย์ทางการเงิน (QE) ออกไปอี ก 6
เดือน จากเดิมทีจะสิ ,นสุดในเดือนกันยายน 2559 ไปเป็ นสิ ,นสุดในเดือน
มีนาคม 2560 หรื อนานกว่านันหากมี
,
ความจําเป็ น โดยยังลดดอกเบี ,ยเงิน
ฝากมาติดลบ 0.30 ทว่าหากมองทังปี
, 2558 ผลตอบแทนรวม REIT โซน
ยุโรป เป็ นเพี ยงโซนเดียวทีให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก เนื องจากสินทรั พย์
ส่วนใหญ่ถกู เก็งกําไรในช่วงต้ นปี ตอบรับมาตรการ QE ของ ECB

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
สรุ ปภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2558


ปี 2558 สิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ underperform มากที สุดเมื อ เทีย บกั บ
สินทรั พย์อืนๆ เนืองจากปริ มาณอุปทานนํ า, มันส่วนเกิ นความต้ องการ
บริ โภคยัง มี อ ยู่ สูง และเป็ นปี ที นัก ลงทุน คาดว่ า Fed จะเริ ม ปรั บ ขึ น,
ดอกเบี ,ยครัง, แรก โดยดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์โดยรวมลดลงกว่า -24.9%
นําโดยราคานํ ,ามันดิบร่ วงกว่า -28.5% นับจากต้ นปี 2558 โดยเฉพาะ
อย่างยิง ราคานํ า, มันผันผวนลงนับตังแต่
, ช่วงครึ งปี หลังเป็ นต้ นมา เมื อ
อุปทานยังคงปรับตัวขึ ,นทว่าเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวตําอยู่หากสรุ ปการ
ปรั บ ตัว ลดลงมี ส าเหตุที สํ า คัญ มาจาก1.)มี ค วามกั ง วลต่ อ อุ ป ทาน
ส่วนเกินในระบบ หลังจากทีกลุ่มโอเปคยังคงปริ มาณการผลิตนํ ,ามันใน
ระดับสูงเพือครองส่วนแบ่งการตลาด 2.) อุปสงค์ทีอ่อนแอในจีนและ 3.)
ก าร ป รั บตั ว ลดล ง ข อ ง ร าค านํ า, มั น ดิ บ แ ล ะสิ น ค้ าโภ คภั ณ ฑ์
(Commodity) ตามทิศทางดอลลาร์ สหรัฐฯทีแข็งค่า บนความคาดหมาย
การปรับขึ ,นดอกเบี ,ยของธนาคารกลางสหรัฐ



ราคาทองคํ าปี 2558 ทรงตัวถึ ง ปรั บตัว ลงตลอดปี โดยนับ ตังแต่
, ต้นปี
ราคาทองคําลดลงร่ วม -9% มาทีบริ เวณ 1,070-1,075 เหรี ยญต่อออนซ์
ในปั จจุบัน เนื องจากราคาทองคําซึมซับประเด็นการขึน, ดอกเบี ,ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐตลอดปี 2558 ทีทําให้ เทรนด์ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่า
และระดับเงินเฟ้อทัว โลกทียงั คงปรับตัวลดลงตลอดปี 2558 ส่งผลให้
ความต้ องการต่อสินทรัพย์ทีเป็ น Inflation Hedged ลดน้ อยถอยลงในปี
2558



ราคาสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ อื น ๆ นั บ ตลอดตั ง, แต่ ต้ นปี 2558 ต่ า งให้
ผลตอบแทนที ติ ด ลบเป็ นส่ ว นใหญ่ แทบไม่ มี สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ที ใ ห้
ผลตอบแทนเป็ นบวกในปี 2558 เนืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที

แนวโน้ มตลาด REIT ปี 2559
 แนวโน้ มตลาด REIT ในปี 2559 ผ่อนคลายจากช่วงเวลาการปรั บขึน,
ดอกเบี ย, ของ FED หลัง จากที ตลาด REITได้ ตอบรั บ ต่อ การปรั บ ขึน,
ดอกเบี ,ย ของ FED มาโดยตลอดช่วงระยะเวลาปี 58 ทําให้ ผลตอบแทน
ของ REIT ไม่ค่อยสู้ดีนกั ในปี 2558 ยกเว้ นบางภูมิภาคเช่น ยุโรปทีได้ รับ
ประโยชน์จากการออก QE ของ ECB รวมทัง, คาดการว่า FED มีโอกาส
ทีจะปรับขึ ,นดอกเบี ,ยในปี 2559 อย่างค่อยเป็ นค่อยไป หลังจากทีปรับขึ ,น
ดอกเบี ย, ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 ตามคาดการทําให้ การตอบรั บของ
ราคาสินทรัพย์คอ่ นข้ างมีสเถียรภาพ นอกจากนี ,แนวโน้ มทีเงินเฟ้อจะเริ ม
ทยอยปรับตัวดีขึ ,น อาจหนุนให้ ราคาสินทรัพย์ REIT ออกมาเป็ นเชิงบวก
 ประเด็นทีควรติดตามสําหรับการลงทุน : 1) ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
2) มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ของ ECB และ BOJ 3) ระดับ
เงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลกหลังจากทีราคานํ ,ามันดิบ และสินค้ าโภคภัณฑ์
ทัว โลกมีการปรับตัวลดลงต่อเนือง นอกจากนี ,ปั จจัยเสียงทียงั ต้ องพึง
ระมัดระวัง ปี 2559 คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่
(Emerging markets) และ ความไม่สมดุลของกลุม่ เศรษฐกิจ G3 (สหรัฐ
14 มกราคม 2559

ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ ,นดอกเบี ,ย FED ในการประชุม FOMC เดือน
ธันวาคม เป็ นการยุตยิ คุ ดอกเบี ,ยตําทีดําเนินมาอย่างยาวนาน โดยการ
ปรับขึ ,นดอกเบี ,ยในปี ถัดไปคาดว่าจะดําเนินนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป เพื อสะท้ อนภาวะเศรษฐกิ จสหรั ฐทีกําลังเติบโต จากทีมีคือการขึน,
ดอกเบี ,ยของ FED จะดําเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตลาด REITs ตอบรับ
อย่างราบรื น แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
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ตํากว่าคาดและราคานํ ,ามันทีปรับตัวลงกดดันสินค้ าโภคภัณฑ์ประเภท
อืนและเทรนด์ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ,นมา +10%

อุป ทานส่ว นเกิ นยัง คงระดับ สูง (Oversupply) แม้ ว่ า จํ า นวนแท่นขุด
เจาะของสหรัฐจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองก็ตาม ทว่าปริ มาณสต็อก
นํ า, มันดิบสหรั ฐ ยัง ทรงตัว อยู่ใ นระดับ สูง กว่ า เที ย บปี 2557 อุป สงค์ ที
อ่ อ นแอของเศรษฐกิ จ จี น รั ส เซี ย ยุ โรปที ช ะลอตัว โดยเมื อ กล่ า วถึ ง
เศรษฐกิจจี นมี การเติบโต 6.9% ตํากว่า 7.0% ในช่วง ไตรมาส 3 ปี
2558 ลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาส 2 ทีเติบโต 7% มาจากการอ่อนตัวใน
ด้ านการผลิตและการส่งออก แม้ ได้ รับการหนุนจากภาคบริ การและการ
บริ โภค แต่ก็ไม่มากนัก ส่งผลให้ อปุ สงค์นํ ,ามันในระบบถูกกดดัน

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์อ้างอิงเกณฑ์ benchmark จาก ดัชนี S&P GSCI
ปรับตัวลง -6.6% ในเดือนธันวาคม นําโดยแรงกดดันจากราคานํ ,ามันดิบ
ทีปรับตัวลงเนืองจากความกังวลต่ออุปทานนํ ,ามันของโลก ขณะทีราคา
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ บ างประเภทสามารถปรั บ ตัว ขึ น, ในเดื อ นธั น วาคม
ประกอบด้ วย โลหะมี ค่าและโลหะอุตสาหกรรมโดยดัชนีดอลล่าห์มีการ
อ่อนค่าเล็กน้ อย
 Fed ตัดสินใจขึน, อัตราดอกเบี ,ยเนืองจากเชื อมัน ว่าเงินเฟ้อจะสามารถ
กลับเข้ าสู่เป้าหมายที 2% ได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) บริ โภคและ
การลงทุนในประเทศทีขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง 2) ตลาดแรงงานทีเติบโต
อย่างต่อเนือง และ 3) ความกังวลเกียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ทีเริ มผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดีตลาดยังคงมองว่าเงินเฟ้อระยะยาวน่าจะ
อยู่ในระดับตํานอกจากนี , แถลงการณ์การประชุมยํ ,าว่า การขึ ,นดอกเบี ,ยใน
อนาคตจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ ระบุว่า Fed จะยังไม่ดําเนินการ
ลดขนาดของงบดุลลง จนกว่าอัตราดอกเบี ,ยจะเริ มกลับสูร่ ะดับปกติ
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2559


ปั จจัยสําคัญทีควรจับตาคือ 1.อุปทานและอุปสงค์ ในปี 2559 2.ความ
เสี ย งขาลงของราคาสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ถูก กดดันจากเศรษฐกิ จ จี นที ส่ง
สั ญ ญาณชะลอตั ว มากกว่ า ที ต ลาดคาด 3.การเมื อ งในสหรั ฐ ฯ
4.Geopolitical Risk แนะนําลงทุนน้ อยกว่าตลาด (Underweight) ในปี
2559

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม 2559


ราคาสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ น่ า จะโดนกดดั น โดยราคานํ า, มั น เป็ นหลั ก
เนืองจากขาดปั จจัยกระตุ้นราคาทีมีนํ ,าหนักเชิงบวก นอกจากนี ,ปั จจัยลบ
เรื องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจกดดันตลาดต่อเนือง ราคาสินค้ า
โภคภัณ ฑ์ น่า จะเคลื อ นไหวในกรอบขาลง แนะนํ า ลงทุ น น้ อ ยกว่ า
ตลาด (Underweight)

ตลาดนํา มัน
สรุ ปภาวะตลาดนํา มันปี 2558




ภาพรวมราคานํ า, มันดิบทรงตัวในช่ ว ง 4 เดือ นแรกของปี 2558 จาก
ภาวะคลายตัว หลัง มี แ รงขายมาตัง, แต่กลางปี 57 ทีผ่า นมา ทัง, ความ
คาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิ จและความเสียง จาก geopolitical
risk ทีทําให้ อปุ ทานผ่อนคลาย อย่างไรก็ดี ราคานํ ,ามันเริ มอ่อนตัวลงอีก
ในช่วงครึงปี หลังของปี 2558 เนืองจากความกังวลต่ออุปทานนํ ,ามันจาก
อิหร่ าน และสหรัฐฯสามารถส่งออกนํ ,ามันหลังจากกฏหมายผ่านสภาใน
เดือนธันวาคม
กลุ่มโอเปคยังคงปริ มาณการผลิตนํ า, มันในระดับสูงเพื อครองส่วนแบ่ง
การตลาด นอกจากนี , ปริ มาณนํ ,ามันดิบมีโอกาสเพิมขึ ,นในปี 2559 เมือ
อิหร่ า นทีเ ตรี ย มส่งออกนํ า, มันดิบ หลัง จากทีไ ด้ รั บ การยกเลิกการควํ า
บาตรจากกลุม่ ชาติมหาอํานาจ P5+1 ส่งผลให้ ความตึงเครี ยดจากภาวะ
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ก าร ป รั บตั ว ลดล ง ข อ ง ร าค านํ า, มั น ดิ บ แ ล ะสิ น ค้ าโภ คภั ณ ฑ์
(Commodity) ตามทิศทางดอลลาร์ สหรัฐฯทีแข็งค่า บนความคาดหมาย
การปรั บขึน, ดอกเบี ย, ของธนาคารกลางสหรั ฐ หลังจากที เจเนท เยเลน
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณดําเนินนโยบายการเงินตึงตัว
ด้ วยการปรับขึ ,นดอกเบี ,ย เมือข้ อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ พัฒนาการไปในเชิง
บวก

ภาวะตลาดนํา มันเดือนธันวาคม 2558
 ราคานํ ,ามันดิบปรับลดลงอย่างต่อเนือง โดยเป็ นความกังวลจากปริ มาณ
นํ า, มันดิ บ ล้ น ตลาด แม้ ช่ ว งปลายเดื อ นมี ก ารรี บ าวด์ ข องราคานํ า, มัน
เนื อ งจากสต็อกนํ า, มันดิบ สหรั ฐ ทีป รั บลดลง ทว่ าตลาดยังคงมี อุป ทาน
ส่วนเกินอยู่
 Baker Hughes แสดง oil rigs สหรัฐ ปรากฎว่า สหรัฐฯมีจํานวนแท่นขุด
เจาะนํ า, มันดิบทีระดับ 538 แท่น เป็ นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื อง หาก
นับตังแต่
, ปลายเดือนพฤศจิกายน ปรากฎว่าจํานวนแท่นขุดเจาะนํ ,ามันดิบ
สหรัฐลดลงอีก 17 แท่น จากระดับ 555 แท่น โดยทีผ้ ผู ลิตนํ ,ามันดิบสหรัฐ
ต่า งชะลอการขุดเจาะนํ า, มันดิบ เพื อรอให้ ราคานํ า, มันดิบ ในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ ,นมาในระดับทีจงู ใจต่อการผลิต
 Royal Dutch Shell Plc บริ ษัทนํ ,ามันรายใหญ่ทีสดุ ของยุโรป ประกาศ
ปรั บลดแผนการใช้ จ่ายลงทุนอย่างต่อเนื อง ท่ามกลางราคานํ ,ามันดิบที
ปรับตัวลง
 สหรั ฐยกเลิกกฎหมายห้ ามส่งออกนํ ,ามันทีมีมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ
กํ า ลัง ยุ ติ ล ง นั บ ตัง, แต่ 1970 โดยสภาคองเกรสของสหรั ฐ บัง คับ ใช้
กฎหมายห้ ามส่งออกนํ ,ามันในช่วงทีผ่านมา
แนวโน้ มตลาดนํา มันปี 2559
 ปริ มาณสต๊ อคปิ โตรเลียมของกลุ่ม OECD ทียงั มีแนวโน้ มสูงขึ ,นจะยังคง
กดดันราคานํ ,ามันให้ ยงั ไม่ปรับขึ ,นในช่วงต้ นปี 2559 และจากการประเมิน
ของ EIA สถาณการณ์ ของสต็อคทีกดดันราคานํ ,ามันดิบจะเริ มคลีคลาย
ลงสต็อคปิ โตรเลียมทีจเริ มปรับลดลงหลังไตรมาสที 2 ปี 2559
 มุมมองราคานํ า, มันดิบในช่วงครึ งปี หลัง 2559 มี แนวโน้ มค่อยๆฟื ,นตัว
จากการประเมินของ EIA สําหรั บการผลิตนํ า, มันดิบในส่วนของ NonOPEC จะเริ มลดลงโดยเริ มที 4Q58 มาจากส่วนของแหล่ง On Shore ใน
สหรัฐ และแหล่งใน แคนาดาทีจะเริ มมีการถดถอยของการผลิตของแหล่ง
Shale oil และ Oil Sand ด้ าน World Oil Demand Growth ในปี หน้ าจะ
ยังเพิมขึน, ราว 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน จับตาดูอุปทานและอุปสงค์ทีมี
โอกาสจะเข้ าสู่สมดุลในครึ งปี หลัง 2559 ยังคงแนะนํ าลงทุนน้ อยกว่ า
ตลาด (Underweight)
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แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนมกราคม ปี 2559
 ราคานํ า, มันยังมีโอกาสปรั บตัวขึ ,นในเดือนมกราคาจากการเข้ าสู่ช่วงฤดู
หนาวของประเทศตะวันตกซึง มีการใช้ นํ ,ามันเยอะในช่วงฤดูหนาวของทุก
ปี อย่างไรก็ตามประเด็นทีค วรติดตามคือ เศรษฐกิจจีน อุปสงค์ของนํ ,ามัน
ตัว เลข inventory ของสหรั ฐ แนะนํ า ลงทุ น น้ อยกว่ า ตลาด
(Underweight)
ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําปี 2558


ราคาทองคํ า ในช่ ว งครึ ง ปี แรกของปี 2558 เคลื อ นไหวทรงตัว เหนื อ
บริ เวณ 1,200 เหรี ยญต่อออนซ์ โดยทียงั พอมีปัจจัยบวกหนุนราคาให้ ไม่
ปรั บตัวลดลง อย่างมี นยั สําคัญมากนัก โดยในช่วง เดือนมกราคม 58
ราคาทองคํ าสามารถปรั บตัวขึน, มาทํา High ของปี 2558 ทีบริ เวณ
1,300 เหรี ยญ ก่อนทีธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริ มาณ เมื อธนาคารกลางสวิสเซอร์ แลนด์(SNB) ประกาศตัดสินใจ
ยกเลิกเพดานกําหนดอัตราแลกเปลียนเงินฟรังก์ ต่อเงินยูโรเมือวันที 15
มกราคม ทําให้ ตลาดผันผวน และนักลงทุนต่างมาเก็ งกํ าไรจากราคา
ทองคําทีปรับตัวพุ่งขึ ,น จึงเกิดแรงขายทํากํ าไรบริ เวณ 1,300 เหรี ยญต่อ
ออนซ์ ส่งผลให้ ราคาทองคําปรับตัวลงจากจุดสูงสุดดังกล่าว



การออกมาตรการผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณของธนาคารกลางยุโรป ที
มากกว่าคาดของตลาดหนุนให้ ค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์ สหรัฐฯอ่อนค่า
ซึง หมายถึ ง ค่า เงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯที แ ข็ ง ค่า และกดดันราคาทองคํ า
ในช่วงต้ นๆปี เป็ นต้ นมา พร้ อมทังราคาสิ
,
นค้ าโภคภัณฑ์ทีเริ มผันผวน



นักลงทุนยังคงให้ นํ ,าหนักต่อแนวโน้ มการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยของธนาคาร
กลาง ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึง เป็ นปั จจัยหลักทีส่งผลให้ ราคา
ทองคําในปี 2558 ปรั บตัวลดลงตลอดปี แม้ ว่าจะมี การปรั บขึน, ในบาง
ระยะ พร้ อมทัง, ตัวเลขเงิ นเฟ้อของโลกและสหรั ฐที ยัง ปรั บ ตัวลดลง
กดดันความต้ องการสินทรัพย์ประเภท Inflation hedge



ราคาทองคําในช่วงครึ งปี หลัง ปี 2558 ค่อนข้ างผันผวนซึมตัวลง เมื อ
ตลาดขาดปั จจัยบวกทีมีนํ ,าหนักหนุนราคาทองคําทําให้ upside จํากัด
พร้ อมทังกองทุ
,
นทองคําขนาดใหญ่ของโลก เช่น SPDR gold trust ลด
นํ า, หนักการถื อทองคําในช่วงครึ งปี หลังปี 2558 อี ก ร่ วม 100 ตันมาที
ระดับ 650 ตัน เป็ นปั จจัยหนึงทีกดดันความต้ องการสินทรัพย์ปลอดภัย
เพือการเก็งกําไรซึง ในช่วง ครึงปี หลังปี 2558 ถื อว่าราคาทองคําผันผวน
เชิงลบเมือปั จจัยทีกล่าวมาข้ างต้ นพร้ อมทังข้
, อมูลการจ้ างงานสหรั ฐที
ออกมามี พฒ
ั นาการไปในทางทีดี กระตุ้นการคาดว่า FED จะปรั บขึน,
ดอกเบี ,ยในไตรมาสที 3 หรื อไตรมาสที 4

ภาวะตลาดทองคําเดือนธันวาคม 2558
 ทองคํ า ปรั บ ตั ว เพิ ม ขึ น, เล็ ก น้ อยในเดื อ น โดยบวกประมาณ 1.1%
นับตังแต่
, ต้นเดือนธันวาคมถึงปั จจุบนั เนื องจากนักลงทุนคลายกังวลต่อ
ช่วงเวลาในการปรับขึ ,นดอกเบี ,ย หลังจากที ธนาคารกลางสหรั ฐปรับขึน,
ดอกเบี ,ยตามคาดและการปรั บขึ ,นดอกเบี ,ยในปี 2559 จะเป็ นอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป โดยเห็นชัดว่าราคาทองคํา ปรับตัวลงตลอดปี -9% ซึง ติดลบ
3 ปี ติดต่อกันนับตังแต่
, ปี 2556-2558 โดยปั จจัยสําคัญในปี 2558 คือแรง
14 มกราคม 2559

กดดันจากแนวโน้ มการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยของธนาคารกลางสหรัฐตลอดปี
สร้ างความคาดหมายต่อเทรนด์ดอลลาร์ สหรั ฐฯแข็งค่ากดดันสินทรั พย์
ปลอดภัยแม้ มีปัจจัยบวกหนุนราคาทองคําเป็ นระยะแต่ไม่สามารถหนุน
การฟื น, ตัวอย่างแข็งแกร่ ง
 ดอลลาร์ สหรั ฐฯในเดือนธันวาคมแกว่งออกด้ านข้ าง นับตังแต่
, ต้นเดือน
เป็ นต้ นมาด้ วยข้ อมูลเศรษฐกิ จสหรัฐสําคัญๆ ออกมาเป็ นกลางถึงบวก
พร้ อมทังนั
, กลงทุนในตลาดทองคําหันมาเริ มเก็ งกํ าไรในตลาดสินทรั พย์
ปลอดภัย โดย SPDR กองทุนทองคําขนาดใหญ่เริ มถื อครองทองคําทรง
ตัวมากขึ ,นที 659.5 ตัน เมือช่วงเดือนธันวาคม ใกล้ เคียงระดับ ปี 2551 ที
เป็ นช่ วงวิ กฤตเศรษฐกิ จสหรั ฐ (ณ ช่ วง 2551 ราคาทองคําเคลือ นไหว
บริ เวณ 800-1,100 เหรี ยญต่อออนซ์ใกล้ เคียงกับราคาทองคําในปั จจุบนั
แล้ ว)
แนวโน้ มตลาดทองคําปี 2559


แนวโน้ มราคาทองคําปี 2559 มีโอกาสทรงตัว โดยทีช่วงต้ นปี 2559 มี
โอกาสได้ รับแรงหนุนเล็กน้ อยหากดอลลาร์ สหรัฐฯสามารถอ่อนค่า ซึง จะ
ทํ า ให้ เ กิ ดความต้ อ งการเก็ ง กํ า ไรในระยะสัน, ของสินทรั พ ย์ ป ลอดภัย
อย่างไรก็ดีในระยะกลางมีโอกาสทีราคาทองคําในตลาดโลกจะทรงตัว
ตามแนวโน้ ม ขาลง โดยในระยะปานกลาง ราคาทองคํ า มี โ อกาส
เคลื อ นไหวบริ เ วณ 1,000-1,150 เหรี ย ญต่อ ออนซ์ เนื อ งจากยัง ขาด
ปั จจัยบวกทีมีนํา, หนักและคาดว่าจะทยอยซึมซับการปรั บขึ ,นดอกเบี ย,
ของธนาคารกลางสหรั ฐอย่างค่อยเป็ นค่อยไป สําหรับ ปั จจัยเรื องเงิน
เฟ้อจะเป็ นปั จจัยสําคัญ ทีส่งผลต่อราคาทองคํ า โดยคาดว่ามี นํา, หนัก
มากขึ ,นต่อทองคําในช่วงครึงปี หลัง 2559 เป็ นต้ นไป หากเงินเฟ้อปรับตัว
ขึ ,นอย่างมีนยั สําคัญ



แนวโน้ มการบริ โภคทองคําของจีนและรัสเซีย มีโอกาสเพิมขึ ,นในปี 2559
ต่อจากปี 2558 โดยจีนมีการบริ โภคทองคําเพิมขึ ,นต่อเดือนกว่า 14 ตัน
ขณะทีรัสเซียมีการบริ โภคทองคําเพิมขึ ,นในทุกๆเดือน 13-20 ตัน



Downside ของทองคําจํากัดตัว หลังจากทีตลาดตอบรับช่วงเวลาการ
ขึ ,นดอกเบี ย, ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึงปั จจัยทีควรจับตา ในปี 2559
คือ 1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ 2) เงินเฟ้อสหรัฐฯ 3) การทยอยการขึ ,นดอกเบี ,ย
ของ Fed ในปี 2559 นักวิเคราะห์คาดกรอบการเคลือนไหวราคาทองคํา
ตลอดทัง, ปี ที $ 990-1,200/Oz แนะนํ าลงทุ นในทองคําน้ อยกว่ า
ตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมกราคม 2559
 อุปสงค์ทองคําทัว โลกไตรมาส 4 ปี 2558 อุปสงค์ทองคําทรงตัวจากปี ที
ผ่านมา ระดับเหนือ 1 พันตัน แต่ภาพรวมยังมี ความต้ องการในเชิงบวก
จากทางกายภาพ และการสะสมทองคําของธนาคารกลางทัว โลก ยกเว้ น
การใช้ ทองคํ า เพื อ อุตสาหกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ทีลดน้ อยลงเนื อ งจากมี
ต้ นทุนตําทีใช้ ทดแทนกันได้ สําหรับการใช้ ทองคําเพือการลงทุน คาดว่า
ยั ง คงระดั บ เดิ ม ให้ นํ า หนั ก น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ภาวะตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2558
 มูลค่าตลาดตราสารหนี ,พันธบัตรรัฐบาลปรั
ปรับตัวเพิมขึ ,น ขณะทีตราสารหนี ,
เอกชน ปรั บ ลดลงในปี 2558 ท่ามกลางเศรษฐกิ จ โลกทีเ ติบโตตํา กว่ า
เฉลีย โดยเฉพาะเศรษฐกิ
ฐกิจของกลุ่มประเทศกํ าลังพัฒนา (นําโดย จีน) ที
ชะลอตัวลง และราคานํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ทีตกตํา กดดันการลงทุน
สินทรั พ ย์ เ สี ย งรวมถึ ง ตราสารหนี เ, ครดิต อย่ า งไรก็ ตามทิศทางการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ของแต่ละกลุ่ม ไม่ เ ป็ นในทางเดี ย วกันและยัง มี
ความไม่ แ น่ น อนในหลายประเทศ ธนาคารกลางสหรั
รกลางสหรั ฐ ขึ น, ดอกเบี ย,
นโยบาย ขณะทีธนาคารกลางยูโร และธนาคารกลางของประเทศอืนๆ
ส่วนใหญ่ยงั คงดําเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลาย ภายใต้ ภาวะเงิน
เฟ้อในระดับตํา
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2559
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํCากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield)
yield) จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ ,น
เพิมสะท้ อนทิศทางอัตราดอกเบี ,ยขาขึ ,น หลังการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยนโยบาย
เมือ 16 ธันวาคม ทีผ่านมา อย่างไรก็ตามการขึ ,นดอกเบี ,ยยังคงจํากัด
เนืองจากอัตราเงินเฟ้อทีตํากว่าเป้าหมาย 2% ส่งผลให้ yield พันธบัตร
ระยะสันปรั
, บ เพิ ม ขึน, มากกว่า พันธบัตรระยะยาว แต่ถ้ า หากตัว เลข
เศรษฐกิจสหรัฐปรับลดลง และธนาคารกลางชะลอการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ย
ออกไป ก็อาจส่งผลให้ yield พันธบัตรสหรัฐ ปรับตัวลงได้ สําหรับตรา
สารหนี ก, ลุ่ม ยูโ ร ได้ รั บ ปั จ จัย สนับ สนุนจากธนาคารกลางยู โ รดํ า เนิ น
นโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายและมาตรการกระตุ้ นเชิ ง ปริ มาณ
ต่ อ เนื อ ง อย่ า งไรก็ ต ามราคาตราสารหนี ไ, ด้ ส ะท้ อ นปั จ จั ย นี ไ, ป
ค่อนข้ างมากแล้ ว ขณะทีผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) อาจถูก
กดดันจากการปรับขึ ,นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงแรกจนกว่า
credit spread จะกว้ างพอให้
พอให้ น่าสนใจ แนะนําลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
และIG ตํากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
nderweight) และหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง(HY)ตํากว่าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
nderweight) แม้ ว่าจะมีอตั รา
ผลตอบแทนชดเชยความเสียง (risk premium) สูงกว่า แต่ยงั ต้ องเผชิญ
ความเสียงด้ านคุณภาพสินทรัพย์ (credit
credit deterioration) ในภาวะราคา
นํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํา
 เดื อ นธั น วาคม 2558 ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต, ่ า งประเทศให้
ผลตอบแทนดังนี ,

 ปั จจัยสําคัญทีสง่ ผลกระทบกับตลาด ได้ แก่ การประกาศนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสําคัญ ราคานํ ,ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ทีลดตําลง
ล ใน
วันที 3 ธันวาคม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเพิม มาตรการ
14 มกราคม 2559

กระตุ้ นเศรษฐกิ จโดยอาจพิ จารณาทางเลื อกการปรั บลดดอกเบี ย, ออม
ทรัพย์เป็ น -0.3 % (จาก -0.2%) ขยายระยะเวลาการซื ,อตราสารหนี , (QE)
ไปจนเดื อ น มี นาคม 2560 และเพิ ม ประเภทสินทรั พ ย์ ที จ ะเข้ า ซื อ, ให้
รวมถึง พันธบัตรของรั
ตรของรัฐบาลท้ องถิน (municipal bonds) แต่หลังการ
ประกาศนักลงทุนได้ เทขายทังพั
, นธบัตรยูโรและ สินทรัพย์เสียงเนืองจาก
ผิดหวังกับมาตรการกระตุ้น ECB ทีมีปริ มาณน้ อยกว่าทีได้ คาดหวังไว้
ภาวะราคานํ า, มันและสินค้ าโภคภัณฑ์ ตกตํา กดดันการลงทุนสินทรั พย์
เสียงรวมถึงตราสารหนี ,เครดิต ส่งผลให้ Yield พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน
อายุ 10 ปี ปรับเพิมมาอยู่ที 0.56%
% อิตาลีอ ยู่ที 1.64% และ สเปนอยู่ที
1.84% ณ 28/12/2558
 Fed ได้ ปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย
นโยบาย 0.25%ในวันที 16 ธันวาคม 2558
แต่ยํา, ว่าการปรั บขึ ,นดอกเบี ย, จะเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป และคํานึงถึง
ข้ อมูลเศรษฐกิ จโดยรวมเป็ นสําคัญ ขณะทีเศรษฐกิ จ สหรั ฐเติบโต 2%
การจ้ างงานสหรัฐยังดีตอ่ เนือง อัตราเงินเฟ้อเพิมขึ ,นเล็กน้ อย 0.5% การ
สร้ างบ้ านใหม่ปรับตัวดีขึ ,น ส่งผลให้ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั
รระยะ น, (2 ปี )
เพิมขึ ,น มาที 1.02% ปรับขึ ,น มากกว่าพันธบัตร 5 ปี ทียงั ทรงตัวทีระดับ
1.73% ขณะพันธบัตร 10 ปี เพิมมาทีระดับ 2.23% ณ 28/12/2558
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนมกราคม
น
2559
 ตลาดพันธบั ต รรั ฐ บาล : คาดว่ า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาล
(yield) จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ ,นอย่างช้ช้ าๆ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคง
อัตราดอกเบี ย, นโยบายในการประชุม วันที 29 มกราคม หลัง จากขึ น,
ดอกเบี ,ยไปเมือธันวาคมทีผ่านมา เนืองจากอัตราเงินเฟ้อยังคงตํา อย่างไร
ก็ตาม ต้ องติดตามปั จจัยทีอาจทําให้ yield ลดลงได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐหากแย่กว่าทีคาด ปั ญหาภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนในตลาด
หุ้น สําหรับตราสารหนี ,กลุม่ ยูโรโซน ได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากธ.กลางยูโร
ดํ า เนิ นนโยบายการเงิ นผ่ อ นคลายและมาตรการกระตุ้น เชิ ง ปริ ม าณ
ต่อ เนื อง ทํ าให้ yield น่ าจะทรงตัว หรื อ ปรั บ ขึน, ในสัดส่ว นที น้อ ยกว่ า
พันธบัตรสหรัฐ แนะนําลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลเท่
บาล ากับดัชนีอ้างอิง
(Neutral)
 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นํ า หนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี (IG) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) นํา หนักการลงทุนหุ้นกู้
HY ตํCากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
Underweight) : หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง(HY) ยัง
ต้ องเผชิญความเสียงด้ านคุณภาพสินทรั พย์ เนื อ งจากราคานํ า, มันและ
สินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํา

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สรุ ปภาวะค่ าเงินในปี 2558
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดัชนีดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากระดับ 90.27 ณ 31 ธันวาคม 2557 มา
อยู่ที 98.00 ณ วันที 28 ธันวาคม 2558
25 หรื อแข็งค่าสูงถึง 8.56% ทังนี
, ,
ค่า เงินดอลลาร์ สรอ. แข็ง ค่า ขึน, ตามปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จที ดีขึน, อย่ า ง
ต่อเนื
อเนือง ถึงแม้ ว่าในช่วงระหว่างปี ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะอ่อนค่าจาก
การทีนักลงทุนผิดหวังจากตลาดแรงงานในบางช่วงทีเติบโตตํากว่าคาด
แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ก็สามารถเติบโตจน
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เป็ นปั จ จั ย หนึ ง ให้ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯ ตัด สิ น ใจขึ
ใจ น, อั ต ราดอกเบี ย,
นโยบายได้
 ค่ าเงินยู โ ร อ่ อ นค่า จากระดับ 1.2097 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ยูโร ณ 31
ธันวาคม 2557 มาอยู่ ที 1.0976 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 28 ธันวาคม
2558 หรื ออ่อนค่าลงถึง -9.26% เนืองมาจากนโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายของธนาคารยุโรปเพื อกระตุ้นเศรษฐกิ จ แก้ ไขปั ญ หาเงินฝื ด อัน
ได้ แก่ การเข้ าซื อ, พันธบัตรรั ฐบาล, การปรั บลดอัตราดอกเบี ย, นโยบาย
เป็ นต้ น
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจากระดับ 119.68 ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31 ธันวาคม
2557 มาอยู่ที 120.46 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28
2 ธันวาคม 2558 หรื อ
อ่อนค่าลง 0.65% จากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทีแข็งค่าขึ ,น
ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนีเอเชียดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับ 112.80 ณ 31 ธันวาคม 2557
มาอยู่ที 106.77 ณ 28 ธันวาคม 2558 หรื ออ่อนค่าลง 5.41% จากผลของ
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ.ทีทีแข็งค่าขึ ,น และค่าเงินหยวนทีอ่อนค่าลง
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากระดับ 32.90 ณ 31 ธันวาคม
2557 มาอยู่ที 36.09 ณ 28 ธันวาคม 2558 หรื ออ่อนค่าลง 9.69%
เนืองจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ,น และเงินทุนไหลออกในส่วนของ
ตลาดตราสารหนี ,และตลาดตราสารทุน

สภาวะค่ าเงินเดือนธันวาคม 2558
 ค่าดัชนีชี ,วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 100.17 ณ
วันที 30/11/2558 มาอยู่ที 98.00 ณ วันที 28/12
12/2558 โดยในเดือ น
ธันวาคม ทีผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี ,
 ธนาคารกลางสหรั ฐประกาศขึน ดอกเบีย ครั ง แรกในรอบ 7 ปี โดย
ปรับเพิมอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย Fed Fund Rate เป็ น 0.25%-0.50%
จากเดิม 0.00%-0.25% โดยปั จจัยทีสนับสนุนการขึ
นการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยได้ แก่
ตลาดแรงงานทีปรับตัวดีขึ ,น และเงินเฟ้อทีคาดว่าจะสามารถเข้ าสู่ระดับ
2% ได้ ในระยะกลาง ทังนี
, , Dot Plot ในการประชุมเดือนธันวาคม แสดงให้
เห็นว่าความเห็นการขึน, ดอกเบี ย, ของสมาชิ กแต่ละคนมี ทิศทางการขึน,
ดอกเบี ,ยใกล้ เคียงกันมากขึ ,น โดยการประมาณการสะท้
ประมาณการสะท้ อนว่าจะมีการขึ ,น
ดอกเบี ,ยนโยบายอีกจํานวน 4 ครัง, ในปี หน้ า
 ธนาคารกลางยุ โ รปประกาศใช้ นโยบายการเงินแบบผ่ อนคลาย
เพิCมเติม ในการประชุมเดือนธันวาคม โดยลดอัตราดอกเบี ,ยเงินฝากอีก 14 มกราคม 2559

0.10% เป็ น -0.30% รวมถึง ขยายระยะเวลาและประเภทการเข้ าซื อ,
สินทรั พย์ ออกไปอี ก 6 เดือน จนถึงเดือนมี นาคม 2560 อย่างไรก็ ตาม
ตลาดค่อนข้ างผิดหวั งเนื องจากตลาดคาดการณ์ ว่าทาง ECB จะเพิม
ปริ มาณการเข้ าซื ,อสินทรัพย์ในแต่ละเดือน
 ธนาคารกลางญีC ปุ่ นคงระดั บ การเข้ าซื อ สิ น ทรั พ ย์ ทัง, นี ไ, ด้ เ พิ ม
ประเภทของสินทรัพย์ในการเข้ าซื ,อ ได้ แก่ กองทุน ETF และ Trust ของ
อสังหาริ มทรัพย์ ของญี ปุ่น พร้ อมทังขยายอายุ
,
พันธบัตรทีจะเข้ าซื ,อจาก
เดิม 7-10 ปี เป็ น 7-12 ปี ทังนี
, ,นักวิเคราะห์ตีความการออกนโยบายของ
ธนาคารกลางญี ปุ่นว่าจะยังไม่มีการเพิมการเข้ าซื ,อสินทรั พย์ ในเร็ วๆ นี ,
ส่งผลให้ คา่ เงินเยนแข็งค่าขึ ,น
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 28 ธ.ค. 2557 – 28 ธ.ค. 2558

ทีมา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือน ธันวาคมม ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึง เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ,น
 ค่ า เงิ น ยู โ ร ปรั บ ตัว แข็ ง ค่ า จาก 1.0563 ดอลลาร์ ส รอ.ต่ อ ยู โ ร ณ
30/11/2558 มาอยู่ที 1.0976 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ 28/12/2558 ทังนี
, ,
ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ ,นภายหลังค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากการทีนกั
ลงทุนลดสัดส่วนการถื อครองเงินดอลลาร์ สรอ. ขายทํากํ าไร ภายหลัง
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. แตะระดับ 100
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 123.08 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/11/2558 มา
อยู่ที 120.46 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/12/2558 ทังนี
, ,ค่าเงินเยนแข็งค่า
ขึ น, ภายหลัง การประชุ ม ธนาคารกลางญี ปุ่ นคงมาตรการการเข้ า ซื อ,
สินทรัพย์
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที 1.5054 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/11/2558 มาอยู่ที 1.4917 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/12/2558
ทังนี
, ,ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงภายหลังตัวเลขเศรษฐกิ จของอังกฤษเติบโต
อยู่ในเกณฑ์ตํากว่าคาด

ทีมา MFC, Bloomberg
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สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดื
เดือนธันวาคม 2558
ภาพรวมช่ วงเดือนทีCผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงิ นทีอ่ อนค่าที
าทีสุดเทีย บกับ ดอลลาร์
ดอลลา สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินหยวน และค่าเงินมาเลเซียริ งกิ ต ในขณะทีสกุลเงินทีแข็งค่า
ทีสดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินเยน และค่
ะค่าเงินอินโดนีเซียรู เปี ยะ
ธนาคารกลางจีนลดการคาดการณ์ GDP ในปี 2559 เป็ น 6.8% จาก
เดิ ม ที 6.9% โดยเหตุผ ลหลัก มาจากการส่
รส่ง ออกที ล ดลงจากอุ ป สงค์ ใ น
ตลาดโลกทีลดลง รวมถึงการลงทุนในประเทศทีลดลงจากปี
ล ดลงจากปี ก่อนหน้ า
ธปท. ปรั บ เพิCมการคาดการณ์ GDP ในปี 2558 และปรั บลดในปี
2559 กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่
ลค่าการส่งออกไทยเดือนพฤศจิกายนหด
ตัวกว่า 7.42%YOY ด้ านการนําเข้ าหดตัวลงกว่า 9.53%YOY
9
ส่งผลให้ ไทย
ยังคงเกิดดุลการค้ าอย่างต่อเนือง โดยในเดือน มกราคม-พฤศจิกายน ไทย
เกินดุลการค้ าราว 10,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทังนี
, ร, ัฐบาลได้ มีการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ในส่ว นการบริ โภคภายในประเทศ
โ ภคภายในประเทศ โดยเพิ ม
เงือนไขให้ ประชาชนผู้มีรายได้ สามารถนําใบเสร็
สร็ จการซื ,อสินค้ าในวันที 2531 ธันวาคม 2558 นํามาลดหย่อนภาษี เงินได้ด้ โดยมูลค่าการใช้ จ่ายภายใน
วงเงิน 15,000 บาท/คน ส่งผลให้ การบริ โภคในช่
ในช่วงสิ ,นปี เป็ นไปอย่างคึกคัก
ค่ าเงินบาทในเดือน ธันวาคม เคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที 35.79
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที 30/11/2558 มาอยู่ที 36.09 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที 28/12/2558 โดยในเดือนทีผ่านมาค่าเงินบาทได้ อ่อนค่าตาม
ค่าเงินสกุลอืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ทีมา MFC, Bloomberg
แนวโน้ มค่ าเงินในปี 2559
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดัชนี ดอลลาร์ สรอ. คาดว่ามี แนวโน้ มแข็งค่าอยู่ใ นช่วง 97.0-102.0 จาก
เศรษฐกิ จทีมีแนวโน้ มเติบโต กอปรกับแนวโน้ มการขึน, อัตราดอกเบี ,ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง จะเป็ นปั จจัยเชิงบวกให้ คา่ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ ,น
 ค่าเงินยูโร คาดว่ามีแนวโน้ มอ่อนค่าอยู่ในช่วง 1.04
04-1.11 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ยูโร อันเนืองมาจากการใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและการทีงบดุล
ของธนาคารกลางยุโรปขยายตัวอย่างต่อเนื อง ผ่านการเข้ าซื อ, สินทรั พ ย์
ประเภทต่า งๆ เพื อ กระตุ้นเศรษฐกิ จ ซึงเป็ นความแตกต่างทางนโยบาย
ระหว่ า งยุโ รปและสหรัรั ฐ ฯ รวมถึ ง ภาพรวมทางเศรษฐกิ จ ของ 2 ทวี ป ที
แตกต่างกัน ซึง จะเป็ นปั จจัยเชิงลบต่อค่าเงินยูโร แต่อย่างไรก็ตามการอ่อน
ค่าดังกล่าวจะลดลงภายหลังเศรษฐกิจของทวีปยุโรปปรับตัวดีขึ ,น ภายหลัง
ได้ รับผลจากมาตรการของธนาคารกลาง
 ค่าเงินเยน คาดว่ามี แนวโน้ มเคลือนไหวในกรอบในช่วง 118-125 เยนต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ซึง มีสาเหตุสนับสนุนมาจาก ธนาคารกลาง (BOJ) คงการ
เข้ าซื ,อพันธบัตรอย่างต่อเนื อง แต่อย่างไรก็ ตามโอกาสที BOJ จะเพิ ม
ปริ มาณการเข้ าซื อ, สินทรั พ ย์ เ พิม จากเดิม ยัง คงไม่ แน่ ชัด เนื อ งจากการที
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ค่า เงิ นเยนอ่ อ นค่ า มากเกิ น ไปนัน, ส่ง ผลกระทบต่ อ ผู้บ ริ โภครายย่ อ ยใน
ประเทศ
ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนี เอเชี ยดอลลาร์ คาดว่ามี แนวโน้ มอ่อนค่า เนืองจากการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ สรอ. รวมถึงการอ่อนค่าของค่าเงินหยวน ภายหลังธนาคารกลาง
จีนได้ มีการผ่อนคลายให้ ค่าเงินหยวนเคลือนไหวตามกลไกของตลาดมาก
ขึน, ซึง ปั จ จัย ดังกล่า วจะผลักดันให้ห้ ค่าเงินสกุลอื นๆ ในภูมิภาคเอเชี ยที มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าเงินหยวน เคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าเช่นกัน
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่ามีแนวโน้ มอ่อนค่าอยู่ในช่วง 37.00 –
37.50 เนื อ งจากการแข็ ง ค่ า ของดอลลาร์ ส รอ.
รอ อี ก ทัง, การเติ บ โตของ
เศรษฐกิจในประเทศทียงั ต้ องพึงการใช้ จ่ายในประเทศและการใช้ จ่ายของ
รัฐบาล ส่วนภาคส่งออกยังคงอ่อนแอจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าทีลดลง
โดยในอนาคตแนวโน้ ม การส่ง ออกอาจปรั บ ตัว ดี ขึน, ตามการเติบ โตของ
ประเทศคูค่ ้ าหลักอย่าง จีน, ญีปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา ทีเศรษฐกิจเริ มจะฟื น,
ตัว
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมกราคม 2559
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลือนไหวในช่วง 97.5 –
99.50 โดยแปรผันตามตัว เลขทางเศรษฐกิ จ และการประชุม ในเดื อ น
มกราคมว่า ธนาคารกลางจะเพิมอัตราดอกเบี ย, นโยบายต่อเนื องจากการ
ประชุมในเดือนธันวาคมหรื อไม่
 ค่ าเงิน ยู โ ร คาดว่ า จะเคลื อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.08 - 1.105 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. โดยการประชุมธนาคารกลางในเดือนมกราคมคาดว่าจะยัง
ไม่มีนโยบายเพิมเติม
 ค่ าเงินเยน คาดว่ า จะเคลื อ นไหวในช่ ว ง 119.50-121.50 เยนเที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. ทังนี
, ค, าดว่าธนาคารกลางญี ปุ่นจะยังคงไม่ เปลียนแปลง
นโยบายการเงิน
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่
ดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.475-1.505 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อปอนด์ ทังนี
, ,แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ ในขณะทีการประชุม
ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 35.85 – 36.25 บาทต่อดอลลาร์
ดอ
สรอ.
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
 ะยะสั
น : MMM 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนรเดื
อนมกราคม
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุนมากกว่าตลาด (Overweight)

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

☺

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 29 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/12/2014 30/12/2012
29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015

Inception Date
29/12/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 22 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 23/09/2015 23/06/2015 23/12/2014 23/12/2012
22/12/2015 22/12/2015 22/12/2015 22/12/2015 22/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MMM
1.75
0.34
0.70
1.75
2.19 17/02/2005
2.39
BM : ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR
3.14
0.48
0.87
3.20
3.52 04/01/1999
3.94

Source : Morningstar

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

Fund Code
I-SMART

Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized)
2.52
0.30
1.21
2.36

Inception
Return
Date
(Annualized)
29/10/2013
4.55

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรลดนํ าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาด (Underweight)

☺ Hi-Div เน้ น ลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 29 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/12/2014 30/12/2012
29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015

Fund Code
HI-DIV
BM : SET PR THB

Inception Date
22/12/2015

Inception Date
29/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-7.18
-0.88
-9.02
-6.95
-1.82 22/01/2009
20.63
-14.28
-4.82
-15.05
-14.32
-2.66 30/04/1975
6.48

Source : Morningstar
กองทุนรวมทีเน้ 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” ทีมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ทีมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว โลก

☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP
(“USO”) ทีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง ซื อขาย
โดยใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง บริ หารและจัดการโดย
United States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุน
หลัก) ทีมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทีอ้างอิงกับราคานํ ามันดิบ
คุณภาพดี (light, sweet crude oil) ได้ ที
www.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน I-OIL มีการ
ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนขึ นอยูก่ บั สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละ
ขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 25 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/09/2015 26/06/2015 26/12/2014 26/12/2012
25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015

Fund Code
I-OIL

Inception Date
25/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-39.77
-22.76
-37.63
-42.12
-26.12 24/04/2009
-11.09

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 23 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 24/09/2015 24/06/2015 24/12/2014 24/12/2012
23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015

Fund Code
I-SMART

Inception Date
23/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
2.52
0.21
1.21
2.47
29/10/2013
4.54

Source : Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนมกราคม 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ลดนํ าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาด (Underweight)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง เป็ น
กองทุนทีลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 25 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/09/2015 26/06/2015 26/12/2014 26/12/2012
25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015 25/12/2015

Inception Date
25/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-5.18
-6.71
-5.36
-4.40
-11.00 06/03/2009
2.30

Fund Code
I-GOLD

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) แนะนําลงทุนแบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 29 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/12/2014 30/12/2012
29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015

Source : Morningstarr
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนเท่าตลาด (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

Fund Code
MG-LTF

Fund Code
I-REITs

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
8.00
4.42
-2.37
8.24
2.33 29/06/2007
3.04

Source : Morningstar
กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพือการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนทีดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 29 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/12/2014 30/12/2012
29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015 29/12/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 23 ธันวาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 24/09/2015 24/06/2015 24/12/2014 24/12/2012
23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015 23/12/2015

Inception Date
23/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
0.99
3.24
1.72
0.94
6.26 29/06/2010
7.16

Inception Date
29/12/2015

Fund Code
M-VALUE

Inception Date
29/12/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-9.88
-2.20
-8.58
-9.61
3.25 14/08/2002
14.51

Source : Morningstar

Source : Morningstar
ฃ

14 มกราคม 2559

หน้ า 21

MFC Wealth Journal
ข้ อสงวนสิทธิ{


คําเตือน

เอกสารนี เ, ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึงจัดทํ าขึ ,นเพือให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



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

เกียวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั ,น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี , หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี , หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี , หรื อห้ ามกระทํา

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ออยล์ ฟั นด์

การอืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ, ปลียนไปจากเดิม

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

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

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

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

เชือถือได้ 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
เปลียนแปลงได้ ขึ ,นอยูก่ บั ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง, หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั ,นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ ,นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือมีความเข้ าใจในความ
เสี ยงของสัญญาซื อ, ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีทีลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั ,น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าทีลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั ,น



ขอรับหนังสือชี ,ชวนได้ ทีบริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื ,อคืน

ข้ อมูลและความเห็นทีปรากฏในเอกสารนี ,เป็ นเพียงความเห็นเบื ,องต้ น
เท่านั ,น มิใช่คํามัน สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี ,ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั ,งสิ ,น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี ,จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกียวกับเอกสารฉบับนี ,
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีโดยตรง
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