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Thai Equity – ให้ คงนํา0 หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยจะปรั บ ตัว ผันผวน Sideways ต่อ ไปในกรอบดัช นี
1,240-1,340 จุด ทิศทางของดัชนีจะยังถูกกําหนดโดยปั จจัยต่างประเทศ
เป็ นหลัก ปั จจัยที<ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ การประชุมของ กนง.
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพิ<ม เติม จากภาครั ฐ ในช่ ว งไตรมาส 1 การ
ติดตามตัวเลขภาคการผลิตของจีน และราคานํ Bามันที<ยงั คงถูกกดดันจาก
ปั ญหาอุปทานส่วนเกิน แนะนําให้ คงนํา0 หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง
Property Fund – ให้ นํา0 หนักมากกว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Overweight)
 สํ า หรั บ ภาวะที< อั ต ราดอกเบี ยB ทรงตัว อยู่ ใ นระดั บ ตํ< า รวมถึ ง อั ต รา
ผลตอบแทนในสินทรัพย์อื<น เช่น ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศที<
ค่อนข้ างผันผวน ทําให้ ทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend
yield) ของสินทรัพย์ที<กองทุนลงทุนทีค< อ่ นข้ างแน่นอนอยู่ในช่วงร้ อยละ 56 ยังคงมีความน่าสนใจ ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที<กองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ REIT และกองทุนโครงสร้ างพื Bนฐานจะขึ Bน XD เพื<อจ่าย
ปั นผลสําหรับรอบผลการดําเนินงานในไตรมาสที<ผ่านมา น่าจะช่วยจํากัด
การปรับตัวลงของราคาในระยะสันB
Thai Bond – ให้ นาํ 0 หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน0 จะเคลื%อนไหวทรงตัว ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึง ยาวมีโ อกาสที% จ ะปรั บ ตั วสู ง ขึ น0 อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ณ ปั จ จุบัน ทรงตัวระดับ
ตํ<าสุดตังแต่
B ปี 2551 มี โอกาสสูงที<จะเกิดแรงเทขายทํากํ าไรตราสารหนี B
ระยะกลางถึงยาว นอกเหนื อจากนี Bปั จจัยต่างประเทศจะสร้ างความผัน
ผวนต่อตลาดพันธบัตรไทยเพิ<มมากขึ Bน ส่วนตราสารหนี Bระยะสันคาดว่
B
าจะ
เคลื<อนไหวทรงตัวตามทิศทางดอกเบี Bยนโยบายไทยที<คาดว่าจะยังไม่มีการ
เปลี<ยนแปลง ด้ านตราสารหนี Bเอกชนคาดว่า Credit Spread จะแคบลง
ตามการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ<มหลังจากอัตราผลตอบแทนตราสาร
หนี Bภาครัฐทรงตัวในระดับตํ<าเป็ นเวลานาน
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คาดความผันผวนของตลาดจะทยอยลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ หลังการ
ประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ญี%ปุ่น และยุโรปเดือนมกราคมที%ผ่าน
มาทําให้ ตลาดคลายความกังวลลง ตลาดรั บรู้ สัญญาณการอัดฉีดหรื อ
ผ่ อนคลายนโยบายการเงินเพิ%มเติมจากทัง0 ของธนาคารกลางญี%ปุ่นและ
ยุโรป และลดความคาดหวังเรื% องตัวเลข MPI ของจีนว่ าไม่ น่าจะสูงกว่ า
50 จุดในระยะเวลาอันใกล้ คาดตลาดตราสารทุนทั%วโลกกลับมารี บาวน์
ช่ วงสั น0 รวมถึง ตลาดตราสารหนี ก0 ลั บ มาคึก คัก เก็ ง เฟดเลื% อนการขึ น0
ดอกเบีย0 ออกไป
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–ให้ นํ า0 หนั ก มากกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly

 แนะนํ านํ าB หนักการลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (SOW) สําหรั บ ทังB
Developed market และ Emerging market เนื<องจากตราสารทุนทัว< โลก
ปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและทําให้
ตราสารทุนต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ Bน และมีโอกาส Rebound
ในระยะสันได้
B อย่างไรก็ตาม สําหรับแนวโน้ มตลาดตราสารทุนในปี 2559
มีแนวโน้ มที<จะผันผวนรุ นแรง เนื<องจากสภาพเศรษฐกิจในโลกส่วนใหญ่
อ่อนแอ ในขณะที< Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป
Global Bond – ให้ นํ า0 หนั ก ตํ% า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 จากการที<ตลาดตราสารทุนทัว< โลกยังมีความผันผวนต่อเนื<อง และอัตรา
เงินเฟ้อยังคงตํ<า 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 าB 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) ตํ% า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Underweight)
Commodity – ให้ นาํ 0 หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ปั จ จัย สํา คัญ ที< ควรจับตาคื อ ความสมดุลของอุปทานและอุป สงค์ ข อง
นํ Bามัน, และประธาน ECB กล่าวในการประชุมธนาคารกลางยุโรป เมื<อ
วันที< 21 มกราคม ในทิศทางที<พร้ อมจะกระตุ้นเศรษฐกิ จในการประชุม
ของธนาคารรอบเดือนถัดไปคือเดือนมีนาคม ช่วยกระตุ้นความคาดหวัง
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพิ<มเติม และการปรับลดดอกเบี Bยเงินฝาก
ของธนาคารกลางญี< ปนไปเป็
ุ่
น -0.10% หนุนเก็ งกํ าไรในสินทรัพย์เสี<ยง
แนะนําลงทุนสินค้ าโภคภัณฑ์ เท่ าตลาด (Neutral)
REITs – ให้ นาํ 0 หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 การขึ Bนดอกเบี Bยของ FED จะดําเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเพื<อให้ สนิ ทรัพย์
ตอบรับอย่างราบรื< น พร้ อมทังมาตรการกระตุ
B
้ นที<คาดหวังจาก ECB และ
การปรับลดดอกเบี Bยของธนาคารกลางญี<ปนุ่
อย่างไรก็ดีตลาดอาจยังมี
ปั จจัยเสี<ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในระยะถัดไป แนะนําลงทุนเท่ าตลาด
(Neutral)
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี%ยง (Strategic Asset Allocation)
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20.00%
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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 ในอีกหนึ%งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 5.0%
Lo cal Equity, 10.0%
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Global Commodity, 5.0%
Global Bond, 8.5%
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5.5%

Local Gov Bond
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N
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N

Money Market

N

Total

Weight

10.0%
31.5%
18.0%
11.0%
5.5%
5.5%
8.5%
5.0%
0.0%
5.0%
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 ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.90% -7.00%
-6.30%
-4.98%
1.84%
-2.10
-3.41
-1.81
-0.85
0.15
0.85%
0.85%
3.36%
3.36%
13.67%
-1.83% -7.79%
-7.79%
-8.49%
-8.49%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.44% -6.66%
-5.97%
-4.35%
1.87%
-1.29
-3.28
-1.73
-0.75
0.16
0.67%
0.82%
3.36%
3.46%
13.05%
-1.24% -7.27%
-7.28%
-7.89%
-7.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ%งเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
5.0%

Money Market
2.0%
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Local Equity
20.0%

Global Bond
8.5%
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8.3%

Developed Country Equity
8.3%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity
7.0%

Local Gov Bond
18.0%

Property
Fund
11.0%
Local Corp Bond
12.0%

O/U
N
SUW

Local Corp Bond

OW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SOW

Emerging Country Equity

SOW

Global Bond

SUW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

N

Total

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.02% -9.48% -8.76%
-8.78%
-2.56%
-2.65
-4.11
-1.96
-1.13
-0.10
0.00% 1.47% 5.34%
5.34% 16.74%
-3.48% -10.82% -10.82%
-13.36% -13.56%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.56% -9.20% -8.52%
-8.29%
-2.40%
-2.35
-4.07
-1.93
-1.08
-0.09
1.28% 1.35% 5.30%
5.30% 16.14%
-2.90% -10.37% -10.37%
-12.85% -12.89%

Weight

20.0%
18.0%
12.0%
11.0%
8.3%
8.3%
8.5%
7.0%
5.0%
2.0%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ%งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.0%
Global REIT, 5.0%

Local Gov Bond

Glo bal Commodity, 10.0%
Global Bond, 8.5%
Local Equity,
29.5%
Emerging Country Equity,
10.5%
Developed Country
Equity, 10.5%
Property Fund, 5.5%

O/U
N
SUW

Local Corp Bond

OW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SOW

Emerging Country Equity

SOW

Global Bond

SUW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Local Gov Bond
Money Market
8.5%
Local Corp Bond, 12.0%
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Tactical Asset Allocation
Local Equity

Total

N

Weight

29.5%
8.5%
12.0%
5.5%
10.5%
10.5%
8.5%
10.0%
5.0%
0.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-3.06% -9.98% -9.61%
-10.79%
-5.52%
-2.93
-4.64
-1.92
-1.18
-0.20
0.00% 1.91% 6.72%
6.72%
19.02%
-4.81% -11.73% -12.09%
-16.38% -17.57%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.50% -9.57% -9.12%
-9.97%
-5.49%
-2.74
-4.70
-1.89
-1.14
-0.20
1.66% 1.66% 6.56%
6.56%
17.53%
-4.07% -11.08% -11.37%
-15.43% -16.43%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ตลาดแรงงานปรั บตัวดีขนึ 0 แต่ อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดั บตํ%า ภายใต้ ความเสี% ย งของเศรษฐกิ จโลกและความผั นผวนของ
ตลาดเงินทําให้ FOMC ยังคงอัตราดอกเบีย0 Fed Fund ไว้ ท% ีระดับ 0.250.50% ต่ อปี ไม่ เปลี%ยนแปลง
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนธันวาคม 2558
เพิ< ม ขึนB 292,000 ตํา แหน่ง ส่ว นอัตราการว่า งงานทรงตัว ที<ร ะดับ 5%
ใกล้ เคียงกับเป้าหมายการจ้ างงานเต็มที<ของ Fed ที< 4.9% ส่วนอัตราการ
มีส่วนร่ วมในกํ าลังแรงงาน (Participation rate) เพิ<มขึ Bนสูงสุดในรอบ 4
เดือนที< 62.6% โดยส่วนใหญ่เป็ นการจ้ างงานในกลุ่มก่อสร้ างและบริ การ
อย่างไรก็ตาม รายได้ เฉลี<ยต่อชัว< โมง (Average hourly earnings) ไม่มี
การขยายตัวที< 0.0% (mom) ลดลงจากเดือนก่อนที< 0.2% (mom)
 อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํ<า และตํ<ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง
ที< 2.0% (yoy) โดยอัตราเงินเฟ้อทัว< ไป (Headline CPI) เดือน ธันวาคม
2558 เพิ<มขึ Bนมาที< 0.7% (yoy) มากกว่าเดือนก่อนที< 0.5% (yoy) ส่วน
หนึ<งเป็ นผลจากฐานตํ<าปี ก่ อนราคานํ Bามันโลกที<ลดลงและเงินดอลลาร์ ที<
แข็งค่าขึ Bน ด้ านเงินเฟ้อพื Bนฐาน (Core CPI) ซึง< ไม่รวมราคาพลังงานและ
อาหารสด ขยายตัว 2.1% (yoy) และการใช้ จ่ายส่วนบุคคลที<ไม่รวมความ
ผันผวนของอาหารและพลังงาน ทรงตัวที< 1.3% (yoy) ตอดทังปี
B 2558
อัตราเงินเฟ้อทัว< ไปและอัตราเงินเฟ้อพื Bนฐานขยายตัว 0.1% (yoy) และ
1.8% (yoy) ตามลําดับ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐฯ (FOMC)
ในวันที< 26-27 มกราคม 2559 คงอัตราดอกเบี Bยนโยบายที< 0.25-0.50%
ต่อปี เนื< องจากภาวะตลาดแรงงานที<ดีขึนB และอัตราเงินเฟ้อที<คาดว่าจะ
กลับมาที< 2.0% (yoy) ส่วนการขึนB ดอกเบี ยB จะค่อยเป็ นค่อยไป ซึ<งการ
ตัดสินใจขึ Bนดอกเบี Bยทังช่
B วงเวลาและขนาดของการปรับขึ Bนอัตราดอกเบี Bย
ในครังB ต่อไปจะประเมินตลาดแรงงาน แรงกดดันอัตราเงินเฟ้อและอัตรา
เงินเฟ้อคาดการณ์ และภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินของโลก ซึง<
FOMC จะติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลก
อย่างใกล้ ชิดและติดตามถึงผลกระทบที<จะมีต่อตลาดแรงงานและอัตรา
เงินเฟ้อในระยะต่อไป
เศรษฐกิจยู โ รโซน : กิ จกรรมทางเศรษฐกิจดี ขึน0 อั ตราเงินเฟ้ ออยู่ ใน
ระดับตํ%าจากราคานํา0 มัน ทําให้ ECB ส่ งสั ญญาณด้ านการเงินที%ผ่อน
คลาย
 รายงาน PMI Manufacturing Index เดือนมกราคม 2559 ลดลงมาที<
ระดับ 52.3จุด จากเดือนธันวาคม 2558 ที< 53.2 จุด ดัชนีลดลงแทบทุก
ประเทศ ยกเว้ นสเปน
 อัตราการว่า งงานเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงต่อเนื< องมาที< 10.5%
จาก 10.6% ในเดือนก่อนหน้ า เป็ นการลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที< 4
 อัตราเงินเฟ้อทัว< ไปยังอยู่ในระดับตํ<า โดย HICP เดือนธันวาคม 2558
เพิ<มขึ Bน 0.2% (yoy) จาก 0.1% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื Bนฐานทรงตัวที<
0.9% (yoy) โดยตลอดปี 2558 อัตราเงินเฟ้อทัว< ไปและอัตราเงินเฟ้ อ
พื Bนฐานเพิ<มขึ Bน 0.0% (yoy) และ 0.8% (yoy) ยังคงอยู่ตํ<ากว่าเป้าหมาย
ของธนาคารกลางยุโรปที< 2.0% (yoy)
2 กุมภาพันธ์ 2559

 การประชุม ธนาคารกลางยุโ รปวัน ที< 21 มกราคม 2559 ยัง คงอัต รา
ดอกเบี ยB นโยบายไว้ ที< 0.05% และคงอัตราดอกเบี ยB เงิ นฝากข้ า มคื น
ธนาคารพาณิชย์ที< -0.3% ต่อปี และคงวงเงินเข้ าซื Bอสินทรัพย์ไว้ ที<ระดับ 6
หมื< นล้ า นยูโรต่อเดื อน สินB สุดโครงการเดื อนมี นาคม 2560 ซึ<งประธาน
ธนาคารกลาง ECB กล่าวว่าเศรษฐกิจเผชิญกับความเสี<ยง ได้ แก่ ความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิ จโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที<อยู่ใน
ระดับตํ<า และปั ญหาความตึงเครี ยดเชิงภูมิศาสตร์ ซึง< ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกสินค้ า ความเชื<อมัน< และอัตรางินเฟ้อ โดย ECB พร้ อมที<จะดําเนิน
โยบายการเงิ น เพิ< ม เติ ม ในการประชุ ม วัน ที< 3 มี น าคม 2559 และมี
เครื< อ งมื อ พร้ อมที< จ ะใช้ หากมี ค วามจํ า เป็ น หลัง จากที< ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง
รายงานการคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ และเงิ น เฟ้ อที< จ ะประกาศในเดื อ น
มีนาคม 2559
เศรษฐกิจญี%ปุ่น : กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ อนข้ างผันผวน ซึ%งการใช้ จ่าย
ภาคครั วเรื อนกลั บ มาดี ขึน0 แต่ ก ารส่ งออกสินค้ ายั งคงหดตั วต่ อเนื% อง
อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํ%า
 ยอดขายปลี ก ของ Department Store, Supermarket และ
Convenience store ในเดือนธันวาคม 2558 กลับมาเพิ<มขึ Bนหลังจากที<
หดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีอตั ราการขยายตัว 0.1% (yoy),
0.0% (yoy) และ 1.4% (yoy) ตามลําดับ
 มูลค่า การส่ง ออกสินค้ า ยัง คงหดตัว จากประเทศจี นและเอเซี ย เดื อ น
ธันวาคม 2558 หดตัว -8.0% (yoy) เพิ<มขึ Bนจาก -3.3% (yoy) ในเดือน
ก่อน เนื<องจากการส่งออกสินค้ าเหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที<มูลค่า
การน้ าเข้ าหดตัวเพิ<มขึ Bนถึง -18.0% (yoy) จากเดือนก่อนที<หดตัว -10.2%
(yoy) ซึง< เป็ นผลจากการนําเข้ านํ Bามันที<มีราคาลดลงเป็ นสําคัญ
 อัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับตํ<า ในเดือนพฤศจิกายน 2558 อัตราเงินเฟ้อ
ไม่รวมอาหารสด เพิ<มขึ Bน 0.1% (yoy) จากที<หดตัว -0.1% (yoy) ในเดือน
ก่อน เป็ นการปรับเพิ<มขึ Bนของราคาสินค้ าในหมวดบริ การ ได้ แก่ โรงแรม
และท่องเที<ยว แต่ราคาพลังงานยังคงลดลง ในขณะที<อตั ราเงินเฟ้อไม่รวม
อาหารและพลังงานอยู่ที< 0.9% (yoy) ซึ<งอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ<ากว่า
เป้าหมายของธนาคารกลางญี<ปนที
ุ่ < 2.0% (yoy)
 ธนาคารกลางญี< ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจดํ า เนิ นมาตรการด้ านการเงิ นที<
เรี ยกว่า “Quantitative Monetary Easing with a Negative Interest
Rate” โดย BOJ จะคิดอัตราดอกเบี Bย -0.1% ต่อปี ในส่วนเพิ<มของเงิน
สํา รองที< ธ นาคารพาณิ ช ย์ ฝากไว้ ที< BOJ (บัญ ชี เ ดินสะพัด) แต่ยัง คง
เป้าหมายปริ มาณเงิ นที< 80 ล้ า นล้ านเยน ซึ<งจะเข้ าซื อB สินทรั พ ย์ ตามที<
BOJ กําหนดไว้ เช่นเดิม
เศรษฐกิ จจี น : เครื% องชี ภ0 าวะเศรษฐกิจ เดือนธั นวาคม 2558 กลั บมา
ชะลอตัวลง ในขณะที%ภาพรวมไตรมาส 4 ปี 2558 ชะลอตัวลงเล็กน้ อย
แต่ สะท้ อนถึงความก้ าวหน้ าในการปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/58 ขยายตัว 6.8% (yoy) ชะลอตัวลงจากไตรมาส
3/58 ที< 6.9% (yoy) ส่งผลให้ ตลอดทังปี
B 2558 เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้
6.9% (yoy) ทังนี
B B สัดส่วนของภาคบริ การต่อจีดีพีเพิ<มขึ Bนเป็ น 58% ของจี
ดีพี จาก 51% ของจีดีพีในปี 2557 ตรงข้ ามกับภาคการผลิตที<มีสดั ส่วน
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ต่อจีดีพีลดลงเป็ น 37% ของจีดีพี จากปี 2557 ที<มีสดั ส่วน 44% ของจีดีพี
แสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ าของการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจจีน
 เครื< องชี Bสภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558 โดยรวมชะลอตัวลง ทังการ
B
ผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรั พย์ถาวร และยอดค้ าปลีก ซึ<ง
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.9% (yoy)ชะลอลงจาก 6.2% (yoy)
ในเดือนก่อน ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตังแต่
B มกราคม – ธันวาคม
2558 ขยายตัว 10.0% (yoy) ชะลอลงจาก 15.7% (yoy) ในปี ก่อน และ
ยอดค้ าปลีกขยายตัว11.1% (yoy) กลับมาชะลอลงอีกครังB หลังขยายตัว
ต่อเนื<อง 4 เดือน
 อุปสงค์จากต่างประเทศยังไม่ดีแม้ ว่าการส่งออกสินค้ าจะหดตัวน้ อยลง
โดยการส่งออกสินค้ าเดือนธันวาคม 2558 หดตัว -1.4% (yoy) ดีขึ Bนจาก
เดือนก่อนที< -6.8% (yoy) ส่วนการนําเข้ าหดตัว -7.4% (yoy) ดีขึ Bนจาก 8.7% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า ตลอดทังปี
B 2558 การส่งออกสินค้ าหดตัว 2.8% (yoy) การส่งออกที<เริ< มดีขึนB เนื< องจากการส่งออกไปยังประเทศ
พัฒนาแล้ ว และส่วนหนึง< เป็ นผลของฐานการคํานวณสูงที<ค่อย ๆ หมดไป
ส่วนการนําเข้ าที<หดตัวน้ อยลงเนื<องจากราคานํ Bามันในระดับตํ<า
 ดัชนี PMI Manufacturing ของรั ฐบาล ลดลงมาอยู่ที<ระดับ 49.4 จุด
ปรั บตัวลงต่อเนื< องเป็ นเดือนที< 6 ส่ว น Caixin PMI Manufacturing
ปรับตัวขึ Bนมาที<ระดับ 48.4 จุด ดัชนีอยู่ตํ<ากว่าระดับ 50 ยังคงบ่งชี Bถึงการ
หดตัวของภาคอุตสาหกรรม
 ธนาคารกลางของจีนพยายามสร้ างเสถี ยรภาพของตลาดเงินและตลาด
อัต ราแลกเปลี< ย น โดยกํ า หนดค่ า เงิ น หยวนอ่ อ นค่า ลง 0.6% โดยได้
กํ าหนดค่ากลางอัตราแลกเปลี<ย นที< 6.5032 หยวนต่อ ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ
และเข้ าแทรกแซงค่าเงินหยวนในตลาด Offshore ส่งผลให้ ค่าเงินหยวน
แข็งค่าขึ Bน 0.7% ในตลาดเงินฮ่องกง ทําใหส่วนต่างระหว่างค่าเงินหยวน
ในตลาด Onshore-Offshore แคบลง นอกจากนี B ธนาคารกลางจีนเตรี ยม
กําหนดอัตราส่วน RRR ในเงินฝากสกุลต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์
ในต่างประเทศ เริ< มตังแต่
B วนั ที< 25 มกราคม 2559 ณ ปั จจุบนั อัตราส่วน
อยู่ที< 0.0% ซึง< น่าจะปรับมาเท่ากับการสํารองของธนาคารพาณิชย์จีนที<
17.5% และยังได้ อดั ฉี ดสภาพคล่องเข้ าสู่ระบบ 4.0 แสนล้ านหยวนผ่าน
การซื Bอพันธบัตรอายุ 7 วัน และ 28 วัน ในวันที< 21 มกราคม 2559
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจโดยภาพรวมในเดือนธันวาคม 2558 ฟื 0 นตัว
ช้ าๆ จากอุ ป สงค์ ในประเทศจากปั จจั ย ชั% วคราวแต่ อุ ป สงค์ จาก
ต่ างประเทศโดยเฉพาะการส่ งออกสินค้ ายังคงอ่ อนแอ ในขณะที%รัฐบาล
ยังคงดําเนินนโยบายผ่ อนคลายทางการคลังเพื%อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ าน
การลงทุนขนาดเล็กของชุมชน

 อุป สงค์ โ ลกที< อ่ อ นแอและราคานํ าB มันที< อ ยูใ นะดับ ตํ< า ยัง คงเป็ นปั จ จัย
กดดันภาคการส่ง ออก โดยในเดื อ นธันวาคม 2558 มูลค่าการส่งออก
สินค้ าหดตัว -9.1% (yoy) เพิ<มขึ Bนจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ที<หดตัว 6.6% (yoy) เนื< องจากราคานํ Bามันที<ลดลงและความต้ องการสินค้ าของ
โลกที<ชะลอตัวลง ตลอดปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัว -5.6%
(yoy) ส่วนมูลค่าการนําเข้ าสินค้ าหดตัว -8.7% (yoy) ใกล้ เคียงกับเดือน
ก่อนที<หดตัว -8.5% (yoy) เนื<องจากราคานํ Bามันที<อยู่ในระดับตํ<าและการ
ลงทุนในประเทศที<ยงั ชะลอตัวทําให้ การนําเข้ าสินค้ าทุนยังลดลง ตลอดปี
2558 มูลค่าการนําเข้ าสินค้ าหดตัว -11.3% (yoy)
 แรงกดดัน ภาวะเงิ น เฟ้ ออยู่ ใ นระดับ ตํ< า ดัช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคในเดื อ น
ธันวาคม 2558 ยังคงลดลงที< -0.85% (yoy) โดยสาเหตุหลักมาจากราคา
น้ Bามันเชื Bอเพลิงขายปลีกในประเทศเป็ นสําคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื Bนฐาน
ขยายตัวในระดับตํ<าเพียง 0.68% (yoy) ตลอดทังปี
B 2558 อัตราเงินเฟ้อ
ทัว< ไปลดลง -0.9% (yoy) ในขณะที< อัตราเงินเฟ้อพื Bนฐานเพิ<มขึ Bน +1.1%
(yoy)
 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จในระดับฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ กรอบวงเงิน 3.5 หมื<นล้ านบาท เพื<อเพิ<มปริ มาณการ
ลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจํานวน 79,556
กองทุน ผ่านสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
กองทุนละไม่ เ กิ น 500,000 บาท เบิ ก จ่ า ยภายในระยะเวลา 6 เดื อ น
นับตังแต่
B วนั ที<ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เพื<อนําไปใช้ ในการลงทุนด้ าน
โครงสร้ างพื นB ฐานชุมชน และ เพื< อดําเนินกิจกรรมอื< น ๆ ที<ชุมชนเห็นว่า
เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริ มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพและความ
เป็ นอยู่ข องชุมชนให้ ดีขึนB โดยโครงการนี คB ิดเป็ นประมาณ 0.3% ของ
GDP
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุม ของคณะกรรมการนโยบายการเงิ นในวันที< 3 กุม ภาพัน ธ์
2559 คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี Bยนโยบายไว้ ที<ระดับ 1.5% ต่อปี เนื<องจาก
เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปั จจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศรวมทังB
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกที<อาจสูงขึ Bน ในขณะที<ภาวะการเงิน
และอัตราแลกเปลี<ยนยังเอื Bอต่อการฟื นB ตัวของเศรษฐกิจ อีกทังรอผลจาก
B
การดําเนินมาตรการด้ านการคลังและแผนการลงทุนในโครงสร้ างพื Bนฐาน
ของรัฐบาล

 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื นB ตัวต่อเนื<องจากปั จจัยชัว< คราว ได้ แก่
 การปรับขึ Bนภาษี สรรพสามิตรถยนต์มีผลตังแต่
B เดือนมกราคม 2559
 มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายของรัฐบาลก่อนปี ใหม่
ทังB 2 ปั จจัยส่งผลให้ การใช้ จ่ายภายในประเทศปรั บตัวดีขึนB นอกจากนี B
การใช้ จ่ายของรัฐบาลขยายตัวเพิ<มขึ Bนทังรายจ่
B
ายงบประจําและงบลงทุน
นอกจากนี Bภาคการท่องเที<ยวยังฟื นB ตัวแต่จํากัดเพียงแค่นกั ท่องเที<ยวชาว
จีน

2 กุมภาพันธ์ 2559

หน้ า 4

MFC Wealth Journal
ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนมกราคมเป็ นเดือนที%ตลาดหุ้นไทยปรั บตัวผันผวน Sideways โดย
ปรั บตัวขึน0 เล็กน้ อยมาปิ ดที% 1,300.98 หรื อเพิ%มขึน0 1.01% (11.96 จุด)
โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก สําหรั บประเด็นสําคัญมี
ดังต่ อไปนี 0
 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาที<ระดับ 49.7 ตํ<ากว่าระดับ 50 เป็ น
เดือนที< 5 ติดต่อกัน ส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้น และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 ความขัดแย้ งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่ านทําให้ แนวโน้ มที<ประเทศ
สมาชิก OPEC จะลดกําลังการผลิตนํ BามันในการประชุมครังB ถัดไปลดลง
 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดค่ากลางเงินหยวนสูร่ ะดับตํ<าสุดในรอบ
5 ปี ทําให้ ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงอย่างหนัก และต้ องถูกระงับการซื Bอขาย
ตามมาตรการ Circuit Breaker
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ< มออกมาในทิศทางอ่อนแอ โดยเฉพาะตัวเลข
การค้ าปลีกและผลผลิตอุตสาหกรรม

หมวดปิ โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวด
ธุรกิจการเกษตร และหมวดพาณิชย์
 สําหรับ Sector ที<มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วงเดือน
แรก ได้ แก่ หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดสื<อและสิ<งพิมพ์ หมวด
วัสดุก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดพลังงาน หมวดอาหาร
และเครื< องดื<ม และหมวดการแพทย์
Sector Performance YTD
ICT
BANK
PETRO
TRANS
ETRON
AGRI
COMM
SET50
SET100
SET
HELTH
FOOD
ENERG
PROP
CONMAT
MEDIA
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7.36%
6.23%
4.35%
4.22%
3.27%
2.78%
1.75%
1.56%
1.10%
1.01%
-0.03%
-0.14%
-0.74%
-3.33%
-6.04%
-7.18%
-7.75%
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 ประธาน ECB เปิ ดช่องสําหรับการทํานโยบายเพิ<มเติม หลังแรงกดดันเงิน
เฟ้ออยู่ในระดับตํ<ามาก จากราคานํ Bามันที<ปรับตัวลง

As of 29 มกราคม 2559

 เริ< มเห็นสัญญาณ Fund flow ไหลเข้ าตลาดตราสารหนี Bในช่วงท้ ายของ
เดือน จนทําให้ เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ Bนอย่างมีนยั สําคัญ

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกุมภาพันธ์

 Fed ส่งสัญญาณให้ ความสําคัญกับปั จจัยภายนอกมากขึ Bน ทําให้ โอกาส
การขึ Bนดอกเบี Bยในเดือนมีนาคมมีลดลง
 การประชุมธนาคารกลางญี< ปนุ่ (BoJ) ในวันที< 28-29 มกราคม มีการส่ง
สัญ ญาณการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ นเพิ< ม เติม Quantitative and
Qualitative Monetary Easing(QQE) with a Negative Interest Rate
เป็ น Positive Surprise ต่อตลาด

7.36%
6.23%
4.35%
4.22%
3.27%
2.78%
1.75%
1.56%
1.10%
1.01%
-0.03%
-0.14%
-0.74%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวผันผวน Sideways ต่อไปในกรอบดัชนี 1,2401,340 จุด มองทิศทางของดัชนี จะยังถูกกํ าหนดโดยปั จจัยต่างประเทศเป็ น
หลัก ด้ วยความผันผวนที<ยังคงมี อยู่ สําหรับปั จจัยสําคัญที<ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ ชิด ได้ แก่
 การประชุ ม ของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ในวั น ที< 3
กุมภาพันธ์ คาดไม่มีการเปลี<ยนแปลงอัตราดอกเบี Bยนโยบาย

 ติดตามตัวเลขภาคการผลิตของจีน ซึง< ถ้ าหากออกมาตํ<ากว่าระดับ 50.0
เป็ นเดือนที< 6 ติดต่อกัน อาจเป็ นปั จจัยกดดันสินทรัพย์เสี<ยงทัว< โลกได้ อีก
ครังB รวมทังB NPL ในธนาคารจีนเพิ<มต่อเนื<อง ค่าเงินหยวนอ่อนค่าดึงให้
ค่าเงินประเทศ EM อ่อนตาม (ทําให้ นักลงทุนต่างชาติขายสินทรัพย์ใน
Emerging Markets)

8%

As of 29 มกราคม 2559
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมกราคม
 ในช่วงเดือนแรกของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ Bน 1.01% ในขณะที<
SET50 Index ปรับตัวสูงขึ Bน 1.56%
 Sector ที<มี performance ที<ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วงเดือนแรก
ได้ แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร หมวดธนาคารพาณิชย์
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8%

 ราคานํ Bามันที<ยงั คงถูกกดดันจากปั ญหาอุปทานส่วนเกิน ซึง< หากราคายัง
อยู่ในระดับตํ<าเป็ นเวลานาน อาจทําให้ เกิดความเสี<ยง Credit risk และ
Default Risk ในตราสารที<ออกโดยประเทศหรื อบริ ษัทผู้ผลิตนํ Bามันได้

-3.33%
-6.04%
-7.18%
-7.75%

-10%

6%

 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพิ< มเติมจากภาครั ฐในช่ว งไตรมาส 1 และ
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ ง

Sector Performance MTD
ICT
BANK
PETRO
TRANS
ETRON
AGRI
COMM
SET50
SET100
SET
HELTH
FOOD
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CONMAT
MEDIA
CONS

4%

 Valuation ของ SET เริ< มอยู่ในระดับน่าสนใจ
แนะนําคงนํา0 หนักหุ้นไทยเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
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ตลาดตราสารหนีไ0 ทย

ตลาดตราสารหนีไ0 ทยเดือนมกราคม อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป0 รั บ
ลดลงในทุ กช่ วงอายุ โดยตราสารหนี อ0 ายุ คงเหลื อ 3 – 8 ปี ปรั บตั ว
ลดลงมากเป็ นพิ เ ศษ ส่ วนตราสารหนี 0ร ะยะสั 0 น อายุ ไ ม่ เกิ น 3ปี
เคลื% อนไหวค่ อนข้ างทรงตัว และตราสารหนี อ0 ายุ คงเหลื อมากกว่ า 8ปี
ปรั บตัวลดลงเล็กน้ อย ซึ%งเป็ นผลจากปั จจัยต่ อไปนี 0 ปั จจัยสําคัญที<มีผล
ต่อตลาดมีดงั นี B
 ตัวเลขภาคการผลิตของจีนล่าสุดยังคงสะท้ อนการหดตัวมากกว่าตลาด
คาด กอปรกับตัวเลข GDP ปี 2558 ของจี นที<โตเพียง 6.9% ซึ<งถื อเป็ น
ตัวเลขการเติบโตตํ<าสุดในรอบ 25 ปี ทังหมดล้
B
วนส่งผลให้ เงินทุนไหลออก
จากประเทศจีน ค่าเงินหยวนและค่าเงินทังภู
B มิภาคล้ วนอ่อนค่า และมีผล
สื บ เนื< อ งให้ นั ก ลงทุ น เทขายสิ น ทรั พ ย์ เ สี< ย งโดยเฉพาะในประเทศ
Emerging Markets และเพิ<มการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ Bน และ
ค่าเงินบาทที<อ่อนค่าตามภูมิภาคส่งผลให้ ความต้ องการลงทุนตราสารหนี B
ระยะสันB ของไทยของนัก ลงทุ น ต่ า งชาติ ล ดลง อี ก ทังB ธปท.ยั ง คงส่ ง
สัญญาณคงอัตราดอกเบี ยB นโยบายไทย เนื< องจากคาดว่านโยบายการ
คลังยังคงมีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยณ ช่วงเวลาปั จจุบนั
 จากความกังวลเศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลงอาจกระทบต่อความต้ องการ
บริ โภคนํ Bามันในฐานะผู้บริ โภคอันดับ 1 ของโลก และการยกเลิกการควํ<า
บาตรอิหร่ านจึงทําให้ อิหร่ านกลับมาส่งออกนํ Bามันในตลาดโลกได้ อีกครังB
จากปั จจัยทังB 2 นี B ส่งผลให้ ราคานํ Bามันลดลงตํ<าสุดในรอบ 12 ปี และมีผล
ให้ อัตราเงินเฟ้ อคาดการณ์ ทั<ว โลกลดลง จึง มี ผลต่อ ความต้ องการถื อ
สินทรัพย์ปลอดภัยเพิ<มขึ Bน
 เดือนมกราคมอุปทานใหม่พนั ธบัตร มีการประมูลเพิ<มจากเดือนก่อนหน้ า
เนื<องจากวันหยุดยาวน้ อยลง เป็ นผลให้ อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี Bอายุ
คงเหลือเกิน 8 ปี ปรับตัวลดลงไม่มากนัก
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี สB ่งผลให้ มี แรงซื Bอตราสารหนี จB ากนักลงทุนไทย
เป็ นหลั ก ส่ ว นนั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศยั ง เป็ นด้ านขายสุ ท ธิ อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี Bจึงปรับลดลงมากเป็ นพิเศษในช่วงอายุคงเหลือ 3
- 8 ปี ซึง< เป็ นช่วงที<นกั ลงทุนสถาบันในประเทศมีความต้ องการลงทุนเป็ น
พิเศษ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนี ภ0 าครั ฐเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
Underweight)

(Slightly

ปี 2559 เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Bนและชัน
มากขึ Bนกว่าระดับสิ Bนเดือนมกราคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี B
ปั จจัยภายนอกประเทศ
2 กุมภาพันธ์ 2559

 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสที<จะขยายตัวตํ<ากว่าคาด ซึง< เป็ นผลจาก
สภาพอากาศที<เย็นกว่าปกติ (+)
 FOMC ยังคงไม่ได้ มีมุมมองลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยังคงทิศทางใน
การดําเนินนโยบายการเงินลดการผ่อนคลายอย่างช้ าๆ แม้ จะยอมรับว่า
ความเสี<ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจเพิ<มขึ Bนตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและ
ราคาพลัง งานที< อ ยู่ใ นระดับ ตํ< า แต่ก็ จ ะจับ ตาพัฒนาการของประเด็ น
ดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด (-)
 พัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจจีนและความผันผวนของค่าเงินหยวน (+)
 ทิศทางของราคานํ าB มันในตลาดโลก : การแก้ ปั ญ หาอุป ทานร่ ว มกั น
ระหว่าง OPEC และ Non-OPEC, ท่าทีของซาอุฯที<มีตอ่ ปั ญหาอุปทานล้ น
ภายใต้ ปั ญหาเงิ นทุนไหลออกอย่ างต่อเนื< อง, พัฒนาการของตัว เลข
เศรษฐกิจจีน (+)
 การเทขายสินทรั พย์ ของ Sovereign Wealth Fund หรื อ เงินลงทุนที<
เกี< ยวข้ องกับ Petro Dollar เพื< อนํ าเงินมาใช้ จ่ายภายในประเทศ หรื อ
ป้องกันปั ญหาเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื<อง จากปั ญหาราคานํ Bามันและ
สินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํ<า (N)
ปั จจัยภายในประเทศ
 สภาพคล่องในระบบที<แนวโน้ มจะปรั บตัวลดลงบ้ างจากระดับปั จจุบัน
ผ่านการให้ สนิ เชื<อในบางกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น กลุม่ สื<อสาร, ค้ าปลีก (-)
 แรงเทขายทํากํ าไร ด้ วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี คB งอยู่ในระดับตํ<า
มากที<สดุ นับตังแต่
B ปี 2551 (-)
 การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันบางกลุ่ม ที<ลดการ
ถือครองสินทรัพย์เสี<ยง โดยเพิ<มการถือครองตราสารหนี Bภาครัฐ (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Overweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Bภาครัฐคงอยู่ในระดับตํ<าเป็ นเวลานาน ทําให้
นักลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ<มด้ วยการลงทุนหุ้นกู้เอกชน
เพิ<มขึ Bน จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชนเคลื<อนไหวแคบลง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน0 ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน0 ฐานในเดือนมกราคม
 เดือนมกราคม 2559 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
และกองทรั สต์ เพื< อการลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ ปรั บตัว เพิ<มขึนB ร้ อยละ
1.44 สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรั พย์ ที<ปรับตัวเพิ<มขึ Bนที<ร้อยละ 1.01 โดย
ได้ รั บ ปั จจัย สนับ สนุนจากการที< อัตราดอกเบี ยB นโยบายยัง คงตัว อยู่ใ น
ระดับตํ<า และสินทรัพย์เสี<ยง เช่น ตราสารทุนในประเทศมีความผันผวนสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั ง หาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน0 ฐาน ในเดือนกุมภาพันธ์
 เ ดื อ น กุ ม ภา พั น ธ์ จะเ ป็ นช่ ว ง จ่ า ย เ งิ น ปั นผลข อง ก อง ทุ น ร ว ม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื Bนฐาน ซึง< โดยเฉลี<ย
แล้ วเงินปั นผลจ่ายค่อนข้ างสูงเมื<อเทียบกับอัตราดอกเบี Bยไทยที<ยงั ทรงตัว
อยู่ในระดับตํ<า โดยอัตราดอกเบี Bยนโยบายปั จจุบันที<ร้อยละ 1.5 รวมถึง
แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี Bระยะสัน-ปานกลางยั
B
งคงอยู่ใน
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ระดับตํ<า การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุน
รวมโครงสร้ างพื Bนฐานยังคงน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง รวมถึงธนาคารกลางญี< ปนและ
ุ่
ECB
ยังคงใช้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ<มเติมอย่างต่อเนื<อง ยังจะช่วย
ส่งเสริ มให้ เงินไหลมาลงทุนในสินทรัพย์ที<มีอตั ราผลตอบแทนที<น่าสนใจ
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2559 ที< มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ นB ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที<กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที<ดีขึ Bน ซึง<
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้

MSCI Index (USD)
YTD
North America

-6.9%

MSCI World Index

-7.6%

Europe

-7.7%

MSCI World AC Index

-7.9%

Japan

-9.8%

EM Asia

-10.0%

MSCI Emerging

-10.5%

Asia PA x JP

-11.2%

EM Latin

-11.4%

EMEA

-12.0%

-14%

-12%

-10%

กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น0 ฐานในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ คื อ Slightly
Overweight

-8%

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมกราคมปรับตัว
ลดลง ร้ อยละ -8.3 ปั จจัยที<สําคัญในเดือนมกราคม ได้ แก่ การอ่อนตัวลง
อย่างรุ นแรงของค่าเงินหยวน โดยเฉพาะเงินหยวนในตลาด Off-Shore
สาเหตุหลักๆ มาจากเศรษฐกิ จจี นที<ชะลอตัวลง รวมถึง Outflow ของ
เงิ น ทุน ส่ ง ผลให้ นัก ลงทุน กั ง วลต่ อ เสถี ย รภาพของตลาดการเงิ น จี น
สําหรับการประชุม ECB นันB Mario Draghi ให้ ความเห็นถึงความเสี<ยง
ทางด้ านเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศ Emerging Markets และพร้ อมที<จะ
สนับ สนุน ตลาดในด้ า นเครื< อ งมื อ ทางการเงิ น เพิ< ม เติ ม ในขณะที< ก าร
ประชุม Fed ประธาน Yellen ยังคงยืนยันการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป แต่ขึ Bนกับสภาพเศรษฐกิจ สําหรับ BoJ นันประกาศปรั
B
บอัตรา
ดอกเบี Bยเงินฝากของธนาคารพานิชย์ในญี< ปนที
ุ่ <ฝากไว้ กับ BoJ จากเดิม
0.1% เหลือ -0.1% สร้ าง sentiment เชิงบวกระยะสันB ทางด้ านตัวเลข
เศรษฐกิจจีน ตัวเลข Manufacturing PMI ออกมาในแดนถดถอยที< 49.4
ทํ า สถิ ติ ตํ<า สุด ในรอบ 3 ปี แสดงถึ ง ภาคอุต สาหกรรมที< ถ ดถอยอย่ า ง
ต่อเนื<อง
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวร้ อยละ -10.2 Underperform ตลาด
หุ้นพัฒนาแล้ วที<ปรับตัวลดลงร้ อยละ -8.3
 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื นB ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาคบริ การเป็ น
หลัก ในขณะที<ภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการ
ฟื นB ตัวได้ ดี สภาพคล่องที<อยู่ในระดับที<สงู จากอัตราดอกเบี Bยระดับตํ<าและ
นโยบายการทํา QE ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเช่น ยุโรปและญี< ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัยหลักที<สนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี<ยง
 ราคาสิ น ทรั พ ย์ เ สี< ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที< จ ะผัน ผวนมากขึ นB ในปี 2559
เนื< องจากโอกาสในการที<ตลาดจะคาดการณ์ การปรั บขึนB อัตราดอกเบี ยB
ระยะสันของ
B
FED ในครังB ถัดไปมีมากขึ Bน ในขณะที<เศรษฐกิจทัว< โลกยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างแรงกดดันและความผันผวนต่อตลาดตราสาร อีกทังแรง
B
กดดันด้ าน Geopolitical Risk ที<มีมากขึ Bน จากกลุม่ ก่อการร้ าย ISIS และ
โอกาสในการ Default ของกลุม่ ผู้ผลิตนํ Bามัน

2 กุมภาพันธ์ 2559
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที<จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที<อยู่ในระดับที<สงู จากอัตราดอกเบี Bยระยะสันที
B <ยงั อยู่ในระดับ
ตํ<าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที< เ ริ< ม ฟื Bนตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที< พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี<ย 5 ปี ที<ผ่านมา (-)
 ความเสี<ยงเกี< ยวกับการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยระยะสันของ
B
Fed ต่อเนื<องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครังB (-)
 ความเสี<ยง Default เกี< ยวกับตลาด High Yield โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิต
นํ Bามัน (-)
 ความเสี<ยงของสงคราม และการก่อการร้ าย ISIS (-)
 แนะนํานํา0 หนักการลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (SOW) สําหรั บ
Developed market และ Emerging market เนื<องจากตราสารทุนทัว<
โลกปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและทํา
ให้ ต ราสารทุ น ต่ า งประเทศมี ค วามน่ า สนใจมากขึ นB และมี โ อกาส
Rebound ในระยะสันได้
B อย่างไรก็ตาม สําหรับแนวโน้ มตลาดตราสารทุน
ในปี 2559 มีแนวโน้ มที<จะผันผวนรุ นแรง เนื<องจากสภาพเศรษฐกิจในโลก
ส่วนใหญ่อ่อนแอ ในขณะที< Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ Bนอัตราดอกเบี Bย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมกราคม
 ผลตอบแทน REIT โดยรวมเดือนมกราคมปรับตัวลงตามคาดตามดัชนี
ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี<ยงที<ปรับตัวลดลงนับตังแต่
B เปิ ดทําการเป็ นต้ นมา
โดยดัชนี DWGRT หรื อ ลดลง -4.33% เช่นเดียวกับ REITs แต่ละโซนที<
ให้ ผลตอบแทนโดยรวมเป็ นลบ โดย REITs โซนเอเชียให้ ผลตอบแทน 9.78% ขณะที< REITยุโรป และ REIT อเมริ กาเหนือ ให้ ผลตอบแทน -7.38
% และ -3.71% ตามลําดับ
 ยอดขายบ้ านมือสอง (Existing Home Sales) เดือนธันวาคม 2558 เร่ ง
ขึนB 14.7% (mom) จากที< ล ดลงแรงถึ ง -10.5% (mom) ในเดือ น
พฤศจิกายน 2558 และดีกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ที< 9.2%
(mom) เนื<องจากการเปลี<ยนกฎระเบียบซึง< ทําให้ การพิจารณาปล่อยกู้ใช้
เวลานานขึ Bนกว่าเดิม ส่งผลให้ ยอดการทําสัญญาซื Bอขายจากเดือนก่อน
หน้ าล่าช้ ามาโอนในเดือน ธันวาคม และทําให้ ยอดขายบ้ านมือสองเดือน
ธันวาคม ขยายตัวสูง
 ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี ยB นโยบายไว้ ที< 0.05% ต่อปี และคง
อัตราดอกเบี Bยเงินฝากข้ ามคืนของธนาคารพาณิชย์ที< -0.3% ต่อปี อีกทังB
ยังคงวงเงินเข้ าซื Bอสินทรัพย์ 6 หมื<นล้ านยูโรต่อเดือน นอกจากนันประธาน
B
ธนาคารกลางยุโ รป Mario Draghi ได้ ก ล่า วว่ า ECB พร้ อมที< จ ะ
ปรับเปลี<ยนนโยบายเพิ<มเติมในการประชุมวันที< 3 มี นาคม 2559 และมี
เครื< องมือพร้ อมที<จะใช้ หากมีความจําเป็ น ซึง< สมาชิกสภาบริ หารกังวลว่า
ราคานํ Bามันที<ตํ<าเป็ นเวลานานอาจส่งผลให้ ราคาสินค้ าและบริ การ รวมทังB
อัตราค่าจ้ างหดตัวลง ทําให้ อตั ราเงินเฟ้อไปถึงเป้าหมาย 2% ได้ ช้ากว่า
คาด
แนวโน้ มตลาด REITเดือนกุมภาพันธ์


การขึ Bนดอกเบี Bยของ FED จะดําเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเพื<อให้
สินทรัพย์ตอบรับอย่างราบรื< น พร้ อมทังมาตรการกระตุ
B
้ นที<คาดหวังจาก
ECB โดยปั จจัยที<ควรจับตา คือ การประชุม ECB ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ดีตลาดอาจยังมีปัจจัยเสี<ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในระยะ
ถัดไป แนะนําลงทุนเท่าตลาด (Neutral)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม


ดัชนีราคาสินค้ าโภคภัณฑ์อ่อนตัวในเดือนมกราคม แรงกดดันจากราคา
นํ าB มันตกตํ< า ตังB แต่เ ปิ ดทํา การต้ นปี เป็ นต้ นมา ด้ ว ยการทํ า ระดับ ตํ< า ที<
บริ เวณตํ<ากว่า 28 เหรี ยญสหรั ฐฯต่อบาร์ เรล ในราคานํ าB มันดิบเบรนท์
และเวสท์เท็กซัส ทําให้ ดชั นี S&P GSCI Energy ปรับตัวลง 12.4 % ใน
เดื อ นมกราคม นํ า โดยแรงกดดัน จากราคานํ าB มั น ดิ บ ที< ป รั บ ตัว ลง
เนื< อ งจากความกัง วลต่อ อุป ทานนํ าB มันของโลก โดยราคานํ าB มันดิ บ
ปรับตัวลง 14.1% ก่อนเด้ งกลับขึ Bนมาเล็กน้ อย ขณะที<ราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์ บางประเภทสามารถปรั บตัวขึ Bนในเดือนมกราคม ประกอบด้ วย
โลหะมีคา่ (precious metal) เช่น ทองคํา ปรับตัวขึ Bน 5.7%

2 กุมภาพันธ์ 2559



เศรษฐกิจจีนในปี 2558 เติบโตร้ อยละ 6.9 ตํ<ากว่าปี 2557 ที<ร้อยละ 7.3
และเป็ นระดับอ่อนแอที<สดุ นับตังแต่
B 2533 เนื<องจากความอ่อนแอใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ ด้ านส่งออก อย่างไรก็ดี ด้ วยการชดเชย
จากภาคบริ การ และ การบริ โภคของประชาชน หนุนให้ เศรษฐกิจจีนไม่
ตกตํ<ากว่าที<ตลาดคาดการณ์ โดยตลาดหุ้นเซี<ยงไฮ้ ที<ปรับตัวลงตังแต่
B
ต้ นปี อย่างหนักทังจากปั
B
จจัยพื Bนฐานทางเศรษฐกิจจี นไม่ค่อยสู้ดี เมื< อ
สัญญาณจากตัวเลขผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Bอเดือนธันวาคมของจีนออกมาเชิง
ลบ รวมทังB มาตรการของทางการจีนกระทบต่อเซนติเมนท์การลงทุนใน
สินทรัพย์เสี<ยงจีน

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์
 ปั จ จัยสํ า คัญ ที< ควรจับ ตาคื อ ความสมดุลของอุป ทานและอุปสงค์ข อง
นํ Bามัน, และประธาน ECB กล่าวในการประชุมธนาคารกลางยุโรป เมื<อ
วันที< 21 มกราคม ในทิศทางที<พร้ อมจะกระตุ้นเศรษฐกิ จในการประชุม
ของธนาคารรอบเดือนถัดไปคือเดือนมีนาคม ช่วยกระตุ้นความคาดหวัง
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพิ<มเติม และการปรับลดอัตราดอกเบี ยB
เงินฝากของธนาคารกลางญี< ปนุ่ หนุนเก็งกํ าไรในสินทรัพย์เสี<ยง แนะนํา
ลงทุนสินค้ าโภคภัณฑ์เท่าตลาด (Neutral)

ตลาดนํา0 มัน
ภาวะตลาดนํา0 มันเดือนเดือนมกราคม
 ราคานํ Bามันดิบปรับตัวลงอย่างรุ นแรงนับตังแต่
B ต้นเดือนมกราคม มาทําจุด
ตํ<าใหม่เนื<องจากปั ญหาอุปทานล้ นตลาดของผู้ผลิตนํ าB มันและอิหร่ านที<
พร้ อมสําหรับการส่งออกนํ Bามันเข้ าสูร่ ะบบ ตามเงื<อนไขยุติการเจราจานิว
เครี ยล์อิหร่ านในช่วงปลายปี 2558 เป็ นต้ นมา หนุนให้ ราคานํ Bามันดิบอ่อน
ตัวลงตลอดเดือนมกราคม
 นายอับดุลลาห์ อัล-บาดรี เลขาธิการโอเปก กล่าวว่า เขาเห็นสัญญาณ
บางอย่างที<บ่งชี วB ่ าตลาดกํ าลังปรั บ ตัวสู่ภาวะสมดุล พร้ อมกับกล่าวว่ า
โอเปกและผู้ผลิตนํ าB มันนอกโอเปกจํ าเป็ นที<จะต้ องร่ วมมือกันแก้ ปัญหา
นํ Bามันล้ นตลาด เพื<อให้ ราคานํ Bามันฟื นB ตัวขึ Bน
 การเพิ< ม ขึนB ของสต็อ กนํ าB มันดิบ ของสหรั ฐ ยัง คงเป็ นปั จ จัย ที< ส ร้ างแรง
กดดันต่อตลาดนํ าB มัน โดยสํานักงานสารสนเทศด้ านการพลังงานของ
รัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิ ดเผยว่า สต็อกนํ าB มันดิบในรอบสัปดาห์ที<สิ Bนสุด
วันที< 15 มกราคม 2559 เพิ< ม ขึนB 4 ล้ า นบาร์ เ รล สู่ระดับ 486.5 ล้ า น
บาร์ เรล ใกล้ ระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ และสูงกว่าที<นกั วิเคราะห์คาด
ว่าจะเพิ<มขึ Bน 2.3 ล้ านบาร์ เรล
 เหตุการณ์ พายุหิมะถล่มในสหรัฐฯ เมื<อปลายเดือนมกราคมที<ผ่านมา มี
แนวโน้ มว่าจะเป็ นพายุหิมะที<รุนแรงที<สดุ ของฝั< งตะวันออกสหรัฐฯ และ
ภาวะหนาวเย็นนี ทB ําให้ หลายฝ่ ายคาดว่าความต้ องการใช้ นํ Bามันเพื<อทํา
ความร้ อนในสหรัฐฯ จะเพิ<มมากขึ Bน รวมถึงทําให้ ปริ มาณสต๊ อกนํ Bามันทํา
ความร้ อนคงคลังที<อยู่ในระดับสูงในตอนนี Bปรับลดลง และส่งผลให้ ราคา
นํ Bามันปรับเพิ<มขึ Bน นอกจากนี B หลายฝ่ ายยังคาดว่าราคาก๊ าซธรรมชาติมี
แนวโน้ มปรับตัวเพิ<มขึ Bน
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แนวโน้ มตลาดนํา0 มันเดือนกุมภาพันธ์
ปั จจัยที<น่าจับตามอง
 GDP ของจี นว่ าภาวะเศรษฐกิ จของจี นยังคงแนวโน้ มการชะลอตัวลง
อย่างต่อเนื<องหรื อไม่ หลังภาคอุตสาหกรรมของจี นยังคงหดตัวลงอย่าง
ต่อเนื<อง สะท้ อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Caixin PMI) ที<อยู่ใน
ระดับตํ<ากว่า 50 นานกว่า 5 เดือนติดต่อกัน
 ปริ มาณส่งออกนํ Bามันดิบของอิหร่ านหลังสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ยกเลิก
มาตรการควํ<าบาตร โดยตลาดประมาณการว่าอิหร่ านจะส่งออกนํ Bามันดิบ
เพิ<มราว 0.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
 ปริ มาณการนํ Bามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที<คอ่ นข้ างสูง
ให้ นํ Bาหนักการลงทุนในนํ Bามันเท่าตลาด (Neutral) ในเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมกราคม
 ราคาทองคํา ปรั บตัวเพิ<มขึนB เล็กน้ อยในเดือนมกราคม ด้ วยปั จจัยหนุน
ความต้ องการสินทรั พย์ปลอดภัย (safe-haven) เมื<อตลาดเงินผันผวน
และเกิดปั ญหาทางการเมืองในระดับนานาชาติ พร้ อมทังB นักลงทุนคลาย
กังวลต่อช่วงเวลาในการปรับขึ Bนดอกเบี Bยหลังจากที< ธนาคารกลางสหรั ฐ
ปรั บ ขึ นB ดอกเบี ยB ตามคาดในเดื อ นธั น วาคม 2558 และการปรั บ ขึ นB
ดอกเบี Bยในปี 2559 จะเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
 มาริ โอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป แถลงว่า ECB พร้ อมทบทวน
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ อีกครั งB ในการประชุมครั งB หน้ าในเดือน
มีนาคม 2559 ซึง< นับเป็ นการส่งสัญญาณว่า ECB อาจดําเนินมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพื<อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ Bน ทังนี
B B ในการประชุมใน
ครังB ก่อนหน้ า เมื<อวันที< 3 ธันวาคม 2558 ทาง ECB เน้ นกระตุ้นเศรษฐกิจ
และผลักดันให้ อตั ราเงินเฟ้อเข้ าใกล้ ระดับ 2% ตามเป้าหมายของ ECB
โดยมีมติขยายระยะเวลาในการซื Bอพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริ ม าณ ไปจนถึ ง เดื อมี นาคม 2560 จากเดิม สิ Bนสุดในเดื อ นกันยายน
2559 ส่วนในการประชุมเดือนมกราคม ECB ยังมี มติคงอัตราดอกเบี ยB
นโยบายไว้ ที<ระดับ 0.05% ซึ<ง เป็ นระดับ ตํ<า สุดเป็ นประวัติการณ์ ตาม
ความคาดหมายของตลาด
 SPDR gold trust ถื อครองทองคําเพิ<มขึ Bนในเดือนมกราคมมาที<บริ เวณ
664.1 ตัน ณ วันที< 22 เดือนมกราคม 2559
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์
 ปั จจัยที<ควรจับตาในเดือนกุมภาพันธ์ 1) ความผันผวนในตลาดเงิน 2) อุป
สงค์ในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน 3) ราคาสินทรัพย์เสี<ยงในตลาดหุ้นทัว< โลกให้
นํ Bาหนักทองคําเท่ากับตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต0 ่ างประเทศ
 เดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี Bต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี B

2 กุมภาพันธ์ 2559

 ปั จ จัย สํ า คัญ ที< ส่ ง ผลกระทบกั บ ตลาดเดื อ นมกราคม ได้ แ ก่ แรงซื อB
พันธบัตรรั ฐบาลประเทศสําคัญซึง< เป็ นสินทรัพย์ที<ปลอดภัย จากการร่ วง
ลงอย่ า งหนั ก ของตลาดหุ้ นทั< ว โลก ความกั ง วลของเศรษฐกิ จ จี น
นอกจากนี B สถานการณ์ความไม่สงบทังในตะวั
B
นออกกลางและคาบสมุทร
เกาหลี ความกังวลเกี<ยวกับอุปทานล้ นตลาดยังกดดันให้ ราคานํ Bามันลดลง
ต่อเนื<อง ขณะที<ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญ
ในวันที< 21 มกราคม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี Bยไว้ เท่า
เดิม แต่ส่งสัญญาณจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ<มเติมโดย
ตลาดคาดว่าอาจปรั บลดดอกเบี ยB ออมทรั พย์ ลงอี ก (ปั จจุบัน -0.3 %)
ประกอบกับในวันที< 27 มกราคม ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ คงอัตรา
ดอกเบี Bยไว้ 0.25 % แต่คํานึงถึงข้ อมูลเศรษฐกิจในการพิจารณาปรับขึ Bน
ดอกเบี Bย นอกจากนี B การจ้ างงานสหรัฐยังดีตอ่ เนื<อง อัตราเงินเฟ้อเพิ<มขึ Bน
เล็กน้ อย การสร้ างบ้ านใหม่ปรั บตัวดีขึ Bน ส่งผลให้ ผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐอายุ 2 ปี เพิ<มขึ Bน มาที< 1.02 % ปรับขึ Bน มากกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี
ที<ยัง ทรงระดับ 1.73% ขณะพันธบัตรสหรั ฐ อายุ 10 ปี เพิ<ม มาที<ร ะดับ
2.29% พันธบัตรรั ฐ บาลเยอรมันอายุ 10 ปี ปรั บ เพิ< ม มาอยู่ที< 0.63%
อิตาลีอยู่ที< 1.64% และสเปนอยู่ที< 1.84% ณ 28/12/2015
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต0 ่ างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล คาดว่ า อัตราผลตอบแทนพัน ธบัตร (yield)
แกว่งอยู่ในกรอบ จากแนวโน้ มการขึนB ดอกเบี ยB ที<ยังคงจํ ากัด เนื< องจาก
อัตราเงินเฟ้อที<ตํ<ากว่าเป้าหมาย 2% และหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับ
ลดลง ธนาคารกลางอาจชะลอการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยออกไป ก็อาจส่งผล
ให้ yield พันธบัตรสหรัฐ ปรับตัวลงได้ สําหรับกลุม่ ยูโรโซน ธนาคารกลาง
ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย และมาตรการกระตุ้นเชิงปริ มาณ
ต่อเนื<อง จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดตราสารหนี Bกลุ่มยูโรโซน อย่างไรก็
ตามราคาพั น ธบั ต รรั ฐ บาลของกลุ่ ม ยู โ รโซนได้ สะท้ อ นปั จ จั ย นี ไB ป
ค่ อ นข้ างมากแล้ ว จึ ง ให้ นํ า0 หนั ก การลงทุ น ตํ% า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง
เล็กน้ อย (Slightly underweight)
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให้ นํ า0 หนั ก การลงทุ น สํ า หรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เอกชน
คุณภาพดี (IG) ตํ%ากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight)
คาดว่าผลตอบแทนยังคงถูกกดดันจากการปรับขึ Bนของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรในช่ว งแรก จนกว่ าจะมี credit spread ที< น่าสนใจมากขึนB
สํา หรั บ หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) แม้ ว่ า จะมี อัตราผลตอบแทนชดเชย
ความเสี<ยง (risk premium) สูงกว่า แต่ยังต้ องเผชิญความเสี<ยงด้ า น
คุณภาพสินทรัพย์ (credit deterioration) ในภาวะราคานํ Bามันและสินค้ า
โภคภัณฑ์ตกตํ<า ควรให้ นํา0 หนักการลงทุนหุ้นกู้ High Yield ตํ%ากว่ า
ดัชนีอ้างอิง (Underweight)

หน้ า 9

MFC Wealth Journal
ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมกราคม
ค่ าดัชนีชีว0 ัดค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่ อนค่ าจาก 98.78 ณ
วันที% 31/12/58 มาอยู่ท% ี 98.97 ณ วันที% 27/01/59 โดยในเดือนที%ผ่านมามี
เหตุการณ์ สําคัญ ดังนี 0
 ตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ส่ ว นใหญ่ ออกมาเป็ นกลาง
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม ยังคงมอง
การขึ Bนอัตราดอกเบี Bยภายในปี นี B แต่ทงนี
ั B B ระดับการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยยังคง
ต้ องพิจารณาจากแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อ ซึง< สมาชิกส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า
เงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ<มขึ Bนในปี นี B
 ธนาคารกลางยุ โ รปคงดอกเบี ย0 นโยบาย พร้ อมประกาศอาจเพิ< ม
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ<มเติมในการประชุมเดือนมีนาคม โดย
ธนาคารกลางยุโรประบุถึงความเสี<ยงที<เกิดขึนB ในช่วงต้ นปี มากกว่าคาด
ซึ<ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ยุ โ รปได้ ทังB นี ภB ายหลัง การประชุ ม
ดังกล่าว นักลงทุนได้ ออกจากสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัย ได้ แก่ เงินเยน
เข้ าหากลุม่ สินทรัพย์เสี<ยงมากขึ Bน
 ค่ าเงินหยวนอ่ อนค่ า จากการประกาศ CNY Fixing ของทางการจีนใน
ทุกเช้ าของช่วงต้ นเดือน ทําให้ คา่ เงินในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลง
ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนส่วนใหญ่ออกมาตํ<ากว่าที<คาดไว้ ทําให้
นักลงทุนกังวลว่ าเศรษฐกิ จ โลกจะได้ รั บผลกระทบจากเศรษฐกิ จ จี นที<
ชะลอตัว จึงย้ ายการลงทุน เทขายสินทรั พย์ เ สี<ยงไปลงทุนยังสินทรั พ ย์
ปลอดภัย ทํ าให้ ร าคาทองคํา และค่า เงิ นเยน เพิ<ม ขึนB อย่ างต่อ เนื< องใน
ช่วงเวลาดังกล่าว แต่ภายหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากการประชุม
ธนาคารกลางยุโรป
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง0 แต่ 27 ม.ค. 2558 – 27 ม.ค. 2559

 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที< 1.4731 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
31/12/58 มาอยู่ที< 1.4307 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 27/1/59

ที<มา MFC, Bloomberg
สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนที%ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื< อเที ยบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงิ นที< อ่ อนค่า ที< สุดเทีย บกับ ดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินอินเดียรู ปี และค่าเงินวอน ในขณะที<สกุลเงินที<แข็งค่าที<สดุ เทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินเยน และค่าเงินมาเลเซียริ งกิต
 ตัวเลขเศรษฐกิจของจี นส่ วนใหญ่ ต% ํากว่ าคาด โดยเฉพาะตัวเลขดัชนี
การผลิต CAIXIN PMI หดตัวอย่างต่อเนื<อง ส่งผลให้ ความกังวลเรื< องการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกลับมาอีกครังB นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาดหุ้น
เซี<ยงไฮ้ และเซินเจิน จนเกิด CIRCUIT BRAKER ภายหลังทางการจีนได้
ยกเลิก ข้ อกํ าหนด CIRCUIT BRAKER รวมถึงเข้ าไปแทรกแซงการซื Bอขาย
หุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื<อบรรเทาภาวะการเทขายในตลาดหุ้นจีน
 การส่ งออกของไทยยังคงซบเซา โดยปี ที<ผ่านมาหดตัวรุ นแรงสุดในรอบ 5
ปี ที< 5.8%YOY โดยการส่งออกไทยในเดือนธันวาคม 2558 หดตัวลงอี ก
8.7%YOY ตามราคานํ Bามันโลกที<ลดลง อุปสงค์โลกชะลอตัวจากเศรษฐกิจ
จีนที<เติบโตตํ<า ด้ านการนําเข้ าทังปี
B ลดลง 11%YOY ในเดือนธันวาคมหดตัว
ต่อเนื<อง จากราคานํ าB มันที<อยู่ในระดับตํ<าและการลงทุนในประเทศที<ชะลอ
ลง
 ค่ าเงินบาทในเดือนมกราคม เคลื<อนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ที< 36.00
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที< 31/12/58 มาอยู่ที< 35.81 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที< 27/01/58 โดยในเดือนที<ผ่านมาค่าเงินบาทได้ แข็งค่าขึนB
ภายหลัง การประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รป ส่ ง ผลให้ เ งิ น ลงทุน วิ< ง เข้ า หา
สินทรัพย์เสี<ยง

ที<มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนมกราคมค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่าเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. ซึง< เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ Bน
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.086 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/12/58
มาอยู่ที< 1.087 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 27/1/59 ทังนี
B Bค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ Bน
ภายหลังประกาศรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 120.30 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/12/58 มาอยู่
ที< 118.25 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/1/59 ทังนี
B Bค่าเงินเยนแข็งค่าขึ Bน
ภายหลังความผันผวนในตลาดโลกสูงขึ Bน นักลงทุนเข้ าซื Bอเงินเยนในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย
2 กุมภาพันธ์ 2559

ที<มา MFC, Bloomberg
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื<อนไหวในช่วง 98.5 –
99.50 โดยแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ
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ค่ าเงินยู โร คาดว่า จะเคลื<อ นไหวในทิศทางอ่ อนค่า ช่ว ง 1.08 - 1.10
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยนักลงทุนอาจมี การคาดการณ์ ว่าธนาคาร
กลางยุโรปอาจมีนโยบายเพิ<มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื<อนไหวในช่วง 117-120 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทังนี
B Bคาดว่าจะเคลื<อนไหวในทิศทางแข็งค่าหากความผันผวนใน
ตลาดโลกเพิ<มสูงขึ Bน



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื<อนไหวในกรอบ 1.40-1.45 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อปอนด์ ทังนี
B แB ปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ และตัวเลขทาง
เศรษฐกิจเป็ นสําคัญ



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื<อนไหว
ในกรอบในช่วง 35.50 – 36.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

2 กุมภาพันธ์ 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
 ะยะสั
MMMนธ์ 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนรเดื
อนกุน ม:ภาพั
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที2มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 29 มกราคม 2559

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ2มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺

I-Develop ลงทุนในหลัก ทรั พย์ ใ นประเทศพัฒนาแล้ ว ทั2ว โลกที2มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุ ก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 27 มกราคม 2559

Source : Morningstar

Source : Morningstar

กองทุนนํา มัน : I-OIL

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ น ลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที2 จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที2มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ2าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 29 มกราคม 2559

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” ที2มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ี2มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว2 โลก

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP
(“USO”) ที2จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง2 ซื อขาย
โดยใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง2 บริ หารและจัดการโดย
United States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุน
หลัก) ที2มีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ที2อ้างอิงกับราคานํ า มันดิบ
คุ ณ ภ า พ ดี ( light,
sweet
crude
oil)
ไ ด้ ที2
www.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน I-OIL มี ก าร
ป้องกันความเสี2ยงอัตราแลกเปลี2ยนขึ นอยู่กับสถานการณ์ ค่าเงินในแต่ละ
ขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 27 มกราคม 2559

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 27 มกราคม 2559

Source : Morningstar

2 กุมภาพันธ์ 2559
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ2มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง2 เป็ น
กองทุน ที2 ล งทุน ในทองคํ า แท่ ง เพื2 อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุน ให้
ใกล้ เ คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 27 มกราคม 2559

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) แนะนําลงทุนแบบสมํ2าเสมอทุกเดือน เพื2อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 29 มกราคม 2559

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว2 โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว2 โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป

ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 27 มกราคม 2559

Source : Morningstar
ฃ
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Source: Morningstar
กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื2อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที2จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที2มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที2ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ2าเสมอทุกเดือน เพื2อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที2 29 มกราคม 2559

Source : Morningstar
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คําเตือน

เอกสารนี Bเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี<ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ<งจัดทํ าขึ Bนเพื<อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ< งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



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

เกี<ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั Bน




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี B หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี B หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี B หรื อห้ ามกระทํา

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

การอื<นใดที<ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เB ปลี<ยนไปจากเดิม

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

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

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

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไB ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที< ม าของข้ อ มูล ที<

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

เชื<อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ Bนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Bนอยู่กับดุลยพินิจของ

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


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี<ยงด้ านอัตราแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังB หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั Bนจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี<ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี<ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื<อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี<ยงที<อาจเกิดขึ Bนจากการลงทุนดังกล่าวได้



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



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



ขอรับหนังสือชี Bชวนได้ ที<บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื Bอคืน

ข้ อมูลและความเห็นที<ปรากฏในเอกสารนี Bเป็ นเพียงความเห็นเบื Bองต้ น
เท่านั Bน มิใช่คํามัน< สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Bไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั Bงสิ Bน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Bจะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี<ยวกับเอกสารฉบับนี B
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที<โดยตรง
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