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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนกันยายน ปี 2559
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คาดว่ า ตลาดสิ นทรั พ ย์ เสี ยงในเดื อนสิง หาคมจะมีความผันผวนสูง ขึ น!
เนื อ งจากความไม่ แ น่ นอนว่ า ธนาคารกลางประเทศต่ า งๆจะดํ า เนิ น
นโยบายการเงินในทิศทางทีขัดแย้ งกันหรื อไม่ ได้ แก่ ธ.กลางสหรั ฐฯ ธ.
กลางญีปุ่น และ ธ.กลาง ECB
Thai Equity – ให้ นาํ ! หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าในเดือนกันยายนนี  SET Index จะเริ# มแกว่งตัวในกรอบแคบ โดย
มองกรอบการเคลื#อนไหวของดัชนีที#ระดับ 1,500 – 1,570 จุด โดยมีปัจจัย
ที#น่าสนใจ ได้ แก่ การประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที# 8 กันยายน การ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันที# 14 กันยายน การ
ประชุมธนาคารกลางอัง กฤษในวันที# 15 กันยายน การประชุม ธนาคาร
กลางญี#ปนในวั
ุ่
นที# 20-21 กันยายน การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ใน
วันที# 20-21 กันยายน และติดตามการเจรจาระหว่างกลุ่ม OPEC และกลุ่ม
Non-OPEC ในวันที# 26-28 กันยายนนี 
Property Fund – ให้ นาํ ! หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral))
 สภาพคล่องในระบบที#สงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี ยที#ทรงตัวในระดับ
ตํ#าทั#วโลก ทําให้ อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของ
สินทรัพย์ที#กองทุนลงทุนทีค# ่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5.5-6.5%
Thai Bond – ให้ นํา! หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่ าปั จ จัยภายนอกประเทศเกี# ยวกับ ผลการประชุม นโยบายการเงิ น
สหรัฐฯที#เกิดขึ นในระหว่างเดือนนี ยังเป็ นปั จจัยลบหลักที#มีต่อตลาดตราสาร
หนี ไทยอยู่ แต่ปัจจัยลบดังกล่าวก็ถกู ลดทอนด้ วยสภาพคล่องในประเทศที#
อาจกลั บ มาเข้ ามาในระบบหลั ง จากส่ ว นต่ า งการลงทุ น ตรารหนี 
ภายในประเทศและนอกประเทศปรับแคบลงค่อนข้ างมาก
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Global Equity – ให้ นาํ ! หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 แนะนํ า นํ า! หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ ทั ง!
Developed Market และ Emerging Market ความเสี#ยงทางเศรษฐกิจมี
แนวโน้ ม ลดลง จากการที# เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ที# ดี ขึน ในสหรั ฐ ฯ รวมถึ ง
ธนาคารกลางต่ า งๆยัง คงใช้ นโยบายผ่ อ นคลายทางเศรษฐกิ จ และมี
แนวโน้ มที#จะอัดฉัดเพิ#มเติมหากเศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น Helicopter Money
อย่างไรก็ตาม Valuation ที#ค่อนข้ างสูงและกิจกรรม M&A ที#สงู จึงให้ เป็ น
Neutral

Global Bond – ให้ นาํ ! หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)
 คาดว่ าอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึน อย่ างจํ ากัด
เนื#องด้ วยนโยบายการเงินผ่อนคลายทั#วโลก อัตราดอกเบีย ตํ#า ในขณะที#
ตลาดคาดว่ า โอกาสที# ธนาคารกลางสหรั ฐ จะขึน อัต ราดอกเบี ย ในการ
ประชุมเดื อนกันยายนอยู่ใ นระดับ ตํ# า แม้ ว่าตลาดจะมี ความผันผวนไม่
แน่นอนอยู่ แต่นกั ลงทุนกลับมาสู่โหมด risk appetite และ yield seeking
จึงแนะนําการลงทุนสําหรั บตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา! หนั กกตํา
กว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) สําหรั บตลาดหุ้นกู้
เอกชนคุ ณ ภาพดี (IG) สู ง กว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight) และตลาดหุ้นกู้ HY เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

Commodity – ให้ นาํ ! หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ให้ นํ าหนักเป็ นกลางในเดือนกันยายน (Neutral) โดยปั จจัยที#ควรจับตา 1)
การประชุม FOMC ต่อแนวโน้ มการขึ นดอกเบี ยหรื อไม่ 2) เลือกตังสหรั
 ฐที#
ใกล้ เข้ ามา โดยประเด็นที#ให้ นํ าหนักคือการชูนโยบายเศรษฐกิจ 3) ประชุม
OPEC 26-28 กันยายน

REITs – ให้ นาํ ! หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 นํ าหนักลงทุนเท่าตลาด (Neutral) เดือนกันยายน โดยปั จจัยที#ควรจับตาคือ
ผลประชุม FOMC ซึ#งFED มีโอกาสปรับขึ นดอกเบีย หาก ตัวเลขการจ้ าง
งานนอกภาคเกษตร เดือนสิงหาคมออกมาดี
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Tactical Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Dow n

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.13% 2.49%
6.41%
7.30%
12.26%
6.29
3.58
4.01
3.10
1.22
1.25% 2.85%
6.50%
9.43%
12.39%
-0.21% -0.95%
-1.42%
-1.83%
-5.04%
3 ปี
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.13% 2.40%
6.29%
7.59%
12.03%
6.32
3.48
4.01
3.42
1.20
1.25% 2.76%
6.38%
9.07%
12.16%
-0.21% -0.94%
-1.38%
-1.38%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.61% 3.70%
10.10%
10.68% 14.12%
5.10
3.05
3.71
2.61
0.84
0.00% 4.64%
10.41%
14.93% 14.93%
-0.41% -1.63%
-1.71%
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Sharpe ratio (p.a.)
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.62% 3.63%
9.96%
10.98% 14.03%
5.15
3.02
3.72
2.79
0.84
1.95% 4.55%
10.27%
14.53% 14.53%
-0.41% -1.60%
-1.65%
-2.88%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.17% 4.59% 13.08%
13.34% 15.66%
4.83
2.73
3.48
2.37
0.69
0.00% 6.15% 13.58%
19.46% 19.46%
-0.56% -2.33% -2.33%
-4.81% -16.02%
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Sharpe ratio (p.a.)
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.17% 4.41% 12.81%
13.53% 15.14%
4.80
2.67
3.49
2.52
0.68
2.88% 5.96% 13.32%
18.73% 18.73%
-0.57% -2.27% -2.27%
-4.07% -14.86%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนสิงหาคม 2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ความน่ าจะเป็ นที Fed จะขึน! ดอกเบีย! ภายในเดือน
ก.ย. 59 เพิมขึน! จาก 32% เป็ น 42% ขณะทีความน่ าจะเป็ นทีจะขึน! ใน
เดือน ธ.ค. 59 เพิมขึน! จาก 57% ก่ อนการแถลงเป็ น 65%
 สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นาง Janet Yellen เรื# อง
“The Federal Reserve’s Monetary Policy Toolkit” ที# Jackson Hole
ในวันที# 26 สิงหาคม 2559 ระบุว่าเครื# องชี ภ าวะเศรษฐกิจปรั บตัวดีขึน
ตลาดแรงงานแข็ ง แกร่ ง และอัต ราเงิ น เฟ้ อมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตัว ขึ น จะ
สนับสนุนการขึ นดอกเบี ยได้ ในเร็ ว ๆ นี  แต่การตัดสินใจจะพิจารณาจาก
ข้ อมูลทางเศรษฐกิ จในช่วงที#เหลือ อี กทังมี
 ความเสี#ยงที#ต้องติดตาม คือ
การลงทุนภาคเอกชนที#อยู่ในระดับตํ#าและประสิทธิภาพการผลิตที#ลดลง
และปฏิเสธการเปลี#ยนเป้าหมายเงินเฟ้อให้ สงู ขึ นจากปั จจุบนั ที# 2% (yoy)
เพื# อให้ สอดคล้ องกับ ภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จจุบันที# มีผลผลิตต่อแรงงาน
(Productivity) ตํ#า
 ในขณะที#นาย Stanley Fischer รองประธานเฟดให้ ความเห็นต่อการขึ น
ดอกเบี ยต้ องพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าตัวเลขที#เกิดขึ น
แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ#งภาวะการจ้ างงานในเดือนสิงหาคม 2559 รวมถึง
ตัวเลขอื#น
 หลังจากที#ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ ทําให้ ตลาด
ทางการเงินคาดว่าความน่าจะเป็ นที# Fed จะขึน ดอกเบี ย ภายในเดือน
ก.ย. เพิ#มขึ นจาก 32% เป็ น 42% ขณะที#ความน่าจะเป็ นที#จะขึ นในเดือน
ธ.ค. เพิ#มขึ นจาก 57% เป็ น 65%)
เศรษฐกิจยูโรโซน : ธนาคารกลางยุโรปกังวลผลกระทบจาก Brexit และ
ภาคธนาคารทีอ่อนแอจะส่ งผลกระทบต่ อนโยบายการเงิน
 รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) รอบเดือน ก.ค. 59 ได้ ชี ถึง
ความกังวลต่อผลกระทบจาก Brexit และภาคธนาคารที#อ่อนแอซึ#งจะ
กระทบต่ อ การส่ง ผ่ า นของนโยบายทางการเงิ น โดยที# ป ระชุ ม เห็น ว่ า
Brexit จะเป็ นปั จจัยเสี#ยงสําคัญต่อยูโรโซน แต่ที#ประชุมเห็นว่ ายังเร็ ว
เกินไปที#จะพิจารณาใช้ นโยบายการเงิน เนื#องจากเห็นว่าต้ องใช้ เวลาอี ก
สักระยะหนึ#งในการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิ จต่างๆ และผลกระทบ
จาก Brexit ทังนี
  ECB ยังคงเน้ นยํ าให้ รอดูผลจากการดําเนินมาตรการ
ผ่อนคลายที#ได้ ใช้ ไปก่อนหน้ านี  พร้ อมกันนี  ที#ประชุมจะจับตาดูผลการ
ส่งผ่านของนโยบายทางการเงินสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทางภาคธนาคาร
อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยได้ แ สดงความกัง วลต่อ ภาคธนาคารที# อ่ อนแอซึ#ง จะ
กระทบการปล่อ ยสิน เชื# อ และการลดอัต ราดอกเบี ย เงิ น กู้ลงในระยะ
ข้ า งหน้ า ได้ ส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น นโยบายผ่ อ นคลายทางการเงิ นไม่ มี
ประสิทธิภาพ ส่วนอัตราเงินเฟ้อที#ประชุมยังคงยํ าว่าเงินเฟ้อจะสามารถ
เร่ งตัวขึ นเข้ าสู่เป้าหมาย 2% ได้ ในระยะข้ างหน้ า ภายหลังนโยบายผ่อน
คลายทางการเงินได้ สง่ ผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจทังภาคธุ

รกิจ และครัวเรื อน

ก.ย. 2560) โดยนาง May เห็นว่าหากยืดระยะเวลาก่อนการประกาศใช้
มาตรา 50 ออกไปอี ก จะเป็ นการเพิ#มความเสี#ยงทางการเมื อง ซึ#งอาจ
ส่งผลต่อการเจรจาเพื#อที#จะออกจาก EU ได้
 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติเป็ นเอกฉันท์ (9-0) ลดอัตราดอกเบี ย
ลง 25bps เป็ น 0.25% ต่อ และออกนโยบายเพิ#มเติม ได้ แก่
1.

2.

โครงการปล่อยกู้ดอกเบี ยตํ#าให้ ธนาคารพาณิชย์ (Term Funding
Scheme) กําหนดระยะเวลาชําระคืน 4 ปี เป็ นจํานวน 1 แสนล้ าน
ปอนด์ เพื#อให้ นโยบายทางการเงินส่งผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจได้ จริ ง
โดยคิดอัตราดอกเบี ย ตํ#าสุดที# 0.25% สําหรั บธนาคารที#สามารถ
ปล่อยกู้ได้ ตามเป้าหมาย และจะดําเนินโครงการเป็ นระยะเวลา 18
เดือน
กลับ มาใช้ ม าตรการ QE โดยการซื อ พันธบัต รรั ฐ บาล (Gilts)
จํ า นวน 6 หมื# น ล้ า นปอนด์ ใ นระยะเวลา 6 เดื อ น และซื อ หุ้น กู้
ภาคเอกชน (Corporate bonds) จํ านวน 1 หมื# นล้ านปอนด์ใน
ระยะเวลา 18 เดือน

 ในการประชุมรอบนี  BoE ได้ ออกประมาณการทางเศรษฐกิจใหม่ โดยได้
ลดคาดการณ์ GDP ปี 2560 และ 2561 ลงเป็ น 0.8% (yoy) และ 1.8%
(yoy) ตามลําดับ จากประมาณการเดิมที# 2.3% ทัง 2 ปี ตามการบริ โภค
และการลงทุนที#อ่อนแอ แต่ยงั คง GDP ปี 2559 ที# 2.0% (yoy)
เศรษฐกิจญีปุ่น : เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ชะลอตัวลง และผู้ว่าการ
ธนาคารกลางญีปุ่นส่ งสัญญาณผ่ อนคลายนโยบายการเงิน
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัว 0.2 % (qoq,saar) ชะลอตัวลง
จากไตรมาส 1 ปี 2559 ที#เติบโต 2.0% (qoq,saar) เนื#องจากการลดลง
ของการส่งออกสินค้ าและการทุนในเครื# องมือเครื# องจักร เพราะค่าเงินเยน
แข็ ง ค่า อย่ า งไรก็ ตาม การลงทุน ภาคอสัง หาฯ พลิก กลับ มาขยายตัว
ค่อนข้ างมาก จากการเริ# มใช้ นโยบายดอกเบี ยติดลบ ขณะที#การใช้ จ่าย
และการลงทุนของภาครัฐฯ เพิ#มขึ น โดยส่วนหนึง# มาจากเงินช่วยเหลือเหตุ
แผ่นดินไหวที#จงั หวัด Kumamoto
 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี# ปนุ่ (BOJ) กล่าวว่าจะ
ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื#อให้ บรรลุเป้าหมายที# 2% โดย BOJ
ยังสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ โดยการเพิ#มการเข้ าซื อสินทรัพย์
เสี#ยงอื# น การเพิ#มฐานการเข้ าซื อสินทรัพย์ (Monetary base) และลด
อัตราดอกเบี ยลงอีกจากปั จจุบนั ที# -0.1% ทังนี
  BOJ กํ าลังทําการศึกษา
ผลกระทบของนโยบายการเงินที#ใช้ อยู่ปัจจุบนั ต่อเศรษฐกิ จและเงินเฟ้อ
และจะประกาศผลในการประชุมนโยบายการเงินในวันที# 20-21 ก.ย. 59
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง สอดคล้ องกับยอดระดม
ทุนทีลดลงมาก

ความคืบ หน้ า Brexit: นายกรั ฐมนตรี อัง กฤษเห็นว่ าครวรจะออกจาก
สหภาพยุโรปอย่ างเป็ นทางการในช่ วงต้ นปี 2560

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2559 ชะลอตัวลงในทุกภาคส่วน
ทังการบริ

โภค การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรชะลอตัวลงแรงซึง# เป็ นผลจากการลงทุน
ของภาคเอกชนและการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์ที#แผ่วลงมาก

 Theresa May นายกรัฐมนตรี องั กฤษ เห็นว่าควรที#จะออกจากสหภาพ
ยุโรป (EU) อย่างเป็ นทางการในช่วงต้ นปี 2560 ก่อนที#จะมีการเลือกตัง
ทัว# ไปในประเทศฝรั# งเศส (เดือน เม.ย.-พ.ค. 2560) และเยอรมนี (เดือน

 ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือนกรกฎาคม
2559 ลดลงตํ#าสุดในรอบ 2 ปี อยู่ที# 4.879 แสนล้ านหยวน เป็ นการลดลง
จากยอดปล่อยสินเชื#อเงินหยวน

1 กันยายน 2559
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 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ระบุในรายงานนโยบายการเงินไตรมาส 2 ปี
2559 ว่าการปรับลดอัตราการกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) จะ
ส่งผลให้ สภาพคล่องในตลาดการเงินสูงเกินไป และจะส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของเงินหยวนเนื#องจากจะเป็ นการเพิ#มการคาดการณ์ให้ ตลาด
ว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงต่อเนื#อง ทังนี
  PBOC กล่าวว่า จะใช้ เครื# องมือ
ทางการเงินต่างๆ ที#มีอยู่เพื# อรั กษาอัตราการเติบโตของสินเชื# อให้ อยู่ใน
ระดับ ที# เ หมาะสม โดยยัง คงเน้ นยํ า การใช้ นโยบายทางการเงิ นอย่ า ง
ระมัดระวัง และได้ แสดงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที#อาจปรับสูงขึ นเร็ ว
เกินไปในระยะข้ างหน้ า เนื#องจาก 1) ดัชนีราคาผู้ผลิตที#เริ# มฟื น ตัวแม้ ว่าจะ
ยังติดลบ 2) ราคาบ้ านที#เพิ#มขึ นร้ อนแรงจากผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงต้ นปี และ 3) ราคาสินค้ าเกษตรที#เพิ#มขึ นเนื#องจากนํ าท่วม
เศรษฐกิจไทย : หลังจากทีเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัวดีเหนือ
ความคาดหมาย รายงานเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2559 เริ มชะลอตัว
ลง
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัว 3.5% (yoy) เพิ#มขึ น 3.2% (yoy) จาก
ไตรมาสก่อน จากแรงขับเคลื#อนของการบริ โภคภาคครัวเรื อนที#ขยายตัว
เร่ ง ขึ น จากการบริ โ ภครถยนต์ รายได้ เ กษตรกรที# ดีขึน และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จ ในช่ ว งเทศกาลสงกานต์ และการส่ง ออกสินค้ า และ
บริ ก ารสุทธิ โดยเฉพาะการส่ง ออกบริ ก ารที# ไ ด้ ประโยชน์ จ ากภาคการ
ท่องเที#ยวเป็ นสําคัญ
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
คงประมาณการ GDP ปี 2559 ในช่วง 3.0%-3.5% (yoy) และคาดว่าเหตุ
ระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ วนั ที# 11-12 ส.ค.จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค่อนข้ างจํากัด
 อย่างไรก็ ตาม รายงานเศรษฐกิ จไทยเดื อนกรกฎาคม 2559 โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที#ชะลอตัวลง เนื#องจากการใช้
จ่า ยภาครั ฐ แผ่ ว ลงหลัง จากที# เ ร่ ง การเบิ ก จ่ า ยไปในช่ ว งก่อ นหน้ า และปั จ จัย
ชัว# คราวกระตุ้นการบริ โภคภาคเอกชนลง ในขณะที#การส่งออกสินค้ ายังคงลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ค้ า ที# ฟืน ตัว ช้ า อย่า งไรก็ ดี ภาคการท่ อ งเที# ย ว
ขยายตัวดีและเป็ นปั จจัยขับเคลื#อนเศรษฐกิจ
 ยอดนักท่องเที#ยวเดือน ก.ค. 59 เร่ งตัวขึ นเป็ น 10.8% (yoy) จากเดือน

ก่อนที# 7.2% (yoy) จากนักท่องเที#ยวชาวมาเลเซียและตะวันออกกลางที#
กลับมาขยายตัวหลังสิ นสุดเดือนรอมฎอน ขณะที# นักท่องเที#ยวจี นและ
ยุโรป ยังทรงตัวจากเดือนก่อน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ดังนี 

การเงินวันที# 20-21 ก.ย. 59 ว่านโยบายที#ใช้ อยู่มีประสิทธิ ภาพหรื อไม่
เพื#อที#จะได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ที#จะดําเนินมาตรการด้ านการเงิน
เพิ#มเติม หรื อ อาจจะมีการปรับเป้าเงินเฟ้อ
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที# 14 กันยายน 2559 คาด
ว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที#ระดับ 1.50% ไม่เปลี#ยนแปลง
แม้ ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ ดี แต่ยงั มีความเสี#ยงจากต่างประเทศ
 ติดตามการรายงานนโยบายการเงินที#จะมีการทบทวนประมาณการอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ซึง# มีความเป็ นไปได้ ที#จะปรับ
ประมาณการ GDP ขึ นเล็กน้ อยจากที#คาดว่าจะขยายตัว 3.1% (yoy) ใน
ปี 2559 และ 3.2% (yoy) ในปี 2560 หลังจากที# GDP ในช่วงครึ# งแรก
ของปี 2559 ขยายตัวได้ ดี

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อ นสิ ง หาคมเป็ นเดื อนที ต ลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั วเป็ นขาขึ น! มาปิ ดที
1,548.44 หรื อเพิมขึน! 1.60% (24.37 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน!
ดังต่ อไปนี !
 ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี ยนโยบายสู่ระดับ 0.25%
และฟื น มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) วงเงิน 6 หมื#นล้ านปอนด์
 ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ “เห็นชอบ”
ทําให้ บรรยากาศการลงทุนภายในประเทศดีขึ น
 นาย William Dudley และนาย Dennis Lockhart ออกมาพูดเป็ นเสียง
เดียวกันว่า Fed มีโอกาสที#จะปรับขึ นดอกเบี ยในปี นี  1 ครัง
 ถ้ อยแถลงของนาง Janet Yellen ออกมาในโทน Hawkish เล็กน้ อย จน
ทําให้ ตลาดเริ# มให้ นํ าหนักกับการขึ นดอกเบี ยในปี นี มากขึ น
 ราคานํ ามันดิบปรับตัวขึ น หลังได้ แรงหนุนจากข่าวการเจรจาระหว่างกลุ่ม
OPEC และกลุม่ Non-OPEC ซึง# จะเกิดขึ นในวันที# 26-28 กันยายนนี 
 หุ้นกลุ่มอาหารและเครื# องดื#มปรับตัว Outperform สูงสุดตามการฟื น ตัว
ของราคาไก่และราคาหมูในประเทศ ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื#อสารปรับตัว Underperform มากที#สดุ หลังบริ ษัทขนาดใหญ่
ขึ นเครื# องหมาย XD
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนสิงหาคม
 ธนาคารกลางญี# ปุ่ นจะประกาศผลการศึก ษาผลกระทบของนโยบาย
การเงินที#ใช้ อยู่ปัจจุบันต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ในการประชุมนโยบาย
1 กันยายน 2559

 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ น 20.22% ในขณะที# SET50
Index ปรับตัวสูงขึ น 20.86%
หน้ า 4

MFC Wealth Journal
 Sector ที#มี performance ที#ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
พาณิ ช ย์ หมวดอาหารและเครื# อ งดื# ม หมวดปิ โตรเคมี หมวดพลัง งาน
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดธนาคารพาณิชย์ และหมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์
 สําหรับ Sector ที#มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดสื#อและสิง# พิมพ์ หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์
หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดการแพทย์ หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร
Sector Performance YTD
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 ผลการออกเสี ย งลงประชามติ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฝั# ง เห็ น ชอบได้ เ สี ย ง
ส่วนมากส่งผลให้ ความเชื# อมั#นของผู้บริ โภคและนักลงทุนมี แนวโน้ มจะ
ขยับตัวเพิ#มขึ น ซึง# เป็ นผลดีตอ่ การฟื น ตัวทางเศรษฐกิจ (-)

13.4%
12.9%
7.7%
7.0%
3.5%
2.6%
1.3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

As of 31 สิงหาคม 2559

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกันยายน
คาดว่าในเดือนกันยายนนี  SET Index จะเริ# มแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมอง
กรอบการเคลื#อนไหวของดัชนี ที#ระดับ 1,500 – 1,570 จุด และมี ปัจจัยที#
น่าสนใจดังต่อไปนี 
 การประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รปในวัน ที# 8 กั น ยายน คาดไม่ มี ก าร
เปลี#ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันที# 14 กันยายน
คาดว่าไม่มีการเปลี#ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด
 การประชุมธนาคารกลางอังกฤษในวันที# 15 กันยายน คาดว่าจะไม่มีการ
เปลี#ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด หลังจากที#การประชุมครัง ก่อน BoE
ได้ มี ม ติป รั บ ลดดอกเบี ย นโยบายลงเหลื อ 0.25% และขยายวงเงิ น
เป้าหมายโครงการ QE สูร่ ะดับ 4.35 แสนล้ านปอนด์เป็ นที#เรี ยบร้ อยแล้ ว
 การประชุมธนาคารกลางญี#ปนในวั
ุ่
นที# 20-21 กันยายน คาดว่ามีโอกาสที#
BoJ จะมีการออกมาตรการเพิ#มเติม หลังจากที#เงินเฟ้อหดตัวเป็ นเดือนที#
5 ติดต่อกัน โดยนโยบายที#เลือกใช้ อาจได้ แก่การลดดอกเบี ยสู่ระดับติด
ลบมากขึ น และ/หรื อ การเพิ#มวงเงิน QE
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที# 20-21 กันยายน คาดว่า Fed
จะมีมติคงอัตราดอกเบี ยต่อไป
 ติดตามการเจรจาระหว่างกลุม่ OPEC และกลุม่ Non-OPEC ในวันที# 2628 กันยายนนี 
แนะนํานํา! หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไ! ทย
ตลาดตราสารหนีไ! ทยเดือนกรกฎาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี !
ปรั บเพิมขึน! ในอายุคงเหลือทีมากกว่ า 2 ปี ส่ วนผลตอบแทนของตรา
สารหนีท!  อี ายุคงเหลือน้ อยกว่ า 2 ปี นัน! เคลือนไหวทรงตัว ซึง# เป็ นผลจาก
ปั จจัยต่อไปนี 
1 กันยายน 2559

 ตัว เลขตลาดแรงงานสหรั ฐฯที#ร ายงานออกมา ดีก ว่ าตลาดคาดการณ์
ค่อนข้ างมาก 2 เดือนต่อเนื#องกัน ทําให้ มมุ มองตลาดเกี# ยวกับการปรับขึ น
ดอกเบี ย นโยบายสหรั ฐฯยิ#งเพิ#มสูงขึน ว่าจะเกิดขึน ภายในระยะเวลาที#
เหลือของปี 59 นี  (-)

 การดําเนินธุรกรรมแลกเปลี#ยนพันธบัตร (Bond Switching) ที#เกิดขึน
ปลายเดือนสิงหาคม ทําให้ นกั ลงทุนชะลอการลงทุนตราสารหนี ระยะยาว
สะท้ อนจากผลประมูลพันธบัตรระยะยาวที#ออกมามียอด Bid Coverage
ratio ไม่สงู มากนัก (-)
 ถ้ อยแถลงของประธาน Fed และบรรดาคณะกรรมการ FOMC ในการ
ประชุม Jackson Hole ต่างมีความมัน# ใจในภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
มากขึ น ทํ า ให้ นัก ลงทุนในตลาดปรั บ ขึน มุม มองต่อ ดอกเบี ย นโยบาย
สหรัฐฯจะถูกปรับขึ นนันมี
 โอกาสเกิดเร็ วมากขึ น (-)
 จากเหตุก ารณ์ ข้ า งต้ น นี ส ่ ง ผลให้ อัต ราผลตอบแทนตราสารหนี อ ายุ
คงเหลือมากกว่า 2 ปี ปรับตัวเพิ#มขึ น
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ! าครั ฐเดือนกันยายน (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มสูงขึ นเมื#อเทียบกับระดับสิ น
เดือนสิงหาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 
ปั จจัยภายนอกประเทศ ได้ แก่ ความแข็งแรงอย่างต่อเนื#องของตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และโอกาสการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายสหรัฐฯเป็ นครัง
ที# 2 อาจเกิดขึ นภายในเดือนกันยายนนี  (-)
ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุน
สถาบันบางกลุม่ ภายในประเทศ ที#เพิ#มการถื อครองสินทรัพย์เสี#ยง โดยลดการ
ถื อครองตราสารหนี ภาครัฐ (-) และ การชะลอลงทุนตราสารหนี ต่างประเทศ
หลังจากอัตราผลตอบแทนในการลงทุนใหม่ระหว่างในและนอกประเทศเริ# มมี
ส่วนต่างที#น้อยลง (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน กันยายน 2559 (Underweight)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่ค่อนข้ างหนาแน่นระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559
กอปรกั บ นั ก ลงทุ น ในประเทศเริ# ม ปรั บ ลดสัด ส่ ว นการลงทุน ตราสารหนี 
ภายในประเทศ ไปยังตราสารทุน หรื อสินทรั พย์ ที#เสี#ยงมากขึน คาด Credit
Spread จะปรับตัวกว้ างขึ นจากระดับปั จจุบนั
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกันยายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน! ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน! ฐานในเดือนสิงหาคม
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื#อการ
ลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัว เพิ# ม ขึน 0.57% ตํ# า กว่ า ดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ที#ปรับตัวเพิ#มขึ นที# 1.60% จากการไหลเข้ าของเม็ดเงินจากนัก
ลงทุนต่า งชาติมูล ค่า 32,725 ล้ า นบาท เข้ า มาลงทุน ในดัชนี ต ลาด
หลักทรัพย์
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั ง หาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน! ฐาน ในเดือนกันยายน
 แนวโน้ มของอัตราดอกเบี ยที#ทรงตัวอยู่ในระดับตํ#าในระยะสัน และสภาพ
คล่องในระบบที#อยู่ในระดับสูง ประกอบกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/
REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื น ฐาน มี ผลประกอบการแข็งแกร่ ง
ความสามารถในการจ่ายปั นผลสูง และอัตราหนี สินต่อทุนในระดับตํ#า ทํา
ให้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯ ยังคงความน่าสนใจ
 การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป จะช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
 Fed ได้ แถลงในการประชุมธนาคารกลางที# Jackson Hole ว่า Fed มี
มุมมองว่าปั จจัยสนับสนุนการปรั บขึน อัตราดอกเบี ย นโยบายมี มากขึน
อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน โดย Fed ยังไม่ได้ ระบุ
เวลาที#ชดั เจนในการปรับขึ นอัตราดอกเบี ย ถ้ อยแถลงดังกล่าวเป็ นผลให้
ดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ น ทําให้ ความน่าสนใจ
ในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯ ลดลง
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน! ฐานในเดือนกันยายน คือ Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนสิงหาคมมีการ
ปรับตัวเพิ#มขึ น ร้ อยละ 0.6 ปั จจัยที#สําคัญในเดือน ได้ แก่ การประชุม
Jackson Hole โดยประธาน Fed นาง Janet Yallen ให้ ความเห็นถึงการ
ขึ นอัตราดอกเบี ยที#มีโอกาสมากขึ น เนื#องจากเศรษฐกิจที#เติบโตดีขึ น
ในขณะที# Fed สาขาต่างๆ มีความเห็นถึงการขึ นอัตราดอกเบี ยที#มากขึ น
เช่นกัน โดยบางสาขามากถึงการประชุมครัง หน้ า รวมถึงการขึ น 2 ครัง
ในช่วงครึ#งปี หลัง

 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที#จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที#อยู่ในระดับที#สงู จากอัตราดอกเบี ยระยะสันที
 #ยงั อยู่ในระดับ
ตํ#าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดทีพ# ฒ
ั นาแล้ ว (+)
 เศรษฐกิ จ ที# เ ริ# ม ฟื นตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที# พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี#ย 5 ปี ที#ผ่านมา (-)
 ความเสี#ยงเกี# ยวกับการขึ นอัตราดอกเบี ยระยะสันของ

Fed ต่อเนื#องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง (-)
 ความเสี#ยงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 การทํา Helicopter Money (+)
 ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจแลการเมืองจาก Brexit (-)
แนะนํ านํ า! หนั ก การลงทุ นเท่ ากั บ ตลาด สํ าหรั บ ทั ง! Developed
Market และ Emerging Market ความเสี#ยงทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ ม
ลดลง จากการที#เศรษฐกิ จมี แนวโน้ มที# ดีขึน ในสหรั ฐฯ รวมถึ งธนาคาร
กลางต่างๆยังคงใช้ นโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ มที#จะ
อัดฉัดเพิ#มเติมหากเศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น Helicopter Money อย่างไรก็
ตาม Valuation ที#คอ่ นข้ างสูงและกิจกรรม M&A ที#สงู จึงให้ เป็ น Neutral

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนสิงหาคม
 ภาวะตลาด REITเดื อ นสิ ง หาคมขาดปั จ จั ย กระตุ้ น โดย Dowjones
Global REIT ปรับตัวลดลง 3..40% สําหรับ REIT แต่ละโซนปรากฎว่า
ต่างเคลื#อนไหวลง REIT North Amirica ปรับตัวลง 4.4 % REIT Asia
ลดลง 0.5% ยกเว้ น REIT Europe ที#ปรับตัวขึ นเล็กน้ อย 0.5%
 ยอดขายบ้ านใหม่สหรัฐฯ ประจําเดือนกรกฎาคม เพิ#มขึ น 12.4% มีปัจจัย
หนุนจากอุปสงค์ที#เพิ#มขึ นบริ เวณทางโซนใต้ ของประเทศและการเพิ#มขึ น
ของสัญญาณความแข็งแกร่ งของตลาดที#อยู่อาศัย
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนกันยายน
 นํ าหนักลงทุนเท่าตลาด (Neutral) เดือนกันยายน โดยปั จจัยที#ควรจับตา
คือผลประชุม FOMC 22 กันยายน ซึง# FED มีโอกาสปรับขึ นดอกเบี ยหาก
ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร เดือนสิงหาคม ออกมาดี

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
MSCI Index (USD)
MTD
EM Asia

3.9%

MSCI Emerging
2.0%

Europe

1.3%

MSCI World AC Index

0.6%

MSCI World Index

0.2%

Asia PA x JP

0.1%

North America

-0.1%
-0.2%
-1%

1 กันยายน 2559

 ดัชนี S&P GSCI index ปรับตัวขึ น 7% ในเดือนสิงหาคม เนื#องจากมี
แรงผลักดันหนุนด้ วยราคานํ ามันดิบที#ปรับตัวสูงขึ นตลอดระยะเวลาเดือน
สิงหาคม ตามที#ความคาดหวังจากการประชุม OPEC เดือนกันยายนที#จะ
ถึงนี ว่าจะมีมาตรการอะไรเพื#อลดปั ญหาอุปทานส่วนเกินในปั จจุบนั

1.3%

EMEA

Japan

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม

3.2%

EM Latin

0%

1%

2%

3%

4%
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แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกันยายน

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกันยายน

 ให้ นํ าหนักเป็ นกลางในเดือนกันยายน (Neutral) โดยปั จจัยที#ควรจับตา 1)
การประชุม FOMC ต่อแนวโน้ มการขึ นดอกเบี ยหรื อไม่ 2) เลือกตังสหรั
 ฐ
ที#ใกล้ เข้ ามา โดยประเด็นที#ให้ นํา หนัก คือการชูนโยบายเศรษฐกิ จ 3)
ประชุม OPEC 26-28 กันยายน

 ฝ่ ายวิเคราะห์ให้ นํ าหนักทองคําเป็ นกลางในเดือนกันยายน (Neutral) โดย
ปั จจัยที#ควรจับตาคือการประชุม FOMC ในวันที# 21-22 กันยายน

ตลาดตราสารหนีต! ่ างประเทศ
 เดือนสิงหาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

ตลาดนํา! มัน
ภาวะตลาดนํา! มันเดือนสิงหาคม
 ราคานํ า มันดิ บ ปรั บ ตัว ขึน 14.5% ในเดื อ นสิง หาคมด้ ว ยการ short
covering ของนักเก็งกํ าไรนํ ามัน ทว่าราคานํ ามันดิบเริ# มผันผวนเมื#อใกล้
บริ เ วณ48 เหรี ย ญต่ อ บาร์ เ รล โดยตลาดมี ป ระเด็ น เกิ ดขึ น คื อ ความ
คาดหวังการเจราจาจากกลุ่ม OPEC ต่อทิศทางของกํ าลังการผลิตใน
ปั จ จุบัน หลัง จากการอ่ อ นตัว ของราคานํ า มันตลอดเดื อ นกรกฎาคม
เนื#องจากความกังวลต่อ Brexit กระทบต่ออุปสงค์นํ ามันของโลก
 สต็อกนํ ามันดิบปรับตัวเพิ#มขึ น 2.5 ล้ านบาร์ เรล สู่ 523.06 ล้ านบาร์ เรล
สวนทางจากนักวิเคราะห์คาดว่าปรับตัวลดลง 0.49 ล้ านบาร์ เรล
 อิรักยื นกรานคงระดับกํ าลังการผลิตนํ า มันดิบ จากปั จจุบันอิรักมี ระดับ
การผลิตที# 4.6 ล้ านบาร์ เรล โดยมี การคาดว่าจะปรับเพิ#มกํ าลังการผลิต
เป็ น 2 เท่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
แนวโน้ มตลาดนํา! มันเดือนกันยายน
 แนวโน้ ม เป็ นน้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ก น้ อ ย (Slightly Underweight) เดื อ น
กันยายน โดยคาดราคานํ ามันดิบผันผวนสูง ในระหว่างที#ตลาดกํ าลังรอ
คอยการประชุมฉุกเฉินของ OPEC ในวันที# 26-28 กันยายนว่าจะออกมา
ในทิศทางใด ซึง# ตลาดคาดว่า OPEC ยังคงตรึงกําลังการผลิตในระดับสูง

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนสิงหาคม
 นับตังแต่
 ต้นเดือนสิงหาคมจนถึง 24 สิงหาคม ราคาทองคําปรับตัวลดลง
เล็กน้ อย โดย GOLD spot ปรั บตัวลง 2.019% มาที# 1,323.75 $/oz
เช่นเดียวกับที#กองทุน SPDR gold trust ถือครองทองคําลดลง
 กองทุน SPDR gold trust ลดนํ าหนักการลงทุนในทองคําเล็กน้ อย 0.28
ตัน โดยตัว เลขการถื อ ครองทองคํ าล่า สุด ณ 24 สิง หาคม อยู่ที#ร ะดับ
958.37 ตัน โดยที# นักลงทุนในสินทรั พ ย์ ป ระเภททองคํา กํ าลัง รอคอย
ถ้ อยคําของ ประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อช่วงเวลาการขึ นดอกเบี ยครัง
ถัดไปในการประชุม Jackson Hold Economic Symposium ก่อนที#จะมี
การประชุม FOMC ในเดือนกันยายนที#จะถึงนี 
 ดอลลาร์ สหรัฐฯมีแนวโน้ มทรงตัวโดยระยะสันอ่
 อนค่าเล็กน้ อย รวมทังการ

ดําเนินนโยบายดอกเบี ยติดลบของธนาคารกลางอื#นๆทัง ECB และ BOJ
ที#อาจจะคลี#คลายหากเศรษฐกิจฟื น ตัวเร็ วกว่าคาด อาจหนุนให้ มีความ
ต้ องการขายทํากํ าไรระยะสันในสิ
 นทรัพย์ปลอดภัยได้ เช่นกัน อย่างไรก็ดี
การดําเนินนโยบาย negative rate เป็ นปั จจัยหนึ#งหนุนให้ ทองคําเป็ นที#
ต้ องการของนักลงทุนนับตังแต่
 ช่วงต้ นปี 2559 เป็ นต้ นมา
1 กันยายน 2559

 ปั จ จัยหลัก เดื อ นนี  ได้ แ ก่ ถ้ อยแถลงของประธานเฟด ที# Jackson Hole
Symposium ณ วันที# 26 สิงหาคม ส่งผลให้ ตลาดเพิ#มโอกาสการปรับขึ นของ
อัตราดอกเบี ยสหรัฐฯสูงขึ น ทังนี
 ตลาดยังคงมุมมองว่าเฟดจะขึ นอัตราดอกเบี ย
นโยบายในปี นี อย่างน้ อยหนึง# ครัง
 ธนาคารกลางญี# ปุ่ นส่ ง สัญ ญาณพร้ อมเพิ# ม มาตรการทางการเงิ น และ
พิจารณาใช้ นโยบายการเงินแต่ละด้ านเพื#อให้ บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อตาม
เป้าหมาย
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับขึ นมาอยู่ที# 1.61% ณ
วันที# 29 สิงหาคม 2559 จากเดิม 1.51% ณ สิ น กรกฎาคม 2559 และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันยังคงติดลบ โดยพันธบัตร 10 ปี ติดลบ 0.054%
จากปั จจัยสนับสนุนด้ านนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางยูโรและ
มาตรการเข้ าซื อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต! ่ างประเทศ เดือนกันยายน
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield)
จะปรับขึ น ตามการคาดการณ์ การขึ นอัตราดอกเบี ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ
ในการประชุมเดือนกันยายน หรื อ ธันวาคม ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตร
รั ฐบาลประเทศอื# นๆ อาจปรั บตัวขึน ตาม yield ของพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ
อย่างไรก็ตามการปรับขึ นของ yield อาจถูกจํากัด และอัตราดอกเบี ยโดยทัว# ไป
ยังทรงในระดับตํ#าโดยนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางที#สําคัญ
อื#นเช่น ยูโร ญี#ปนุ่ ให้ นาํ ! หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให้ นํ า! หนั ก การลงทุ น สํ า หรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เอกชน
คุณภาพดี (IG) ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight) และ
ตลาดหุ้นกู้ ผลตอบแทนสูง (HY) ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly
underweight) เนื#องจากคาดว่า credit spread ของ IG จะแคบลงได้ เล็กน้ อย
โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนยูโร เนื#องจากบริ ษัทมีปัจจัยพื นฐานดี ประกอบกับได้ รับ
ประโยชน์จากนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางยูโรมีมาตรการเข้ า
ซื อ อย่ า งไรก็ ต ามผลตอบแทนอาจถู ก จํ า กั ด ด้ ว ยการปรั บ ขึ น ของอั ต รา
ผลตอบแทนรัฐบาล ในขณะที#ห้ นุ กู้ HY คาดว่า credit spread จะแคบลงได้
มากกว่า แต่ก็มีความผันผวนมากกว่า และอาจถูกเทขายเมื# อตลาดมี ความ
กังวล
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ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนสิงหาคม
 ค่าดัชนีชี วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) ทรงตัว ณ ระดับ 95.53
ณ วันที# 29/07/59 มาอยู่ที# 95.56 ณ วันที# 26/08/58 โดยในเดือนที#ผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐฯ ออกมาตํากว่ าคาด ได้ แก่ ยอดขายปลีก, GDP
ในไตรมาส 2 และดัชนีความเชื#อมัน# ผู้บริ โภค จึงส่งผลให้ ดชั นีค่าเงินดอลลาร์
อ่อนค่า ถึงแม้ ว่ายอดตัวเลขการจ้ างงานออกมาดีสงู กว่าคาดก็ตาม ขณะที#
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ในเดื อ นกรกฎาคม
กรรมการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื# องของการขึ นอัตราดอกเบี ย อย่างไรก็
งไ
ตามแต่ถ้อยแถลงในประธานธนาคารกลาง ที# Jackson Hole ส่งสัญญาณ
การขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายในปี นี  ทําให้ ดชั นีดอลลาร์ ปรับเพิ#มตัวสูงขึ น
 ธนาคารกลางอั ง กฤษใช้ นโยบายการเงินแบบผ่ อนคลายเพิมเติม
ได้ แก่ การลดอัตราดอกเบี ยนโยบาย, เข้ าซื อพันธบัตรเพิ#มเติม เพื#อกระตุ้น
เศรษฐกิ จภายหลังผลประชามติที#อังกฤษต้ องการออกจากสหภาพยุโรปที#
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษ
 ประธานธนาคารกลางญีปุ่นประกาศพร้ อมใช้ นโยบายการเงินแบบ
ผ่ อนคลายเพิมเติม ภายหลังอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ#า โดยนายคุโรดะ
ได้ กล่าวในการประชุม Jackson Hole ว่าธนาคารกลางญี#ปนอยู
ุ่ ่ระหว่างการ
ประเมินความเสี#ยงและอาจจะทําการเข้ าซื อสินทรัพย์และลดอัตราดอกเบี ย
นโยบายเพิ#มเติมเพื#อให้ อตั ราเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายที# 2%
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง! แต่ ตัง! แต่ 31 ส.ค. 2558 – 29ส.ค.
2559

ที#มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่อ่อน
ค่าเมื#อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยสกุลเงินที#อ่อนค่า ได้ แก่ ค่าเงินสิงคโปร์
ดอลลาร์ อิ นโดนี เ ซี ย รู เปี
เ ปี ยะ ในขณะที# สกุลเงิ
เ นที# แ ข็ ง ค่า ที# สุดเที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินฟิ ลปิ ปิ นส์
นส์เปโซ
 ตัวเลข GDP ไทยออกมาสูงกว่ าคาด โดยเป็ นผลมาจากภาคการ
ท่องเที#ยวและการบริ โภคของภาคเอกชน ภาพรวมของการส่
ภาพรวม
งออกและ
นําเข้ ายังคงซบเซา โดยไทยยั
ไทยยังเกินดุลการค้ า ในขณะที#ผลประชามติสง่ ผล
ให้ ทศิ ทางทางการเมืองมีมีความชัดเจนมากขึ น โดยเหตุการณ์ความไม่สงบ
ได้ เกิดขึ นในช่วงเดือนสิ
อนสิงหาคมที#ผ่านมา แต่
แ อย่างไรก็ตามมิได้ สง่ ผล
กระทบในวงกว้ างแต่อย่างใด
 ค่ าเงินบาทในเดือน ส.ค. โดยแข็งค่าจาก 34.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ณ 29/07/59 เป็ น 34.65 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 29/08/59 โดยค่าเงิน
บาทแข็งค่าอย่างต่อเนื#องจากผลของเงิ
องจากผลของเงินทุนไหลเข้
ไหล าทังตราสารหนี

และ
ตราสารทุน ทังนี
 ภายหลั
หลังรายงานการประชุมของธปท.ในเดื
ข
อนกรกฎาคม
ได้ กล่าวถึงความกังวลค่ค่าเงินบาทที#แข็งว่าอาจไม่เป็ นผลดีตอ่ การฟื น ตัว
ของเศรษฐกิจไทย

ที#มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนสิงหาคม ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่แข็งค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.โดยค่
โดยค่าเงินที#แข็งค่าสูงสุดได้ แก่ ค่าเงินนอร์ วีเจียนโครน
ส่วนค่าเงินที#อ่อนค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงินปอนด์
 ค่ าเงินยู โร ปรั บตัวแข็งค่าเล็กน้ อยจาก 1.1170 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ
29/7/59 มาอยู่ที# 1.1195 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 26/88/59 ทังนี
 ค่าเงินยูโรอ่อน
ค่า ภายหลัง ถ้ อยคํ าแถลงของนางเยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ใน
Jackson Hole
รอ ณ 29/7/59 มาอยู่ที#
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 102.05 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
101.82 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 26/8/59 ทังนี
 ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงภายหลัง
การประชุม Jackson Hole
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที# 1.3226 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ
29/7/59 มาอยู่ที# 1.3137 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 26/8/59 โดยค่าเงิ น
ปอนด์แข็งค่าขึ นเล็กน้ อยจากก่อนหน้ าที#อ่อนค่าลงไปตํ#าสุดที#ระดับ 1.29
1 กันยายน 2559

ที#มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกันยายน


ค่ า เงิ น ดอลลาร์ สรอ. คาดว่ า ดัช นี ด อลลาร์ จ ะเคลื# อ นไหวในช่ ว ง
94.00-96.50 โดยขึ นอยู่กบั ข้ อมูลการจ้ างงาน และการประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐ



ค่ าเงินยู โ ร คาดว่า จะเคลื# อนไหวในทิศทางอ่อ นค่าช่ว ง 1.10 - 1.14
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยขึ นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางยุโรป



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื#อนไหวในช่วง 101-105 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยขึ นกับความผันผวนในตลาด รวมถึงผลการประชุมธนาคาร
กลางญี#ปนุ่



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื#อนไหวในกรอบ 1.28-1.32 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อปอนด์ โดยขึ นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื#อนไหว
ในกรอบในช่วง 34.50–35.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ
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แนะนํากองทุนเดือนกันยายน 2559
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส (MMM-PLUS)
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ที"มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที"เสนอขายทัง
ในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 "าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที" 31 สิงหาคม 2559 : 1,397,669,746.32 บาท
กองทุนใหม่ : กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี สมาร์ ท พร็อพเพอร์ ตี  เพื)อการเลีย งชีพ (M-PROP RMF)
• กองทุนรวมเพื"อการเลี ยงชีพ (RMF) ที"ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี"ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80 %
ของ NAV
• เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี 
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ที"จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง" จะลงทุนโดยเฉลี"ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV
(2) หุ้นภายใต้ กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอื"นๆ
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อได้ ทกุ วันทําการ และขายคืนได้ ทกุ วันศุกร์ ที" 2 และ 4 ของเดือน โดยส่งคําสัง" ล่วงหน้ า 5 วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 "าของการซื อครัง แรก 2,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที" 31 สิงหาคม 2559 : 35,717,699.08 บาท (กองทุนจดทะเบียนเมื"อวันที" 30 สิงหาคม 2559)
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื"อนไขการลงทุน รวมถึงเงื"อนไขการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ เข้ าใจและปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้ อง เพื"อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

1 กันยายน 2559
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ข้ อสงวนสิทธิx
เอกสารนี เ ป็ นลิข สิ ทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน เอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ#ง จัด ทํ า ขึน เพื# อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี# ย วกับสินค้ า และบริ ก ารของเอ็ มเอฟซี และใช้ สําหรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี  หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี  หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี  หรื อห้ ามกระทําการ
อื#นใดที#ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เปลี#ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ได้ อ้างอิงจากแหล่งที#มาของข้ อมูลที#เชื#อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื# องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี#ยนแปลงได้ ขึน อยู่กับ
ช่วงเวลาที#นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที#ปรากฏในเอกสารนี เ ป็ นเพียงความเห็นเบื องต้ น
เท่านัน มิใช่คํามัน# สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง สิ น การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี# ยวกับเอกสารฉบับ นี 
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที#โดยตรง
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คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี# ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื# อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื# อ นไขผลตอบแทน และความเสี#ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ#งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั#นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน# แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน# แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน# แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน# แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื# อ ป้ องกั น ความเสี# ย งที# เ กี# ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี#ยนเงินตราที#อาจเกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี# ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี# ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด

ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั น จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี#ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี#ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื#อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี#ยงที#อาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื# อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี#ยงของสัญญาซื อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที# ลู ก ค้ าปฏิ เ สธการให้ ข้ อมู ล เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
แจ้ ง ให้ ลูก ค้ า ทราบว่ าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ า นัน
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที#ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน



ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ที#บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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