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อัตราผลตอบแทนของสินทรั พย์ ในช่ วงไตรมาสที'สาม ปี 2559 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2559
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ไตรมาสทีส ามของปี 2559 เป็ นอีกหนึง ไตรมาสทีภาวะการลงทุนโดยรวมมีความผันผวน ราคาสินทรัพย์เสียงปรับตัวเพิมขึ *นเป็ นส่วนใหญ่ ปั จจัยหลักทีส่งผลกระทบ
ต่อตลาดมาจากภาคต่างประเทศ ซึง ได้ แก่ นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลเรื องผลกระทบของ Brexit ในระยะสันลง
* ส่งผลให้ เงินทุนยังคงเคลือนย้ ายเข้ าลงทุนในตลาดหุ้นทัง*
ตลาดทีพฒ
ั นาแล้ วและตลาดทีกําลังพัฒนาต่อเนือง และการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐทีสง่ สัญญาณการการขึ *นดอกเบี *ย Fed Fund Rate อีกเพียงหนึง ครัง*
ในปี 2559 และสองครัง* ในปี 2560 เนืองจากกังวลว่าการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐจะส่งผลให้ เศรษฐกิจของสหรัฐทีกําลังเริ มขยายตัวดีจะสะดุดลง และต้ องการรอดูการ
ฟื น* ตัวของตลาดแรงงานให้ แข็งแกร่ งกว่านี * ขณะทีแรงกดดันเงินเฟ้อยังเพิมขึ *นไม่มาก
ในส่วนของสินค้ าโภคภัณฑ์ การประชุมของกลุม่ โอเปคในเดือนมิถุนายนทีไม่สามารถตกลงกันได้ ในเรื องการคงหรื อปรับลดกํ าลังการผลิตและอิหร่ านกลับมาผลิต
นํ *ามันเข้ าสู่ตลาดอี กครัง* เพิมปริ มาณความไม่สมดุลในตลาดมากขึ *น กดดันราคานํ *ามันให้ ปรับลดลงในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะปรับตัวขึน* หลังจากมี ข่าวการหารื อร่ วมกัน
ระหว่างกลุม่ โอเปคและกลุม่ นอกโอเปคเรื องการคงกําลังการผลิต และ ในการประชุมกลุม่ โอเปคในเดือนกันยายนสามารถบรรลุข้อตกลงในเบื *องต้ นว่าจะปรับลดกํ าลังการผลิต
ลงทําให้ ร าคานํ า* มันปรั บเพิมกลับมาทีระดับใกล้ $50usd อี กครั ง* หนึง สําหรั บราคาทองคําเคลื อนไหว Sideway ตลอดทังไตรมาสสามหลั
*
งจากทีปรั บเพิม ขึน* เกื อบ 30%
ในครึงปี แรก
ส่วนปั จจัยภายในประเทศ การลงประชามติรับร่ างรัฐธรรมนูญในวันที 7 สิงหาคมของไทยทําให้ นกั ลงทุนทังในและต่
*
างประเทศลงทุนเพิมในตลาดหุ้นไทยอย่าง
ต่อเนือง ก่อนทีจะมีการขายทํากําไรในต้ นเดือนกันยายน ในไตรมาสนี * MFC ปรับเป้าหมาย SET Index สิ *นปี ขึ *นจาก 1470 จุด เป็ น 1556 จุด จากการปรับประมาณการกํ าไร
สุทธิโดยรวมของบริ ษัทในตลาดเพิมขึ *น
ไตรมาสสุดท้ ายของ ปี 2559 คาดว่าปั จจัยเสียงต่างประเทศได้ แก่ การเลือกตังประธานาธิ
*
บดีสหรัฐทีจะมีขึ *นในวันที 8 พฤศจิกายน นี * และการประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐในเดือนธันวาคมว่าจะมีการปรับขึ *นดอกเบี *ยอีกครัง* หนึง ตามที Fed ส่งสัญญาณหรื อไม่
เรายังคงแนะนําให้ นกั ลงทุนใช้ กลยุทธ์ Search for Yield เช่นเดิม เนืองจากคาดว่าอัตราดอกเบี *ยยังคงอยูใ่ นระดับตํา จึงควรเน้ นลงทุนในสินทรัพย์ทีมี Yield รองรับ
เช่น กองทุน Term Fund, กองทุนตราสารหนี *, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs Infrastructure Funds และกองทุนหุ้นปั นผล เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามนักลงทุนทีมีเป้าหมายการ
ลงทุนระยะยาวและสามารถรับความผันผวนในระยะสันได้
* ควรทยอยซื *อกองทุนตราสารทุนโดยเน้ นการลงทุนประเทศแถบเอเชียและไทยทีได้ รับผลกระทบจาก BREXIT น้ อย
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนตุลาคม ปี 2559
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คาดว่ า ตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี' ย งในเดื อ นตุ ล าคมจะเคลื' อ นไหว Sideway
เนื'องจากรอผลการเลือกตัง ประธานาธิบดีของสหรั ฐฯและธนาคารกลาง
สหรั ฐฯ ว่ าจะขึน ดอกเบีย ในการประชุมเดือนธันวาคมตามที'ตลาดคาด
หรื อไม่
Thai Equity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าในเดือนตุลาคมนี * SET Index จะปรั บตัว Sideways ในกรอบ
1,450 – 1,520 จุด โดยมีปัจจัยทีน่าสนใจ ได้ แก่ Bond yield สหรัฐฯ
กลับมาปรับตัวลดลงต่อเนืองหลังผลการประชุม FOMC ราคานํ *ามันดิบดีด
ตัวสูงขึ *นหลังกลุ่ม OPEC บรรลุข้อตกลงอย่างไม่เป็ นทางการในการปรับลด
การผลิตนํา* มันลงสู่ระดับ 32.5 – 33.0 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน และความผัน
ผวนของหุ้นสถาบันการเงินในยุโรปทีอาจเกิดขึ *นหลังกระทรวงยุติธรรมของ
สหรัฐฯ เรี ยกร้ องให้ Deutsche Bank จ่ายค่าปรั บเป็ นเงิน 1.4 หมืนล้ าน
ดอลลาร์ เพือยุติการสอบสวนในคดีทีเกียวข้ องกับการจําหน่ายหลักทรัพย์ที
มีสญ
ั ญาจํานองคํ *าประกัน (MBS) ซึง เหตุของวิกฤติการเงินในปี 2008
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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 ความเสียงทางเศรษฐกิจมี
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 มทีจะอัดฉัดเพิมเติมหากเศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น Helicopter Money
อย่างไรก็ตาม Valuation ของราคาหุ้นโลกทีค่อนข้ างสูง และกิจกรรม M&A
ทีสงู จึงให้ เป็ น Neutral

Global Bond – ให้ นาํ  หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)

 สภาพคล่องในระบบทีสงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี *ยทีทรงตัวในระดับ
ตําทัวโลก ทําให้ อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของ
สินทรัพย์ทีกองทุนลงทุนทีค ่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5.5-6.5%

 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรับขึ *นเล็กน้ อย ตาม
การคาดการณ์การขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบายสหรัฐ ส่งผลให้ yield ตลาด
พันธบัตรรัฐบาลประเทศอืนๆ อาจปรับตัวขึ *นตามด้ วยแต่อาจถูกจํากัด ด้ วย
นโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายของธนาคารกลางอื น ๆ เช่ น ยู โ ร ญี ปุ่ น
พันธบัตรรั ฐบาลให้ นาํ  หนักตํ'ากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight) สําหรั บ
เครดิต ให้ นาํ  หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
ตํ'ากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) เนืองจาก credit
spread ของ HY จะแคบลงได้ มากกว่า IG แต่ก็มีความผันผวนมากกว่า

Thai Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

Commodity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)

 คาดว่ า ปั จจั ย ภายนอกประเทศยั ง คงเป็ นปั จจั ย หลั ก ที มี ผ ลต่ อ การ
เคลือนไหวตลาดตราสารหนี *ไทยในระหว่างเดือนตุลาคม คาดว่าแม้ การขึ *น
อัตราดอกเบี *ยนโยบายสหรัฐฯอาจเปลียนความเสียงด้ านลบต่อตลาดตรา
สารหนี *ไทย แต่ปัจจัยดังกล่าวก็ถกู ลดทอนด้ วยความกังวลของสถานะทาง
การเงินของ Deutsche Bank และผลการเลือกตังทั
* ว ไปของสหรัฐอเมริ กา

 คาดราคานํา* มันและทองคําเคลือนไหว Sideway ปั จจัยทีส่งผลกระทบ
ได้ แก่ 1) คาด Fed จะขึ *นดอกเบี *ยในเดือนธันวาคมนี * 2) การเลือกตังสหรั
* ฐ
ในต้ นเดือนพฤศจิกายน โดยประเด็นทีให้ นํ *าหนักคือนโยบายเศรษฐกิจของ
ประธานาธิ บดีคนใหม่ 3) นโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญอืนๆ
เช่น BOJ และ ECB ว่าจะมีการผ่อนคลายเพิมเติมหรื อไม่

Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral))

REITs – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Overweight)
 ปั จจัยทีควรจับตา คือการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญ
ทัง* FED BOJ และ ECB โดยตลาด Price in การขึ *นอัตราดอกเบี *ยของ
Fed ในเดือนธันวาคมนี *ไปบ้ างแล้ ว นอกจากนี *ตัวเลขทีควรจับตา คือ
ยอดขายบ้ านใหม่สหรัฐซึง ยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดี
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี'ยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ'งเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ'งเดือนข้ างหน้ า
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N

Emerging Country Equity
Global Bond

N
UW

Global Commodity
Developed Country Equity
7.5%
Property Fund
10.0%

Local Corp Bond
10.0%

N

Global REIT

SOW

Money Market

SOW

Total

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังC แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.64% 2.11%
4.93%
9.98% 10.12%
-1.24
2.06
1.89
2.17
0.64
0.00% 3.08%
6.83%
14.93% 14.93%
-1.81% -2.52%
-2.52%
-3.47% -10.24%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังC แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.64% 2.03%
4.92%
10.27% 10.01%
-1.25
2.00
1.90
2.31
0.63
2.03% 3.03%
6.76%
14.53% 14.53%
-1.79% -2.50%
-2.50%
-2.88%
-9.57%

Weight

20.0%
20.0%
10.0%
10.0%
7.5%
7.5%
8.5%
7.0%
5.5%
4.0%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ'งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 1.0%
Global REIT, 5.5%
Global Commodity,
10.0%
Global Bond, 8.5%

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

Local Equity,
30.0%

Tactical Asset Allocation

N

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

N

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity
Global REIT

Local Gov Bond Money Market
Property Fund, 5.0%
10.0%
Total
Local Corp Bond, 10.0%
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O/U

Local Equity

N
UW
N
SOW
SOW

Weight

30.0%
10.0%
10.0%
5.0%
10.0%
10.0%
8.5%
10.0%
5.5%
1.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังC แต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.06% 2.71%
6.22%
12.13% 10.38%
-1.54
1.93
1.75
1.93
0.49
0.00% 4.26%
9.41%
19.46% 19.46%
-2.35% -3.51%
-3.51%
-4.81% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังC แต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.06% 2.57%
6.18%
12.33%
9.89%
-1.54
1.83
1.76
2.04
0.48
2.77% 4.16%
9.27%
18.73% 18.73%
-2.34% -3.49%
-3.49%
-4.07% -14.86%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกันยายน 2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : Fed คงอัตราดอกเบีย นโยบายไม่ เปลี'ยนแปลง และได้
ปรั บคาดการณ์ เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คง
อัตราดอกเบี *ยนโยบายที 0.25-0.50% ต่อปี โดยนาง Janet Yellen กล่าวหลัง
การประชุมว่า เศรษฐกิจขยายตัวได้ ปานกลาง ความเสียงจากปั จจัยภายนอก
ลดลง และตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ *น แต่ยงั คงมีมติให้ คงดอกเบี *ย เนืองจาก
คณะกรรมการส่วนมากต้ องการให้ ตลาดแรงงานตึงตัวมากกว่านี * ในขณะที
เศรษฐกิจยังไม่ได้ ขยายตัวมากเกินไป และอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ตํากว่าเป้าหมาย
ที 2% (yoy)

ปั จจุบนั ทีประมาณ 0% ต่อปี และ Yield พันธบัตรตัวสันให้
* ทรงตัวไม่ตํากว่า 0.10% ต่อปี
 BOJ ตังเป
* ้ าหมายอัตราดอกเบี *ยระยะยาว และพยายามควบคุม Yield Curve
ให้ มี ค วามชัน ที พ อเหมาะเพื อ ลดผลกระทบต่ อ ผลกํ า ไรของภาคธนาคาร
หลังจากทีมีการประกาศนโยบายอัตราดอกเบี *ยติดลบก่อนหน้ านี *
 Yield พันธบัตรระยะยาวทีลดลงอยู่ในระดับตํา และ Yield Curve ทีมีความชัน
น้ อ ยเกิ นไปส่งผลกระทบเชิง ลบต่ออัตรากํ า ไรของภาคธนาคาร (เนื อ งจาก
ธนาคารจ่ายดอกเบี *ยเงินฝากอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี *ยระยะสัน* ในขณะทีอตั รา
ดอกเบี *ยเงินกู้อ้างอิงกับดอกเบี *ยระยะยาว) และเป็ นความเสียงต่อเสถี ยรภาพ
ของภาคการเงิน และอาจเป็ นอุปสรรคต่อการปล่อยสินเชือในอนาคต

 Fed ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2559 ลงเป็ น 1.8% จาก 2.0% (yoy) ปรับ
เพิมอัตราการว่างงานเป็ น 4.8% จาก 4.7% และปรับลดอัตราเงินเฟ้อลงเป็ น
1.3% จาก 1.45 (yoy)

เศรษฐกิจจี น : เครื' องชี ภ าวะเศรษฐกิจปรั บตัวดีขึน ภาคอสั งหาริ มทรั พย์
ยั ง คงดี แต่ ท างการจี นเตื อนว่ าภาคอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ไ ม่ ส ามารถเป็ นแรง
ขับเคลื'อนทางเศษฐกิจ

 ผู้มี ส่ว นร่ ว มโหวตในที ป ระชุม FOMC ได้ ป รั บ ลดคาดการณ์ ก ารปรั บ ขึ น*
ดอกเบี *ย Fed Fund เป็ นขึ *นจํานวน 1 ครัง* ในปี 2559 และจํานวน 2 ครัง* ในปี
2560

 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ นสิง หาคมกลับ มาขยายตัว ได้ ดีขึน* โดยเฉพาะ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้ า ปลีก ที ข ยายตัว เร่ ง ขึน* ในขณะที ก าร
ลงทุนในสินทรัพย์โดยรวมทรงตัว ซึง การลงทุนในโครงสร้ างพื *นฐานขยายตัวได้
ดีจากทีรัฐบาลเร่ งการลงทุน

เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ธนาคารกลางยุ โ รปคงอั ต ราดอกเบี ย นโยบายและ
มาตรการด้ านการเงินไม่ เปลี'ยนแปลง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี มติคงอัตราดอกเบี ย* นโยบาย (Refinancing
operations rate) ที 0.0%, อัตราดอกเบี *ยเงินฝาก (Deposit facility rate) ไว้ ที
-0.40% และอัตราดอกเบี *ยเงินกู้ (Marginal lending facility rate) ที 0.25%
รวมถึงคงการเข้ าซื *อสินทรัพย์ต่อเดือนที 8 หมื นล้ านยูโร จนถึงเดือน มีนาคม
2560 โดย ECB เห็นว่านโยบายทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ยังคงส่งผ่านและกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ ดีอยู่ อีกทังภาพรวมเศรษฐกิ
*
จในช่วงทีผ่านมายังคงฟื น* ตัวได้ ดี จึง
ยังไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องปรับเปลียนหรื อเพิมเติมนโยบายเดิมทีใช้ อยู่ แต่
ยังคงยํ *าถึงการใช้ เครื องมือในการกระตุ้นเพิมเติมหากมีความจําเป็ นในระยะ
ข้ างหน้ า
 แต่การประชุมครัง* นี * เป็ นครัง* แรกทีนาย Mario Draghi แสดงความกังวลถึง
ปริ มาณสินทรัพย์ทีจะสามารถทําการเข้ าซื *อได้ ในอนาคต ซึง ตามกฏในการเข้ า
ซื *อปั จจุบนั ECB จะไม่สามารถเข้ าซื *อสินทรัพย์ทีให้ ผลตอบแทนตํากว่าอัตรา
ดอกเบี *ยเงินฝาก (Deposit facility rate) ที -0.40% ได้ รวมทังสามารถถื
*
อ
ครองพันธบัตรรั ฐ บาลแต่ละประเทศได้ ไ ม่เ กิ น 33% ของปริ ม าณพันธบัตร
ทังหมดที
*
มีการออก (issue limit) ส่งผลให้ ECB อาจต้ องทําการปรับเปลียน
กฎในการเข้ าซื *อ หากจะขยายระยะเวลาการทํา QE ออกไป หรื อเร่ งอัตราการ
เข้ าซื *อต่อเดือนเพิมขึ *น

 ราคาบ้ านเฉลียใน 70 เมืองสําคัญเดือนสิงหาคมเพิมขึ *น 7.28% (yoy) เร่ งตัว
ขึ *นจาก 6.13% (yoy) เดือนก่ อนหน้ า โดยจํ านวนเมื องทีราคาเพิมสูงขึน* ได้
เพิมขึ *นเป็ น 64 เมือง จาก 51 เมืองในเดือนก่อน และราคาบ้ านได้ เร่ งตัวขึ *นใน
ทุกกลุ่ม นอกจากนี ม* ูลค่ายอดขายบ้ าน (Housing Sales Value) เดือ น
สิงหาคม ขยายตัว 33% (yoy) สูงสุดในรอบ 4 เดือน
 หนังสือพิมพ์ People’s Daily ซึง เป็ นสือของทางการจีนได้ ตีพิมพ์บทความทีมี
เนื อ* หาว่ า การเติบ โตของภาคอสัง หาริ ม ทรั พย์ ช่ ว ยสร้ างความมัง คังให้ กับ
ประชาชน แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถที จ ะเป็ นแรงขับ เคลื อ นหลัก ของเศรษฐกิ จ ได้
เนืองจากมีผลกระทบข้ างเคียงสูง โดยเฉพาะราคาทีสงู ขึ *นอย่างร้ อนแรงและ
รวดเร็ วซึง อาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาฟองสบู่ และเป็ นการเพิมหนี *ในระบบทีไม่ได้
เกิ ดจากการลงทุนอย่า งแท้ จ ริ ง แต่เ ป็ นเพี ยงการเก็ ง กํ า ไรเท่านัน* และหาก
เศรษฐกิ จยังคงพึงพาภาคอสังหาฯ เป็ นแกนหลัก อาจส่งผลต่อการลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิ จ จริ ง ซึงจะกระทบความสามารถในการแข่ง ขัน และกระทบ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจทียงั ยืนของประเทศได้
เศรษฐกิจไทย : หลังจากที'เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัวดีเหนื อ
ความคาดหมาย รายงานเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2559 เริ'มชะลอตัวลง

 ด้ านการดําเนินนโยบายดอกเบี *ยติดลบ ทาง ECB ยํ *าว่าการใช้ นโยบายอัตรา
ดอกเบี ย* ติด ลบส่ง ผลบวกต่ อ เศรษฐกิ จ ในช่ ว งที ผ่า นมา แต่ ใ นระยะกลาง
ดอกเบี *ยติดลบอาจส่งผลกระทบต่อภาคธนาคาร

 รายงานเศรษฐกิ จ ไทยเดื อนสิง หาคม โดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย พบว่ า
ภาพรวมเศรษฐกิ จ ขยายตัว ในอัต ราที เ พิ ม ขึ น* จากการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ทัง*
รายจ่ายประจํ าและรายจ่ายลงทุน รวมทังการส่
*
งออกสินค้ ากลับมาขยายตัว
จากการส่งออกเครื องใช้ ไฟฟ้า รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อเนืองไปยัง
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทีเกียวข้ องปรับตัวดีขึ *น

ญี'ปุ่น : ธนาคารกลางญี'ปุ่นปรั บนโยบายการเงินจากเป้าหมายฐานเงินเป็ น
ควบคุมอุตราดอกเบีย ระยะยาว

 ภาคการท่องเทียวชะลอตัวลงจากผลกระทบเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้

 ธนาคารกลางญี ปนุ่ (BOJ) มี มติ 7-2 ให้ คงอัตราดอกเบี *ยนโยบายไว้ ที 0.10% ต่อ ปี และคงเป้ าหมายการขยายฐานเงิ นที 80 ล้ า นล้ า นเยนต่อ ปี
นอกจากนัน* BOJ ได้ เพิมเป้าหมายอัตราดอกเบี ย* ระยะยาว (Yield Curve
Control) โดยจะควบคุม ให้ Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ทีระดับ

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี มติคงดอกเบี ย* นโยบายที 1.50%
เนืองจาก เศรษฐกิจไทยฟื น* ตัวได้ ต่อเนือง อัตราเงินเฟ้อทัว ไปมีแนวโน้ มกลับ
เข้ าสูก่ รอบเป้าหมาย และภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนปรนและเอื *อ
ต่อการฟื น* ตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี * กนง. ต้ องการรักษาขีดความสามารถ
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ในการดํ า เนิ น นโยบายในระยะต่ อ ไปที ยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อนทัง* ในและ
ต่างประเทศ

 สือต่างๆ ยกให้ นางฮิลลารี คลินตัน (D) เป็ นผู้คว้ าชัยจากการโต้ วาทียกแรกกับ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ (R) ด้ วยคะแนนสูงถึง 62% ต่อ 27%

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรั บประมาณการเศรษฐกิ จและเงิน
เฟ้อ ดังนี *

 หุ้นกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform สูงสุดหลังเข้ าสู่ช่วง High season
ส่วนหุ้นกลุม่ บริ การรับเหมาก่อสร้ างปรับตัว Underperform มากทีสดุ หลังนัก
ลงทุนกังวลกับความผันผวนทีเกิดขึ *นในประเทศ
Sector Performance MTD

ที ม า
: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รป มี ก ารคาดการณ์ ว่ า จะคงอัต ราดอกเบี ย*
นโยบายและมาตรการด้ านการเงินไม่เปลียนแปลง ดังนี *
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกันยายน
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ *น 15.15% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ *น 16.09%
 Sector ทีมี Performance ทีดีกว่า ตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แ ก่ หมวด
พาณิ ชย์ หมวดอาหารและเครื องดืม หมวดพลังงาน หมวดปิ โตรเคมี หมวด
ธุรกิจการเกษตร หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดธนาคาร
ทีมา : Bloomberg
 วันที 19 ตุลาคม 2559 ประเทศจีนจะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2559
คาดว่าจะขยายตัว 6.6% (yoy) จาก 6.7% (yoy) ในไตรมาส 2 ปี 2559
 วันที 24-27 ตุลาคม 2559 จะมีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ โดยจะมุ่งเน้ น
การหารื อถึงวินยั ของพรรค และการกํ ากับดูแล เพือทีจะตอบโต้ กับคอร์ รัปชัน
ซึง เป็ นการประชุมพรรคประจําปี ก่อนทีจะมีการประชุมใหญ่ครบรอบ 5 ปี ในปี
2560

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนกันยายนเป็ นเดือนที'ตลาดหุ้นไทยปรั บฐานรุ นแรงในช่ วงแรก ก่ อนที'
จะรี บาวด์ กลับได้ ในช่ วงครึ' งเดือนหลัง มาปิ ดที' 1,483.21 หรื อลดลง 4.21%
(65.23 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญที'เกิดขึน ดังต่ อไปนี 
 Valuation ทีอยู่ในระดับสูงมากในช่วงต้ นเดือนทําให้ ดชั นี มีความเปราะบาง
และปรับฐานลงเมือเกิดแรงขายทํากําไรขึ *นในประเทศ
 นอกจากนี *หลังจากทีนาย Eric Rosengren ประธาน Fed สาขาบอสตัน ส่ง
สัญญาณขึ *นอัตราดอกเบี *ย ตลาดหุ้นทัว โลกรวมถึงตลาดไทยปรับตัวลง
 ผลการประชุมกนง. มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี *ยนโยบายไว้ ที 1.5%
พร้ อมทังปรั
* บเพิมคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ปี นี *เป็ น 3.2%
 BoJ คงวงเงิน QE ไว้ ทีเดิม แต่ได้ ริเริ มมาตรการใหม่โดยมีเป้าหมายไปทีการ
ควบคุมความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield curve)
 Fed ตัดสินใจคงดอกเบี *ยและปรับลดคาดการณ์ GDP ลงเหลือ 1.8% ส่วน
Dot plots มีการปรับลงเช่นกัน
4 ตุลาคม 2559

 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
บริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดสือและสิงพิมพ์ หมวดการแพทย์ หมวดวัสดุ
ก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร และหมวดอิเล็กทรอนิกส์
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนตุลาคม
คาดว่า SET Index จะปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,450 – 1,520 จุด โดยมีปัจจัย
ทีน่าสนใจดังต่อไปนี *
 สือต่างๆ ยกให้ นางฮิลลารี คลินตัน (D) เป็ นผู้คว้ าชัยจากการโต้ วาทียกแรกกับ
นายโดนัล ด์ ทรั ม ป์ (R) ด้ ว ยคะแนนสูง ถึ ง 62% ต่อ 27% เมื อ วัน ที 26
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กันยายน (CNN/ORC) โดยตลาดหุ้นทัว โลกตอบรับเชิงบวกเล็กน้ อยหลังจาก
การโต้ วาทีสิ *นสุดลง
 Bond Yield สหรัฐฯ กลับมาปรับตัวลดลงต่อเนืองหลังผลการประชุม FOMC
รอบทีผ่านมาค่อนข้ างออกมา Dovish โดย Fed ได้ มีการปรับลดคาดการณ์
GDP ลง ส่วนค่ากลางของระดับดอกเบี *ยทีเหมาะสม (Dot plots) ยังถูกปรับ
ลงตลอดทัง* 3 ปี ถือเป็ นผลดีตอ่ ตลาดหุ้นเกิดใหม่
 ราคานํ า* มันดิบ ดี ดตัว สูง ขึน* หลัง กลุ่ม OPEC บรรลุข้ อ ตกลงอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการในการปรับลดการผลิตนํ *ามันลงสู่ระดับ 32.5 – 33.0 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน จากปั จจุบนั ทีระดับ 33.24 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยต่อจากนี *จะมีการจัดตัง*
คณะกรรมการเพือทําหน้ าทีพิจารณาส่วนแบ่งด้ านการผลิตของสมาชิก OPEC
แต่ละประเทศต่อไป และจะมีการยืนรายงานต่อทีประชุม OPEC ทีจะจัดขึน*
อย่างเป็ นทางการในวันที 30 พฤศจิกายนนี * ทีกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
 ความผัน ผวนของหุ้น สถาบัน การเงิ นในยุ โรปที อ าจเกิ ด ขึน* หลัง กระทรวง
ยุติธรรมของสหรั ฐฯ เรี ยกร้ องให้ Deutsche Bank จ่ายค่าปรับเป็ นเงิน 1.4
หมื นล้ า นดอลลาร์ เพื อ ยุ ติก ารสอบสวนในคดี ทีเ กี ย วข้ อ งกับ การจํ า หน่ า ย
หลัก ทรั พ ย์ ทีมี ส ัญ ญาจํ า นองคํ *าประกัน (MBS) ซึง เป็ นต้ นเหตุของวิ ก ฤติ
การเงินในปี 2008
แนะนํานํา หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไ ทย
ตลาดตราสารหนีไ ทยเดือนกันยายน : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป รั บตัว
ลดลง ในอายุ คงเหลื อที' มากกว่ า 2 ปี ส่ วนผลตอบแทนของตราสารหนี ท ' ี
อายุคงเหลือน้ อยกว่ า 2 ปี นัน เคลื'อนไหวทรงตัว ซึง เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี *
3.00
2.75
2.50

 อย่างไรก็ตามในช่วง ครึงหลังของเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี *
ระยะกลางถึงยาวเริ มปรับตัวลดลงมาตํากว่าระดับสิ *นเดือนสิงหาคม ทีผ่านมา
ซึง เป็ นผลจาก ความกังวลของนักลงทุนเกี ยวกับสถานะทางการเงินและการ
แก้ ไขปั ญหาของ Deutsche Bank ทําให้ นักลงทุนเพิมนํ า* หนักการถื อครอง
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลเพิมขึ *น (+)
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี ส* ่งผลให้ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี อ* ายุคงเหลือ
มากกว่า 2 ปี ปรับตัวลดลง
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐเดือนตุลาคม (Neutral)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มทรงตัวเมือเทียบกับระดับสิ *นเดือน
กันยายน จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี *
ปั จจัยภายนอกประเทศ ได้ แก่ ความแข็งแรงอย่างต่อเนืองของตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ, โอกาสการปรับขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบายสหรัฐฯเป็ นครัง* ที 2 อาจเกิดขึน*
ภายในไตรมาสนี * รวมถึงความผันผวนอันมาจากความกังวลสถานะทางการเงินของ
Deutsche Bank และ ผลการเลือกตังประธานาธิ
*
บดีของสหรัฐฯ (N)
ปั จจั ยภายในประเทศ ได้ แก่ การปรั บ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุน
สถาบันบางกลุ่มภายในประเทศ ทีเพิมการถื อครองสินทรัพย์ เสียง โดยลดการถื อ
ครองตราสารหนี *ภาครัฐ (-), การชะลอลงทุนตราสารหนี *ต่างประเทศ หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนใหม่ระหว่างในและนอกประเทศเริ มมีส่วนต่างทีน้อยลง
แต่ปัจจัยบวกถูกลอทอนด้ วยปริ มาณอุปทานพันธบัตรทีเ ปิ ดประมูลในระหว่างเดือน
ตุลาคม ทีมีปริ มาณมากขึ *น (N)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนตุลาคม (Neutral)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่เริ มทยอยลดลงหลังจากบริ ษัทเอกชนได้ ทยอยออก
หุ้นกู้ไปในช่วงก่อนสิ *นไตรมาส 3/59 ทําให้ แรงกดดันด้ าน Credit Spread เริ มลดลง
คาดว่า Credit Spread จะเคลือนไหวในระดับใกล้ เคียงกับสิ *นเดือนกันยายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
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 โดยในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี *
อายุคงเหลือมากกว่ า 3 ปี ล้ วนปรั บตัว สูง ขึน* จาก ตัวเลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ที
สําคัญอย่างตัวเลขตลาดแรงงาน ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทีออกมาดีกว่าตลาด
คาดการณ์ รวมถึงการส่งสัญญาณของ ประธาน Fed ในงานประชุม Jackson
Hole ว่ายังมัน ใจในแนวโน้ มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางการ
ปรับอัตราดอกเบี *ยนโยบายยังคงมีแนวโน้ มค่อยเป็ นค่อยไปให้ สอดคล้ องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ (-)
 ผลการประชุมของ BOJ และ ECB ล้ วนออกมาในทิศทางใช้ มาตรการเดิม ซึง
เป็ นการสะท้ อนภาพของการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ เริ ม
เข้ าใกล้ ถึงขีดจํากัดในการดําเนินนโยบายเพิมเติม (-)
 ผลการประชุม FOMC วันที 20 – 21 กันยายน มีมติในการคงอัตราดอกเบี *ย
นโยบาย แต่มีการส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับดอกเบี *ยนโยบายขึ *นภายในปี นี *
(-)
4 ตุลาคม 2559

 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บตัวเพิ มขึน* 1.09% สูงกว่าดัชนี ตลาดหลักทรั พย์ ที
ปรั บ ตัว ลดลง -4.21% โดยได้ รั บ ปั จ จัย สนับ สนุนจากการที อัตราดอกเบี ย*
นโยบายและผลตอบแทนตราสารหนี *ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํา และสินทรัพย์
เสียงมีความผันผวนสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนตุลาคม
 ผลการประชุม FOMC ล่าสุด Fed ยังคงอัตราดอกเบี *ยนโนบาย ถึงแม้ ว่าข้ อมูล
ทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่ งขึ *น ในขณะเดียวกัน Fed ยังได้ ปรับลดคาดการณ์
GDP และค่ากลางของระดับดอกเบี *ยทีเหมาะสม (Dot plots) ลง ถื อได้ ว่าเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนต่อสภาพคล่องในระบบและการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯ
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพื น* ฐานยัง คงแข็ง แกร่ ง ความสามารถในการจ่ายปั นผลสูง และ
อัตราหนี *สินต่อทุนในระดับตํา ดังนันการลงทุ
*
นในกองทุนรวมอสังหาฯเป็ นการ
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ลงทุนที Defensive ในภาวะทีแ นวโน้ มของอัตราดอกเบี *ยทีทรงตัวอยู่ในระดับ
ตําในระยะสัน* และสภาพคล่องในระบบทีอยู่ในระดับสูง
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการฟื น* ตัวของการบริ โภคภายในประเทศและ
การเติบโตของภาคการท่องเทียว ยังคงช่วยเสริ มความสามารถในการทํากํ าไร
และการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนกันยายน คือ Neutral

แนะนํานํา หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด สําหรั บทัง Developed Market
และ Emerging Market ความเสียงทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ มลดลง จากการที
เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ที ดีขึ น* ในสหรั ฐ ฯ รวมถึ ง ธนาคารกลางต่า งๆยัง คงใช้
นโยบายผ่ อ นคลายทางเศรษฐกิ จ และมี แ นวโน้ ม ที จ ะอัดฉัด เพิ ม เติม หาก
เศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น Helicopter Money อย่างไรก็ตามUS Election ทีใกล้
เข้ ามา Valuation ทีคอ่ นข้ างสูงและกิจกรรม M&A ทีสงู จึงให้ เป็ น Neutral

ตลาด REITs
ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกันายน ถึงวันที 23 มี
การปรับตัวเพิมขึ *น ร้ อยละ 0.8 ปั จจัยทีสําคัญในเดือน ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ มีตวั เลขออกมา mixed โดย ตัวเลขภาคบริ การออกมาแย่กว่าทีคาด
PMI non manufacturing ออกมาที 51.4 ในขณะที ตลาดคาดการณ์ ที 55
ในขณะทีตวั เลข GDP 2Q ทีป รับขึ *นเป็ น 1.4% จากทีตลาดคาดการณ์ที 1.1%
สําหรั บการประชุมธนาคารกลางหลัก ทัง* 3 ธนาคาร มี การคงนโยบายทาง
การเงินทังหมด
*
ในช่วงท้ ายเดือนกันยายน OPEC มีการตรึงกําลังการผลิตเป็ น
ครัง* แรกที 32.5 mbd surprise ตลาดทีคาดการณ์ ว่าจะทําการตรึ งกํ าลังการ
ผลิตไม่ได้ ส่งผลให้ ราคานํ *ามัน WTI ปรับตัวขึ *นรุ นแรงและยืนทีระดับ $47 (30
ก.ย.) และตลาดฝั งยุโรป Deutsche Bank ปรับตัวลงตําเนืองและทําจุดตําสุด
เนืองด้ วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯมีคําสัง ปรับ Deutsche Bank เป็ นมูลค่า
$14 bn จากการขาย MBS ให้ กบั สหรัฐฯในช่วงปี 2008

ภาวะตลาด REITs เดือนกันยายน
 ภาวะตลาด REIT เดือนกันยายน ปรับตัวลงเล็กน้ อย 0.4% โดยที REIT แต่ละ
โซนเคลือนไหวในกรอบแคบหลังจากทีผลประชุม FOMC เดื อนกันยายน
ธนาคารกลางสหรั ฐ (Federal reserve) มีมติทรงดอกเบี ย* ในกรอบ 0.250.50% ทว่าส่งสัญญาณพร้ อมขึ *นดอกเบี *ยในช่วงทีเหลือในปี นี * อีก 1 ครัง* จาก
เดิมคาดว่าจะขึ *นดอกเบี *ย 2 ครัง*
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนตุลาคม
 ให้ นํ *าหนักมากกว่าตลาด (Slightly Overweight) โดยปั จจัยทีควรจับตา คือ
การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญทัง* FED BOJ และ ECB
นอกจากนี *ตัวเลขทีควรจับตา คือ ยอดขายบ้ านใหม่สหรัฐ

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกันยายน
 ดัชนี S&P GSCI index ปรับตัวขึ *น 1% ในเดือนกันยายน โดยภาวะตลาด
ยังให้ นํ *าหนักกับการประชุม OPEC นอกรอบในเดือนกันยายน ในการจัดการ
แก้ ไขปั ญ หาอุ ป ทาน นอกจากนี * ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯที แ กว่ ง ตัว ในกรอบแคบ
หลังจากที FED ยังคงดอกเบี *ยในการประชุม FOMC เดือนกันยายน ทําให้
ราคาทองคําสามารถปรับตัวขึ *นในเดือนกันยายน
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคม

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนตุลาคม
 ภาครัฐ และธนาคารกลางขนาดใหญ่ ในหลายประเทศพร้ อมทีจะออกมาให้
ความช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี *ยระยะสันที
* ยงั อยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดทีพ ฒ
ั นาแล้ ว (+)
 เศรษฐกิจทีเริ มฟื น* ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสียงเกียวกับการขึ *นอัตราดอกเบี *ยระยะสันของ
*
Fed ต่อเนืองในปี 2559
อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง* (-)
 ความเสียงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 โอกาสในการทํา Helicopter Money (+)
 ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจแลการเมืองจาก Brexit (-)

4 ตุลาคม 2559

 ให้ นํ *าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยติดตามการประชุม FOMC ในช่วงทีเหลือ
ของปี นี * ว่ า FED จะขึน* ดอกเบี ย* ตามคาดหรื อ ไม่แ ละนโยบายการเงิ นของ
ธนาคารกลางสําคัญอืนๆ เช่น BOJ และ ECB

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนกันยายน
 กลุม่ โอเปกบรรลุข้อตกลงควบคุมการผลิตในช่วง 32.5-33 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
(MBD) คิดเป็ นการปรับลดประมาณ 0.5 MBD ส่งผลให้ ราคานํ *ามันดิบ WTI
+5%
 การปรับลดการผลิตเพิมโอกาสทีตลาดนํ *ามันจะเข้ าสู่สมดุลเร็ วขึ *น อย่างไรก็
ตามบนสถานการณ์ปัจจุบนั ราคานํ *ามันในช่วง 1 ปี ต่อจากนี * จะเคลือนไหวใน
กรอบ 50-60 เหรี ยญต่อบาร์ เรล เนืองจากการเพิมขึ *นของราคานํ *ามันถูกจํากัด
จากความกังวลว่ากลุ่มผู้ผลิตนอกโอเปกจะกลับมาลงทุนเพิมขึน* หากราคา
นํ *ามันฟื น* ตัวแรง ดังจะเห็นได้ จากการการกลับมาเพิมขึ *นของ Rig counts ใน
หน้ า 7
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สหรัฐตังแต่
* เดือนพฤษภาคม ทีผ่านมา หลังจากทีราคานํ *ามันเพิมเข้ าใกล้ 50
เหรี ยญต่อบาร์ เรล (ต้ นทุนของผู้ผลิต shale oil ในสหรัฐอยู่ในช่วง 40-65
เหรี ยญต่อบาร์ เรล)
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนตุลาคม
 ให้ นํ *าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยติดตาม 1) ลิเบียกลับมาส่งออกนํ *ามันดิบ
ราว 7 แสนบาร์ เรล ต่อวัน 2) ตลาดนํ *ามันดิบและนํ า* มันสําเร็ จรู ปในสหรั ฐมี
แนวโน้ ม ตึ ง ตัว มากขึ น* หลัง ปริ ม าณสต็ อ กนํ า* มัน ดิ บ สหรั ฐ ฯปรั บ ตัว ลดลง
ต่อเนืองติดต่อกัน 3 สัปดาห์ 3) ความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม OPEC และ nonOPEC ในอนาคต

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนกันยายน
 ราคาทองคําปรับตัวขึ *นในเดือนกันยายนเล็กน้ อย โดยทีภาพรวมราคาทองคํามี
แนวโน้ มออกข้ างเพือรอการประชุม FOMC ในรอบถัดไป ซึง ตลาดคาดว่า Fed
จะขึ *นดอกเบี *ยอีกครัง* ในเดือนธันวาคมนี * โดยการปรับขึ *นดอกเบี *ยของธนาคาร
กลางสหรั ฐฯหนุนให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯแข็งค่า และเป็ นปั จจัยหนึงทีอาจ
กดดันราคาทองคําตลอดช่วงเวลา 2-3 เดือนจากปั จจุบนั
 คณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระดับสูง 10 ท่าน มีมติ 7 ต่อ
3 เสียง คงดอกเบี *ยระยะสันในช่
* วง 0.25-0.50%ในการประชุม FOMC เดือน
กันยายน โดย Fed ปรับลดเป้าหมายขึ *นดอกเบี *ยในปี นี *เหลือ 1 ครัง* จากเดิมที
กําหนดเป้าหมาย 2 ครัง*
 ธนาคารกลางญีปนุ่ (BOJ) เปลียนการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายปรับ
ไปใช้ วิธีกําหนดเป้าหมายอัตราดอกเบี *ยระยะยาว โดยจะควบคุม Yield Curve
ทังนี
* *ธนาคารกลางญีปนจะซื
ุ่
*อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพือรักษาระดับอัตรา
ผลตอบแทน 10 ปี ไว้ ใกล้ ระดับปั จจุบันทีประมาณ 0% โดย BOJ มี โอกาส
ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพิมเติมในอนาคต ผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลญี ปุ่ นอายุ 10 ปี ยังคงติดลบ หลังจากที นักลงทุนแห่เข้ าซื อ*
พันธบัตร
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนตุลาคม
 ให้ นํ *าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยปั จจัยทีควรจับตาคือการประชุม FOMC
ในช่วงทีเหลือของปี นี * ว่า Fed จะขึ *นดอกเบี *ยตามคาดหรื อไม่ นโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสําคัญอืนๆ เช่น BOJ และ ECB ความต้ องการทองคําจาก
จีนและอินเดียในไตรมาส 4 และแรงซื *อขายของกองทุน ETF ทองคํา

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 เดือนกันยายน ภาพรวมตลาดตราสารหนี *ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี *

 ปั จจัยหลักเดือนนี * เป็ นการประชุมของธนาคารกลาง สหรัฐ ยูโรโซน และ ญีปนุ่ ที
โดยรวมยังคงสะท้ อนการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายและปรับลดมุมมองการ
เติบโตของเศรษฐกิจในปี หน้ า
 นอกจากนี * ธนาคารกลางออสเตรเลียคงดอกเบี *ยนโยบายที 1.50% ตามทีตลาด
คาดการณ์ จ ากก่ อ นหน้ า ที ป รั บ ลดลง ธนาคารกลางมาเลเซี ย มี ม ติ คงอัต รา
ดอกเบี *ยนโยบายที 3.0% ตามคาดการณ์ และ ธนาคารกลางของประเทศเกาหลีคง
อัตราดอกเบี *ยนโยบายทีระดับ 1.25%
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐฯ 10 ปี ปรับขึ *นมาอยู่ที 1.5866% ณ
วันที 29 กันยายน 2559 จากเดิม 1.56% ณ สิน* สิง หาคม 2559 และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันยังคงติดลบ โดยพันธบัตร 10 ปี ติดลบ 0.14% จาก
ปั จจัยสนับสนุนด้ านนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางยูโรและมาตรการ
เข้ าซื *อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนตุลาคม
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรั บขึน* เล็กน้ อย ตามการ
คาดการณ์ ก ารขึน* อัตราดอกเบี ย* ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุ ม เดื อ น
ธันวาคม ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตรรัฐบาลประเทศอืนๆ อาจปรับตัวขึ *นตาม
yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตามการปรับขึ *นของ yield อาจถูกจํากัด
ด้ ว ยนโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายของธนาคารกลางที สํ า คัญ อื นเช่ น ยูโ ร ญี ปุ่ น
พันธบัตรรั ฐบาลให้ นาํ  หนักตํ'ากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) ตํ'ากว่ าดัชนี อ้างอิงเล็ กน้ อย (slightly underweight) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) เนืองจาก credit spread
ของ IG ณ ปั จจุบันแคบลงมาค่อนข้ างมากแล้ วและถูกจํากัดด้ วยการปรั บขึ *นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะทีห้ นุ กู้ HY คาดว่า credit spread จะ
แคบลงได้ มากกว่า แต่ก็มีความผันผวน และทีผ่านมาผลตอบแทนของ HY ตังแต่
*
ต้ นปี ก็คอ่ นข้ างสูงแล้ วจึงมีความเสียงทีถกู เทขายทํากําไร

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกันยายน
 ค่าดัชนี ชี *วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าเล็กน้ อยจาก ระดับ
96.02 ณ วันที 31/08/59 มาอยู่ที 95.53 ณ วันที 29/09/58 โดยในเดือนทีผ่านมา
มีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี *
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ประกาศคงอั ตราดอกเบี ย ตามคาด แต่ทงนี
ั * ย* ังคง
ยืนยันว่าจะมีการขึ *นอัตราดอกเบี *ยในปี นี * ทังนี
* *ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลงภายหลัง
ตัวเลข PMI service ตํากว่าคาด โดยยอดการผลิตและคําสัง ซื *อลดลง ทําให้ นกั
ลงทุนกังวลถึงการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ทังนี
* ค* ่าเงินดอลลาร์ ปรั บตัวแข็ง ค่าขึน*
ภายหลังการประชุม FOMC
 ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบีย นโยบาย แต่อย่างไรก็ ตาม มี การ
คาดการณ์ ว่ า อาจลดอัต ราดอกเบี ย* นโยบายเพิ ม เติม ในการประชุม ในเดื อ น
พฤศจิกายน โดยตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มิได้ แสดงออก
ถึงผลกระทบของกรณี Brexit ส่งผลให้ ค่าเงิ นปอนด์ ปรั บตัวดี ขึน* เล็ก น้ อย แต่
อย่างไรก็ตามได้ อ่อนค่าลงภายหลังการประชุม FOMC
 ธนาคารกลางญี' ปุ่ นประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ'มเติม โดยคง
อัตราดอกเบี *ยนโยบายทีระดับ -0.10% ตามเดิม และคงการเข้ าซื *อสินทรัพย์ใน
ตลาดเพิมเติม โดยในครัง* นี * BOJ มีมาตรการเพิมเติม ได้ แก่ การเข้ าควบคุมเส้ น
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อัตราผลตอบแทนดอกเบี *ยของพันธบัตรทังระยะสั
*
นและระยะยาว
*
พร้ อมทังยื
* นยืน
ว่าจะดําเนินมาตรการเพิมเติมเพือผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ เข้ าสูเ่ ป้าหมายที 2%

งค่าอย่างต่อเนืองจากกระแสเงิ
งจา
นทุนไหลเข้ า
ภายหลังการประชุม ค่าเงินบาทแข็งค่
ทังตลาดตราสารหนี
*
*และตลาดตราสารทุ
ะตลาดตราสารทุน

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559

ทีมา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนตุลาคม
ทีมา MFC, Bloomberg



ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่า ดัชนี ดอลลาร์ จะเคลือ นไหวในช่ วง 95.0096.50 โดยขึน* อยู่กับข้ อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ
อเ กา รวมถึงรายงานการ
ประชุม FOMC ของเดือนกันยายน

 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนกันยายน ค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่แข็งค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.โดยค่
โดยค่าเงินทีแข็งค่าสูงสุดได้ แก่ ค่าเงินนอร์ วีเจียนโค
รน ส่วนค่าเงินทีอ่อนค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าช่วง 1.10 - 1. 14 เทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. โดยขึน* อยู่กับการสถานการณ์ ความผันผวนในตลาดจาก
กรณีของ Deutche Bank

 ค่ าเงินยูโร ปรั บตัวแข็งค่าเล็กน้ อยจาก 1.1156 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ
31/8/59 มาอยู่ที 1.1221 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/9/59
29



ค่ าเงินเยน คาดว่ าจะเคลือ นไหวในช่ว ง 101-104 เยนเทียบกับ ดอลลาร์
สรอ. โดยขึ *นกับความผันผวนในตลาดเป็ นหลัก

 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 103.42 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 31/8/59 มาอยู่ที
101.01 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/5/59 ทังนี
* ค* ่าเงินเยนอ่อนค่าทันที
ภายหลังการประชุม BOJ แต่อย่างไรก็ตามได้ ปรับตัวแข็งค่าขึ *นภายหลัง
การประชุม FOMC



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.28-1.32 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยขึ *นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางอังกฤษเป็ นหลัก



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 34.50–35.00 บาทต่อดอลลาร์
ดอ สรอ.

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10

รอ อปอนด์ ณ
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที 1.3137 ดอลลาร์ สรอ.ต่
31/8/59 มาอยู่ที 1.2967 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 29/9/59 โดยค่าเงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงภายหลังการประชุมธนาคารกลางอัอังกฤษ

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนที'ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ ส รอ. โดยสกุ ล เงิ น ที อ่ อ นค่ า ได้ แ ก่ ค่ า เงิ น สิ ง คโปร์
ค
ดอลลาร์ อินโดนีเซียรู เปี ยะ ในขณะทีสกุลเงิงินทีแข็งค่าทีสดุ เทียบกับดอลลาร์
สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินฟิ ลปิ ปิ นส์เปโซ
 ค่ าเงินบาทในเดือนกันยายน โดยอ่อนค่าเล็กน้ อย 34.62
34 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ 31/08/59 เป็ น 34.66 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/09/59 โดยค่าเงิน
บาทได้ อ่อนค่าแตะระดับ 34. 90 ก่อนการประชุม FOMC แต่อย่างไรก็ตาม
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แนะนํากองทุนเดือนตุลาคม 2559
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
• กองทุน I-REITs เป็ นกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เพียงหมวดเดียว โดยเฉลีย ใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื <อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
< าของการซื <อครัง< แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 29 กันยายน 2559 : 60,342,302.70 บาท
กองทุนใหม่ : กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี สมาร์ ท พร็อพเพอร์ ตี ) เพือการเลีย) งชีพ (M-PROP RMF)
• กองทุนรวมเพือการเลี <ยงชีพ (RMF) ทีลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
80 % ของ NAV
• เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี <
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ทีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง จะลงทุนโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV
(2) หุ้นภายใต้ กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารอืนๆ
• 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 (กองทุนจดทะเบียนเมือวันที 30 สิงหาคม 2559)
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุน รวมถึงเงือนไขการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ เข้ าใจและปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้ อง เพือสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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ข้ อสงวนสิทธิv




เอกสารนี เ* ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึง จัดทํ า ขึ น* เพื อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน*
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี * หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี * หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี * หรื อห้ ามกระทําการ
อืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี *เปลียนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี *ได้ อ้างอิงจากแหล่งทีมาของข้ อมูลทีเชือถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื องจากข้ อมูลอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึน* อยู่กับ
ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นทีปรากฏในเอกสารนี 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 าทีโดยตรง
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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 และความเสียงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง ยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชันแนล 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
แลกเปลียนเงินตราทีอาจเกิดขึ *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
แลกเปลียนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ *นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสียงของสัญญาซื *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 อมูลเพียงเท่าทีลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน*



ขอรับหนังสือชี *ชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื *อคืน
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