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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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คาดว่ าตลาดสินทรั พย์ เสียงในเดือนพฤศจิกายนจะเคลือนไหว Sideway
ตามผลการเลือกตัง) ประธานาธิบดีของสหรั ฐฯทีจะประกาศภายหลังวันที
8 พฤศจิกายน และตัวเลทางเศรษฐกิจทีจะบ่ งชีว) ่ าธนาคารกลางสหรั ฐฯ
จะขึน) ดอกเบีย) ในการประชุมเดือนธันวาคมตามทีตลาดคาดหรื อไม่
Thai Equity – ให้ นาํ ) หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี  SET Index จะเคลือนไหวในกรอบ 1,450 –
1,530 จุด โดยมีปัจจัยภายนอกเป็ นหลักดังต่อไปนี  การประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) ซึงในวันที 2 พฤศจิกายน คงอัตราดอกเบี ยนโยบายใน
รอบนี  พร้ อมส่ ง สัญ ญาณการขึ น ดอกเบี ย ในเดื อ นธั น วาคม และการ
เลือกตัง ประธานาธิบดีสหรั ฐฯ ในวันที 8 พฤศจิ กายน คาดว่านางฮิลลารี
คลิ นตัน (D) จะเป็ นผู้ทีได้ รั บ ชัยชนะ การประชุม OPEC ในวันที 30
พฤศจิกายน ซึงคาดว่าจะมีการปรับลดกําลังการผลิตอย่างเป็ นทางการ
Property Fund – ให้ นาํ ) หนักเท่ ากับตลาด (Neutral)
 สภาพคล่องในระบบทีสูง ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี ยทีทรงตัวในระดับ
ตําทัวโลก ทําให้ อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของ
สินทรัพย์ทีกองทุนลงทุนทีค่อนข้ 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 า ปั จจั ย ภายนอกประเทศยั ง คงเป็ นปั จจั ย หลั ก ที มี ผ ลต่ อ การ
เคลือนไหวตลาดตราสารหนีไ ทยในระหว่างเดือนพฤศจิ กายน คาดว่าทิศ
ทางการเทขายพันธบัตรรัฐในกลุ่มประเทศ G3 ตามแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อ
การไม่ขยายวงเงินในการซื อสินทรัพย์ของ BOJ ECB ความคลาดกังวลกับ
สถานะทางการเงินของ Deutsche Bank ภายหลังทีผลประกอบการล่าสุด
ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ค่อนข้ างมาก อาจเป็ นความเสียงด้ านลบต่อ
ตลาดตราสารหนีไ ทย แต่ปั จจัยดัง กล่าวก็ถูกลดทอนด้ วยเศรษฐกิจ ไทย
ขยายตั ว แผ่ ว ลงเล็ ก น้ อ ยในครึ งหลัง ของปี 59 และผลการเลื อ กตั ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาในช่วงต้ นเดือน
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Global Equity – ให้ นํา) หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) สําหรั บทัง)
Developed Market และ Emerging MJarket
 แนะนํานํ าหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทัง Developed Market และ
Emerging Market เศรษฐกิ จ สามารถเติ บ โตได้ ใ นระดับ ปานกลาง
แนวโน้ มของเงินเฟ้อมีสญ
ั ญาณทีเป็ นบวกมากขึ น ซึงส่วนหนึงมาจากราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ทีได้ ผ่านจุดตําสุด ตราสารทุนทัวโลกมีความเสียงในระยะ
สันที
 สําคัญได้ แก่ การเลือกตังประธานาธิ

บดีสหรัฐฯ การขึ นอัตราดอกเบี ย
ของ Fed และ Valuation ที อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในระยะยาว
นโยบายของผู้ส มัค รเลื อ กตัง ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯทัง คู่ยัง คงเน้ น การ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง
Global Bond – ให้ นาํ ) หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)
 คาดว่ า อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึ น ตามการ
คาดการณ์ การขึน อัต ราดอกเบีย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุม
เดือนธันวาคม ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตรรั ฐบาลประเทศอืนๆ อาจ
ปรับตัวขึ นตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตามการปรับขึ น
ของ yield อาจถูกจํากัด โดยนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลาง
อืนๆเช่น ยูโร ญีปุ่ น สําหรับ credit spread มีแนวโน้ มจะแคบลงได้ ต่อและ
ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนัน ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา) หนักตํากว่ า
ดัชนีอ้างอิง (underweight) สําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
ให้ นํา) หนักตํากว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight) และ
ตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ – ให้ นาํ ) หนักลงทุนน้ อยเท่ าตลาด (Neutral)
 ให้ นํ าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยปั จจัยทีจับตา อาทิ การเลือกตังสหรั
 ฐ
วันที 8 พฤศจิกายน การประชุม FOMC วันที 3 พฤศจิกายน การประชุม
OPEC วันที 30 รวมถึง การกลับมาส่งออกนํ า มันดิบเข้ าสู่ระดับปกติของ
ลีเบียและไนจีเรี ย และ การกดดันจากอุปทานนํ ามันดิบจากสหรัฐทีมีแนวโน้ ม
กลับมาผลิตนํ ามันดิบเพิมขึ น

REIT – ให้ นาํ ) หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 นํ าหนักลงทุนเท่าตลาดในเดือนพศจิ กายน ควรจับตา ข้ อมูลเงินเฟ้อของ
โลก และราคานํา มันดิบ โดยตลาด REIT อาจได้ รับแรงหนุนจากตลาด
สินทรั พย์ เสียงทีปรั บตัวขึน จากแรงเก็งกําไร การประกาศ Earning และ
M&A ซึงเป็ นโอกาสขายปรับพอร์ ทอีกทีก่อนประชุม FED ในเดือนธันวาคม
3 พฤศจิกายน 2559
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Strategic Asset Allocation

10.0%
33.0%
15.0%
10.0%
5.0%
5.0%
8.5%
5.0%
0.0%
8.5%
100%

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 ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.19% 0.93%
2.18%
7.19%
8.54%
0.54
1.19
1.35
2.40
0.87
1.25% 1.50%
3.72%
9.55%
10.72%
-1.32% -1.37%
-1.37%
-1.83%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.20% 0.94%
2.11%
7.50%
8.38%
0.57
1.21
1.32
2.61
0.86
1.25% 1.50%
3.61%
9.21%
10.79%
-1.32% -1.35%
-1.35%
-1.38%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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N
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Total
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20.0%
18.5%
10.0%
10.0%
7.5%
7.5%
8.5%
7.0%
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6.0%
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 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.15% 0.78%
3.12%
9.80%
7.67%
-0.24
0.63
1.17
1.91
0.49
0.00% 2.13%
5.74%
14.93% 14.93%
-2.05% -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
ตังแต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.17% 0.76%
3.05%
10.08%
7.56%
-0.27
0.62
1.15
2.03
0.49
1.93% 2.10%
5.62%
14.53% 14.53%
-2.05% -2.50%
-2.50%
-2.88%
-9.57%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.05% 1.20%
4.26%
12.11%
7.47%
-0.03
0.73
1.19
1.74
0.36
0.00% 2.92%
7.39%
19.46% 19.46%
-2.67% -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 ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.07% 1.20%
4.11%
12.30%
6.98%
-0.05
0.73
1.16
1.83
0.35
2.56% 2.89%
7.10%
18.73% 18.73%
-2.67% -3.49% -3.49%
-4.07% -14.86%

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
5.0%
10.0%
10.0%
8.5%
10.0%
5.0%
2.5%
100.0%

หน้ า 2

MFC Wealth Journal
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนตุลาคม 2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัวเร่ งขึน) จากการ
ส่ งออกสินค้ า แต่ ความสนใจมุ่งไปยังการเลือกตัง) ประธานาธิบดีสหรั ฐฯ ซึง
ผลสํารวจของหลาย ๆ โพล ชีว) ่ า นางฮิลลารี คลินตัน มีโอกาสทีจะชนะการ
เลือกตัง) ประธานาธิบดีสหรั ฐ
 เศรษฐกิ จไตรมาส 3 ปี 2559 (รายงานครั ง ที 1) ขยายตัวเร่ งขึน มาที 2.9%
(qoq,saar) เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ าทีขยายตัว 1.4% (qoq,saar)
เนื องจากการส่ง ออกสินค้ า ที เพิ มขึน จากปั จ จัย ชัวคราวตามการส่งออกถัว
เหลือ งไปทวี ป อเมริ กาใต้ ทีประสบภาวะนํ า ท่ว ม หากไม่ นับรวมการส่งออก
สิ น ค้ า และสิ น ค้ า คงกลับ การใช้ จ่ า ยในประเทศชะลอตัว ลงมาที 1.4%
(qoq,saar) จากไตรมาสก่อนหน้ าที 2.4% (qoq,saar)
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) เดือนกันยายน เพิมขึน
156,000 ราย ซึงเป็ นการจ้ างงานของหน่วยงานเอกชน แต่การจ้ างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมลดลง ส่วนการจ้ างงานในกลุ่มเหมืองแร่ การขุดเจาะนํ ามัน
และก๊ า ซคงที หลัง จากลดลงต่ อ เนื อง 23 เดื อ น อย่ า งไรก็ ต าม อัต ราการ
ว่างงานเพิมขึ นเป็ น 5.0% ตามอัตราการมีส่วนร่ วมในกํ าลังแรงงานทีเพิมขึ น
เป็ น 62.9% ด้ านรายได้ เฉลียต่อชัวโมงเพิมขึ นต่อเนืองเป็ น 2.6% (yoy)
 รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที 20-21 กันยายน แสดงให้
เห็นว่ าคณะกรรมการนโยบายการเงิ นโดยส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ าควรขึน
ดอกเบี ยเร็ ว ๆ นี  หากตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ นและอัตราเงินเฟ้อเร่ งตัวใกล้
เป้าหมายที 2.0% (yoy) แต่บางส่วนเห็นว่าควรรี บขึ นดอกเบี ยในการประชุม
เดือนกันยายนทีผ่านมา เนืองจากอัตราดอกเบี ยทีอยู่ในระดับตําเป็ นเวลานาน
จะทําให้ อตั ราการว่างงานลดลงไปอยู่ตํากว่าระดับทีเหมาะสมในระยะยาว ซึง
จะเป็ นปั จจัยทีทําให้ อตั ราเงินเฟ้อเร่ งขึน และเศรษฐกิจร้ อนแรงขึน ซึงต้ องเร่ ง
ขึ นดอกเบี ยภายหลังนํามาซึงความเสียงต่อเศรษฐกิจโดยรวม
 หลังจากการโต้ วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครัง ที 3
เสร็ จสิน ลง ผลสํา รวจคะแนนนิย มล่าสุด บ่ งชี ว ่า นางฮิล ลารี คลินตัน จาก
พรรคเดโมแครต มี คะแนนนํ า นายโดนัลด์ ทรั ม ป์ จากพรรครี พับ ลิกั น อยู่
ประมาณ 6% นอกจากนี นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ประเมินความน่าจะเป็ นตาม
แบบจํ า ลองทางสถิ ติทีนางคลินตันจะชนะเลื อ กตัง สูง ประมาณ 90% เช่ น
หนังสือพิมพ์ New York Times ประเมินความน่าจะเป็ นที 92% เว็บไซต์
FiveThirtyEight ประเมินไว้ ที 87% และ PredictWise ประเมินไว้ ที 90% ซึง
นโยบายของ Clinton เน้ นยํ า ถึงการใช้ จ่า ยโครงสร้ างพื นฐาน และกระตุ้น
ทางการคลัง มากขึ น เพื อชดเชยอัต ราภาษี บุค คลธรรมดาที จะสูง ขึ น เป็ น
นโยบายทีใกล้ เคียงกับนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาในปั จจุบนั ในขณะ
ทีนโยบายของ Trump เน้ นให้ ลดอัตราภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เน้ นการเร่ ง อัตราเงิ นเฟ้ อ รวมถึ ง การปรั บ เปลี ยนนโยบายการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศให้ เอื อต่อสหรัฐฯมากขึ น
เศรษฐกิจยูโรโซน : ผลสํารวจภาวะการปล่ อยสินเชือของธนาคารในยุโรป
ช่ วงไตรมาส 3 และแนวโน้ มไตรมาส 4 ปี 2559 มีแนวโน้ มเข้ มงวดขึน) ใน
ขณะที ธนาคารกลางยุ โ รปคงอั ต ราดอกเบี ย) นโยบายและมาตรการด้ า น
การเงินไม่ เปลียนแปลง
 ผลสํารวจภาวะการปล่อยสินเชือจัดทําโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2559 ระหว่างวันที 12-27 ก.ย. 2559 ชี ว่า ธนาคารผ่อนคลาย
3 พฤศจิกายน 2559

เงื อนไขในการปล่อ ยสิน เชื อน้ อ ยลงจากไตรมาสก่ อ น ทัง ในภาคครั ว เรื อ น
(Household) และธุรกิจ (Corporate) นอกจากนี  ธนาคารต่างๆยังมีแผนจะ
ผ่อนคลายเงือนไขน้ อยลงต่อเนืองในไตรมาส 4 ปี 2559 ด้ วย โดยในช่วงไตร
มาสที 3 การปล่อยสินเชือภาคธุรกิจกลับมาเข้ มงวดขึ น และการปล่อยสินเชือ
ภาคครัวเรื อนและสินเชือเพือทีอยู่อาศัยมีความผ่อนคลายน้ อยลง ส่วนความ
ต้ องการสินเชือในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ธนาคารต่างๆ คาดว่าความต้ องการ
สินเชือภาคธุรกิจจะเร่ งตัวขึ น ส่วนภาคครัวเรื อนจะชะลอลง
 ผลการประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที 20 ตุลาคม มี ม ติคงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบาย (Refinancing operations rate) ที 0.00% ต่อปี , อัตรา
ดอกเบี ยเงินฝาก (Deposit facility rate) ไว้ ที -0.40% ต่อปี และอัตราดอกเบี ย
เงินกู้ (Marginal lending facility rate) ที 0.25% ต่อปี รวมถึงคงการเข้ าซื อ
สินทรั พ ย์ ต่อเดื อนที 8 หมื นล้ า นยูโร จนถึง เดือ น มี นาคม 2560 ทัง นี  ECB
ประเมิ นว่ า อัตราดอกเบี ย จะทรงตัว หรื อ ตํ ากว่ า อัตราดอกเบี ย ณ ปั จ จุบัน
ในช่ วงเวลาต่อ ไปอี ก ระยะหนึง ซึงการประชุม รอบนี  ECB ไม่ไ ด้ ก ล่า วถึ ง
ประเด็นการลดจํ า นวนการเข้ าซื อ สินทรั พ ย์ ตามทีตลาดได้ กังวล และไม่ไ ด้
พิจารณาขยายระยะเวลาการทํา QE ออกไป ส่วนการปรับเปลียนกฎในการ
เข้ าซื อสินทรัพย์เพือให้ เพียงพอต่อการเข้ าซื อของ ECB ในอนาคตหากจะขยาย
ระยะเวลาทํา QE ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการพิจารณาและจะรู้ ผลในการ
ประชุมวันที 8 ธันวาคม 2559
ญีปุ่น : กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื ) นตัวเพียงบางส่ วน โดยการผลิตและการ
ลงทุนปรั บตัวดีขนึ ) แต่ การบริโภคยังหดตัว
 รายงานการเงินของธนาคารกลางญีปุ่ น (BOJ) ช่วงระหวางเดือน เม.ย. – ก.ย.
2559 ระบุว่า BOJ กังวลว่าธนาคารอาจผ่อนคลายเกณฑ์ การปล่อยสินเชื อ
และรับความเสียงมากเกินไปเพือเพิมกํ าไร หลังจากการประกาศใช้ ดอกเบี ย
ติด ลบ ซึง BOJ กั ง วลการปล่ อ ยสิน เชื อภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นพิ เ ศษ
หลังจากราคาอสังหาริ มทรัพย์ในเมืองใหญ่เพิมขึ นมาก
 การผลิตขยายตัวต่อเนือง : ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรมรายงาน
เบื องต้ น ของ Nikkei (Manufacturing PMI) เดือนกันายน เพิมขึ น 1.3 จุด
เป็ น 51.7 จุด อยู่ในแนวขยายตัวต่อเนืองเป็ นเดือนที 2 หลังภาคอุตสาหกรรม
เริ มกลับมาทําการผลิตหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที Kumamoto
 การลงทุนเริ มกลับมาขยายตัว: ยอดสังซื อ เครื องจักร ไม่รวมสินค้ า ทีมี ยอด
สังซื อไม่แน่นอน เช่น เครื องบิน(Core Machinery Orders) เดือน สิงหาคม
ขยายตัวเร่ งขึ น 11.6% (yoy) สอดคล้ องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรมทีดีขึ น
 การส่ง ออกค่อ ย ๆ ฟื น ตัว โดยมูลค่า การส่ง ออกสินค้ าในรู ป เงิ นเยน เดื อ น
สิงหาคม หดตัว -6.9% (yoy) ลดลงจากเดือนก่อนที -9.6% (yoy) แต่ปริ มาณ
การส่งออกยังคงขยายตัว 4.7% (yoy) จากการส่งไปยังประเทศจีน ยุโรป และ
สหรัฐฯ
 การบริ โภคยังคงหดตัว: ยอดค้ าปลีก (Retail Sales) เดือน สิงหาคม หดตัว 2.1% (yoy) เพิ มขึ น จากเดื อ นก่ อ นที -0.2% (yoy) จากยอดขาย
เครื องปรับอากาศทีลดลง ตามสภาพอากาศทีเริ มเย็นขึ น แต่นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิ จของภาครั ฐฯ ส่งผลให้ ความเชื อมันผู้บริ โภคยังคงเพิมขึน ต่อเนื อง
โดยดัชนี ความเชื อมันผู้บ ริ โภค (Consumer Confidence Index) เดือ น
หน้ า 3
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กันยายน เพิ มขึ น +1.0 จุด เป็ น 43.0 จุด ซึงเป็ นระดับสูง สุดตัง แต่เ ดื อ น
กรกฎาคม 2559
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราทีทรงตัวจากแรงสนับสนุนของ
การใช้ จ่ายภาครั ฐและการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
 อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จในช่ว งไตรมาส 3 ปี 2559 ทรงตัว ทีระดับ
6.7% (yoy) จากไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2559 โดยได้ รับแรงขับเคลือนจาก
การใช้ จ่ายของรั ฐบาลและการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรั พย์ ทีช่วยลดทอน
ผลกระทบจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนทีอ่อนแอ
 การรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 สะท้ อนให้ เห็น
ว่าจี นยังคงดําเนินการปรั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จอย่างต่อ เนื อง โดยภาค
บริ การมีสดั ส่วนเพิมขึ นเป็ น 52.8% ของจีดีพี และการปฏิรูปด้ าน supply side
เริ มเห็นผล โดย
1. การลดกําลังการผลิตล้ นตลาดทําให้ ราคาถ่านหินและเหล็กกล้ าฟื น ตัว
2. จํานวนทีอยู่อาศัยล้ นตลาดลดลง
3. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) กลับมาขยายตัวเป็ นบวกครัง ในแรกในรอบ 5 ปี
 ราคาบ้ านเฉลียใน 70 เมืองสําคัญเดือนกันยายน เพิมขึ นต่อเนืองเป็ น 9.04%
(yoy) เร่ งตัวขึ นจาก 7.28% (yoy) ในเดือนก่อน แต่จํานวนเมืองทีราคาเพิมสูง
ลดลงเป็ น 63 เมืองจาก 64 เมืองในเดือนก่อน ซึงราคาบ้ านเพิมขึ นในทุกกลุ่ม
เมือง ทุกกลุ่ม นอกจากนี มูลค่ายอดขายบ้ าน (Housing Sales Value) เดือน
สิงหาคม ขยายตัว 33% (yoy) สูงสุดในรอบ 4 เดือน
เศรษฐกิจไทย : ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางขยายตัว แต่ ไม่ สมดุลย์
ทุกภาคกิจกรรม โดยแรงขับเคลือนเศรษฐกิจหลักยังคงเป็ นการใช้ จ่ายของ
รั ฐบาล
 รายงานเศรษฐกิ จ ไทยเดื อนกันยายน 2559 โดยธนาคารแห่ง ประเทศไทย
พบว่ า ภาพรวมเศรษฐกิ จ ยัง อยู่ ใ นทิ ศทางขยายตัว แต่ ไ ม่ สมดุล ย์ ทุก ภาค
กิจกรรม โดยแรงขับเคลือนเศรษฐกิจหลักยังคงเป็ นการใช้ จ่ายของรัฐบาลทัง
งบลงทุนและงบประจํา ในขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้ าปรับตัวดีขึ น ส่งผล
ต่อเนื องให้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในหมวดเครื องจักรและ
อุปกรณ์ปรับตัวขึ น อย่างไรก็ตาม การบริ โภคภาคเอกชนชะลอตัวลงและภาค
การท่องเทียวเริ มมีสญ
ั ญาณลดลงจากผลการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ
 คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรื อ กกร. (ได้ แก่ สภาหอการค้ าไทย

, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) คาดเศรษฐกิจ
ครึงปี หลังมีแนวโน้ มฟื น ตัวต่อเนือง จากรายจ่ายภาครัฐ การท่องเทียว รวมถึง
ตัว เลขส่ ง ออกที พลิก กลับ มาขยายตัว ขณะที การบริ โ ภคภาคเอกชนยัง มี
แนวโน้ มฟื น ตัวต่อเนือง ตามรายได้ ภาคการเกษตรและยอดขายรถ โดย กกร.
ปรับประมาณการ GDP ปี 2559 เพิมขึ นเป็ น 3.3-3.5% (yoy) จากคาดการณ์
เดิมที 3.0-3.5% (yoy) และคาดว่า GDP ปี 2560 จะขยายตัวดีขึ นเป็ น 3.54.0% (yoy) จากการลงทุนภาครั ฐ รายได้ การเกษตรทีฟื นตัวดีขึ น และการ
ท่องเทียวทีมีตอ่ เนือง

ทีมา : Bloomberg
 วันที 8 พฤศจิกายน 2559 การเลือกตังประธานาธิ

บดีสหรัฐฯ โดยโพลล่าสุด
บ่งชี ถึงโอกาสทีนาง Hillary Clinton จากพรรคเดโมเครตจะได้ รับชัยชนะเหนือ
นาย Donald Trump
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที 9 พฤศจิกายน 2559 คาดว่า
กนง. จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ทีระดับ 1.50% ไม่เปลียนแปลง
 การรายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2559 ในวันที 21
พฤศจิกายน 2559

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
ตลาดหุ้นไทยปรั บฐานรุ นแรงในช่ วงแรกของเดือนตุลาคม ก่ อนทีจะเริ มรี
บาวด์ กลับขึน) มาได้ ดีในช่ วงหลัง มาปิ ดที 1,495.72 หรื อเพิมขึน) 0.84%
(12.51 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญต่ อไปนี )
 ค่าเงินปอนด์อ่อนลงสู่ระดับตําสุดในรอบ 31 ปี หลังจากทีนายกฯของอังกฤษ
เปิ ดเผยว่าจะเริ มกระบวนการนําอังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) อย่าง
เป็ นทางการในช่วงเดือนมีนาคม 2560
 ดัชนีปรับตัวลงประมาณ 100 จุดจากความกังวลต่อปั จจัยภายในประเทศซึง
ทําให้ เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเกือบแตะระดับ 36.0 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐฯ
 Bond yield สหรั ฐ ฯปรั บตัวขึน อี กครั ง หลังนาง Janet Yellen กล่าวให้
ความสําคัญกับ High pressure economy ซึงอาจหมายถึงเงินเฟ้อทีอาจ
ปรับตัวร้ อนแรงเกินเป้าหมายที 2.0%
 ผลการสํารวจความคิดเห็นทีจัดทําโดย CNN/ORC เผยนางฮิลลารี คลินตัน
(D) คว้ าชัยศึกโต้ วาทีครัง สุดท้ ายไปด้ วยคะแนน 52% ต่อ 39%
 เงินดอลลาร์ สหรัฐฯปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ 7 เดือนหลังจากทีนักลงทุนเร่ ง
Price in ความเป็ นไปได้ ที Fed จะขึ นดอกเบี ยในเดือนธันวาคม
 หุ้นกลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform สูงสุดตามหุ้นในกลุม่ ยางพาราที
ปรั บ ตัวสูงขึน ส่ว นหุ้นกลุ่ม วัสดุก่อสร้ างปรั บตัว Underperform มากทีสุด
ตามหลังการปรับตัวลงของหุ้น SCC เป็ นสําคัญ

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รป มี ก ารคาดการณ์ ว่ า จะคงอัต ราดอกเบี ย
นโยบายและมาตรการด้ านการเงินไม่เปลียนแปลง ดังนี 
3 พศจิกายน 2559
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บดีสหรั ฐฯ ในวันที 8 พฤศจิกายน คาดว่านางฮิลลารี
คลินตัน (D) จะเป็ นผู้ทีได้ รับชัยชนะ ซึงน่าจะเป็ น Sentiment เชิงบวกระยะสัน
ต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ เนืองจากนโยบายคงอยู่ในระดับเดิมเป็ นส่วนใหญ่
 การประชุม OPEC ในวันที 30 พฤศจิกายน ซึงคาดว่าจะมีการปรับลดกํ าลัง
การผลิตอย่างเป็ นทางการ โดยหากตัวเลขโควต้ าอยู่ที 32.5-33.0 ล้ านบาร์ เรล
ต่อวัน มองไม่มีผลกระทบสําคัญ แต่หากตัวเลขจริ งอยู่ที 32.0 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน มองราคานํ ามันดิบมีโอกาสผันผวน
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนตุลาคม

ตลาดตราสารหนีไ) ทยเดือนตุลาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป) รั บตัว
เพิมขึน) เล็กน้ อย ซึงเป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 
3.00

 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ น 16.13% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ น 15.13%
 Sector ทีมี Performance ทีดี กว่า ตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แ ก่ หมวด
พาณิ ช ย์ หมวดอาหารและเครื องดื ม หมวดพลัง งาน หมวดปิ โตรเคมี และ
หมวดธุรกิจการเกษตร
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 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
สื อและสิงพิ ม พ์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดวัสดุก่ อ สร้ าง หมวด
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร หมวด
การแพทย์ หมวดอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ และหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนพฤศจิกายน
คาดว่า SET Index เคลือนไหวในกรอบ 1,450 – 1,530 จุด โดยมีปัจจัยภายนอก
เป็ นหลัก ดังต่อไปนี 
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที 2 พฤศจิกายน โดย Fed มีมติ
คงอัตราดอกเบี ยนโยบายในรอบนี  ก่ อนทีจะไปปรั บขึ นดอกเบี ยในเดือนหน้ า
ซึงเป็ นสิงทีตลาดคาดการณ์อยู่แล้ ว

3 พศจิกายน 2559
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 โดยในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนตราสารหนี อายุ
ระยะยาวล้ วนปรั บตัวสูงขึน จาก ตัวเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐทีรายงานออกมาใน
ทิศทางทีดีกว่าตลาดคาดการณ์ อาทิเช่น ดัชนี ภาคบริ การ ISM, ตัวเลขการ
ขอรับสวัสดิการคนว่างงานทีลดลงต่อเนือง ทังหมดล้

วนส่งผลให้ ตลาดมีความ
เชือมันมากขึ นว่า FOMC จะสามารถปรั บขึ นอัตราดอกเบี ย นโยบายสหรัฐได้
ภายในการประชุมทีจะเกิดขึ นเดือนธันวาคมนี  (-)
 ผลการประชุมของ ECB ล้ วนออกมาในทิศทางใช้ มาตรการเดิม ซึงเป็ นการ
สะท้ อนภาพของการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ เริ มเข้ าใกล้
ถึงขีดจํากัดในการดําเนินนโยบายเพิมเติม (-)

-5.5%
-9.2%

-20%

1.50

 ระหว่างเดือนตุลาคม นักลงทุนต่างชาติต่างเทขายสินทรัพย์ในสกุลเงินบาท
จากความกังวลสถานการณ์ภายในประเทศไทย ส่งผลให้ เงินบาทอ่อนค่า และ
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ปรับตัวเพิมขึ นในทุกช่วงอายุ (-)
 อย่างไรก็ตามในช่วง ครึงหลังของเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 
ระยะกลางถึงยาวเริ มปรับตัวลดลงมาตํากว่าระดับครึงแรกของเดือนตุลาคม ที
ผ่านมา ซึงเป็ นผลจาก นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื อสุทธิ ในตราสารหนี ระยะ
ยาว โดยเฉพาะตราสารหนี อายุคงเหลือ 10 ปี เป็ นผลให้ ตลอดทังเดื
 อนตุลาคม
อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิมขึ นเพียงเล็กน้ อยจากระดับสิ นเดือนกันยายนที
ผ่านมา
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ) าครั ฐเดือนพฤศจิกายน (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึ นเมือเทียบกับระดับ
สิ นเดือนตุลาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 
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ปั จจัยภายนอกประเทศ ได้ แก่ ความแข็งแรงอย่างต่อเนืองของตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ, โอกาสการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายสหรัฐฯเป็ นครัง ที 2 อาจเกิดขึน
ภายในไตรมาสนี  รวมถึงความผันผวนอันมาจากความกังวลสถานะทางการเงินของ
Deutsche Bank, ทิศทางนโยบายการเงิ นของ BOJ – ECB ทีชะลอการซื อ
สิ น ทรั พ ย์ ใ นตลาดรอง, การเทขายพั น ธบั ต รในกลุ่ ม ประเทศที เคยมี อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ติดลบจากแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อทีเพิมสูงขึ นตามค่าเงินของ
ประเทศนัน ๆทีอ่อนค่าเมือเทียบกับดอลลาร์ รวมถึงราคาพลังงานทีปรับเพิมสูงขึน
และ ผลการเลือกตังประธานาธิ

บดีของสหรัฐฯ (SUW)
ปั จจั ยภายในประเทศ ได้ แก่ การปรั บ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุน
สถาบันบางกลุ่มภายในประเทศ ทีเพิมการถื อครองสินทรัพย์ เสียง โดยลดการถื อ
ครองตราสารหนี ภาครัฐ หลังคลายกังวลปั จจัยเสียงภายในประเทศ (-), การชะลอ
ลงทุนตราสารหนี ต่างประเทศ หลังจากอัตราผลตอบแทนในการลงทุนใหม่ระหว่าง
ในและนอกประเทศเริ มมีส่วนต่างทีน้ อยลง, เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ งหลังมีโอกาส
ขยายตัวแผ่วลงมากกว่าครึงแรกของปี 2559 (N)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนพฤศจิกายน (Neutral)
ปริ ม าณอุ ป ทานหุ้ น กู้ เอกชนใหม่ ไ ม่ ต่ า งจากเดื อ นก่ อ น แต่ ด้ ว ยทิ ศ ทางอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทีมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึ น ส่งผลให้ Credit Spread
จะเคลือนไหวในระดับใกล้ เคียงกับสิ นเดือนตุลาคม

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน) ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน) ฐานในเดือนตุลาคม
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัว ลดลงเล็ ก น้ อ ย -0.93 % ตํ ากว่ า ดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ทีปรับตัวเพิมขึ น 0.84%
แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน) ฐาน ในเดือนพฤศจิกายน
 อัตราดอกเบี ยนโยบายปั จจุบันทีร้ อยละ 1.50 แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนใน
ตราสารหนี ร ะยะสัน-ปานกลางยั

งคงอยู่ในระดับตํา โดยรวมสภาพคล่องใน
ระบบอยู่ในระดับสูง ยัง จะช่ วยส่งเสริ มให้ เงิ นไหลมาลงทุนในสินทรั พ ย์ ทีมี
อัตราผลตอบแทนทีน่าสนใจ
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2559 ที มี แ นวโน้ มปรั บ ตั ว ดี ขึ น ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรั พย์ ทีกองทุนจะเข้ าไปลงทุนมี แนวโน้ มทีดีขึน ซึงจะ
ช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
 หาก Fed ปรั บขึน อัตราดอกเบี ย นโยบายในเดือน ธันวาคมอาจทําให้ อตั รา
ผลตอบแทนในตราสารหนี ปรับตัวเพิมขึ นในระยะสัน อย่างไรก็ดี การปรับขึ น
อัตราดอกเบี ยของ Fed เป็ นปั จจัยทีอยู่ในการคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้ ว
 เดือนพฤศจิกายน เป็ นช่วงขึ น XD ของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ REIT ซึง
น่าจะช่วยจํากัด downside ในระยะสัน

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนตุลาคม ถึงวันที 21 มี
การปรั บตัวลดลง ร้ อยละ 1.20 ปั จจัยทีสําคัญในเดื อน ได้ แก่ การ Debate
ระหว่ า ง Hilary Clinton และ Donald Trump สํ า หรั บ การเลื อ กตัง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยผลสํารวจล่าสุดนาง Hilary มีคะแนนนําที 46% ต่อ
40% การคาดการณ์ การขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed ในช่วงเดือนธันวาคมทีมี
สูงขึ น ทําให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ นต่อเนื อง
รวมถึง ตัวเลข Dollar Index ทีปรับตัวขึ นสูงถึงระดับ 99 จุด ส่งผลให้ ห้ นุ กลุ่ม
Defensive และ Yield-Played ถูกแรงเทขายกดดัน ในขณะทีกลุ่ม Financial
ได้ รับปั จจัยบวก
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤศจิกายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที จะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสูง จากอัตราดอกเบี ยระยะสันที
 ยังอยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิจทีเริ มฟื น ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศทีพัฒนาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี ยงเกี ยวกับ การขึน อัตราดอกเบี ย ระยะสันของ

Fed ต่อเนื องในปี
2559-60 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัวโลก (+)
 การทํา Helicopter Money (+)
 แนะนํ านํ า หนัก การลงทุนเท่า กับตลาด (Neutral) สําหรั บ ทัง Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ในระดับปาน
กลาง แนวโน้ มของเงินเฟ้อมี สญ
ั ญาณทีเป็ นบวกมากขึ น ซึงส่วนหนึงมาจาก
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ทีได้ ผ่านจุดตําสุด ตราสารทุนทัวโลกมี ความเสียงใน
ระยะสันที
 สํ าคัญได้ แก่ การเลือกตัง สหรั ฐฯ การขึน อัตราดอกเบี ย ของ Fed
และ Valuation ทีอยู่ในระดับ สูง อย่ างไรก็ ตามในระยะยาวนโยบายของ
ผู้สมัครเลือกตังประธานาธิ

บดีสหรัฐฯทังคู
 ่ ยังคงเน้ นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
นโยบายการคลัง

กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน) ฐานในเดือนพฤศจิกายน คือ Neutral
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ภาวะตลาด REITs เดือนตุลาคม

 สต็อกนํ ามันดิบสหรั ฐฯปรับตัวลดลงนับตังแต่
 เดือนพฤษภาคมเป็ นต้ นมา ทํา
ให้ ตวั เลขสต็อกนํ ามันดิบมาเคลือนไหวทีระดับตํากว่า 500 ล้ านบาร์ เรล โดย
อยู่ทีระดับ 469 ล้ านบาร์ เรล

 ภาวะตลาด REIT เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงท่ามกลาง yield ของพันธบัตรใน
ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ น ทัง yield 10 ปี ของสหรัฐ และ bund yield 10 ปี
ของเยอรมัน จากการคาดการณ์ ว่า FED จะขึ นดอกเบี ยในเร็ วนี และธนาคาร
กลางสําคัญยังไม่มีมาตรการใดเพิมเติมเพือมากระตุ้นเศรษฐกิ จในระยะสัน
โดยดัชนี Reit index Total Return ประจําเดือนตุลาคมให้ ผลตอบแทนเฉลีย
เป็ นลบที -4.7%

 กําลังการผลิตนํ ามันดิบรัสเซียเดือนกันยายนปรับตัวสูงขึ นสู่ระดับ 11.11 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน เนืองจากมีการเพิมกํ าลังการขุดเจาะนํ ามันดิบหลังราคานํ ามัน
ดีดตัว นอกจากนี  รัสเซียยังเผยว่าแนวโน้ มกําลังการผลิตในกรุ งมอสโคจะปรับ
เพิมขึ นอีกราว 200 ล้ านตันต่อปี หรื อประมาณ 4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน อย่างไรก็
ตาม วันที 21 ตุลาคม รัฐมนตรี พลังงานของรัสเซียออกมายอมรับจะการเข้ า
ร่ วมลดกําลังการผลิตเพือสร้ างเสถียรภาพในตลาดนํ ามัน

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน

แนวโน้ มตลาดนํา) มันเดือนพฤศจิกายน

ตลาด REITs



แนะนําลงทุนเท่าตลาดในเดือนพฤศจิกายน (Neutral) ซึงตลาด REITs ให้
นํ าหนักต่อการประชุมของ FED นอกจากนี  ควรจับตา ข้ อมูลเงินเฟ้อของโลก
และราคานํ ามันดิบ เป็ นต้ น โดยตลาด REITs อาจได้ รับแรงหนุนจากตลาด
สินทรัพย์เสียงทีปรับตัวขึ นจากแรงเก็งกํ าไรของการประกาศ Earning และ
M&A ซึงเป็ นโอกาสขายปรับพอร์ ทก่อนประชุมของ FED ในเดือนธันวาคม

 ให้ นํ าหนักเท่าตลาด (Neutral) ปั จจัยเสียง ได้ แก่ ความร่ วมมือของกลุ่มโอเปก
ทีจริ งจังเพี ยงใดต่อการลดกํ าลังการผลิต นักลงทุนจับตาประชุม OPEC ใน
รายละเอี ย ด ในวันที 30 พฤศจิก ายน ในระยะสันตลาดยั

ง มี ความผันผวน
ปั จจัยทีควรจับตา 1) การกลับมาส่งออกนํ ามันดิบเข้ าสู่ระดับปกติของลีเบี ย
และไนจีเรี ย 2) การกดดันจากอุปทานนํ ามันดิบจากสหรัฐทีมีแนวโน้ มกลับมา
ผลิตนํ ามันดิบเพิมขึ น

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคม
 ดัชนี S&P GSCI Index เดือนตุลาคม ปรับตัวขึ นเล็กน้ อย 3.10% โดยมีแรง
หนุนมาจากการเก็งกําไรตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ รวมถึงการปรับตัวขึ นของราคา
นํ ามัน ต่อประเด็นการลดกําลังการผลิตของกลุม่ OPEC
 ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติทรงอัตราดอกเบี ย
นโยบาย ซึงเป็ นอัตราดอกเบี ยรี ไฟแนนซ์ทีระดับ 0% นอกจากนี  ECB ยังได้ คง
อัตราดอกเบี ยเงินฝากทีธนาคารพาณิชย์ฝากไว้ กับ ECB ทีระดับ -0.4% และ
อัตราดอกเบี ยเงินกู้ทีระดับ 0.25% อีกทัง ECB ยังประกาศคงวงเงินในการซื อ
พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ทีระดับ 8 หมืนล้ านยูโรต่อ
เดือนไปจนถึงเดือนมี นาคม 2560 และอาจจะมีการขยายช่วงเวลาดังกล่าว
ออกไปหากมีความจําเป็ น
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
 ให้ นํ าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยปั จจัยทีจับตา อาทิ การเลือกตังสหรั
 ฐ วันที
8 พฤศจิกายน การประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม การประชุม OPEC วันที
30 พฤศจิกายน

ตลาดนํา) มัน
ภาวะตลาดนํา) มันเดือนตุลาคม

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนตุลาคม
 ราคาทองคําปรับตัวลงจากบริ เวณ 1,310 เหรี ยญต่อออนซ์เมือช่วงปลายเดือน
กัน ยายนมาเคลื อนไหวที ระดับ 1,260-1,265 เหรี ย ญต่ อ ออนซ์ ณ วัน ที 25
ตุลาคม ซึงธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจคงดอกเบี ยนโยบายและมาตรการผ่อน
คลายเชิ ง ปริ ม าณช่ ว ยหนุนให้ ค่า เงิ นยูโรอ่ อ นค่า เที ย บกับ เงิ นดอลลารสหรั ฐ ฯ
นอกจากนี คะแนะนิยมของ ฮิลลารี คลินตันทีนําหน้ า โดนันท์ ทรัมป์ มาโดยตลอด
ทําให้ นกั ลงทุนชะลอจังหวะเก็งกําไรสินทรัพย์ปลอดภัย
 ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าเป็ นปั จจัยหนึงทีกดดันราคาสินทรัพย์ทองคํา ขณะทีตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงทีผ่านมาโดยรวมออกมาค่อนข้ างดี ซึงดัชนีราคาผู้บริ โภค
สหรั ฐ ประจํ า เดื อ นกันยายน ปรั บ ตัว เพิ มขึ น 0.2% mom และ +1.1% yoy
หลังจากทีทรงตัวในเดือนกรกฎาคม ซึงเงินเฟ้อทีใกล้ เข้ าเป้าหมายของธนาคาร
กลางสหรัฐมีการปรับขึ นอย่างช้ าๆตลอดตังแต่
 ต้นปี 2559 เป็ นต้ นมา ท่ามกลาง
ฐานที ตํ าจากปี ที แล้ ว รวมทัง ตลาดคาดว่ า ราคานํ า มัน ดิ บ ผ่ า นจุ ด ตํ าสุด มา
นับตังแต่
 ต้นปี ช่วยหนุนให้ การคาดการณ์ inflation ปรับตัวดีขึ น
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤศจิกายน
 ให้ นํ าหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยปั จจัยทีควรจับตาคือการประชุม FOMC
ในช่ ว งทีเหลื อ ของปี นี  ว่ า Fed จะขึน ดอกเบี ย ตามคาดหรื อ ไม่ และความ
ต้ องการทองคําจากจีนและอินเดียในไตรมาส 4 รวมถึงแรงซื อขายของกองทุน
ETF ทองคํา

 ราคานํ า มันดิบปรั บตัว ขึน ในเดื อนตุลาคม 5.40% จากการที กลุ่ม OPEC
เตรี ยมลดกําลังการผลิต ทว่าปริ มาณแท่นขุดเจาะนํ ามันดิบปรับตัวขึ นต่อเนือง
เมือราคานํ ามันดิบ WTI เข้ าใกล้ 50 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์ เรล นอกจากนี  ทาง
อิรักอาจสวนทางกับประชุม OPEC ด้ ว ยการไม่ร่ว มการลดกํ า ลังการผลิต
รวมทังปั
 จ จัยต่างๆที ไม่แ น่นอนจะเป็ นปั จ จัยที สร้ างความผันผวนต่อนํ า มัน
ตลอดเดือนพฤศจิกายน
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ตลาดตราสารหนีต) ่ างประเทศ
 เดือนตุลาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

อัตราผลตอบแทนรัฐบาล ในขณะทีหุ้นกู้ HY คาดว่า credit spread จะแคบลงได้
มากกว่า แต่ก็มีความผันผวน และอาจถูกเทขายเมือตลาดมีความกังวล

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนตุลาคม
 ค่าดัชนีชี วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็วจาก ระดับ 95.46 ณ วันที
30/09/59 มาอยู่ที 98.67 ณ วันที 27/10/59 โดยในเดือนทีผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 
 รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐเดือนกันยายน มีความกังวลจาก
สมาชิกว่าหากเว้ นระยะเวลาในการขึ นอัตราดอกเบี ยออกไป อาจส่งผลให้ เฟดอาจ
ต้ องขึ นอัตราดอกเบี ยต่อเนืองในอนาคต ทําให้ เศรษฐกิจอาจชะลอตัวได้

 จากรายงานการประชุ ม ของเฟดเดื อ นกั น ยายนสะท้ อ นว่ า มี โ อกาสการขึ น
ดอกเบี ยนโยบายเพิมขึน ทําให้ ตลาดมองว่าโอกาสการปรั บขึ นอัตราดอกเบี ย ใน
เดือนธันวาคมอยู่ทีระดับ 73% (28/10/2559) ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ (yield curve) ปรับขึ นทัง curve
 การประชุมระหว่าง ซาอุดอิ าระเบีย กลุม่ OPEC และรัสเซีย ทีพร้ อมจะร่ วมมือใน
การจํ า กั ดปริ ม าณนํ า มัน ซึงจะมี ก ารตกลงอย่ า งเป็ นทางการอี ก ที ป ลายเดื อ น
พฤศจิกายน ส่งผลให้ ราคานํ ามันปรับตัวสูงขึ น สะท้ อนการเพิมขึ นของอัตราเงิน
เฟ้อในอนาคต

 ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบีย) นโยบาย พร้ อมคงวงเงิน QE จนถึง
เดือ น มี นาคม 2560 ต่า งจากการคาดการณ์ ของนักลงทุนที คาดว่า อาจมี การ
ขยายระยะเวลาการซื อสินทรัพย์ออกไป
 นายกรั ฐมนตรี อังกฤษเริ มเตรี ยมแผนการในการออกจากสหภาพยุโรป
โดยคาดว่า ขัน ตอนจะเริ มในช่ว งสิ นเดือนมี นาคม 2560 ในขณะที GDP ของ
อังกฤษในไตรมาส 3 เติบโด 0.50% จากคาดการณ์ ที 0.30% ส่งผลให้ ค่าเงิน
ปอนด์แข็งค่าเล็กน้ อย
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง) แต่ 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2559

 การประชุมนโยบายการเงิน ECB มีมติคงมาตรการผ่อนคลายการเงินไว้ ในระดับ
เดิมตามทีตลาดคาด และคงการเข้ าซื อสินทรั พย์ ใต้ QE ไว้ ที 8 หมื นล้ านยูโร
เหมื อนเดิม อี กทัง ยังไม่ได้ มีการต่ออายุ QE ทีจะจบลงในเดือนมีนาคม 2560
ส่งผลให้ ตลาดมี ความกังวลว่า ECB จะลดวงเงิน QE หรื อไม่ เป็ นผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน (yield) ปรับขึ น
 มีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษจากความกังวลเรื อง “Hard” Brexit และ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแนวโน้ มจะใช้ โยบายการคลังมากกว่านโยบายการเงิน
เพือทีจะกระตุ้นเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร รวมทัง ตัวเลข GDP สําหรับไตรมาสที
3 ของปี 2559 ดีกว่าคาดการณ์มาก
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ นมาอยู่ทีระดับ 1.85% ณ 28
ตุลาคม จาก 1.59% ณ สิ น กันยายน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี
ปรับขึ นมาอยู่ที 0.168% ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ 10 ปี ปรับขึ นมาอยู่ที
1.248% รวมทัง ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาล อิตาลี และ สเปน 10 ปี ปรั บขึน
เช่นกัน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต) ่ างประเทศเดือนพฤศจิกายน
 พันธบัตรรั ฐบาลให้ นาํ ) หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight) คาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึน ตามการคาดการณ์ การขึน อัตรา
ดอกเบี ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุม เดื อ นธันวาคม ส่ง ผลให้ yield
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลประเทศอืนๆ อาจปรับตัวขึ นตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐ
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา) หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) ตํากว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากั บดัชนีอ้างอิง (Neutral) เนื องจากคาดว่า credit
spread ของ IG จะแคบลงค่อนข้ างมากและอาจถูกจํากัดด้ วยการปรับขึน ของ
3 พศจิกายน 2559

ทีมา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนตุลาคม ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.โดยค่าเงินทีอ่อนค่าสูงสุดได้ แก่ ค่าเงินปอนด์ และ
สวีดชิ โครน
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.1238 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/9/59
มาอยู่ที 1.0904 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 27/10/59
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 101.33 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/9/59 มาอยู่ที
104.62 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/10/59 ทังนี
 ค ่าเงินเยนอ่อนค่าตาม
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ.ทีแข็งค่าขึ น
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที 1.2975 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/9/59 มาอยู่ที 1.2211 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 27/10/59 ค่าเงิน
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ปอนด์อ่อนค่ารุ นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุ ซึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย
ธนาคารกลางอังกฤษ

ทีมา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤศจิกายน


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่า ดัชนี ดอลลาร์ จะเคลือนไหวในช่ วง 95.0099.00 โดยขึน อยู่กั บ ข้ อ มู ลเศรษฐกิ จ และผลการเลื อ กตัง ประธานาธิ บ ดี
รวมถึงการประชุมและรายงานการประชุมของเดือนธนาคารกลาง



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบช่วง 1.08 - 1.10 เทียบกับดอลลาร์
สรอ.



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลือนไหวในช่วง 103-107 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
โดยขึ นกับความผันผวนในตลาดเป็ นหลัก



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.20-1.25 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยขึ นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางอังกฤษและความเคลือนไหวใน
การเจรจา Brexit



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 34.85–35.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี ยส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยสกุลเงินทีอ่อนค่า ได้ แก่ ค่าเงินวอน และค่าเงิน
เยน


ยอดส่ งออกไทยเริมปรั บตัวดีขนึ ) จากอุปสงค์ ท เี ริมฟื ) นตัว โดยสินค้ าหลักที
ยอดส่งออกเติบโตขึ น ได้ แก่ สินค้ าอิเล็กทรอนิคส์ และสินค้ ากลุม่ เกษตรกรรม
ในขณะทีการนําเข้ าก็เพิมขึ นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงเกินดุลการค้ า
อย่างต่อเนือง 2,545 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

 ค่ าเงินบาทในเดือนตุลาคม โดยอ่อนค่าจาก 34.56 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ณ 30/09/59 เป็ น 35.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/10/59 โดยค่าเงินบาทได้
อ่อนค่าแตะระดับ 35.88 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. จากปั จจัยภายในประเทศ ทังนี
 
ได้ ปรับตัวลดลงเข้ าสูร่ ะดับปกติในช่วงปลายเดือน สูร่ ะดับ 34.85 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. และได้ อ่อนค่าตามประเทศอืนๆ ในภูมิภาคเดียวกันในช่วงปลาย
เดือน

ทีมา MFC, Bloomberg

3 พศจิกายน 2559
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แนะนํากองทุนเดือนพฤศจิกายน 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 ตุลาคม 2559 : 1,738,014,706.82 บาท
กองทุนใหม่ : กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไทย รี คัฟเวอรี* ซีร* ี ส์ 2 (MRECO2)
• IPO 2 – 15 พฤศจิกายน 2559
• กองทุนรวมผสม เน้ นลงทุนในหุ้นไทยซึง! สามารถปรับพอร์ ทได้ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
• เลิกโครงการเมื!อมีมลู ค่าหน่วยลงทุน ตังแต่
 10.60 บาทขึ นไป ภายใน 5 เดือนแรก โดยจะจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตํ!ากว่า 10.50 บาท (ตามเงื!อนไขที!ระบุ
ในหนังสือชี ชวน)
• บริ หารเชิงรุ ก (Active Management)
• มูลค่าขันตํ
 !าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท

3 พฤศจิกายน 2559
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ข้ อสงวนสิทธิw




เอกสารนี เ ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึงจัดทํ า ขึ น เพื อให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี ยวกับ 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 มิใช่คํามันสัญญาหรื 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

3 พฤศจิกายน 2559

คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี ยง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื อทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื อนไขผลตอบแทน และความเสียงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชันแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื อป้ องกั น ความเสี ยงที เกี ยวข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลียนเงินตราทีอาจเกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี ยงด้ านอั ต ราแลกเปลี ยนเงิ 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 อมี 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 อมูลเพียงเท่าทีลูกค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน



ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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