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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ นทรั พย์ เ สียงในเดื อนกุ มภาพันธ์ จะเคลื อนไหวเพิมขึ น$
เล็ กน้ อย ตามการคาดการณ์ ว่ า Trump จะเปิ ดเผยนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจ มากขึ น$ ทํา ให้ มี ก ารคาดการณ์ ว่ า เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯจะฟื $ น
ตัวอย่ างต่ อเนื อง และการปรั บลดกําลังการผลิตของกลุ่ มผู้ผลิตนํา$ มั น
ภายหลังการตกลงกันในกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ได้

Global Equity – ให้ นํา$ หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) สําหรั บทัง$
Developed Market และ Emerging MJarket

Thai Equity – ให้ นาํ $ หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือน ก.พ.นี  SET Index ปรั บตัว Sideways ในกรอบ 1,540 –
1,620 จุด มองตลาดจะเริ5 มให้ ความสําคัญกับการลงทุนในกลุ่มหุ้นปั นผล
มากขึ น ได้ แก่ แนวโน้ มราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที5น่าจะปรับตัวแข็งแกร่ ง และ
Bond yield ปรับตัวสูงขึ นในช่วงต่อไป กระบวนการร่ างกฎหมายและการ
ลงมติ ข องรั ฐ สภาอัง กฤษที5 จ ะนํ า ไปสู่การประกาศใช้ ม าตรา 50 ของ
สนธิ สัญญาลิ สบอน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย
(กนง.) ในวันที5 8 กุมภาพันธ์ คาดว่ากนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี ยที5 1.5%
ต่ อ ไป และความเสี5 ย งที5 อุป สงค์ ใ นประเทศจะชะลอตัว ในช่ วงไตรมาส
1/2560 จากการที5 รั ฐ บาลพยายามเร่ ง ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ในช่วงปลายปี 2559 ที5ผ่านมา

Global Bond – ให้ นาํ $ หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)

Property Fund – ให้ นาํ $ หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯทรงตัวอยูใ่ นระดับ
2.45% และของไทยที5 ทรงอยู่ตัว เฉลี5 ยที5 2.75% ประกอบกับ เดื อ น
กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที5กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ REIT และกองทุนโครงสร้ าง
พื นฐานจะขึ น XD เพื5อจ่ายปั นผลสําหรับรอบผลการดําเนินงานในไตรมาส
ที5ผ่านมา น่าจะช่วยจํากัดการปรับตัวลงของราคาในระยะสันได้


Thai Bond –
Overweight)

ให้ นํา$ หนั กมากกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ กน้ อ ย (Slightly

 คาดว่ า ปั จจั ย ภายนอกประเทศยั ง คงเป็ นปั จจั ย หลั ก ที5 มี ผ ลต่ อ การ
เคลื5อนไหวตลาดตราสารหนี ไทยในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ คาดว่า Risk
Premium ระหว่างตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรที5ปรับแคบลงจะส่งผลให้ มี
แรงซื อพันธบัตรรัฐบาลกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์มากขึ น

 แนะนํานํ าหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทัง Developed Market และ
Emerging Market เศรษฐกิ จ สามารถเติ บ โตได้ ใ นระดับ ปานกลาง
แนวโน้ มของเงินเฟ้อมีสญ
ั ญาณที5เป็ นบวกมากขึ น ซึง5 ส่วนหนึ5งมาจากราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ที5ได้ ผ่านจุดตํ5าสุด ตราสารทุนทัว5 โลกมีความเสี5ยงในระยะ
สันที
 5สําคัญได้ แก่ การขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed และ Valuation ที5อยู่ใน
ระดับสูง

 คาดว่ า อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึ น ตามการ
คาดการณ์ การขึน อัต ราดอกเบีย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุม
เดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตรรัฐบาลประเทศอื5นๆ อาจ
ปรับตัวขึ นตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตามการปรับขึ น
ของ yield อาจถูกจํากัด โดยนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลาง
อื5นๆเช่น ยูโร ญี5ปนุ่ สําหรับ credit spread มีแนวโน้ มจะแคบลงได้ ต่อและ
ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนัน ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ให้ นํ าหนักตํ5ากว่าดัชนี
อ้ า งอิ ง (Underweight) สํ า หรั บ ตลาดหุ้ นกู้เ อกชนคุณ ภาพดี (IG) ให้
นํ าหนักตํ5ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาด
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ – ให้ นาํ $ หนักลงทุนนํา$ หนักเท่ าตลาด (Neutral)


REIT – ให้ นาํ $ หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
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ความต้ องการสินค้ าโภคภัณฑ์ของโลกขณะที5ราคาสินค้ าปรับตัวขึน จาก
ภาวะอุปทานอ่อนตัวด้ านตลาดนํ ามันให้ นํ าหนักต่อการลดกําลังการผลิต
ของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC นอกจากนี ทบทวนรายละเอียดตัวเลข
การผลิตในเดื อนกุมภาพันธ์ ที5จะเปิ ดเผยต่ อสาธารณะ และการประชุม
ติดตามผลตามข้ อตกลงลดกําลังการผลิตในวันที5 17 มีนาคม

นํ าหนักลงทุนเท่าตลาด ปั จจัยที5ควรจับตาประกอบด้ วย การประชุม
FOMC ซึง5 จากข้ อมูล Fed fund rate มีโอกาสที5 FED จะขึ นดอกเบี ยใน
การประชุมครัง ต่อไปสูงขึ นมาอยูท่ ี5 40% และตัวเลขเศรษฐกิจจีนและทุน
สํารองของธนาคารพาณิชย์
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Tactical Asset Allocation
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10.0%
5.0%
5.0%
8.0%
5.0%
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4.0%
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UW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

N

Total

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

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2017
ยอ้ นหลัง ยอ้ นหลัง ย้อนหลัง
ยอ้ นหลัง
1.49%
1.65%
1.76%
0.90%
11.21%
7.90
2.70
1.18
5.65
1.13
0.94%
2.20%
2.20%
0.94%
11.25%
-0.25% -1.07%
-1.48%
-0.25%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2017
ยอ้ นหลัง ยอ้ นหลัง ย้อนหลัง
ยอ้ นหลัง
1.47%
1.81%
1.94%
0.91%
11.54%
7.61
2.91
1.30
5.43
1.17
0.98%
2.33%
2.37%
0.98%
11.64%
-0.26% -1.04%
-1.44%
-0.26%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
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Tactical Asset Allocation

O/U
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N
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7.5%
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N
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UW
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N

Global REIT
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Total

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.18% 3.12%
2.33%
1.34%
13.75%
7.03
3.25
0.98
5.03
0.84
0.00% 3.87%
3.87%
1.47%
16.12%
-0.46% -1.58%
-2.74%
-0.46% -10.24%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.16% 3.33%
2.53%
1.35%
14.15%
6.87
3.42
1.05
4.91
0.87
1.50% 4.07%
4.07%
1.50%
15.95%
-0.47% -1.55%
-2.72%
-0.47%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.0%
Global REIT, 5.0%
Global Commodity,
10.0%
Global Bond, 8.0%
Local Equity,
30.0%
Emerging Country Equity,
10.0%
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Property Fund, 5.0%
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N

Local Gov Bond
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Developed Country
Equity, 10.0%

O/U

N
UW
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12.0%

Total

N

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.80% 4.71%
3.73%
1.84%
16.59%
7.00
3.69
1.17
5.20
0.74
0.00% 5.69%
5.69%
2.03%
21.67%
-0.65% -2.00%
-3.63%
-0.65% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.78% 4.97%
3.97%
1.84%
17.01%
6.77
3.82
1.23
5.04
0.78
2.08% 5.93%
5.93%
2.08%
21.23%
-0.66% -1.97%
-3.62%
-0.66% -14.86%

Weight

30.0%
12.0%
10.0%
5.0%
10.0%
10.0%
8.0%
10.0%
5.0%
0.0%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมกราคม 2560

2.

ลงนามถอนตัว ออกจากข้ อ ตกลงหุ้นส่ ว นยุท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ
ภาคพื นแปซิฟิค (TPP) และเตรี ยมเจรจาข้ อตกลงการค้ าเสรี ของ
อเมริ กาเหนือ (NAFTA)

3.

ออกคําสัง5 ให้ กระทรวงมหาดไทยประเมินงบประมาณที5จะใช้ สร้ าง
กําแพงกันชายแดนสหรั

ฐฯ และ เม็กซิโก รวมถึงงบที5ต้องใช้ ในการ
เวนคืนที5ดนิ จากเอกชน เพื5อยื5นให้ สภาพิจารณาภายใน 6 เดือน

4.

ให้ อํา นาจอัย การสูงสุดและกระทรวงมหาดไทยในการพิจ ารณา
ระงับเงินช่วยเหลือรั ฐที5ไม่ให้ ความร่ วมมื อในการส่งผู้อพยพกลับ
ประเทศ

5.

ผ่อนคลายกฎระเบี ยบด้ านพลังงาน โดยออกคําสัง5 ให้ ดําเนินการ
สร้ างท่อส่งนํ ามันจากแคนาดา

เศรษฐกิจโลก: IMF คงคาดการณ์ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2560 และ 2561
 IMF คงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2560 โดยปรับเพิ5มใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว และปรั บลดในกลุ่มประเทศกํ าลังพัฒนาและ
ตลาดเกิดใหม่ ซึง5 ปั จจัยสนับสนุน ได้ แก่ โมเมนตัมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ วในช่วงครึ5 งหลังของปี 2559 ที5คาดว่าจะมีผลต่อเนื5อง
มายังปี 2560 และการดําเนินนโนบายการคลังของประเทศสหรัฐฯ และ
จีน
 ความเสี5 ย งต่อ การคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกโน้ ม ไปทางตํ5 า จากปั จ จัย
ต่อไปนี 
1. นโยบายที5โน้ มเอียงทางชาตินิยม (Inward-looking policy)
2. นโยบายกีดกันต่าง ๆ (Protectionism)
3. สภาวะการเงินโลกที5ตงึ ตัวมากไป
4. ปั ญหาการเมืองเชิงภูมิศาสตร์
5. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
สรุ ปคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ ดําเนินนโยบาย
ตามทีได้ หาเสียงไว้
 นาย Donald Trump สาบานตนเข้ ารับตําแหน่งประธานาธิบดี วันที 20
มกราคม 2560 แนวนโยบายของ Donald Trump เป็ นลักษณะแนวคิด
แบบ Protectionism ค่อนไปทางชาตินิยม โดยมี กฏ 2 ข้ อ คือ “ซื อของ
อเมริ กนั และจ้ างคนอเมริ กนั ”
 ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ เริ5 มดําเนินนโยบายตามที5หาเสียงไว้
ดังนี 
1.

ลงนามคําสัง5 พิเศษอนุญาตให้ กระทวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
รัฐที5เกี5ยวข้ องสามารถระงับ ยกเว้ น หรื อชะลอการมีผลบังคับใช้ ข้อ
กฎหมายประกันสุขภาพ (Obama Care) ที5 จ ะเพิ5 มภาระทาง
การเงินให้ ประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2560

 GDP ไตรมาส 4 ปี 2559 รายงานครัง ที5 1 ขยายตัวในอัตราที5ชะลอตัวเป็ น
1.9% (qoq,saar) จาก 3.5% (qoq,saar) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 โดย
แรงขับเคลื5อนเศรษฐกิจ คือ อุปสงค์ภายในประเทศ จากการลงทุนภาค
ธุ ร กิ จ ที5 ดี ขึ น และการเพิ5 ม ขึ น ของสิ น ค้ า คงคลัง ส่ ว นปั จ จัย ฉุ ด รั ง ให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลง คือ การส่งออกสินค้ าสุทธิ (การส่งออกสินค้ าหักการ
นํ า เข้ า สิ น ค้ า ) ที5 ล ดลงตามการส่ ง ออกถั5 ว เหลื อ งที5 ก ลับ สู่ ภ าวะปกติ
หลังจากที5เร่ งขึ นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 จากผลกระทบนํ าท่วมในทวีป
อเมริ กาใต้ ตลอดทังปี
 2559 เศรษฐกิจขยายตัว 1.6% (yoy) ชะลอตัวลง
จาก 2.6% (yoy) ในปี 2558
เศรษฐกิจยูโรโซน : ธนาคารกลางยุโรปคงนโยบายการเงิน และประเด็น
การเมืองยังมีอทิ ธิพลต่ อเศรษฐกิจ
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงิ นในการประชุม เดื อ น
มกราคม 2560 ดังนี  คงมาตรการ QE ไปจนสิ นสุดเดือนธันวาคม 2560
ลดการเข้ า ซื อ สิน ทรั พ ย์ เ ป็ น 6 หมื5 นล้ า นยู โรต่ อ เดื อ น ซึ5ง เริ5 ม ในเดื อ น
เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป (จากระดับปั จจุบนั ที5 8 หมื5นล้ านยูโรต่อเดือน ที5
สิ น สุ ด เดื อ นมี น าคม 2560) และคงอั ต ราดอกเบี ย นโยบาย Main
Refinancing Rate ที5 0.0% ต่อปี และอัตราดอกเบี ย Deposit Facility
Rate ที5 -0.4% ต่อปี
 Theresa May นายกรัฐมนตรี องั กฤษแถลงจุดยืนในการเจรจา BREXIT
ซึง5 กระบวนการต่าง ๆ จะให้ สภาฯ พิจารณาเห็นชอบข้ อตกลงที5รัฐบาล
อังกฤษจะเจรจากับสหภาพยุโรปก่อนที5จะมีผลบังคับใช้ โดยรายละเอียด
หลักที5เน้ นยํ ามีดงั นี 
1. ผู้อพยพ ยํ าถึงการควบคุมจํานวนผู้อพยพ แต่ให้ ความสําคัญกับการ
เปิ ดรับแรงงานฝี มือที5มีความจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
2. การค้ าระหว่างประเทศ โดยจะออกจากการเป็ นสมาชิกตลาดเดียว
(single market) ซึ5งจะทําให้ ไม่ได้ รับสิทธิ การเคลื5อนย้ ายเสรี ด้าน
สินค้ า บริ การ ทุน และแรงงาน เพราะต้ องการจํากัดจํานวนผู้อพยพ
จากสหภาพยุโรป นอกจากนี  จะไม่ เ ป็ นสมาชิ ก สหภาพศุลกากร
(Custom Union) ที5กําหนดให้ เก็บภาษี นําเข้ าสินค้ าจากนอกกลุ่มใน
อัตราเดียวกันทังหมด

เพราะอังกฤษต้ องการความเป็ นอิสระในการ
เจรจาต่อ รองเขตการค้ า เสรี กั บ ประเทศอื5 น ๆ ที5 มี ความจํ า เป็ นที5
จะต้ องกําหนดภาษี ในอัตราที5แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
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 ศาลรัฐธรรมนูญได้ พิจารณาตัดสินให้ แก้ ไขกฎหมายเลือกตังตามที

5อดีต
นายกรัฐมนตรี นาย Matteo Renzi ผลักดันในสภาฯ เมื5 อปี 2558 โดย
เสนอให้ มีการให้ คะแนนเสียงในสภาเพิ5ม (Majority Bonus) สําหรับพรรค
ที5ได้ คะแนนเสียงเกิน 40% ในการเลือกตัง หรื อหากไม่มีพรรคไหนได้ เสียง
ข้ างมากจะจัดให้ มีการเลือกตังรอบที

5 2 ระหว่างพรรคที5ได้ คะแนนอันดับ 1
และ 2 ซึงพรรคที5ชนะการเลือกตังในรอบ

2 จะได้ Majority Bonus เพิ5ม
ซึง5 จะทําให้ รัฐบาลมีเสถียรภาพและสามารถผลักดันกฎหมายที5สําคัญต่อ
การปฏิรูป ประเทศได้ รวดเร็ วขึน อย่างไรก็ ตาม ศาลรั ฐธรรมนูญตัดสิน
เห็นชอบพิจารณาระบบการเลือกตังที
 5เสนอ แต่ไม่เห็นชอบกับการเลือกตัง
รอบ 2 และให้ ยกเลิก เนื5องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ยงั คงให้ คะแนนเสียง
เพิ5 ม สํ าหรั บ พรรคที5ไ ด้ คะแนนเกิ น 40% ซึ5งคํ า ตัดสินดัง กล่า วจะทํ า ให้
กฎหมายมีผลบังคับใช้ และสามารถจัดการเลือกตังได้
 ทนั ที และมีความ
เป็ นไปได้ ที5จะเกิดการเลือกตังภายในปี

2560
ญีปุ่น : เครื องชีภ$ าวะเศรษฐกิจปรั บตัวดีขนึ $ แต่ อัตราเงินเฟ้อยังตํา
 หลัง จากที5 ค่า เงิ นเยนอ่อ นค่าลง ส่งผลให้ ก ารส่ง ออกสินค้ าในสกุลเยน
เดือน ธันวาคม 2559 กลับมาขยายตัวเป็ นบวกครัง แรกในรอบ 15 เดือน
โดยมีอตั ราการขยายตัว 5.4% (yoy) จากที5หดตัว -0.4% (yoy) โดยยอด
ส่ ง ออกขยายตัว จากการส่ ง ออกส่ ว นประกอบรถยนต์ แ ละชิ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนยอดการนําเข้ าในสกุลเยน หดตัว -2.6% (yoy) ดีขึ น
จากที5หดตัว -8.8% (yoy) ในเดือนก่อน
 อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํ5า โดยอัตราเงินเฟ้อทัว5 ไปชะลอตัวลงใน
เดือน ธันวาคม 2559 เป็ น 0.3% (yoy) จาก 0.5% (yoy) ในเดือนก่อน
ตามการชะลอตัวลงของราคาอาหารสด ส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่รวมราคา
อาหารสด หดตัวที5 -0.2% (yoy) แต่ดีขึน จากเดือนก่ อนที5หดตัว -0.4%
(yoy) จะเห็นได้ ว่า อัตราเงิ นเฟ้ อของญี5 ปุ่นลดลงตรงข้ า มกับ ประเทศ
เศรษฐกิจหลักอื5น ๆ ที5อัตราเงินเฟ้อเพิ5มขึ น ซึง5 น่าจะทําให้ ธนาคารกลาง
ญี5 ปุ่นยังจํ าเป็ นที5 ต้องใช้ นโยบายการเงินที5 ผ่อนคลายมากกว่าธนาคาร
กลางอื5น ๆ
เศรษฐกิ จ จี น : เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมยั ง เติบ โตอย่ างมี เ สถี ย รภาพ
ในขณะทีตลาดเงินค่ อนข้ างตึงตัว
 กิจกรรมเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 59 ขยายตัว 6.8% (yoy) และทังปี
 2559
เศรษฐกิจเติบโต 6.7% (yoy) ตามเป้าหมายของรัฐบาลที5ระหว่าง 6.5%7.0% (yoy)
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน ธันวาคม 2559
ลดลงเป็ น 1.63 ล้ านล้ านหยวน จาก 1.74 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่อน
โดยยอดออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate bonds) ติดลบจากการที5มีห้ นุ กู้ไถ่
ถอนมากกว่าหุ้นกู้ที5ออกใหม่ เนื5 องจากอัตราดอกเบี ย ที5ปรั บสูงขึน ตาม
ตลาดโลก ทําให้ เกิดการยกเลิกการขายหุ้นกู้ และบริ ษัทเอกชนหันมาขอ
สินเชื5 อจากธนาคาร ทําให้ ยอดปล่อยสินเชื5 อใหม่สกุลหยวนเพิ5มขึน เป็ น
1.04 ล้ านหยวน ในขณะทีย5 อดสินเชื5อนอกระบบ (Shadow credit) ได้ แก่
entrust loans, trust loans และ undiscounted bank bills ได้ เร่ งตัวขึ น
เป็ นเดือนที5 2 ส่วนหนึง5 เป็ นผลจากการบังคับให้ นบั รวมสินเชื5อนอกระบบ
ลงในงบดุลของธนาคารซึง5 จะมีผลในปี นี 

2 กุมภาพันธ์ 2560

 ธนาคารกลางจีนปรับเพิ5มอัตราดอกเบี ยในการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการ
ให้ เงินกู้ระยะกลาง (Medium-term Lending Facility:MLF) +10 bps
จํานวน 2.5 แสนล้ านหยวน ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ยเงินกู้ 6 เดือน เพิ5มขึ น
เป็ น 2.95% ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้ 1 ปี เพิ5มขึ นเป็ น 3.10% ต่อปี
เนื5องจาก รัฐบาลจีนต้ องการลดความเสี5ยงในตลาดเงินและลดคาดการณ์
ของตลาดว่ า รั ฐ บาลจะผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น เพิ5 ม เติ ม อี ก ทัง
เศรษฐกิจจีนยังเติบโตได้ ดี การตัดสินใจขึ นดอกเบี ยดังกล่าวนับเป็ นการ
ส่ง สัญ ญาณด้ า นนโยบายการเงิ นที5 สํา คัญ ซึ5ง เป็ นไปได้ ว่ า รั ฐ บาลจี น
กลับมาให้ ความสําคัญในการควบคุมระดับหนี และการเก็งกํ าไรในตลาด
การเงิน รวมไปถึงความพยายามในการชะลอเงินทุนไหลออก
เศรษฐกิจไทย : รั ฐบาลยั งคงดําเนินงบประมาณขาดดุลเพือกระตุ้น
เศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจเดือน ธันวาคม 2559 ขยายตัวได้ ต่อเนื5อง ตามการใช้ จ่ายของ
รั ฐบาลทังรายจ่

า ยประจํ า และลงทุน อี กทังการส่

งออกสินค้ าที5 กลับมา
ขยายตัวและการท่องเที5ยวที5ฟืนตัวขึ นจากการยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ชัว5 คราวในบางประเทศ นอกจากนี การบริ โภคภาคเอกชนที5ปรับตัวขึ นจาก
ผลของมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายในช่วงปลายปี ในขณะที5การลงทุนยัง
อยู่ในระดับตํ5าและกระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ
 รัฐบาลเห็นชอบตังงบประมาณปี

2561 ขาดดุล 4.5 แสนล้ านบาท (คิด
เป็ นสัดส่วน 2.9% ของ GDP) เพิ5มขึ นจาก 3.9 แสนล้ านบาท (2.6% ของ
GDP) ในปี 2560 โดยคาดว่างบประมาณประจําปี 2561 จะเพิ5มขึ นเป็ น
2.9 ล้ านล้ านบาท เพิ5ม ขึน ราว 6% จากปี 2560 ที5 2.73 ล้ านล้ านบาท
และคาดว่าสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณทังหมดจะเพิ

5มขึ นเป็ น 23%
(จาก 22% ในปี 2560)
 คณะกรรมการร่ วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ประเมินความเสียหาย
เหตุก ารณ์ นํา ท่ว มภาคใต้ ไ ว้ ที5ป ระมาณ 1-1.5 หมื5 นล้ า นบาท หรื อราว
0.1% ของ GDP สะท้ อนว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจปี 2560 ยังมีค่อนข้ าง
จํากัด โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า รายจ่าย
ภาครั ฐเพื5 อซ่อมแซมระบบคมนาคม หลังเหตุการณ์ นํ าท่วมสิ นสุดลงจะ
ช่วยสนับสนุนการฟื น ตัวของเศรษฐกิจได้ เร็ วขึ น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที5 8 กุมภาพันธ์ 2559 คาด
ว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที5ระดับ 1.50% ไม่เปลี5ยนแปลง
 การรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2559 โดยสํ านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที5 20 กุมภาพันธ์ 2559 คาด
ว่าจะขยายตัว 3.1% (yoy) ชะลอลงเล็กน้ อยจากไตรมาส 3 ปี 2559 ที5
3.2% (yoy)
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนมกราคมเป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรั บตัวอยู่ในเกณฑ์ ดี มาปิ ดที
1,577.31 หรื อเพิมขึน$ 2.23% (34.37 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน$
ดังต่ อไปนี $
 รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ยุโรป
และจีน
 รฟม.อนุมัติดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันตก ภายใต้
วงเงินลงทุนใหม่ที5 90,271 ล้ านบาท
 ดัชนีราคาผู้ผลิตของจีนที5ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ น 5.5% ถื อเป็ นระดับสูงสุด
นับตังแต่
 เดือนกันยายน 2554
 ราคายางพาราปรั บ ตัว สูง ขึน จากความกัง วลทางด้ า นอุป ทานที5 ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากปั ญหานํ าท่วมในพื นที5ภาคใต้
 ครม.อนุมัตมิ าตรการยกเว้ นภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาสําหรับค่าใช้ จ่าย
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์และรถยนต์ที5ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัย
ภาคใต้
 ศาลฎี กาอังกฤษวินิจฉัยว่า Theresa May นายกรัฐมนตรี ไม่สามารถ
ประกาศใช้ ม าตรา 50 ของสนธิ ส ัญ ญาลิ สบอนเพื5 อ เริ5 ม กระบวนการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป โดยกระบวนการดังกล่าวจําเป็ นต้ องผ่าน
ความเห็นชอบของรัฐสภาอังกฤษเสียก่อน
 หุ้นกลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform สูงสุดตามการปรับตัวสูงขึ น
ของราคา Soft commodities ทัว5 โลก ส่วนหุ้นกลุม่ บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ปรับตัว Underperform สูงสุด หลังไม่มีการเปิ ดประมูลโครงสร้ างพื นฐาน
ใหม่ๆ
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกุมภาพันธ์
คาดว่า SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540 – 1,620 จุด มองตลาด
จะเริ5 มให้ ความสําคัญกับการลงทุนในกลุ่มหุ้นปั นผลมากขึน สําหรั บปั จจัยที5
ต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี 
 แนวโน้ มราคาสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ที5น่า จะปรั บ ตัว แข็ ง แกร่ ง ต่อไปตามการ
ปรับตัวสูงขึ นของดัชนี PMI ภาคการผลิตทัว5 โลก ซึง5 น่าจะส่งผลกระทบทํา
ให้ ระดับเงินเฟ้อ และ Bond yield ปรับตัวสูงขึ นในช่วงต่อไป
 กระบวนการร่ างกฎหมายและการลงมติของรั ฐสภาอังกฤษที5จะนํ าไปสู่
การประกาศใช้ มาตรา 50 ของสนธิสญ
ั ญาลิสบอน หลังจากที5ศาลฎีกา
ของอังกฤษวินิจฉัยว่าการประกาศใช้ มาตราดังกล่าวจะต้ องผ่านความ
เห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อน
 การประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิ นของไทย (กนง.) ในวันที5 8
กุมภาพันธ์ คาดว่ากนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี ยที5 1.5% ต่อไป
 ความเสี5ยงที5อุปสงค์ในประเทศจะชะลอตัวในช่วงไตรมาส 1/2560 จาก
การที5รัฐบาลพยายามเร่ งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จในช่วงปลายปี
2559 ที5ผ่านมา ทําให้ มีการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้ ก่อนล่วงหน้ า
แนะนํานํา$ หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)
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ตลาดตราสารหนี ไ$ ทยเดือนมกราคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี $
ปรั บตัวเพิมขึน$ เล็กน้ อย ซึง5 เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

As of 31 มกราคม 2560

3.50
3.25

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมกราคม
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ น 2.23% ในขณะที5 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ น 2.01%
 Sector ที5มี Performance ที5ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
ธุรกิจการเกษตร หมวดปิ โตรเคมี หมวดสื5อและสิ5งพิมพ์ หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื5 อ สาร หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ หมวดพลังงาน และหมวดวัสดุก่อสร้ าง
 สําหรับ Sector ที5มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ การรั บ เหมาก่ อสร้ าง หมวดการแพทย์ หมวดพาณิ ช ย์ หมวด
อาหารและเครื5 องดื5ม หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
2 กุมภาพันธ์ 2560
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 การประมูลพันธบัตรระยะยาวส่วนใหญ่มีผลประมูลออกมาไม่ดีเท่าที5ควร
โดยมียอดจองซื อ (Bid-Coverage) ค่อนข้ างตํ5า สะท้ อนถึงความต้ องการ
ลงทุนพันธบัตรที5ลดลงของนักลงทุนภายในและภายนอกประเทศ (-)

 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2560 ที5 มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ น ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที5กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที5ดีขึ น ซึง5
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้

 อย่างไรก็ตามด้ วยค่าเงินดอลลาร์ ที5อ่อนค่าลงเมื5อเทียบกับสกุลอื5น ส่งผล
ให้ มีแรงซื อของนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ ามาในตลาดตราสารหนี ไทย เป็ น
ผลให้ อตั ราผลตอบแทนยังคงเคลื5อนไหวทรงตัว แม้ ผลประมูลพันธบัตรใน
ตลาดแรกจะออกมาไม่น่าประทับใจมากนัก (+)

 หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐฯปรับเพิ5มขึ นจะเป็ น
แรงกดดันต่อ ราคาของกองทุนรวมฯให้ ป รั บ ตัว ลดลง เพื5 อ ให้ ส่ว นต่า ง
ระหว่างเงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield
Spread) อยู่ในระดับที5น่าสนใจ

แน วโ น้ ม ต ลา ดต ร าส าร หนี $ ภ าค รั ฐ เ ดื อ นกุ มภ า พั น ธ์ ( Slightly
Overweight)

กลยุ ทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน$ ฐานในเดือนกุมภาพันธ์ คือ เท่ ากั บ
ตลาด (Neutral)

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลมี แนวโน้ มปรั บตัวลดลงเมื5อเทียบกับ
ระดับสิ นเดือนมกราคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 
ปั จจัยภายนอกประเทศ ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการ
ออกนโยบายในด้ านต่างๆภายหลังการรับตําแหน่งประธานาธิบดีของ Donald
Trump, Risk Premium ระหว่างตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี ลดลง ซึง5 ถูก
สะท้ อนจาก ส่วนต่างระหว่าง Earning Gap และ Bond Yield นันแคบลง

ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที5รายงานมาระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์มีแนวโน้ มที5เห็นอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ5มสูงขึ น (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนกุมภาพันธ์ (Neutral)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่มากขึ นเมื5อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า เป็ นผลมา
จากผู้ออกตราสารต้ องการรี บ Secure ต้ นทุนทางการเงินก่อนที5อตั ราดอกเบี ย
ตลาดจะปรับสูงขึ นไปมากกว่านี , สภาพคล่องของการซื อขายหุ้นกู้เอกชนใน
ตลาดรองปรับตัวดีขึ นจากเดือนก่อนเป็ นผลจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 
ภาครัฐชะลอการปรับตัวเพิ5มขึ น ส่งผลให้ Credit Spread จะทรงตัวใกล้ เคียง
กับระดับสิ นเดือนมกราคม

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมกราคม ปรับตัว
สูงขึน ประมาณ 1.00% ปั จ จัยที5 สําคัญ ได้ แก่ การดํา เนินนโยบายของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯหลังการเข้ ารับตําแหน่ง การคาดการณ์การขึ นอัตรา
ดอกเบี ย ของ Fed ในช่วงเดือนมี นาคมสูงขึน ทําให้ อัตราผลตอบแทน
พัน ธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯปรั บ ตัว สูง ขึน ต่อ เนื5 อ ง รวมถึ ง ตัว เลข Dollar
Index ที5ปรับตัวขึ นถึงระดับสูงกว่า 100 จุด ส่งผลให้ ห้ นุ กลุ่ม Defensive
และ Yield-Played ถูกแรงเทขายกดดัน ในขณะที5กลุ่ม Financial ได้ รับ
ปั จจัยบวก
MSCI Index (USD)
MTD
North America

ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน$ ฐานในเดือนมกราคม
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที5จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)

 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื5อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย 0.44% ตํ5ากว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ที5ปรับตัวเพิ5มขึ น 2.23%

 สภาพคล่องที5อยู่ในระดับที5สงู จากอัตราดอกเบี ยระยะสันที
 5ยงั อยู่ในระดับ
ตํ5าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ /REITs และกองทุ นรวม
โครงสร้ างพืน$ ฐาน ในเดือนกุมภาพันธ์

 เศรษฐกิ จ ที5 เ ริ5 ม ฟื น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที5 พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)

 เ ดื อ นกุ ม ภา พั น ธ์ จะ เ ป็ นช่ ว ง จ่ าย เ งิ น ปั นผ ลข อง ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื นฐาน ซึง5 โดยเฉลี5ย
แล้ วเงินปั นผลจ่ายค่อนข้ างสูงเมื5อเทียบกับอัตราดอกเบี ยไทยที5ยงั ทรงตัว
อยู่ในระดับตํ5า โดยอัตราดอกเบี ยนโยบายปั จจุบนั ที5ร้อยละ 1.5 รวมถึง
แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทังของไทยและ

สหรัฐฯ สามารถทรงตัวอยู่ได้ ที5 2.75% และ 2.45% ตามลําดับ ทําให้ การ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื นฐานยังคงน่าสนใจ

 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)

2 กุมภาพันธ์ 2560

 ความเสี5ยงเกี5 ยวกับการขึ นอัตราดอกเบี ยระยะสันของ

Fed ต่อเนื5องในปี
2560-61 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง (-)
 การใช้ นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) ของ ประเทศต่างๆทัว5 โลกเพิ5มขึ น
(+)
 แนะนํานํ าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (Neutral) สําหรับทัง Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ในระดับปาน
กลาง แนวโน้ มของเงินเฟ้อมีสญ
ั ญาณที5เป็ นบวกมากขึ น ซึง5 ส่วนหนึง5 มา
จากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ที5ได้ ผ่านจุดตํ5าสุด ตราสารทุนทัว5 โลกมีความ
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เสี5 ย งในระยะสัน ที5 สํา คัญ ได้ แ ก่ การขึน อัตราดอกเบี ย ของ Fed และ
Valuation ที5 อ ยู่ใ นระดับ สูง อย่ า งไรก็ ตามในระยะยาวนโยบายของ
ประธานาธิ บดีคนใหม่ของสหรั ฐฯ ยังคงเน้ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จผ่า น
นโยบายการคลัง

ตลาดนํา$ มัน

ภาวะตลาดนํา$ มันเดือนตุลาคม
ภาวะราคานํา$ มันเดือนมกราคม


ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมกราคม




ภาวะตลาด REIT เดือนมกราคมทรงตัว โดย Dow Jones Global REIT
Index ปรับตัวลงเล็กน้ อย 1.0% ขณะที5 REIT Europe ปรับตัวลง 2.2% REIT Asia ปรับตัวขึ น 3.0 % และ REIT North America ปรับตัว
ลง 0.8%
ธนาคารกลางยุโ รปมี ม ติ คงอัต ราดอกเบี ย นโยบาย อัตราดอกเบี ย รี
ไฟแนนซ์ที5 0% อัตราดอกเบี ยเงินฝากที5ธนาคารพาณิชย์ฝากกับ ECB 0.4% อัตราดอกเบี ย เงิ นกู้ที5 0.25% และประกาศคงวงเงิ นเข้ า ซื อ
พันธบัตร

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนกุมภาพันธ์


แนะนําลงทุนเท่าตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ (Neutral) ตลาดตอบรับการ
คาดการณ์ ว่ า เดื อ นมี น าคม Fed มี โ อกาสขึ น ดอกเบี ย มากขึ น ไป
พอสมควรแล้ ว



ต่อ วัน ซึ5ง เป็ นระดับ ที5 ตํ5 า กว่ า ระดับ เป้ าหมายที5 ต กลงกั นว่ า จะลดลง
486,000 บาร์ เรลให้ ไปอยู่ที5ระดับ 10.058 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน






ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม



ภาวะสินค้ าโภคภัณฑ์เคลื5อนไหวทรงตัวในเดือนมกราคม ซึง5 S&P GSCI
-0.18% โดยสินทรัพย์ทองคําปรับตัวขึ นโดดเด่น เนื5องจากภาวะความไม่
แน่นอนในตลาดเงิน ท่ามกลาง นโยบายเศรษฐกิ จของโดนันท์ ทรั มป์
และ การดํ า เนิ น การออกจากสหภาพยุ โ รปของสหราชอาณาจั ก ร
(Brexit) มากกว่านี มี ปัจจัยหนุนจากช่วงเทศกาลตรุ ษจีน อย่างใดก็ ดี
ราคานํ ามันดิบในตลาดโลกปรับลดลงเล็กน้ อย ท่ามกลางการลดกํ าลัง
การผลิตของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ตามข้ อตกลง ทว่ายังมีบางที5
ที5มีการผลิตเพิ5มขึ น เช่น ลิเบียและสหรัฐฯ
เจเนท เยเลน ประธาน FED มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และ
ตัวเลขเงินเฟ้อเข้ าใกล้ เป้าหมายของธนาคารกลาง โดยเศรษฐกิจสหรัฐ
อาจร้ อนแรงเกิ นไปจากการดํา เนิ นนโยบายของทรั ม ป์ ในอนาคต ซึ5ง
ตลาดคาดว่า FED จะขึ นดอกเบี ยในระยะอันใกล้ นี 

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์


ความต้ องการสินค้ าโภคภัณฑ์ของโลกขณะที5ราคาสินค้ าปรับตัวขึ นจาก
ภาวะอุปทานอ่อนตัวด้ านตลาดนํ ามันให้ นํ าหนักต่อการลดกําลังการ
ผลิตของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC นอกจากนี ทบทวนรายละเอียด
ตัวเลขการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ที5จะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และการ
ประชุมติดตามผลตามข้ อตกลงลดกําลังการผลิตในวันที5 17 มีนาคม ให้
นํ าหนักเท่าตลาด (Neutral)

2 กุมภาพันธ์ 2560

ซาอุดิอาระเบี ยได้ ลดกํ าลังการผลิตลงมาตํ5ากว่าระดับ 10 ล้ านบาร์ เรล
ต่อ วัน ซึ5ง เป็ นระดับ ที5 ตํ5 า กว่ า ระดับ เป้ าหมายที5 ต กลงกั นว่ า จะลดลง
486,000 บาร์ เรลให้ ไปอยู่ที5ระดับ 10.058 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
แท่นขุดเจาะนํ ามันดิบสหรั ฐปรับตัวในเดือนมกราคม ตามรายงานของ
Baker Hughes มาที5 551 แท่น

แนวโน้ มตลาดนํา$ มันเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์



ราคานํ ามันดิบทัง WTI ยืนเหนือ 50 เหรี ยญต่อบาร์ เรล ในเดือนมกราคม
ท่ามกลางการลดกําลังการผลิตของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC โดยมี
ซาอุดิอาระเบี ยผู้ผลิตนํ า มันรายใหญ่ สุดของโลกลดกํ าลังการผลิตนํ า
ตลาด
ซาอุดิอาระเบียได้ ลดกํ าลังการผลิตลงมาตํ5ากว่าระดับ 10 ล้ านบาร์ เรล

ให้ นํา หนักเท่า ตลาด (Neutral) โดยตลาดนํ า มันให้ นํา หนัก ต่อ การลด
กํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC นอกจากนี ทบทวน
รายละเอี ย ดตัว เลขการผลิ ต ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที5 จ ะเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ และการประชุมติดตามผลตามข้ อตกลงลดกํ าลังการผลิตใน
วันที5 17 มีนาคม โดยรวมยังเชื5อว่าอุปทานนํ ามันโลกลดลง โดยปริ มาณ
นํ ามันที5ผลิตเพิ5มในสหรัฐจะได้ รับการชดเชยจากการลดกํ าลังการผลิต
ของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC คงเป้าหมายนํ ามันกลางปี ที5 55 และ
สิ น ปี ที5 60 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ บาร์ เ รล ตาม Median Bloomberg
Consensus สําหรับราคานํ ามันอ้ างอิง WTI

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะราคาทองคําเดือนมกราคม


ราคาทองคําปรับตัวขึ นในเดือนมกราคม โดย Spot GOLD มาที5บริ เวณ
เหนือ 1,200 เหรี ยญต่อออนซ์ ณ วันที5 24 มกราคมตามหน้ าเทศกาลปี
ใหม่ของชนชาวจีนเป็ นปั จจัยกระตุ้นอุปสงค์ทองคําช่วงต้ นปี มากกว่านี 
นโยบายของทรัมป์ที5ตลาดตีความว่ายังไม่ชดั เจนหนุนให้ ดอลลาร์ สหรัฐ
อ่อนค่า รวมทังประเด็

น Brexit ที5มีความเสี5ยงในวงจํากัดทําให้ ราคาทอง
คําตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป



ดอลลาร์ สหรั ฐอ่อนค่าเล็กน้ อย โดยดัชนี DXYปรั บตัวลงมาที5 100 จุด
หลังจากทรัมป์สาบานตนดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที5 45 ใน
วันที5 20 มกราคม และกล่าวว่าจะเริ5 มนโยบาย “America first” อย่างใด
ก็ดี ตลาดมองว่ารายละเอียดการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจยังมีความไม่
ชัด เจน ทํ า ให้ ด อลลาร์ ส หรั ฐ อ่ อ นค่ า เล็ ก น้ อ ย หนุ น ราคาสิ น ทรั พ ย์
ปลอดภัยในระยะสัน ทว่าแนวโน้ มดอลลาร์ ที5แข็งค่าในระยะกลางอาจ
เป็ นประเด็นกดดันราคาทองคําในระยะถัดไป



SPDR gold trust ถื อครองทองคํา ณ วันที5 23 มกราคม ทรงตัวที5
807.07 ตัน ทํ า ให้ มองว่ า ราคาทองคํ าที5 ป รั บ ตัวขึน มารอบนี ย ัง ไม่ มี
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เสถี ย รภาพ อย่า งใดก็ ดี เมื5 อเปรี ยบเที ยบกับ ช่วงเดียวกันของปี ที5แล้ ว
SPDR ยังคงถือครองทองคํามากกว่าปี ที5แล้ วที5อยู่ที5ระดับ 664 ตัน


แนวโน้ มอุ ป สงค์ ท องคํ า ในอิ น เดี ย ในระยะยาวมี ปั จจั ย หนุ น จาก
ประชากรอินเดียที5ขยายตัว โดยนักวิเคราะห์คาดที5 1.5 พันล้ านคนในปี
2573 และรายได้ ของคนชัน กลางมี แนวโน้ มเพิ5มขึน สําหรับปั จจัยใน
ระยะสัน มี ปั จ จัย หนุน จาก เงิ นเฟ้ อและการเปลี5 ย นแปลงของราคา
ทองคําเป็ นต้ น

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์


ให้ นํ าหนักทองคําเป็ นกลาง (Neutral) เดือนกุมภาพันธ์ ปั จจัยที5ควรจับ
ตา อาทิ 1) ความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์
2) การประชุม FOMC เดือนกุมภาพันธ์ ซึง5 มีโอกาสขึ นดอกเบี ยเพียงร้ อย
ละ 12.4

ตลาดตราสารหนีต$ ่ างประเทศ

 เดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 





ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐฯในเดือน มกราคม ออกมาค่อนข้ างดี
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) เดือนธันวาคม ยัง
กังวลเกี5 ยวกับความไม่แน่นอนของนโยบายการคลัง ซึง5 อาจกระทบต่อ
การขึน ดอกเบี ยของเฟดได้ เฟดเชื5 อว่าการขึน ดอกเบี ย อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปเหมาะสมแล้ ว แต่หากมีการใช้ นโยบายการคลังเชิงรุ กมากกว่า
คาดเฟดอาจจํ า เป็ นต้ อ งขึ น ดอกเบี ย เร็ ว ขึ น สํ า หรั บ การปรั บ เพิ5 ม
คาดการณ์ การขึ นดอกเบี ยของเฟด (Dot Plot) ในปี 2560 เป็ น 3 ครัง
(จาก 2 ครัง เมื5อ กันยายน 2559) เป็ นเพราะเฟดเห็นว่า ตลาดแรงงาน
สหรั ฐ ฯ เริ5 มตึง ตัว จึง ควรปรั บ ขึน ดอกเบี ย มากขึน นอกจากนี  เฟดได้
แสดงความกังวลต่อความเสี5ยงที5ดอลลาร์ อาจแข็งค่าขึ น แล้ วกดดันไม่ให้
เงินเฟ้อขยายตัวตามเป้าหมาย ถึงแม้ ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตดีและราคา
นํ ามันจะเพิ5มขึ นก็ ตาม ภายใต้ สถานการณ์ ดงั กล่าว ตลาดคาดว่า เฟด
จะขึ นดอกเบี ยในเดือนมิถนุ ายน (ความน่าจะเป็ นที5 72.6% )
ธนาคารกลางยุโรป (อี ซีบี) การประชุมนโยบายการเงินเดือนมกราคม
2560 โดยมี ม ติคงดอกเบี ย ไว้ ที5 -0.4% ตามที5 ตลาดคาด และคง
มาตรการเข้ าซื อสินทรัพย์ภายใต้ โปรแกรม QE ไว้ ที5 8 หมื5นล้ านยูโรจนถึง
เดือนมีนาคม แล้ วลดการซื อเหลือ 6 หมื5นล้ านต่อเดือนไปจนถึงเดือน
ธันวาคม 2560 ทังนี
  ประธานอีซีบี มองว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับตํ5า
และเน้ นนโยบายการเงินผ่อนคลายอยู่เพื5 อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จ และ
แสดงความกังวลต่อความไม่แน่นอนในการเมืองยุโรปที5จะมีการเลือกตัง
ผู้นําในหลายประเทศ ตลอดปี นี 

2 กุมภาพันธ์ 2560



การแถลงการณ์ ของทรั มป์ในการสาบานตนรั บตําแหน่ง ประธานาธิ บดี
สหรัฐ เน้ นไปที5นโยบาย “America First” เพื5อผลประโยชน์ของอเมริ กา
เป็ นหลัก ใช้ Executive order ปลดล็อคโครงการการสร้ างท่อขนส่งนํ ามัน
(ที5เคยถูกโอบาม่าสัง5 ระงับ) ยกเลิกข้ อตกลง TPP และทบทวนข้ อตกลง
การค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ นําไปสู่ การกี ดกันการค้ ามากขึ นโดยเฉพาะกับ
เม็กซิโก ได้ ออกคําสัง5 ไม่ให้ ผ้ ถู ื อหนังสือเดินทางของ 7 ประเทศ (อิรัก
อิ ห ร่ า น ซี เ รี ย ซู ดาน ลิ เ บี ย โซมาเลี ย เยเมน) เข้ า สหรั ฐ ขณะที5 ไ ม่ มี
รายละเอียดการเพิ5มนโยบายการคลัง และการผ่อนคลายกฏหมายเพื5 อ
สนับสนุนภาคธุรกิจ ทําให้ ตลาดตราสารหนี ไม่ได้ ตอบสนองมากนัก

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (ยิลด์) รั ฐบาลสหรั ฐ ปรั บขึน มาอยู่ที5ระดับ
2.48% และยิลด์ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี อยู่ที5 0.48% ณ 30
มกราคม 2560
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต$ ่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา$ หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐอยู่ทิศทางเพิ5มขึ น ตาม
การคาดการณ์ เศรษฐกิ จ และตลาดแรงงานที5 ปรั บดี ขึน และอัตราเงินเฟ้อที5
น่าจะสูงขึ น อย่างไรก็ตาม นโยบายการคลังของสหรัฐยังคงไม่มีความชัดเจน
เพิ5มเติมและอาจจะยังไม่สามารถทําได้ ทนั ที ทําให้ คาดว่าดอกเบี ย นโยบาย
ของธนาคารกลางสหรั ฐจะปรั บ ขึน อย่ างค่อ ยเป็ นค่อยไป จึงอาจเป็ นปั จจัย
จํ ากัดการปรั บขึน ของ yield พันธบัตรสหรั ฐ และ yield พันธบัตรรั ฐบาล
ประเทศอื5นๆ ที5ได้ รับอิทธิพลจากการปรับตัวของ yield พันธบัตรสหรัฐ
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให้ นํ า$ หนั ก การลงทุ น สํ า หรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เอกชน
คุ ณ ภาพดี (IG) ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง (underweight) และตลาดหุ้ น กู้
ผลตอบแทนสู ง (HY) เท่ ากั บดั ชนี อ้างอิง (Neutral) เนื5 อ งจากคาดว่ า
credit spread ของ IG ไม่สามารถชดเชยกับการปรับขึ นของ yield พันธบัตร
รัฐบาล ในขณะที5ห้ นุ กู้ HY ยังมี ส่วนเผื5อของ credit spread มากกว่าและ
ได้ รับปั จจัยหนุนจากการที5นกั ลงทุนและตลาดเข้ าถื อครองสินทรัพย์เสี5ยง แต่ก็
อาจจะได้ รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ นของ yield พันธบัตรรัฐบาล ได้
บ้ าง


ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์
 ค่าดัชนี ชี วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 102.21 ณ
วันที5 30/12/59 มาอยู่ที5 100.41 ณ วันที5 30/01/60 โดยในเดือนที5ผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 
 นา ย โ ดนั ล ด์ ทรั มป์ ไ ด้ เ ข้ า สา บ า นต น เ ป็ นป ระ ธ าน าธิ บ ดี
สหรั ฐอเมริ ก า ทังนี
 ช ่วงก่ อนหน้ าการสาบานตน นายโดนัลด์ ทรั มป์ ได้ มี
ความเห็ นต่อ ค่า เงิ นดอลลาร์ สรอ. ว่ า ค่า เงิ น แข็ ง ค่า เกิ น ไป ส่ง ผลเสี ย ต่ อ
เศรษฐกิจสหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากวันดังกล่าวได้ มีถ้อยแถลงของนาง
เจเนต เยลเลน ถึงเศรษฐกิจอเมริ กาที5มีความพร้ อมในการขึ นอัตราดอกเบี ย
สหรั ฐ อเมริ ก า แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม เนื5 อ งจากนายโดนัลด์ ทรั ม ป์ ยัง มิ ไ ด้ ใ ห้
รายละเอียดถึงนโยบายการคลังแน่ชดั แต่กลับมุ่งไปที5นโยบายกี ดกันการค้ า
ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง เนื5องจากนักลงทุนเกรงว่าจะส่งผล
กระทบทางด้ านลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
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 เจ้ าหน้ าทีอาวุโสของธนาคารกลางยุโรป กล่ าวว่ าธนาคารกลางยุโรป
อาจส่ งสัญญาณการเริ มทยอยปรั บลดการเข้ าซือ$ สินทรั พย์ โดยคาดว่า
การตัดสินใจประกาศนโยบายดังกล่า วจะต้ อ งอ้ า งอิง ข้ อ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในช่วงฤดูร้อน ทังนี
 อัตราเงินเฟ้อของกลุม่ ยูโรโซนปรับตัวสูงขึ นอย่าง
ต่อเนื5องภายหลังธนาคารกลางยุโรปใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
 ธนาคารกลางญีปุ่นคงนโยบายการเงิน โดยคงการเข้ าซื อสินทรั พย์ ที5
ระดับเดิม พร้ อมกับนโยบายการควบคุมเส้ นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลญี5ปนุ่ ทังนี
 มิได้ เปลี5ยนแปลงมุมมองของอัตราเงินเฟ้อแต่อย่างใด
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง$ แต่ 2 ม.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2560

จะยังคงเติบโตชะลอตัว ต่อเนื5อง โดยวางเป้าหมายอัตราการเติบโตอยู่ที5
ระดับ 6.5% ในปี 2560 จากระดับอัตราการเติบโตที5 6.7% ในปี 2559 ที5
ผ่า นมา ทัง นี น ายกรั ฐ มนตรี จี นประกาศว่ า จะความคุม ความเสี5 ย งใน
ตลาดเงินของจีนมากยิง5 ขึ น
 ธปท. คาดการณ์ ว่าปี 2560 นี $ การฟื $ นตัวของเศรษฐกิจ ไทยจะมี
ลักษณะทีกระจายตัวดีขนึ $ โดยการส่งออกสินค้ ามีแนวโน้ มฟื น ตัวดีกว่า
ปี ที5แล้ ว ตามการฟื น ตัวของเศรษฐกิจโลกทีห5 ลายสํานักเห็นคล้ ายกันว่าจะ
ขยายตัวดีขึ น ประกอบกับการลงทุนและการใช้ จ่ายของภาครัฐ ทังนี
 การ
เติบโตที5คาดว่าจะแผ่วลง มาจากการบริ โภคภาคเอกชนและการส่งออก
บริ การ และการท่องเทีย5 ว ทังนี
 ความเสี5ยงในปี 2560 จะมีมากกว่าปี ที5ผ่าน
มา โดยหลักมาจาก นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ, ความเสี5ยงการเมืองใน
ยุโรป และเศรษฐกิจจีนที5ชะลอตัว
 ค่ าเงินบาทในเดือน ม.ค. เคลือนไหวในทิศทางแข็งค่ าจาก ที5 35.84
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที5 30/12/59 มาอยู่ที5 35.21 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที5 30/01/60 โดยในเดือนที5ผ่านมาค่าเงินบาทได้ แข็งค่าตาม
ค่าเงินสกุลอื5นๆ ในภูมภิ าคเดียวกัน เนื5องจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า

ที5มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่า เงิ นกลุ่ม G-10 ในเดือ น มกราคม ค่า เงิ นกลุ่ม G-10 แข็ง ค่า เที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. ซึ5งเป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่ อนค่า เนื5 องจากนัก
ลงทุนผิดหวังกับการแถลงการณ์นโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.0513 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/12/59 มาอยู่
ที5 1.0692 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/01/60 ทังนี
 ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ นไปแตะ
ระดับ 1.07 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 116.87 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/12/59 มาอยู่
ที5 113.76 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/01/60 ทังนี
 ค่าเงินเยนอ่อนค่าสูงสุดที5
ระดับ 117.74 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าจาก 1.2336 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/12/59
มาอยู่ที5 1.2462 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/01/60 ทังนี
 ค่าเงินปอนด์แข็ง
ค่าสูงสุดที5ระดับ 1.26 ภายหลังข้ อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษดีกว่าคาด

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 ค่ าเงิน ดอลลาร์ สรอ. คาดว่ า ดัช นี ดอลลาร์ จ ะเคลื5 อ นไหวในช่ ว ง
99.50 – 102.00 โดยแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจ และการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐ
 ค่ าเงินยู โร คาดว่าจะเคลื5อนไหวในกรอบช่วง 1.03 - 1.08 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยเคลื5อนไหวตามค่าเงินดอลลาร์ สรอ. รวมถึงสภาวะ
การเมืองในทวีปยุโรปรวมถึงอังกฤษ ที5อาจก่ อให้ เกิดความผันผวนใน
ระยะสัน
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื5อนไหวในช่วง 112.00 - 116.00 เยนเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. ทังนี
 เคลื5อนไหวตามความผันผวนในตลาด
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่า จะเคลื5อ นไหวในกรอบ 1.22 - 1.27 ดอลลาร์
สรอ.ต่อปอนด์ ทังนี
 แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ และติดตาม
ความคืบหน้ าการเจรจา BREXIT
 ค่ าเงิ น บาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่ า ค่ า เงิ น บาทมี แ นวโน้ ม
เคลื5อนไหวในกรอบในช่วง 34.80 - 35.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

ที5มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 จีนรายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)ไตรมาสที 4 ดีกว่ า
ที ตลาดคาดการณ์ จากการใช้ จ่ า ยเพื5 อ การบริ โภคที5 เ ติ บ โตได้
ดี นายกรัฐมนตรี คาดการณ์ ว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560
2 กุมภาพันธ์ 2560
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แนะนํากองทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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 มกราคม 2560 : 3,697,289,906.01 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที'จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที'มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ'าเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง"
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
" 'าของการซื "อครัง" แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที' 31 มกราคม 2560 : 7,072,401,315.90 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที'จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที'มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ'าเสมออย่างน้ อย 3 ปี
ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง"
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
" 'าของการซื "อครัง" แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที' 31 มกราคม 2560 : 119,357,508.55บาท

2 กุมภาพันธ์ 2560
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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 ) ซึ5ง จัดทํ า ขึ น เพื5 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี5 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
อื5นใดที5ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เปลี5ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ได้ อ้างอิงจากแหล่งที5มาของข้ อมูลที5เชื5อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื5 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ ขึน อยู่กับ
ช่วงเวลาที5นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี เ ป็ นเพียงความเห็นเบื องต้ น
เท่านัน มิใช่คํามัน5 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 เกี5 ยวกับเอกสารฉบับ นี 
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง
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คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี5 ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื5 อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื5 อ นไขผลตอบแทน และความเสี5ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ5งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั5นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื5 อ ป้ องกั น ความเสี5 ย งที5 เ กี5 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี5ยนเงินตราที5อาจเกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี5 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี5 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
แลกเปลี5ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื5 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี5ยงของสัญญาซื อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที5 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 อมูลเพียงเท่าที5ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน



ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ที5บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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