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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ในไตรมาส 1 ปี 2560 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
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ในไตรมาสที! 1 ปี 2560 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที!ดีขึน เมื!อเทียบกับไตรมาสที! 4 ของปี 2559 โดยสินทรั พย์ เสี!ยงเช่ นตรา
สารทุนต่ างประเทศทัง กลุ่มประเทศที!พัฒนาแล้ ว (Developed Mareket) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) มีผลตอบแทนที!เป็ น
บวกระหว่ าง 5-15% หลังจากที!หลายสํานักวิจัย เช่ น IMF และ World Bank ปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ!มขึน ในขณะที!ธนาคารกลางสหรั ฐฯ
ส่ งสัญญาณการปรับขึน ดอกเบีย แบบค่ อยเป็ นค่ อยไปในจํานวนครัง ที!ต!าํ กว่ าที!ตลาดเคยคาดการณ์ ไว้ ก่อนการประชุมในเดือนมีนาคมที!ผ่าน
มา ขณะที!ราคานํา มันไม่ สามารถเคลื!อนไหวเกินระดับ 55 USD ต่ อบาร์ เรล ได้ โดยสหรัฐฯยังคงปรั บเพิ!มจํานวนแท่ นขุดเจาะนํา มันส่ งผลให้
การปฏิบัติตามข้ อตกลงเรื!องการลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปคไม่ มีผลมากนัก และทําให้ ราคาปรับตัวลงตํ!ากว่ า 50 USD ต่ อบาร์ เรล เป็ น
ครัง แรกในรอบ 3 เดือน
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Asset Classes
Emerging Market
Developed Market
SET Index
Global High Yield Bond
Global Inv Bond
Local Gov Bond
Local Corp Bond
Money Market
Global Gov Bond
REITs
Property Fund
Commodities

1Q/2017
Total Return
11.45%
6.38%
2.96%
2.33%
1.25%
0.97%
0.82%
0.30%
0.08%
-0.33%
-1.71%
-2.51%

ปิ ดไตรมาสหนึ!ง ปี 2560 สินทรั พย์ เสี!ยง ซึ!งได้ แก่ ตลาดหุ้นทั!วโลกให้
ผลตอบแทนบวก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Emerging Markets ตลาดคลายความ
กังวล เนื!องจากการขึน ดอกเบีย ของ Fed จะไม่ Aggressive นัก ส่ วนหุ้นกลุ่ม
ประเทศที!พัฒนาแล้ วที!มีผลตอบแทนเป็ นบวกในอัตราที!น้อยกว่ า หุ้นไทยมีการ
ปรั บขึน ในอัตราที!น้อยกว่ า เนื!องจากมีการปรั บประมาณการของกําไรบริ ษัทจด
ทะเบียนในปี 2560 ลง ภายหลังจากที!พบว่ าการทํากําไรของบริ ษัทจดทะเบียน ปี
2559 ที!ประกาศออกมาเต็มปี เพิ!มขึน น้ อยกว่ าที!คาดไว้
พันธบัตรรัฐบาลทั!วโลกมีความผันผวนตามทิศทางการขึน ดอกเบีย ของ
Fed ปิ ดไตรมาสผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรให้ ผลตอบแทนตํ!า ขณะที!
การลงทุนในตราสารหนีเ อกชนโดยเฉพาะ High Yield Bond ให้ ผลตอบแทนดีกว่ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานให้ ผลตอบแทนติดลบในไตรมาสที! 1 ปี 2560 เนื!องจาก
ตลาดกังวลในแนวโน้ มการขึน ดอกเบีย ของไทยในระยะยาว และมีการจัดตัง กองทุน REITs ใหม่ ในไตรมาสนีจ าํ นวนหลายกองทุน
เดือนเมษายนนีไ ม่ มีปัจจัยเด่ นชัดที!จะส่ งผลต่ อตลาดทัง เชิงบวกและเชิงลบอย่ างมีนัยสําคัญ
ดังนัน เราคาดว่ าสินทรัพย์ ต่างๆ
โดยเฉพาะตลาดหุ้นทัง กลุ่มประเทศที!พัฒนาแล้ ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จะเคลื!อนไหวใน
ลักษณะ Side way เนื!องจากตลาดปรับตัวเชิงบวกไปมากแล้ ว และตลาดรอดูผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ Trump
ว่ าจะดําเนินการได้ มากน้ อยเพียงไร และ ตลาดยังจับตาดูผลการเลือกตัง ประธานาธิบดีรอบแรกของฝรั! งเศสในเดือนนี 

7 เมษายน 2560
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนเมษายน ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ นทรั พ ย์ เ สี! ย งในเดื อนเมษายน มี แ นวโน้ ม เคลื! อ นไหว
Sideway เนื!องจากขาดปั จจัยบวกใหม่ ๆ ตลาดหุ้นทัง ในและต่ างประเทศ
มีโอกาสปรั บฐานลงหลังจาก Trump ล้ มเหลวในการนําเรื! องการแก้ ไข
กฏหมายเกี!ยวกับ Health Care เข้ าเสนอต่ อสภา ทําให้ นักลงทุนคาดว่ า
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที! ไ ด้
หาเสียงไว้ มีโอกาสสําเร็ จน้ อยลง
Thai Equity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนเมษายน SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540
– 1,590 จุด ท่ามกลางมูลค่าซื 5อขายที8คาดว่าจะเบาบางลง จากการเข้ าสู่
ช่วงหยุดยาว สําหรั บปั จจัยที8ต้องติดตาม ได้ แก่ ทิศทาง Fund Flow ที8
น่ า จะดี ขึ น5 หลัง การประชุ ม FOMC ผ่ า นพ้ น ไป, ความเชื8 อ มั8น ในตั ว
ประธานาธิ บดี Donald Trump ที8ลดลงจะทําให้ ตลาดคาดการณ์ ว่าการ
ผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษี ต่างๆ อาจมีความล่าช้ า, ประมาณการกําไร
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดยัง คงถูกปรั บลดลง ซึ8งทําให้ Valuation ของ
SET Index ยังคงอยู่ในระดับสูง, ติดตามทิศทางของดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตของประเทศสําคัญต่างๆ ทัว8 โลกว่าจะยังแข็งแกร่ งต่อไป, ติดตามการ
เลือกตังประธานาธิ
5
บดีฝรั8งเศสรอบแรกวันที8 23 เมษายน, การประกาศข่าว
ทีโอที คาดคัดเลือกคู่ค้าคลื8น 2300 MHz วันที8 12 เมษายน นี 5, เจรจา 1828 เมษายน และสรุปผล พฤษภาคม 2560 ทีโอที คาดเซ็นสัญญาพันธมิตร
คลื8น 2300 MHz ภายใน Q3/2560 และเปิ ดบริ การ Q4/2560
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 กองทุนอสังหาริ มทรั พย์ REIT และกองทุนโครงสร้ างพืน5 ฐานมีอัตราการ
จ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ที8ค่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5-6%
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯทรงตัวอยู่ในระดับ
2.40% และของไทยที8ทรงอยู่ตวั เฉลี8ยที8 2.73% ทําให้ การลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน5 ฐานยังคงมี
ความน่าสนใจ

Global Market
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Global Equity – ให้ นํา หนั กการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) สําหรั บ
Developed Market และ Emerging Market
 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด สํ า หรั บ ทั ง Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับ
ค่อนข้ างดี ตราสารทุนทัว8 โลกมีการปรับตัวขึ 5นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอัน
สัน5 อาจมีการพักฐานในระยะสัน5 ค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ รวมถึงการลงทุน
ในพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯมีโอกาสโอกาสให้ ผลตอบแทนดีขึน5 จากภาวะ
Oversold

Global Bond – ให้ นํ า หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อย (Sligthtly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัต รสหรั ฐ (yield) อยู่ทิศทางเพิ8มขึน5 ตาม
การคาดการณ์เศรษฐกิจ และตลาดแรงงานที8ปรับดีขึ 5นและอัตราเงินเฟ้อที8
น่ าจะสูง ขึน5 อย่ างไรก็ ต าม นโยบายการคลัง ของสหรั ฐ ยัง คงไม่ มี ค วาม
ชัดเจนเพิ8มเติมและอาจจะยังไม่สามารถทําได้ ทันที ทําให้ คาดว่าดอกเบีย5
นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐ จะปรั บ ขึ น5 อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
นอกจากนี 5 ความกังวลในการเลือกตัง5 ของ ฝรั8 งเศส อาจเป็ นปั จจัยจํ ากัด
การปรับขึน5 ของ yield พันธบัตรสหรั ฐ ดังนัน5 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้
นํ า5 หนัก ตํ8 า กว่ า ดัช นี อ้ า งอิ ง (Underweight) สํ า หรั บ ตลาดหุ้น กู้เ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG) ให้ นํ า5 หนั ก ตํ8 า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) ตํ8ากว่าดัชนีอ้างอิง
เล็กน้ อย (Slightly Underweight)
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ – ให้ นาํ  หนักลงทุนนํา หนักเท่ าตลาด (Neutral)



Thai Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดว่าปั จจัยต่างประเทศยังคงเป็ นปั จจัยหลักที8มีผลต่อการเคลื8อนไหวของ
ตลาดตราสารหนี ไ5 ทยระหว่ า งเดื อ น มี น าคม คาดว่ า การประกาศ
รายละเอียดทังหมดของนโยบายเศรษฐกิ
5
จภายใต้ รัฐบาล Trump จะส่งผล
ให้ ค่าเงินดอลลาร์ มีแนวโน้ มกลับมาแข็งค่าขึ 5นได้ ชั8วคราว แต่ตลาดยังคงมี
ความกัง วลกับ เสถี ยรภาพค่ าเงิ น ยูโรก่ อ นผลการเลื อ กตัง5 รอบแรกของ
ฝรั8งเศสจะออกมาในช่วงปลายเดือนเมษายน ทําให้ ความต้ องการถือครอง
สินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่

Underweight

การประชุม FOMC 14-15 เดือนมีนาคมที8ผ่านมาสร้ างความอ่อนไหวต่อ
สินค้ าโภคภัณฑ์ โดยสินค้ าโภคภัณฑ์ ปรั บตัวลงก่อนใกล้ ประชุม FOMC
เนื8องจากความกังวลต่อการขึ 5นดอกเบี 5ยของ FED และจํานวนครัง5 ในการ
ขึ 5นดอกเบี 5ย อย่างใดก็ดสี ินค้ าโภคภัณฑ์ผ่อนคลายความกังวลลงหลังผล
ประชุม FOMC ออกมาว่าการขึ 5นดอกเบี 5ยครัง5 ถัดไปมีโอกาสที8 FED จะขึ 5น
ดอกเบี 5ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

REIT – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)


นํ า5 หนักลงทุนเท่ าตลาด ปั จ จัยที8 ติ ด ตามคื อ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ของทรั ม ป์ มีค วามไม่ แน่ นอนซึ8ง ทําให้ นักลงทุนยัง วิต กต่ อนโยบาย Tax
Reform และ Infrastructure Spending ของ Trujmp จะยังเผชิญความ
ไม่ชดั เจนในทางปฏิบตั ิ
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี!ยง (Strategic Asset Allocation)
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Asset Class
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150.00
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Money Market

Conservative

10.00%
35.00%
15.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
5.00%
0.00%
5.00%
100.00%

Moderate

20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
7.50%
7.50%
10.00%
7.00%
5.00%
3.00%
100.00%

Aggressive

30.00%
10.00%
10.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
100.00%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ!งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 5.1%
Local Equity, 10.0%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.0%
Global Bond, 8.4%
Emerging Country Equity,
5.0%
Developed Country
Equity, 5.0%

Local Gov Bond
35.0%

Property Fund, 10.0%

Local Corp
Bond, 16.5%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

O/U
N

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

UW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

N

Total

Weight

10.0%
35.0%
16.5%
10.0%
5.0%
5.0%
8.4%
5.0%
0.0%
5.1%
100%

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

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังB แต่ต ้นปี
3 ปี
2017
ยอ้ นหลัง ย้อนหลัง ยอ้ นหลัง
ย้อนหลัง
0.11%
1.20%
1.71%
1.50%
8.96%
0.71
3.24
1.29
3.64
0.92
0.85%
1.19%
2.79%
1.53%
10.94%
-0.60% -0.76%
-1.48%
-0.76%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังB แต่ต ้นปี
3 ปี
2017
ยอ้ นหลัง ย้อนหลัง ยอ้ นหลัง
ย้อนหลัง
0.10%
1.19%
1.87%
1.47%
9.24%
0.66
3.18
1.40
3.54
0.95
0.83%
1.20%
2.89%
1.52%
10.74%
-0.59% -0.75%
-1.44%
-0.75%
-4.41%

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

Money Market
2.0%

Global Commodity
7.0%

Global
Bond
10.0%

Local Equity
20.0%

Local Gov Bo nd
20.0%

Emerging Country Equity
7.5%

Developed Country Equity
7.5%
Property Fund
10.0%

Local Corp Bond
11.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

N

20.0%
20.0%
11.0%
10.0%
7.5%
7.5%
10.0%
7.0%
5.0%
2.0%
100.0%

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

UW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

N

Total

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.09% 1.46%
2.48%
1.98%
9.98%
0.35
2.35
1.19
2.84
0.63
0.00% 1.45%
4.45%
2.03%
16.76%
-1.08% -1.30%
-2.30%
-1.30% -10.24%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.06% 1.43%
2.63%
1.94%
10.32%
0.26
2.30
1.25
2.77
0.65
1.28% 1.45%
4.61%
2.03%
16.55%
-1.06% -1.28%
-2.27%
-1.28%
-9.57%

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

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity, 10.0%
Global Bond, 10.0%

Local Equity,
30.0%

N

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Global Bond

Developed Country Equity,
10.0%

7 เมษายน 2560

N
UW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Local Gov Bond Money Market
10.0%
Total
Local Corp Bond, 10.0%

Property Fund, 5.0%

N

Local Gov Bond

Emerging Country Equity

Emerging Country Equity,
10.0%

O/U

N

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.23%
1.92%
3.96%
2.61%
11.60%
0.69
2.32
1.44
2.80
0.54
0.00%
1.93%
6.38%
2.70%
22.46%
-1.38% -1.65%
-2.97%
-1.65% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.21%
1.89%
4.15%
2.57%
11.94%
0.63
2.27
1.49
2.73
0.57
1.71%
1.93%
6.56%
2.68%
21.85%
-1.36% -1.63%
-2.94%
-1.63% -14.86%

Weight

30.0%
10.0%
10.0%
5.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
5.0%
0.0%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมีนาคม 2560
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ขึ น อั ต ราดอกเบี ย
นโยบายอี ก 25 bps ในขณะที!ร่างกฎหมายประกั นสุ ขภาพใหม่ ถูก
คัดค้ านจาก ส.ส. พรรครี พับลิกัน
 การประชุม FOMC วันที8 14-15 มี นาคม 2560 มีมติ 9 ต่อ 1 ปรั บขึน5
อัตราดอกเบี 5ย Fed Fund อีก 25 bps เป็ น 0.75-1.00% ต่อปี เนื8องจาก
ภาวะตลาดแรงงานแข็งแกร่ งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ
ปานกลาง ในขณะที8อตั ราเงินเฟ้อเพิ8มขึ 5นเข้ าใกล้ เป้าหมายระยะยาวของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที8 2.0% (yoy)
 Fed คงประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2560 ที8
2.1% (yoy) แต่ปรั บเพิ8มคาดการณ์ ปี 2561 เล็กน้ อยเป็ น 2.1% (yoy)
จากคาดการณ์ เดิม 2.0% (yoy) ในขณะที8 Fed คงคาดการณ์ อตั ราการ
ว่างงานปี 2560 และ 2561 ที8 4.5% ซึง8 การคาดการณ์ทงั 5 GDP และอัตรา
การว่างงานเป็ นระดับที8ดีกว่าระดับศักยภาพระยะยาวที8 Fed คาดไว้ ที8
1.8% (yoy) และ 4.7% (yoy) ตามลําดับ
 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื 5นฐานด้ านการใช้ จ่ายส่วนบุคคลที8ไม่รวมอาหารและ
พลังงาน Fed ปรับคาดการณ์ ปี 2560 เป็ น 1.9% (yoy) จากคาดการณ์
ครัง5 ก่อนที8 1.8% (yoy) และคงคาดการณ์ ปี 2561 ที8 2.0% (yoy) ซึง8 เป็ น
เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 Fed คงคาดการณ์ดอกเบี 5ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot)
โดยในปี 2560 จะปรั บขึ 5นดอกเบี 5ยอี ก 2 ครั ง5 ๆ ละ 25 bps เป็ น 1.251.50% ต่อปี และขึ 5นอีก 3 ครัง5 ๆ 25 bps ในปี 2561 เป็ น 2.00-2.25% ต่อ
ปี และปรับคาดการณ์ปี 2561 ขึ 5นเล็กน้ อยเป็ น 3.0% จาก 2.875% ต่อปี
 การพิจารณาร่ างกฎหมายประกันสุขภาพใหม่ American Health Care
Act (AHCA) ของประธานาธิบดี Donald Trump ที8จะนํามาใช้ แทน
Obamacare ถูกยกเลิก เนื8องจาก มีเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. พรรครี พบั ลิ
กันไม่เพียงพอ แม้ ว่าพรรครี พบั ลิกันจะครองเสียงข้ างมากในสภาผู้แทนฯ
จํ า นวน 237 เสี ย ง จากทัง5 หมด 430 เสี ย ง แต่มี ส.ส. ของพรรครวม
ประมาณ 31 คน ใช้ ชื8 อกลุ่ม Freedom Caucus คัดค้ า นกฎหมาย
ดังกล่าว เพราะ AHCA ทําให้ ใช้ งบประมาณในการอุดหนุนการประกัน
สุขภาพมากเกิ นไปและไม่สามารถลดภาระงบประมาณของภาครั ฐได้
ทังนี
5 5 การที8ไม่สามารถผ่านกฎหมายประกันสุขภาพใหม่ อาจบ่งชี 5ถึงความ
แตกแยกภายในพรรค และอาจมีผลต่อการผ่านแผนปฏิรูปภาษี และการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื 5นฐาน
เศรษฐกิจยู โรโซน : นโยบายการเงินยั งคงผ่ อนคลาย ภายใต้ ประเด็น
การเมืองของประเทศสมาชิก
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวันที8 9
มีนาคม 2560 ได้ แก่ คงการเข้ าซื 5อสินทรัพย์เป็ น 6 หมื8นล้ านยูโรต่อเดือน
นับแต่เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป (จากระดับปั จจุบนั ที8 8 หมื8นล้ านยู
โรต่อเดือน สิ 5นสุดเดือน มีนาคม 2560) และการคงมาตรการ QE จนถึง
สิ 5นปี 2560 อีกทังคงอั
5 ตราดอกเบี 5ยนโยบาย Main refinancing rate ที8
0.0% ต่อปี และอัตราดอกเบี 5ย Deposit facility rate ที8 -0.4% ต่อปี โดย
นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงไม่แสดงให้
เห็นว่าจะสามารถเร่ งตัวขึ 5นได้ อย่างยัง8 ยืนโดยที8ผ่านมาเงินเฟ้อได้ เร่ งตัวขึ 5น
7 เมษายน 2560

ตามราคานํ 5ามันที8ปรับสูงขึ 5นเป็ นหลัก ขณะที8เงินเฟ้อพื 5นฐาน (Core CPI)
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ8าและอัตราค่าจ้ างยังไม่ฟืน5 ตัวดีนกั ทําให้ ECB
คงนโยบายการเงินเดิมต่อไป
 ECB ประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิ จฟื 5นตัวดีขึน5 ต่อเนื8 อ ง และได้ ปรั บ
ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2560 เพิ8มขึ 5นเป็ น 1.8%
(yoy) จากคาดการณ์ เดิมที8 1.7% (yoy) และปรับเพิ8มอัตราเงินเฟ้อเป็ น
1.7% (yoy) จากคาดการณ์เดิม 1.3% (yoy)
 การเลื อ กตัง5 ทัว8 ไปของเนเธอร์ แ ลนด์ นัน5 พรรค People’s Party for
Freedom and Democracy (VVD) ซึง8 เป็ นพรรครัฐบาลได้ รับชัยชนะ
เหนือพรรค Party for Freedom (PVV) ที8เป็ นพรรคขวาจัด โดยพรรค
VVD ได้ ที8นงั8 ในสภา 33 ที8นงั8 จากทังหมด
5
150 ที8นงั8 ในสภาล่าง และพรรค
PVV ได้ 20 ที8นงั8 ส่งผลให้ พรรค VVD ของนายมาร์ ค รุ ตเต นายกรัฐมนตรี
คนปั จจุบนั กลายเป็ นพรรคการเมืองที8มีเสียงข้ างมากในสภาผู้แทนราษฎร
 การโต้ วาทีครัง5 แรกของผู้สมัครรับเลือกตังตํ
5 าแหน่งประธานาธิบดีฝรั8งเศส
นาย Emmanuel Macron ทําได้ ดีทีสดุ (29%) ขณะที8นาง Le Pen ได้
อันดับ 3 เท่ากับนาย Francois Fillon ที8 19% ส่วนอันดับสองเป็ นของ
นาย Jean-Luc Melenchon (20%) ทังนี
5 5 ผลสํารวจการเลือกตังรอบแรก
5
ล่า สุดชี ว5 ่ า นาย Macron ได้ รั บ ความนิ ย มเพิ8 ม ขึน5 ต่ อ เนื8 อ งอยู่ที8 26%
ใกล้ เคียงกับนาง Le Pen ที8มีความนิยมค่อนข้ างทรงตัวที8 26.5% ขณะที8
ความนิ ย มนาย Fillon ได้ ลดลงต่อ เนื8 อ งอยู่ที8 18 ส่ว นผลสํ า รวจการ
เลือกตังในรอบที
5
8 2 นาย Macron ยังนํานาง Le Pen ค่อนข้ างห่างที8
ประมาณ 60% ต่อ 40%
 นายกรั ฐ มนตรี อัง กฤษได้ ลงนามในหนัง สื อ แจ้ ง ความจํ า นงในการใช้
มาตราที8 50 เพื8อเริ8 มกระบวนการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่าง
เป็ นทางการ ซึ8 ง ขั น5 ตอนต่ อ ไป คณะกรรมธิ ก ารยุ โ รป (European
Commission) จะประชุมกันในวันที8 29 เมษายน 2560 เพื8อสรุ ปแนวทาง
และข้ อบังคับในการเจรจา โดยอังกฤษจะมีระยะเวลาเจรจา 2 ปี (ถึงสิ 5น
เดือน มี นาคม 2562) ในการเจรจาด้ า นการค้ า และข้ อตกลงต่างๆ กับ
สหภาพยุ โรป ก่ อ นที8 จ ะหมดสภาพการเป็ นสมาชิ ก สหภาพยุ โรปหลัง
จากนัน5
 ทังนี
5 5 นาย Michel Barnier หัวหน้ าผู้เจรจาของสหภาพยุโรปต้ องการให้ ได้
ข้ อ สรุ ป ในเดื อ น ตุลาคม 2561 เพื8 อ ให้ ทงั 5 สองฝ่ ายมี เ วลาทบทวนและ
อนุมตั ขิ ้ อตกลงให้ ได้ ภายในเดือน มีนาคม 2562 ทําให้ องั กฤษมีระยะเวลา
ในการเจรจาประมาณ 18 เดือนเท่านัน5 ซึ8งถื อว่าสันมาก
5
หากเทียบกับ
ระยะเวลาโดยเฉลี8ยในการเจรจาการค้ าเสรี ของประเทศทัว8 โลกที8 28 เดือน
และระยะเวลา 3 ปี ที8ประเทศกรี นแลนด์ใช้ ในการเจรจาเพื8อที8จะออกจาก
การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ในปี 2528
ญี!ปุ่น : เศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่ วงไตรมาส 4 ปี 2559 จากอุปสงค์ ใน
ประเทศ
 ธนาคารกลางญี8ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นในการประชุมวันที8 15-16 มีนาคม
2560 ดังนี 5 คงอัตราการเข้ าซื 5อสินทรัพย์ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี คงอัตรา
ดอกเบี ย5 นโยบายที8 -0.1% ต่อ ปี กั บ เงิ น สํ า รองของธนาคารพาณิ ช ย์
ส่ ว นเกิ น (Excess Reserves) บางส่ ว น และคงเป้ าหมายอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve Control) อายุ 10 ปี ไว้ ที8
0.0% ต่อปี
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 ธนาคารกลางญี8 ปนประเมิ
ุ่
นว่าเศรษฐกิจฟื น5 ตัวในระดับปานกลางและมี
แนวโน้ ม ฟื 5นตัวต่อ เนื8 องจากการดํ าเนิ นนโยบายการคลัง และนโยบาย
การเงิ นที8 ผ่อนคลาย อี กทัง5 เศรษฐกิ จโลกที8 ป รั บ ตัว ดี ขึน5 อย่ า งไรก็ ตาม
เศรษฐกิจญี8ปนยั
ุ่ งคงเผชิญความเสี8ยงจากภายในประเทศ และอัตราเงิน
เฟ้อยังอยู่ห่างไกลเป้าหมาย 2.0% (yoy) ของธนาคารกลางญี8 ปนุ่ ดังนัน5
นโยบายการเงิ นจึง ควรผ่ อนคลายต่อ เนื8 อ งเพื8 อ ให้ อัตราเงิ นเฟ้ อกลับ สู่
เป้าหมาย และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 อัตราเงินเฟ้อ ไม่รวมราคาอาหารสด (Core CPI) ของเดือน กุมภาพันธ์
2560 เพิ8มขึน5 เป็ น 0.2% (yoy) ซึ8ง เพิ8ม ขึน5 มากสุดตังแต่
5 ปี 2557 และ
เพิ8มขึ 5นจากเดือนก่อนที8 0.1% (yoy) เนื8องจากราคานํ 5ามันที8เพิ8มขึ 5นและ
ค่าเงินเยนที8อ่อนค่า ในขณะที8 อัตราเงินเฟ้อทัว8 ไปชะลอตัวมาที8 0.3%
(yoy) นอกจากนี 5 อัตราเงินเฟ้อ ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน (Corecore CPI) ชะลอตัวลงเป็ น 0.1% (yoy) ยังเป็ นระดับที8ห่างจากเป้าหมาย
ที8 2% (yoy)
เศรษฐกิ จจี น : รั ฐ บาลจี นลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี
2560 ในขณะที!ธนาคารกลางจีนปรั บขึน อัตราดอกเบีย ระยะสัน ในตลาด
เงินเป็ นครั ง ที! 2
 การประชุมประจําปี ของรัฐบาลจีน (National People’s Congress) ใน
วันที8 5 มีนาคม 2560 ได้ ตงเป
ั 5 ้ าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2560
ที8 6.5% (yoy) หรื อ มากกว่ า หากเป็ นไปได้ พร้ อมยื นยันที8จ ะดํ า เนิ น
นโยบายการคลังแบบ Proactive โดยมีเป้าหมายการขาดดุลการคลังที8
3% ของ GDP และจะดํ า เนิ นนโยบายการเงิ นอย่ า งระมัดระวัง เพื8 อ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 รัฐบาลจีนยังคงเดินหน้ าปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและการเงิน และ
ยังคงดําเนินนโยบายปฏิรูปด้ านอุปทานต่อเนื8องจากปี 2559 โดยตังเป
5 ้า
ว่าในปี 2560 รัฐบาลจะลดกํ าลังการผลิตส่วนเกินของเหล็กลง 50 ล้ าน
ตัน และลดกํ า ลัง การผลิ ตส่ ว นเกิ น ของถ่ า นหิ นลง 150 ล้ า นตัน และ
ภายในปี 2563 จะลดกํ าลังการผลิตส่วนเกินของเหล็กและถ่านหินลงให้
ได้ 150 ล้ านตันและ 1,000 ล้ านตัน ตามลําดับ
 รัฐบาลจีนตังเป
5 ้ าผ่อนคลายการควบคุมอัตราแลกเปลี8ยน รวมถึงการเปิ ด
ตลาดอัตราแลกเปลี8ยนให้ กว้ างและยื ดหยุ่นมากขึ 5นให้ เป้นไปตามกลไล
ตลาดเสรี มากขึ 5น และจะรักษาเสถียรภาพเงินหยวนในระบบการเงินโลก
 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับเพิ8มอัตราดอกเบี 5ย 10 bps ในการอัดฉี ด
สภาพคล่องผ่านตลาดเงิน (Open Market Operations) จํานวน 8 หมื8น
ล้ านหยวน โดยอัตราดอกเบี ย5 ซื อ5 คืนพันธบัตร (Reverse repo rate)
สําหรับการกู้ยืมระยะ 7 วัน, 14 วัน, และ 28 วัน ได้ เพิ8มขึ 5นเป็ น 2.45%,
2.6%, และ 2.75% ตามลําดับ นอกจากนี 5 PBOC ยังได้ ปรับเพิ8มอัตรา
ดอกเบี 5ยในการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการให้ เงินกู้ระยะกลาง (MediumTerm Lending Facility: MLF) จํานวน 3.03 แสนล้ านหยวน โดยอัตรา
ดอกเบี ย5 เงินกู้ระยะ 6 เดือน เพิ8มขึน5 เป็ น 3.05% จากเดิม 2.85% และ
อัตราดอกเบี 5ยเงินกู้ระยะ 1 ปี เพิ8มขึน5 เป็ น 3.20% จากเดิม 3.10% การ
ปรับเพิ8มอัตราดอกเบี 5ยครัง5 นี 5นับเป็ นครัง5 ที8 2 ในปี นี 5 หลังจากที8 PBOC ได้
ปรับขึ 5นครัง5 แรกปลายเดือนมกราคม 2560 ซึ8งอาจเป็ นการส่งสัญญาณ
จากธนาคารกลางจีนว่าได้ กลับมาให้ ความสําคัญกับการควบคุมระดับหนี 5
7 เมษายน 2560

การแก้ ปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ และการลดการเก็งกําไรใน
ตลาดการเงินอย่างจริ งจัง
เศรษฐกิ จ ไทย : คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอั ต ราดอกเบี ย
นโยบายไว้ ท! ี 1.5% ต่ อปี แต่ มีมุมมองที!ดีขึน ต่ อแนวโน้ มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวต่อเนื8อง จากภาคการส่งออก
สินค้ าที8ขยายตัวได้ ดี สอดคล้ องกับการส่งออกของภูมิภาคเอเซียที8ฟืน5 ตัว
ต่อ เนื8 อ ง นอกจากนี 5 การบริ โภคภาคเอกชนกลับ มาขยายตัว ในหมวด
สินค้ า คงทนจากการเปิ ดตัว รถยนต์ รุ่ นใหม่ อย่ า งไรก็ ตาม การใช้ จ่ า ย
ภาครัฐชะลอตัวลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงหลังจากที8เร่ งการ
ผลิตไปในช่วงก่อนหน้ า
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติ
เป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย 1.5% ต่อปี เนื8องจากภาวะการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับที8ผ่อนคลายและเอื 5อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้
ต่อเนื8 อ ง ภายใต้ ปัจ จัย เสี8 ยงอี กมากโดยเฉพาะจากต่า งประเทศ แม้ ว่ า
เศรษฐกิ จไทยจะมี แนวโน้ ม ที8ขยายตัว ได้ ดีขึน5 และดีก ว่า ที8ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยประเมินไว้ ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มทยอยสูงขึ 5น
 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ไทยปี 2560 เพิ8มขึ 5นเป็ น 3.4% (yoy) จากคาดการณ์เดิมในเดือนธันวาคม
2559 ที8 3.2% (yoy) เนื8องจากการส่งออกสินค้ าที8ฟืน5 ตัวชัดเจน และได้
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโตได้ ต่อเนื8องและมีอตั ราการ
ขยายตัว เพิ8มขึน5 เป็ น 3.6% (yoy) จากการใช้ จ่ ายในประเทศและการ
ส่งออกที8ฟืน5 ตัวต่อเนื8อง
 นอกจากนี 5 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรั บประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
ทัว8 ไปและอัตราเงินเฟ้อพื 5นฐานในปี 2560 และ 2561 ลดลงเป็ น 1.2%
(yoy) และ 0.7% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมในเดือนธันวาคม 2560 ที8
1.5% (yoy) และ 0.8% (yoy) ตามลําดับ เนื8องจากข้ อมูลจริ งและราคา
นํ 5ามันดิบที8ตํ8ากว่าประเมินครัง5 ก่อน แต่คาดว่าในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อ
ทัว8 ไปและอัตราเงินเฟ้อพื น5 ฐานจะปรับตัวเพิ8มขึ 5นเป็ น 1.9% (yoy) และ
1.0% (yoy) ตามลําดับ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก

 การเลื อ กตัง5 ประธานาธิ บ ดี ข องประเทศฝรั8 ง เศสรอบแรกในวัน ที8 23
เมษายน 2560 ที8คดั เลือกผู้สมัครให้ เหลือ 2 คน เพื8อไปชิงตําแหน่งกันใน
รอบที8 2 ในวั น ที8 7 พฤษภาคม 2560 ซึ8 ง ผลสํ า รวจความนิ ย มของ
ประชาชน พบว่า นาย Macron และ นาง Le Pen ได้ รับคะแนนนิยม
สูงสุด 2 อันดับแรก ด้ วยคะแนน 26% และ 25.5% ตามลําดับ (ผลการ
สํารวจของ Ifop-Fiducial ระหว่างวันที8 27-30 มีนาคม 2560)
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนมีนาคมเป็ นเดือนที!ตลาดหุ้นไทยปรั บตัวผันผวนเป็ นพิเศษ มาปิ ด
ที! 1,575.11 หรื อเพิ!มขึน 1.00% หรื อ 15.55 จุด โดยมีปัจจัยสําคัญที!
เกิดขึน ดังต่ อไปนี 
 ช่วงต้ นเดือนนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตราสารหนี 5ไทยอย่างมีนยั สําคัญ
หลังให้ นํ 5าหนักกับการปรับขึ 5นดอกเบี 5ย Fed Funds มากขึ 5น
 นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณกํ าไรบริ ษัทจดทะเบียนลดลงเล็กน้ อย โดย
การปรับลดส่วนใหญ่เกิดขึ 5นในกลุม่ ที8อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศ
 การปรับตัวลงของราคาหุ้น GL อย่างมีนยั สําคัญสร้ าง Sentiment เชิงลบ
ให้ กบั ตลาด รวมถึงทําให้ ห้ นุ PE สูงหลายบริ ษัทมีการปรับลงมา
 ECB ปรั บ ประมาณการ GDP และเงิ น เฟ้ อสูง ขึน5 จนทํ า ให้ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ 5น
 ผลการประชุม FOMC ที8ออกมาค่อนข้ าง dovish หลังค่ากลางของ Dot
plot ไม่ได้ ปรับขึ 5นจากรอบที8แล้ ว ทําให้ Bond yield และเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ลง
 ผลการเลือกตังเนเธอร์
5
แลนด์ปรากฏว่าพรรค PVV ซึง8 เป็ นฝ่ ายขวาจัดที8มี
แนวคิดออกจากยูโรโซนไม่ไ ด้ รั บชัย ชนะ ทํา ให้ ความกังวลต่อ ประเด็น
Nexit ลดลง
 หุ้นกลุ่มสื8อสารปรับตัว Outperform สูงสุดตามปั จจัยฤดูกาลในช่วงก่อน
ขึ น5 เครื8 อ งหมาย XD ส่ ว นหุ้น กลุ่ม บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ างปรั บ ตัว
Underperform สูง สุด หลัง การลงทุนภาครั ฐ หลายโครงการถูก เลื8 อ น
ออกไป
Sector Performance MTD
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมีนาคม
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรั บตัวสูงขึน5 2.1% ในขณะที8 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 5น 3.3%

 สําหรับ Sector ที8มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ การรั บ เหมาก่ อสร้ าง หมวดการแพทย์ หมวดพาณิ ช ย์ หมวด
อาหารและเครื8 องดื8ม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดพลังงาน
Sector Performance YTD
PETRO
ICT
CONMAT
BANK
AGRI
SET50
PROP
MEDIA
SET100
ETRON
SET
ENERG
TRANS
FOOD
COMM
HELTH
CONS

13.2%
10.5%
8.6%
8.3%
3.5%
3.3%
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนเมษายน
คาดว่า SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540 – 1,590 จุด ท่ามกลาง
มูลค่าซื อ5 ขายที8เบาบาง หลังเข้ าสู่ช่ว งหยุดยาว สําหรั บ ปั จจัย ที8ต้องติดตาม
อย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี 5
 ทิศทาง Fund Flow ที8น่าจะดีขึ 5นหลังการประชุม FOMC ผ่านพ้ นไปโดย
ไม่มี Negative surprise ซึง8 ทําให้ Bond yield และเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ไม่ปรับตัวสูงขึ 5นไปมากกว่านี 5ในระยะสัน5
 ความเชื8อมัน8 ในตัวประธานาธิบดี Donald Trump ที8ลดลงจะทําให้ ตลาด
คาดการณ์ ว่าการผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษี ต่างอาจมีความล่าช้ า จน
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่จะเป็ นผลดีต่อตลาดหุ้นเกิ ด
ใหม่
 ประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดยังคงถูกปรับลดลง ซึง8 ทําให้
Valuation ของ SET Index ยังคงอยู่ในระดับสูง
 ติดตามทิศทางของดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศสําคัญต่างๆ ทัว8
โลกว่าจะยังแข็งแกร่ งต่อไป
 ติดตามการเลือกตังประธานาธิ
5
บดีฝรั8งเศสรอบแรกวันที8 23 เมษายน ซึง8
ล่าสุดคะแนนนิยมของนางมารี น เลอ เปน ซึง8 เป็ นผู้สมัครฝ่ ายขวาจัดที8มี
จุดยืนในการนําฝรั8งเศสแยกตัวจากสหภาพยุโรป ยังคงใกล้ เคียงกับนาย
เอมมานูเอล มาครอง อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
 การประกาศข่าวทีโอที คาดคัดเลือกคู่ค้าคลื8น 2300 MHz ใน 12 เม.ย.,
เจรจา 18-28 เม.ย.และสรุ ป ผล พ.ค. 2560 ทีโอที คาดเซ็นสัญญา
พันธมิตรคลื8น 2300 MHz ภายใน Q3/2560 และเปิ ดบริ การ Q4/2560
แนะนํานํา หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

 Sector ที8มี Performance ที8ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื8อสาร หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร หมวดพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ หมวดสื8อและสิง8 พิมพ์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์

7 เมษายน 2560
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ตลาดตราสารหนีไ ทย
ตลาดตราสารหนีไ ทยเดือนมีนาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีไ ทย
โดยรวมเคลื!อนไหวทรงตัว ซึง8 เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 5

เริ8 มกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรื อEU (Brexit) ส่งผลให้
ความต้ อ งการถื อ ครองสิน ทรั พ ย์ ป ลอดภัย เพิ8 ม ขึน5 อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะกลางถึงยาวปรับลดลงในครึ8 งหลังของเดือน ทําให้
ภาพรวมตลอดเดือนมีนาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่
เคลื8อนไหวใกล้ เคียงกับระดับตอนสิ 5นเดือน (+)

3.50

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐเดือนเมษายน (Neutral)

3.25
3.00
2.75

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเคลื8อนไหวทรงตัวเมื8อเทียบ
กับระดับสิ 5นเดือนมีนาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 5
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 ถ้ อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที8ระบุว่าการปรับขึ 5น
อัตราดอกเบี 5ยเป็ นเรื8 องที8เหมาะสมหากเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวตามที8
FED คาดการณ์ ประกอบกับตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯเดือนกุมภาพันธ์
2560 ที8 ถู ก รายงานออกมาล้ วนแข็ ง แกร่ ง กว่ า ที8 ต ลาดคาดการณ์
เหตุการณ์ เหล่านี ส5 ่งผลให้ นักลงทุนในตลาดปรั บมุม มองถึ งโอกาสการ
ปรับขึ 5น Fed Fund Rate เกิดเร็ วขึ 5นกว่าเดิม ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ แข็ง
ค่า ขึ น5 นัก ลงทุนส่ ว นใหญ่ ล้ว นเทขายพัน ธบัตรรั ฐ บาลออกมาทั8ว โลก
ในช่วงครึ8งแรกของเดือนมีนาคม 2560 (-)
 วันที8 15 มีนาคม 2560 ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายจาก
ร้ อยละ 0.50 - 0.75 เป็ นร้ อยละ 0.75 - 1.00 โดยส่งสัญญาณปรั บขึน5
อย่า งค่อยเป็ นค่อยไปภายในปี นี อ5 ย่ างน้ อยอี ก 2 ครั ง5 หลังการปรั บขึน5
ดอกเบี ย5 นโยบายสหรั ฐฯปรากฎว่า มีการเทขายทํากํ าไรค่าเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ส่งผลให้ มี การอ่อ นค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ
ระยะยาวทยอยปรั บ ตัวลดลง ส่วนตราสารหนี ไ5 ทยได้ รับประโยชน์ จาก
ค่าเงินบาทที8แข็งเมื8อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ อันสะท้ อนจากธุรกรรมการ
ซื 5อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที8มีเพิ8มขึ 5นภายหลังการอ่อนค่าของดอลลาร์
ด้ ว ยเหตุนีอ5 ัตราผลตอบแทนตราสารหนี ร5 ะยะกลางถึง ยาวของไทยจึง
ปรับตัวลดลงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (+)
 สํ า นัก งานบริ หารหนี ส5 าธารณะ (PDMO) ประกาศอุป ทานพันธบัตร
รัฐบาลที8เปิ ดประมูลระหว่างไตรมาสหน้ า พบว่าพันธบัตรอายุคงเหลือ 10
ปี ให้ สทิ ธิแก่ PDMO สามารถออกปริ มาณเพิ8มเติมได้ อีก ร้ อยละ 10 ของ
วงเงิ นพันธบัตรที8 เ ปิ ดประมูลในแต่ละรอบ และ ให้ สิทธิ Greenshoes
จัดสรรแก่ผ้ ทู ี8ประมูลได้ อีกร้ อยละ 20 ของวงเงิน จากเหตุการณ์ นี 5ส่งผลให้
แนวโน้ มปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตังแต่
5 10 ปี เป็ นต้ นไปที8เปิ ด
ประมูลในไตรมาสหน้ ามีปริ มาณมากกว่าไตรมาสปั จจุบนั (-)
 รัฐบาลสหรัฐฯภายใต้ การบริ หารงานของนาย Donald Trump ประสบ
ปั ญหากับการแก้ กฎหมาย OBAMACARE ส่งผลให้ นักลงทุนในตลาด
ต่างกังวลว่าการผลักดันกฎหมายหรื อนโยบายต่างๆภายใต้ รัฐบาลชุดนี 5
อาจจะประสบความล้ มเหลวได้ ในอนาคต ด้ วยเหตุนี 5เงินดอลลาร์ จึงถูกเท
ขายอ่อนค่าต่อเนื8องลงไปอีกหลังจากทยอยอ่อนค่าลงมาระยะนึงหลังการ
ปรับขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายสหรัฐฯของ FED (+)
 ในช่วงครึ8 งหลังของเดือนมี นาคม ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐมี ทิศทางอ่อนค่า
ต่อเนื8องและมีปัจจัยสนับสนุนจากการที8นายกรัฐมนตรี องั กฤษประกาศ
7 เมษายน 2560

ปั จจัยภายนอกประเทศ ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการ
ประกาศนโยบายในด้ านต่างๆอย่างเป็ นทางการของ Donald Trump และ
ความผันผวนอันมาจากความกังวลสถานการณ์การเลือกตังของฝรั
5
8งเศส (N)
ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที8รายงานระหว่างเดือนมี
แนวโน้ มที8เห็นอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ8มสูงขึ 5น, ปริ มาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาล
ระยะกลางที8เปิ ดประมูลเพิ8มขึ 5นในระหว่างเดือนเมษายนค่อนข้ างเบาบางตาม
วันทําการที8คอ่ นข้ างน้ อย (N)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนเมษายน (Slightly Overweight)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่ที8เสนอขายระหว่างเดือนเมษายน ค่อนข้ าง
น้ อยตามจํ านวนวันทํ าการ ส่ว นสภาพคล่องของการซื อ5 ขายหุ้นกู้เอกชนใน
ตลาดรองปรับตัวดีขึ 5นจากเดือนก่อนเป็ นผลจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5
ภาครั ฐเคลื8อนไหวทรงตัว ส่งผลให้ Credit Spread จะแคบลงเมื8 อเทียบกับ
ระดับสิ 5นเดือนมีนาคม

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน ฐานในเดือนมีนาคม
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื8อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงเพียง -1.44% ในขณะที8ดชั นีตลาด
หลักทรัพย์ที8ปรับตัวเพิ8มขึ 5น 1%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ /REITs และกองทุ นรวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนเมษายน
 อัตราดอกเบี ย5 นโยบายปั จ จุบันที8 ร้ อยละ 1.50 รวมถึ ง แนวโน้ ม อัตรา
ผลตอบแทนในตราสารหนี 5ระยะสัน-ปานกลางยั
5
งคงอยู่ในระดับตํ8า การ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื 5นฐานยังคงน่าสนใจ
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2560 ที8 มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ น5 ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที8กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที8ดีขึ 5น ซึง8
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้
 หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐฯปรับเพิ8มขึ 5นจะเป็ น
แรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรับตัวลดลง เพื8อให้ ส่วนต่างระหว่าง
เงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Spread)
อยู่ในระดับที8น่าสนใจ
หน้ า 7
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กลยุ ทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุ นรวมโครงสร้ างพื น ฐานในเดื อนเมษายน คื อ เท่ ากั บ
ตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ณ วันที8 24 มีนาคม มีการ
ปรับตัวเพิ8มขึ 5น ร้ อยละ 0.7% ปั จจัยที8สําคัญในเดือนมีนาคม ได้ แก่ ความ
ล้ มเหลวของการโหวตยกเลิก American Healthcare สร้ างความวิตกกับ
ตลาด ทุนต่อนโยบายของทรัมป์ในอนาคต ผลประกอบการ 1Q60 ของ
สหรั ฐ ที8จะเริ8 ม ประกาศในเดือนเมษายน ผลสํ ารวจ Consensus จาก
Bloomberg คาด EPS growth โดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 ของ S&P
500 +14% YoY และ +2.2%QoQ และประธาน FED สาขาชิคาโกกล่าว
ว่า FED มีแนวโน้ มที8จะรอจนถึงการประชุมกํ าหนดนโยบายในวันที8 1314 มิถุนายน ในการตัดสินใจว่า FED จะปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยสหรัฐอีก
ครัง5 หรื อไม่ โดยดูความชัดเจนในแผนนโยบายการคลังของคณะผู้บริ หาร
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกอบการตัดสินใจด้ วย

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมีนาคม


ภาวะตลาด REIT เดือนมีนาคมเผชิญผลกระทบจากการขึ 5นดอกเบี 5ยของ
FED และตลาดขาดปั จจัยใหม่ โดย Dowjones Global Reit index
ปรับตัวลดลง -2.58% เนื8องจากตลาด REIT ใน North America ปรับตัว
ลง -3.59% ขณะที8 REIT Europe ปรับตัวขึ 5น 0.28%



ยอดขายบ้ านใหม่สหรั ฐ เดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัว 6.1% mom มาที8
ระดับ 592,000 หลังต่อปี มากกว่ าที8ตลาดคาด แม้ ว่า สหรั ฐรายงาน
Mortgage rate ที8สงู ขึ 5นก็ตาม โดยไม่ได้ คาดหวังว่าสภาพอากาศที8หนาว
น้ อยและอบอุ่นจะช่วยกระตุ้นยอดขายบ้ านในสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์



ประชุม FOMC เดือนมีนาคม FED มีมติขึ 5นดอกเบี 5ย 25 bps สู่กรอบ
0.75-1.00% ตามที8ตลาดคาดการณ์ ล่วงหน้ า โดย FED ยังคงตัวเลข
จํานวนการขึน5 ดอกเบี ย5 ปี นี 5อี ก 2 ครั ง5 และปี ถัดไป 3 ครัง5 หนุนช่วงเวลา
ดอกเบี 5ยขาขึ 5นในสหรัฐ

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนเมษายน
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นํ า5 หนัก ลงทุนเท่าตลาด การปรั บขึน5 ดอกเบี ย5 ของ FED อยู่บ นความ
คาดการณ์ของตลาด ทว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์มีความไม่
แน่ น อน หลั ง จากที8 ไ ม่ ส ามารถผลั ก ดั น ร่ างกฎหมาย American
Healthcare ให้ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรได้ ทําให้ นัก
ลงทุนยังวิตกต่อนโยบาย Tax Reform และ Infrastructure Spending
ของทรัมป์จะยังเผชิญความไม่ชดั เจน
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนเมษายน

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีนาคม

 ภาครัฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที8จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)



ภาวะสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนมีนาคมผันผวน โดยดัชนี S&P GSCI ปรับตัว
ลง -5% ท่ามกลางความไม่แ น่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ของทรัมป์ รวมทังธนาคารกลางสหรั
5
ฐปรับขึ 5นดอกเบี 5ยอี ก 25 bps ใน
การประชุม FOMC เดือนมีนาคม ขณะที8ตลาดนํ 5ามันมีความผันผวนต่อ
การวิตกกังวลของปั จจัยด้ านอุปทาน



ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) คงจํานวนการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยในปี นี 5ที8 3 ครัง5
และปี ถัดไปอีก 3 ครัง5 โดยข้ อมูลบน Fed Fund Rate ชี 5โอกาสว่า FED มี
โอกาสจะขึ 5นดอกเบี 5ยอีกสองครัง5 ในระหว่างครึ8งปี หลังของปี นี 5



ธนาคารกลางจี นประกาศขึน5 อัตราดอกเบี ย5 โครงการเงินกู้ระยะกลาง
(MLF) และอัตราดอกเบี ย5 ข้ อตกลงซื 5อพันธบัตรโดยมี สญ
ั ญาขายคื น
(reverse repo) 0.1% ซึง8 จะส่งผลให้ อตั ราดอกเบี 5ย MLF ถูกปรับขึ 5นมา
อยู่ที8ระดับ 3.05% และอัตราดอกเบี 5ย reverse repo ถูกปรับขึ 5นมาอยู่ที8
ระดับ 3.20% โดยการประกาศขึ 5นดอกเบี 5ยครัง5 นี 5มีขึ 5นไม่นานหลักงจาก
FED ประกาศขึ 5นดอกเบี 5ย 25 bps

 สภาพคล่องที8อยู่ในระดับที8สงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 8ยงั อยูใ่ นระดับ
ตํ8าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิจทีเ8 ริ8 มฟื น5 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศที8พฒ
ั นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี8ยงเกี8ยวกับการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยระยะสันของ
5
Fed ต่อเนื8องจากปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง5 (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว8 โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว8 โลกจากความนิยมใน Protectionism (-)
 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ ากั บ ตลาด (Neutral)
สํ า หรั บ
Developed Market และ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถ
เติบโตได้ ในระดับได้ ค่อนข้ างดี ตราสารทุนทัว8 โลกมี การปรับตัวขึน5 อย่าง
รวดเร็ วในระยะเวลาอันสัน5 อาจมีการพักฐานในระยะสัน5 ค่าเงินดอลล่าร์
สหรั ฐ ฯ รวมถึ ง การลงทุน ในพัน ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯมี โ อกาสได้ รั บ
ผลตอบแทนดีขึ 5น จากภาวะ Oversold
7 เมษายน 2560

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน
การประชุม FOMC 14-15 เดือนมีนาคมที8ผ่านมาสร้ างความอ่อนไหวต่อสินค้ า
โภคภัณฑ์ โดยสินค้ าโภคภัณฑ์ ปรั บตัวลงก่อนใกล้ ประชุม FOMC เนื8องจาก
ความกังวลต่อการขึ 5นดอกเบี ย5 ของ FED และจํ านวนครั ง5 ในการขึน5 ดอกเบี ย5
หน้ า 8
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อย่ า งใดก็ ดีสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ผ่อ นคลายความกัง วลลง หลัง จากผลประชุ ม
FOMC ออกมาว่าการขึ 5นดอกเบี 5ยครัง5 ถัดไปมีโอกาสที8 FED จะขึ 5นดอกเบี ย5
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป



ตลาดนํา มัน

ภาวะตลาดนํา มันเดือนตุลาคม
ภาวะราคานํา มันเดือนมีนาคม




ราคาผันผวนเดือนมี นาคม ท่ามกลางความกังวลในการปรั บลดกํ าลัง
การผลิตของ OPEC และปริ มาณนํ า5 มันดิบคงคลังสหรั ฐที8ทรงตัวใน
ระดับสูง โดยราคานํ 5ามันดิบ WTI อยู่ที8ระดับ 47.97 เหรี ยญสหรัฐฯต่อ
บาร์ เรล และ Brent อยู่ที8ระดับ 50.8 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์ เรล ในวันที8
24 มีนาคมที8ผ่านมา
จํานวนแท่นขุดเจาะนํ 5ามันดิบสหรัฐที8เปิ ดเผยโดย Baker Hughes ล่าสุด
มีจํานวนแท่นขุดเจาะอยูท่ ี8ระดับ 652 แท่น ณ วันที8 24 มีนาคม เป็ นการ
เพิ8มขึ 5นติดต่อกัน 10 สัปดาห์และเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
5 เดือนกันยายน
2558 โดยตลอดเดื อ นมี น าคมจํ า นวนแท่ น ขุ ด เจาะนํ า5 มัน ดิ บ สหรั ฐ
ปรับตัวเพิ8มขึ 5น 50 แท่นขุดเจาะ



นาย อัสซาม อัล-มาร์ ซูค รัฐมนตรี กระทรวงนํ 5ามันคูเวต เปิ ดเผยข้ อเสนอ
การขยายกรอบเวลาลดกํ าลังการผลิตคาดว่าจะได้ ข้อสรุ ปภายในเดือน
เมษายนนี 5 โดยต้ องได้ รับความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม OPEC และ NonOPEC



นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รั ฐ มนตรี กระทรวงพลัง งานรั สเซีย กล่า วว่ า
รัสเซียจะลดกํ าลังการผลิตนํ 5ามันให้ ได้ 3 แสนบาร์ เรลต่อวัน ภายในสิ 5น
เดือนเมษายนนี 5

แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนเมษายน


ระยะสันตลาดนํ
5
5ามันควรจับตา การประชุม OPEC และ Non-OPEC ที8
จะพิจารณาขยายเวลาลดกํ าลังการผลิตออกไปอีก 6 เดือนภายใน 1-2
เดือนนี 5 โดยมองกรอบ WTI ระหว่าง 47-54 เหรี ยญต่อบาร์ เรลในเดือน
เมษายน

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนมีนาคม


ราคาทองคํ า ตลอดเดื อ นมี น าคมเคลื8 อ นไหวแกว่ ง ในกรอบระหว่ า ง
1,190-1,260 เหรี ยญต่อออนซ์ โดย ณ วันที8 24 มี นาคม ราคา Spot
GOLD อยู่ที 1,243.13 เหรี ยญสหรัฐต่อออนซ์ บนช่วงเวลาขึ 5นดอกเบี 5ย
ของ FED ที8ค่อนข้ างผ่อนคลาย หลังจากผลประะชุม FOMC ในเดือน
มีนาคม FED มีมติขึ 5นดอกเบี 5ย 25 bps สู่ระดับ 0.75-1.00% และ FED
ยังทรงกรอบขึ 5นดอกเบี 5ยปี นี 5ที8 3 ครัง5 และ 3 ครัง5 ในปี หน้ า



Non-farm payrolls สหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ8มขึ 5น 2.35 แสน
ตําแหน่ง สูงกว่าที8 consensus คาดว่าจะขึ 5นมาอยู่ที8ระดับ 1.97 แสน
ตําแหน่ง ขณะที8อตั ราการว่างงานสหรัฐฯ ปรับลดลงสู่ระดับ 4.7% ตาม
การคาดการณ์ ทังนี
5 5 ตลาดแรงงานที8ขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์ หนุนให้
ภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐเป็ นบวก

7 เมษายน 2560

BOJ มีมติทรงมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงรุ ก และทรงเป้าหมายเงิน
เฟ้อกรอบ 2% โดยผลสํารวจพบว่า นักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่คาดว่า
BOJ จะส่งสัญญาณลดการใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยใช้ วิธี
ปรับขึ 5นเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี8 ปนุ่ (JGB) อายุ
10 ปี จากเป้าหมายปั จจุบันที8ตงไว้
ั 5 0 % ทว่า ยุกิโตชิ ฟุโนะ สมาชิ ก
คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายของ BOJ กล่า วว่ า BOJ จํ า เป็ นต้ อ ง
ดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จขนาดใหญ่ ต่อเนื8 องโดยถ้ อยแถลงนี 5
สวนทางกับการคาดการณ์ในตลาด

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนเมษายน


ให้ นํ 5าหนักทองคําเป็ นกลาง (Neutral) ประเด็นที8จบั ตาการเลือกตังรอบ
5
แรกในฝรั8 งเศส ณ วันที8 30 เมษายน และการเลือกตังรอบสองวั
5
นที8 7
พฤษภาคม ตลาดจับตาดูว่าพรรคใดมีแนวโน้ มจะชนะการเลือกตัง5 หาก
พรรคที8 นํ า โดย เลอเปง ชนะเลื อ กตัง5 อาจสร้ างความกั ง วลและเป็ น
catalyst ต่อทองคํา โดยเราให้ นํ 5าหนักในช่วง 1-2 เดือนจากนี 5

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ

 เดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี 5ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 5

 ในเดือ นมี นาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี มี การ
ปรับตัวขึ 5นสูงสุดถึง 2.62% ( ณ วันที8 13 มี.ค.) จากปั จจัยที8ตลาดคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะขึ 5นดอกเบี 5ยเร็ วกว่าที8คาดในเดือน มี.ค. และมี
แนวโน้ มว่าจะปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามภายหลัง
การประชุม เฟดมีมติขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย 25bps มาอยู่ที8 0.75%
- 1.00% พร้ อมส่งสัญญาณปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยอย่างค่อยๆ ปี นี 5 พร้ อม
ทังตลาดเริ
5
8 มกลับมามีความกังวลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐของ
ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่สามารถดําเนินการได้ ตามสัญญา จากล่าสุดที8
กฏหมายประกั นสุข ภาพไม่ ส ามารถผ่ า นความเห็ น ของสภา แม้ ว่ า
ภาพรวมรายงานตัว เลขสหรั ฐ ยัง คงออกมาดี โดยเฉพาะความเชื8 อมั8น
ผู้บริ โภคสหรัฐฯ ปรับขึ 5นมาอยู่ที8ระดับ 125.6 ซึง8 สูงสุดในรอบ 16 ปี และ
สมาชิกเฟดยังคงให้ ความเห็นว่า เฟดสามารถปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยได้ อีก
สองครั ง5 ในปี นี ต5 าม Dot Plot ของเฟด ส่ง ผลให้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี มี ก ารปรั บ ตัว ลดลงจากต้ นเดื อ นมาอยู่ที8
2.395% ณ วันที8 31 มี.ค. 2560
 ในการประชุมธนาคารกลางญี8ปนมี
ุ่ มติ คงดอกเบี 5ยนโยบายที8 -0.1% และ
เป้ าหมายอัตราดอกเบี ย5 10 ปี ที8 0% ด้ า นธนาคารกลางมี มุม มองว่ า
เศรษฐกิจญี8ปนยั
ุ่ งเติบโตอย่างค่อยๆต่อเนื8อง และธนาคารกลางอังกฤษมี
มติ คงอัตราดอกเบี ย5 นโยบาย ที8 0.25% และมองว่ าเศรษฐกิ จสหราช
อาณาจั ก รยัง แข็ ง แกรงอยู่ หลัง จาก Brexit ทัง5 นี 5 ตลาดมองว่ า จาก
หน้ า 9
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ขับเคลื8อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื8นๆ นอกเหนือจากนโยบายสุขภาพ
ของนายทรัมป์ ที8ตลาดให้ ความสําคัญในการลงทุน ภายหลังนายทรัมป์
ชนะการเลือกตัง5

นโยบายการเงิ นของธนาคารกลางหลัก ที8 สํา คัญ ของโลกมี ก ารดํ า เนิ น
นโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน 10 ปี ปรับขึ 5นอยู่ที8 0.33% ณ วันที8
31 มีนาคม 2560 จากความกังวลการเลือกตังในฝรั
5
8งเศสและการคาดว่า
ธนาคารกลางยูโรจะหยุดมาตรการ QE ในปี หน้ า นอกจากนี 5 credit
spread ยังคงทรงตัวจากที8มีการปรับขึ 5นอย่างมากในช่วงต้ นเดือน ส่งผล
เชิงลบต่อตลาดเครดิต

 อังกฤษได้ เริ! มดําเนินการเข้ าสู่ Article 50 โดยนางเทเรซา เมย์ ได้ เริ8 ม
ดําเนินการเจรจากับทางสหภาพยุโรป ถึงข้ อตกลงในการที8องั กฤษจะออก
จากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป เหตุการณ์ ข้างต้ นส่งผลให้ ค่าเงินยูโร
และค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศเดือนเมษายน

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 30 มี.ค. 2559 – 30 มี.ค. 2560



ตลาดพันธบัตรรั ฐบาลให้ นาํ  หนักตํ!ากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐอยู่ทิศทางเพิ8มขึน5
ตามการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที8เติบโต และตลาดแรงงานที8ปรับดีขึ 5น
และคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อที8นา่ จะสูงขึ 5น อย่างไรก็ตาม นโยบายการคลัง
ของสหรัฐยังคงไม่มีความชัดเจนเพิ8มเติมและอาจจะยังไม่สามารถทําได้
ทันทีซึ8งอาจสร้ างความผิดหวังให้ แ ก่ ตลาดได้ พร้ อมทัง5 ธนาคารกลาง
สหรัฐยังคงส่งสัญญาณการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป นอกจากนี 5 ความกังวลเลือ งตัง5 ในประเทศฝรั8 งเศส อาจเป็ นปั จจัย
จํากัดการปรับขึ 5นของ yield พันธบัตรสหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาล
ประเทศอื8นๆ
ที8มา MFC, Bloomberg

 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นํา หนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี (IG) ตํ!ากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight)
และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) ตํ!ากว่ ากับดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(slightly underweight) เนื8องจากคาดว่า credit spread ยังคงทรงตัว
จากที8มีการปรับขึ 5นอย่างมากในช่วงมีนาคม และจากปั จจัยความกังวลใน
นโยบายการคลัง สหรั ฐ และการเลื อ กตัง5 ในฝรั8 ง เศสรอบแรกในเดื อ น
เมษายน ส่งผลเชิงลบให้ credit spread ยังคงทรงตัวหรื อปรับตัวสูงขึ 5นได้
ในระยะสัน5


ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมีนาคม
 ค่าดัชนีชี 5วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 101.61 ณ
วันที8 28/02/60 มาอยู่ที8 100.13 ณ วันที8 30/03/60 โดยในเดือนที8ผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 5
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บขึน อัตราดอกเบีย นโยบายครั ง แรก ในปี
2560 ภายหลัง ช่ว งก่ อ นหน้ าที8 นัก ลงทุนส่ว นใหญ่ คาดการณ์ ว่ าการขึน5
อัตราดอกเบี ย5 ครั ง5 แรก จะเกิ ดขึน5 ในเดื อ นมิ ถุนายน แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม
ภายหลัง สมาชิ ก ธนาคารกลางได้ อ อกมาส่ง สัญ ญาณที8 ธ นาคารกลาง
พร้ อมจะขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ นกั ลงทุนคาดการณ์ว่า
ปี นี 5อาจมีการขึน5 อัตราดอกเบี ย5 4 ครัง5 (จากเดิมคาดการณ์ 3 ครัง5 ) ดัชนี
ดอลลาร์ สรอ. จึงแข็งค่าขึ 5นไปแตะระดับ 102.25 ภายหลังช่วงก่อนหน้ าที8
อ่อนค่า ลงไปแตะระดับ ตํ8า สุดที8 99.50 แต่อย่ างไรก็ ตาม ภายหลัง การ
ประชุมธนาคารกลาง ที8รายงาน Dot Plot ส่งสัญญาณที8จะขึน5 อัตรา
ดอกเบี 5ยทังหมดในปี
5
นี 5ที8 3 ครัง5 ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง
 นโยบายสุขภาพของนายทรั มป์ ไม่ ผ่านอนุมัติในที!ประชุม ส่งผลให้
ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลง เนื8องจากนักลงทุนกังวลถึงความสามารถในการ
7 เมษายน 2560

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน มีนาคม ค่าเงินกลุ่ม G-10 แข็งค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ซึง8 เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าภายหลังการ
ประชุม ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ โดยสกุลเงิ นที8 แ ข็ ง ค่า มากสุด ได้ แ ก่
ค่าเงินสวีดชิ โครน และค่าเงินยูโร
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.0589 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/02/60 มาอยู่
ที8 1.0735 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/03/60 ทังนี
5 5ค่าเงินยูโรได้ อ่อนค่า
เล็กน้ อยภายหลังอังกฤษเริ8 มเข้ าสูข่ นตอน
ั5
Article 50


ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 112.60 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/02/60 มา
อยู่ที8 111.21 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/03/60 ทังนี
5 ค5 ่าเงินเยนแข็ง
ค่าสูงสุดที8ระดับ 110.13 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.



ค่ าเงินปอนด์ เปลี8ยนแปลงเล็กน้ อย 1.2433 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
28/02/60 มาอยู่ที8 1.2437 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/03/60 ทังนี
5 5
ค่าเงินปอนด์แ ข็งค่าสูงสุดที8ร ะดับ 1.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ โดย
ค่าเงินปอนด์ได้ อ่อนค่าลงภายหลังอังกฤษเริ8 มเข้ าสูข่ นตอน
ั5
Article 50
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สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนที8ผา่ นมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื8อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินที8แข็งค่าที8สุดเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินอินเดียนรู ปี และค่าเงินเยน
 ธปท. คงอัตราดอกเบีย นโยบาย พร้ อมทังปรั
5 บประมาณการการเติบโต
ของ GDP จากการส่ง ออกที8 ปรั บตัวดีขึน5 โดยภายหลังธปท. คงอัตรา
ดอกเบี 5ย ค่าเงินบาทได้ แข็งค่าขึ 5นจากช่วงก่อนหน้ า โดยในเดือนที8ผ่านมา
มีกระแสเงินทุนจากต่างชาติเข้ ามาลงทุนทังในส่
5 วนของตลาดตราสารทุน
และตราสารหนี 5
 ค่ าเงินบาทในเดือนมีนาคม เคลื8อนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ที8 34.90
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที8 28/02/60 มาอยู่ที8 34.42 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที8 30/03/60 โดยในเดือนที8ผ่านมาค่าเงินบาทได้ อ่อนค่าสูงสุด
ที8 ร ะดับ 35.40 บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. ตามค่า เงิ น ในภูมิ ภ าคเดี ย วกั น
ในช่วงก่อนการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนเมษายน
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื8อนไหวในช่วง 99.0102.0 โดยขึน5 อยู่กับ ข้ อ มูลเศรษฐกิ จ สหรั ฐ รวมถึ ง ความคื บ หน้ า ของ
แผนการอนุมตั นิ โยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์
 ค่ าเงินยู โ ร คาดว่ า จะเคลื8 อ นไหวในกรอบช่ว ง 1.04 - 1.08 เที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยนักลงทุนคาดการณ์ ว่าธนาคารกลางยุโรปคงดําเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ปรั บลดปริ มาณการเข้ าซื 5อสินทรัพย์
บางส่วน
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื8อนไหวในช่วง 110-113 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยปั จจัยสําคัญ คือ มาตรการนโยบายการเงินและการคลังของ
ญี8ปนุ่
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื8อนไหวในกรอบ 1.20-1.25 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยต้ องติดตามความคืบหน้ าในการเจรจาข้ อตกลงกับสหภาพ
ยุโรป
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื8อนไหว
ในกรอบในช่วง 34.20–35.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ขึ 5นกับกระแสเงินทุน
ที8ไหลเข้ าตลาดตราสารทุนและตราสารหนี 5ไทย
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แนะนํากองทุนเดือนเมษายน 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่
เกิน 1 ปี ทีเสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 : 3,207,639,064.28 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี
ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 : 7,153,919,483.56 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่าง
น้ อย 3 ปี ย้อนหลัง
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 : 128,634,585.14 บาท
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ข้ อสงวนสิทธิ|




เอกสารนี เ5 ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ8ง จัดทํ า ขึ น5 เพื8 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี8 ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน5
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทําการ
อื8นใดที8ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 5เปลี8ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งที8มาของข้ อมูลที8เชื8อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื8 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี8ยนแปลงได้ ขึน5 อยู่กับ
ช่วงเวลาที8นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที8ปรากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพียงความเห็นเบื 5องต้ น
เท่านัน5 มิใช่คํามัน8 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง5 สิ น5 การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ5 ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี8 ยวกับเอกสารฉบับ นี 5
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที8โดยตรง
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คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี8 ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื8 อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื8 อ นไขผลตอบแทน และความเสี8ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ8งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั8นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื8 อ ป้ องกั น ความเสี8 ย งที8 เ กี8 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี8ยนเงินตราที8อาจเกิดขึ 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี8 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี8 ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
5
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั น5 จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี8ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี8ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื8อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี8ยงที8อาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื8 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี8ยงของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที8 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 นัน5
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที8ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน5



ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที8บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื 5อคืน
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