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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนพฤษภาคม ปี 2560
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คาดว่ าตลาดสินทรั พย์ เสียงในเดือนพฤษภาคม มีแนวโน้ มเคลือนไหว
Sideway เนืองจากขาดปั จจัยบวกใหม่ ๆ ตลาดหุ้นทัง0 ในและต่ างประเทศ
และตลาดอาจมีโอกาสปรั บฐานลงหลังจากผลประชุ ม Fed ระบุ ว่า มี
โอกาสขึน0 ดอกเบีย0 ในการประชุมครั ง0 ถัดไปในเดือนมิถุนายน
Thai Equity – ให้ นาํ 0 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนพฤษภาคม SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,530
– 1,600 จุด สําหรั บปั จจัยที4ต้องติดตาม ได้ แก่ ติดตามการเลือกตัง; ปธน.
ฝรั4งเศสรอบที4 2 ในวันที4 7 พฤษภาคมนี ; ซึง4 โพลล่าสุดบ่งชีว; ่านายเอมมานูเอล
มาครอง มีโอกาสสูงที4จะคว้ าชัยชนะเหนือ นางเมอรี น เลอ เปน ด้ วยสัดส่วน
คะแนนเสียง 63% ต่อ 37%, จับตาราคานํา; มันดิบที4ปรั บตัวลงมาบริ เวณ
กรอบล่าง 50 เหรี ยญฯต่อบาร์ เรล หลังนักลงทุนบางส่วนเริ4 มกังวลต่อประเด็น
การขยายระยะเวลาการลดกํ าลัง การผลิ ต อย่ างไรก็ ดี หากท้ ายที4 สุด ในที4
ประชุมกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC มีมติลดกําลังการผลิตเพิ4มเติมในการ
ประชุมวันที4 25 พฤษภาคมนี ; คาดว่าราคานํ ;ามันน่าจะเริ4 มปรับตัวรี บาวด์ขึ ;น,
ติดตามการรายงานตัวเลขภาคการผลิตทั4วโลกประจํ าเดือนเมษายน ซึ4งถ้ า
หากออกมาแข็งแกร่ งต่อเนื4อง น่าจะทําให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ยืนได้ อย่าง
แข็งแกร่ งต่อไป, คาดการณ์ที4ประชุม ธ.กลางสหรัฐ ในวันที4 2-3 พฤษภาคม
และที4 ป ระชุม กนง. ในวันที4 24 พฤษภาคม จะไม่มี การเปลี4 ยนแปลงเชิ ง
นโยบายแต่อย่างใด
Property Fund – ให้ นาํ 0 หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 กองทุน อสัง หาริ ม ทรั พย์ REIT และกองทุน โครงสร้ างพื น; ฐานมี อัต ราการ
จ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ที4ค่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5-6%
นอกจากนี ;เดือนพฤษภาคม เป็ นช่วงขึ ;น XD ของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
REIT ซึง4 น่าจะช่วยจํากัด downside ในระยะสันได้
;

Thai Bond – ให้ นํา0 หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าปั จจัยต่างประเทศโดยเฉพาะ ผลการเลือกตังประธาธิ
;
บดีฝรั4งเศสรอบ
ที4 2, รายละเอียดของแผนปฏิรูปภาษี สหรัฐฯภายใต้ รัฐบาลชุดปั จจุบนั รวมถึง
ปั จจัยภายในประเทศ เช่น รายละเอียดของการทํา Bond Switching ที4จะ
เกิ ด ขึ น; มี ผ ลต่ อ การเคลื4 อ นไหวของตลาดตราสารหนี ไ; ทยระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม คาดบรรยากาศการลงทุนดีขึน; หาก Macron ชนะเลือกตัง; และ
รัฐบาลสหรัฐฯสามารถเผยรายละเอียดทังหมดของแผนปฏิ
;
รูปภาษี ได้
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Global Equity – ให้ นํา0 หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บทัง0
Developed Market และ Emerging Market
 แนะนํานํา0 หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บทัง0 Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้
ค่อนข้ างดี Developed Market มีการพักฐาน ผลกําไรที4ออกมาค่อนข้ างดีใน
สหรัฐฯส่งผลให้ Valuation ลดลง รวมถึงความกังวลที4ลดลงในยุโรปต่อการ
เลือกตังฝรั
; 4งเศส ในขณะที4ตลาด EM ปรับตัวขึ ;นค่อนข้ างเยอะ อาจมีการพัก
ฐานในระยะสัน; และ Fed มีโอกาสขึน; ดอกเบี ย; ในรอบการประชุมเดื อ น
มิถนุ ายน แต่จํานวนครัง; ทีข4 ึ ;นในระยะเวลาที4เหลือของปี เป็ นสองครัง; เช่นเดิม

Global Bond – ให้ นาํ 0 หนักลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะแกว่งในกรอบ แม้
ตลาดจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ ;นดอกเบี ;ยนโยบายครัง; ที4
สองในการประชุมเดือน มิ.ย. แต่ ณ ปั จจุบนั เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐยังคงไม่สะท้ อนมากนัก เนื4องจากตลาดมีความกังวลต่อนโยบาย
การคลังของสหรัฐที4ไม่มีความชัดเจนเพิ4มขึ ;นซึ4งอาจสร้ างความผิดหวังให้ แก่
ตลาดได้ และการเลื อ งตัง; รอบสองในประเทศฝรั4 ง เศส รวมทัง; ข้ อ พิ พาท
ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรั ฐ อาจเป็ นปั จจัยจํ ากัดการปรั บขึน; ของ yield
พันธบัตรสหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศอื4นๆ สําหรับ เครดิต ให้
นํา; หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ากับดัชนี (Neutral) คาดว่า credit spread จะทรงตัว
หรื อ ปรั บ ตัว แคบลงได้ จากปั จจั ย หนุน ของกระแสเงิ น ทุน ที4 ยั ง คงเข้ าหา
สินทรัพย์เสี4ยง อย่างไรก็ตามตลาดเครดิตอาจผันผวนหากมีความกังวลและ
เทขายสินทรัพย์เสี4ยงได้ ในระยะสัน;
Commodity – ให้ นาํ 0 หนักลงทุนนํา0 หนักเท่ าตลาด (Neutral)

 ราคานํ ;ามันมีโอกาสเคลื4อนไหวผันผวนตามการคาดการณ์ผลการประชุมเรื4 อง
การคงกํ า ลัง การผลิ ต ในการประชุ ม ปลายเดื อ นพฤษภาคม รวมถึ ง ราคา
ทองคําได้ รับผลกระทบจากแนวโน้ มการขึน; ดอกเบีย; ของ Fed ในรอบการ
ประชุมเดือนมิถนุ ายน
REIT – ให้ นาํ 0 หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ให้ นํา; หนักลงทุนน้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ กน้ อ ย ตลาดกลับ มากัง วลเรื4 อ งการขึ น;
ดอกเบี ;ยของ Fed ว่าจะเกิดขึ ;นในการประชุมครัง; ถัดไปรอบเดือนมิถนุ ายน
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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10.0%
33.0%
15.0%
10.0%
6.0%
5.0%
10.0%
5.0%
0.0%
6.0%
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
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.29%
0.69%
2.54
2.12
0.39%
1.18%
-0.42% -0.76%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
1.60%
1.50%
1.53
2.93
3.12%
1.86%
-1.15%
-0.76%

3 ปี
ย้อนหลัง
7.81%
0.81
11.30%
-5.04%

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.29%
0.67%
2.56
2.07
0.37%
1.15%
-0.42% -0.75%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
1.74%
1.48%
1.64
2.86
3.22%
1.85%
-1.12%
-0.75%

3 ปี
ย้อนหลัง
8.08%
0.84
11.09%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Total

Weight

20.0%
18.0%
10.0%
10.0%
8.5%
7.5%
10.0%
7.0%
4.5%
4.5%
100.0%

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
0.48% 1.00%
2.78%
2.11%
8.46%
2.74
1.85
1.66
2.49
0.54
0.00% 1.92%
5.05%
2.62%
17.44%
-0.61% -1.30%
-1.67%
-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
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.50% 0.97%
2.96%
2.08%
8.74%
2.85
1.82
1.75
2.45
0.56
0.64% 1.88%
5.21%
2.61%
17.22%
-0.61% -1.28%
-1.64%
-1.28%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Tactical Asset Allocation
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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
ยอ้ นหลัง
0.75%
1.40%
4.32%
2.95%
9.97%
3.15
1.94
1.92
2.59
0.47
0.00%
2.59%
7.24%
3.52%
23.45%
-0.79% -1.65%
-2.24%
-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
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ยอ้ นหลัง
0.77%
1.37%
4.54%
2.92%
10.33%
3.22
1.91
1.99
2.54
0.50
0.86%
2.55%
7.43%
3.52%
22.85%
-0.79% -1.63%
-2.21%
-1.63%
-14.86%

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
5.0%
11.0%
10.0%
10.0%
10.0%
4.5%
0.5%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนเมษายน 2560



เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : Fed จะขึน0 ดอกเบีย0 อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ในขณะที
รั ฐบาลประกาศร่ างปฏิรูปภาษีซ งึ ต้ องผ่ านความเห็นขอบของสภาฯ

ยกเลิกภาษี จากการลงทุน (Net investment tax) เช่น หุ้นและ
กองทุน ซึง4 เก็บเพิ4มเติมเฉพาะผู้มีรายได้



ยกเลิกภาษี มรดก (Estate tax)

 เศรษฐกิ จไตรมาส 1 ปี 2560 ชะลอตัวมาที4 0.7% (qoq,saar) เมื4 อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ าที4ขยายตัว 2.1% (qoq,saar) เนื4องจาก
การชะลอตัวลงของการบริ โภคภาคเอกชน การใข้ จ่ายของรัฐบาล และ
การลดลงของสินค้ าคงคลัง ส่วนหนึง4 เป็ นผลจากสภาพอากาศที4หนาวเย็น
อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกเร่ งตัวขึ ;น แต่ไม่อาจ
ชดเชยต่อการลดลงของ 3 กิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น
 รายงานการประชุม FOMC วันที4 14-15 มีนาคม 2560 ระบุถึงมุมมอง
เศรษฐกิ จที4ดีขึ ;น โดยคณะกรรมการมี ความเห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมี
ความแข็งแกร่ ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวดีปานกลาง ซึง4
เศรษฐกิ จมี ความเสี4ยงที4จะขยายตัวได้ ดีดีกว่าที4คณะกรรมการคาดไว้ ที4
2.1% (yoy) ในปี นี ; จากการดํ า เนิ น นโยบายการคลัง ของรั ฐ บาล
นอกจากนี ; ในรายงานยังระบุว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า
ควรขึ ;นอัตราดอกเบี ;ย Fed Fund อย่างค่อยเป็ นค่อยไปหากเศรษฐกิจฟื น;
ตัว ขึ น; ตามที4 ค าดการณ์ ไ ว้ และควรเริ4 ม เปลี4 ย นนโยบายการซื อ; กลับ
(Reinvestment) ของสินทรัพย์ในงบดุลของธนาคารกลางภายในปี นี ; ซึง4
ตอนนี ; Fed ยังคงซื ;อสินทรัพย์ซื ;อกลับสินทรัพย์ที4ทยอยหมดอายุลง เพื4อ
คงมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุลให้ คงที4 ทังนี
; ; คณะกรรมการได้ มีการหารื อกัน
ว่า Fed ควรค่อย ๆ ลดการซื ;อกลับ (Reinvestment) หรื อควรหยุดการซื ;อ
กลับทังหมดในทั
;
นที ซึง4 การค่อย ๆ ลดการซื ;อกลับจะช่วยให้ ตลาดการเงิน
ผันผวนน้ อยกว่าการที4จะหยุดการเข้ าซื ;อทันที แต่การหยุดการเข้ าซื ;อทันที
จะง่ายต่อการสื4อสารกับตลาดและจะช่วยให้ งบดุลกลับสูส่ ภาพปกติได้ เร็ ว
อย่างไรก็ตาม หากจะเริ4 มเปลี4ยนนโยบายการซื ;อกลับควรที4จะต้ องสื4อสาร
กับ ตลาดก่ อ นที4จ ะดํา เนินการจริ ง และควรดํ าเนิ นการทัง; MBS และ
พันธบัตรรัฐบาล
 ที ม เศรษฐกิ จ ของทํ า เนี ย บขาวเปิ ดเผยร่ า งปฏิ รู ป ภาษี แต่ ยั ง ไม่ มี
รายละเอียดเพิ4มเติมจากที4หาเสียงไว้ ดังนี ;
ภาษี นิตบิ คุ คล




การปรั บ ลดภาษี เ งิ นได้ นิติบุคคลลงสู่ร ะดับ 15% จากปั จ จุบัน
ระดับ 35% อีกทังจะมี
; การปรับลดภาษี เงินได้ ของธุรกิจขนาดย่อม
ซึง4 รวมถึงรายได้ ส่วนบุคคลของ เจ้ าของธุรกิจ สู่ระดับ 15% จาก
ปั จจุบนั ที4ระดับ 39.6%
ให้ เก็บภาษี อตั ราพิเศษครัง; เดียว สําหรับบริ ษัทที4นํากํ าไรที4เกิดขึ ;น
นอกประเทศกลับเข้ ามาในประเทศ (Repatriation Tax) ทังนี
; ;อัตรา
ภาษี สว่ นนี ;อยู่ระหว่างการหารื อกับ สส. และ สว.

เศรษฐกิ จ ยู โรโซน : ความไม่ แน่ นอนด้ านการเมืองในยุ โ รปเริ มดี ขึ น0
หลังจากการเลือกตัง0 ประธานาธิบดีฝรั งเศลรอบแรกสิน0 สุดลง ในขณะที
เครื องชีภ0 าวะเศรษฐกิจยังปรั บตัวดีขนึ 0 ต่ อเนือง และธนาคารกลางยุโรป
คงนโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 นางเทเรซา เมย์ นายกรั ฐ มนตรี อัง กฤษประกาศยุบ สภาและจัดการ
เลือกตังก่
; อนกําหนดในวันที4 8 มิถนุ ายน 2560 เพื4อความมัน4 คงและความ
มี เ สถี ยรภาพในการบริ หาร ทัง; นี ; หากผลออกมาตามความคาดหมาย
สามารถชนะการเลือกตังได้
; จะช่วยเพิ4มอํานาจต่อรองในการเจรจากับ
สหภาพยุโรปในประเด็นต่าง ๆ ได้ ราบรื4 นขึ ;น นอกจากนี ก; ารเลือกตังจะ
;
ช่วยยืดอายุของรัฐบาลไปจนถึงปี 2565 ซึง4 จะทําให้ รัฐบาลมีเวลาเจรจา
Brexit ได้ มากขึ ;น หากการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปยืดเยื ;อ
เกิ นกว่า 2 ปี ที4สิ ;นสุดเดือน มี นาคม 2562 โดยผลสํารวจความนิยมของ
พรรค Conservative ของนางเทเรซา เมย์ เพิ4มขึ ;นอย่างต่อเนื4องตังแต่
; ช่วง
หลัง Brexit มาอยู่ที4 45% ในขณะที4พรรค Labour ซึง4 เป็ นพรรคคู่แข่งมี
ความนิยมลดลงมาอยู่ที4ประมาณ 29% ซึง4 คะแนนนิยมที4เพิ4มขึ ;นอาจจะ
ทําให้ พรรค Conservative มีจํานวนที4นงั4 ในสภาเพิ4มขึ ;นจากในปั จจุบนั ที4มี
ที4นงั4 ในสภา 330 ที4นงั4 จาก 650 ที4นงั4
 การเลือกตังประธานาธิ
;
บดีฝรั4งเศสในรอบแรกวันที4 23 เมษายน 2560 ได้
ผู้ ที4 ผ่ า นเข้ าไปแข่ ง ขัน ในการเลื อ กตัง; รอบที4 2 คื อ นาย Emmanuel
Macron และนาง Marine Le Pen ที4ได้ รับคะแนน 24.01% และ 21.30%
ตามลําดับ โดยนโยบายของนาย Emmanuel Macron ค่อนข้ างเป็ นบวก
ต่อเศรษฐกิจ และเสถียรภาพของสหภาพยุโรป ในขณะที4นาง Marine Le
Pen ชูนโยบายการเลิกใช้ เงินสกุลยูโรเป็ นนโยบายหลักด้ านเศรษฐกิจและ
ประกาศจะจัดทําประชามติเพื4อออกจากสหภาพยุโรป
 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงฟื น; ตัวได้ ดีตอ่ เนื4อง ทังความเชื
;
4อมัน4 ทางเศรษฐกิจ
และดัชนี ผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื ;อรวมที4อยู่ในระดับ 107.9 จุด และ 56.4 จุด
ทําระดับสูงสุดในรอบหลายปี สอดคล้ องกับการบริ โภคที4เร่ งตัวขึ ;น และ
การส่งออกสินค้ าที4ฟืน; ตัวต่อเนื4อง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินเดิมตามคาด ได้ แก่


คงการเข้ าซื อ; สินทรั พย์ ที4 6 หมื4 นล้ านยูโรต่อเดือน (ลดลงจาก 8
หมื4นล้ านยูโรต่อเดือน นับแต่เดือน เมษายน) และจะคงมาตรการ
QE ไปจนถึงสิ ;นปี 2560 เป็ นอย่างน้ อย



คงอัตราดอกเบี ;ยนโยบาย Main refinancing rate ที4 0%, อัตรา
ดอกเบี ;ย Deposit facility rate ที4 -0.4%, และอัตราดอกเบี ย;
Marginal lending rate ที4 0.25% โดย ECB กล่าวว่าอัตรา
ดอกเบี ย; จะคงอยู่ที4ร ะดับ ตํ4านี ย; าวไปจนกว่ามาตรการ QE จะ
สิ ;นสุดลงเป็ นอย่างน้ อย



นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่าการเติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ ดี ขึ น; ต่ อ เนื4 อ ง แต่เ งิ น เฟ้ อยัง คงไม่ ส่ง สัญ ญาณว่ า จะ
สามารถเร่ ง ตัวขึน; ได้ อ ย่ างยั4ง ยื น ทํ าให้ นโยบายผ่ อนคลายทาง
การเงินยังคงมีความจําเป็ นในช่วงนี ;

ภาษี บคุ คลธรรมดา


ปรับลดภาษี บคุ คลธรรมดาแบบขันบั
; นไดจากปั จจุบนั 7 ขัน; เหลือ
เพี ยง 3 ขัน; โดยผู้มีรายได้ ในขัน; สูงสุดจะเสียภาษี ในอัตรา 35%
ส่ ว นอี ก 2 ขั น; เสี ย ภาษี ในอั ต รา 25% และ 10% แต่ ไ ม่ มี
รายละเอียดของระดับรายได้ ในแต่ละขัน;
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ญีปุ่น : ธนาคารกลางญีปุ่นยังคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง แต่ มึ
มุมมองต่ อเศรษฐกิจทีดีขนึ 0
 ความเชื4อมัน4 ผู้บริ โภค เดือน มีนาคม 2560 เพิ4มขึ ;นสู่ระดับเดียวกับช่วงที4
นายกฯ Abe ชนะการเลือกตังและได้
;
ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Abe
omics ในปี 2558 โดยดั ช นี ค วามเชื4 อ มั4 น ผู้ บริ โ ภค (Consumer
Confidence Index) เพิ4มขึ ;น +0.7 จุด เป็ น 43.99 จุด โดยในรายละเอียด
ระบุการเพิ4มขึ ;นของจ้ างงาน ความต้ องการซื ;อสินค้ าคงทน ความเป็ นอยู่
โดยรวม (Overall livelihood) และรายได้
 ธนาคารกลางญี4 ปุ่นคงนโยบายการเงินในการประชุมวันที4 27 เมษายน
2560 ดังนี ;


คงอัตราการเข้ าซื ;อสินทรัพย์ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี



คงอัต ราดอกเบี ย; นโยบายที4 -0.1% ต่ อ ปี กั บ เงิ น สํ า รองของ
ธนาคารพาณิชย์สว่ นเกิน (Excess
Excess Reserves) บางส่วนใน Tier 3

สกุลหยวนลดลงเป็ น 1.02 ล้ านล้ านหยวน ส่วนยอดระดมทุนผ่านช่องทาง
Shadow banking กลับ มาเพิพิ4ม ขึน; เป็ น 754 พันล้ า นหยวน จาก 52
พันล้ านหยวนในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เศรษฐกิ จ ไทย : คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอั ต ราดอกเบี ย0
นโยบายไว้ ท ี 1.5% ต่ อปี แต่ มีมุมมองทีดีขึน0 ต่ อแนวโน้ มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจเดือน มี นาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื4อง จากแรงสนับสนุนของ
กิจกรรมด้ านการส่งออกสินค้ า การท่องเที4ยว การบริ โภคภาคเอกชน และ
การลงทุนของรั ฐบาล เนื4 องจาก ความต้ อ งการสินค้ าจากต่า งประเทศ
ปรั บ ตัว ดี ขึ น; นั ก ท่ อ งเที4 ย วชาวจี น และมาเลเซี ย เพิ4 ม ขึ น; และรายได้
ครัวเรื อนเพิ4มขึ ;นสอดคล้ องกับความเชื4อมัน4 ที4ดีขึ ;น อย่างไรก็ตาม การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง หลังจากที4เร่ งการ
ผลิตในช่วงก่อนหน้ า

คงเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล (Yield Curve
Control) อายุ 10 ปี ไว้ ที4 0.0% ต่อปี

 เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมมีทิศทางที4ดีขึ ;น จากแรงขับเคลื4อน
ของการส่งออกสินค้ า การบริ โภคภาคเอกชน และการใช้ จ่ายของรัฐบาล
แต่การลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแอ

 ธนาคารกลางญี4ปนประเมิ
ุ่
นว่าเศรษฐกิจกําลังขยายตัวในระดับปานกลาง
จากแรงสนับ สนุน ของภาคการส่ ง ออกสิ น ค้ า และภาคอุ ต สาหกรรม
นอกจากนี ;ตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะที4ตงึ ตัว อัตราการว่างงาน

 การส่งออกสินค้ าที4ขยายตัวได้ ดี ทําให้ สํานักงานเศรษฐกิ จการคลังปรั บ
เพิ4มคาดการณ์ การส่งออกสินค้ าปี 2560 เป็ นขยายตัว 3.3% (yoy) จาก
คาดการณ์เดือน ม.ค. 2560 ที4 2.5%
% (yoy)
(

เศรษฐกิจจี น : เศรษฐกิจจี นไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัวได้ ดีต่อเนือง
แม้ ว่าธนาคารกลางจีนจะดําเนินนโยบายการเงินทีเข้ มงวดขึน0

 แม้ ว่าสํานักเศรษฐกิจการคลังจะปรับเพิ4มคาดการณ์สง่ ออกสินค้ าปี 2560
แต่การเพิ4มขึ ;นของการส่งออกดังกล่าว ยังไม่มากพอที4จะทําให้ มีการปรับ
เพิ4 ม ประมาณการเศรษฐกิ จ ในปี นี ; โดยขอรอดูความต่อ เนื4 อ งของการ
ส่งออกอีกระยะหนึง4 ดังนัน; จึงคงคาดการณ์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2560 ที4 3.6% (yoy)



 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัว 6.9%
% (yoy)
(
เพิ4 ม ขึ น; เมื4 อ
เปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2559 ที4 ขยายตัว 6.8% (yoy) จากแรง
สนับ สนุนของการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนในโครงสร้ าง
พื ;นฐาน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2560 ยังมีโมเมนตัมที4ดี โดยการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ได้ ดีต่อ เนื4 อ ง ได้ แ ก่ สินค้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที4
เกี4 ยวข้ องกับ IT และ handset รวมทั
มทังเครื
; 4 องจักรอุปกรณ์ และการลงทุน
ในสินทรัพย์ ถาวรที4ปรับตัวขึ ;นจากภาคอสังหาริ มทรัพย์และการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ;นฐาน
 รัฐบาลจีนปรับอัตราภาษี มูลค่าเพิ4มสําหรั บสินค้ าบางประเภท เช่น ก๊ าซ
ธรรมชาติ และสินค้ าเกษตร ลดลงจากเดิมที4 13%
% เป็ น 11% ซึง4 จะมีผล
บังคับใช้ ในวันที4 1 กรกฎาคม 2560 และออกมาตรการลดหย่อนภาษี ให้
บริ ษั ท ขนาดเล็ ก ที4 มี ร ายได้ ปี ละไม่ เ กิ น 5 แสนหยวน นอกจากนัน; ยัง
อนุญาติให้ ประชาชนสามารถหักค่าใช้ จ่ายในการซื ;อประกันสุขภาพเพื4 อ
ลดหย่อนภาษี รายได้ ได้ รายละไม่เกิ น 2,400 หยวนต่อปี โดยมาตรการ
ภาษี ดงั กล่าวน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริ โภค ชดเชยนโยบาย
การเงินที4เข้ มงวดที4ได้ ประกาศในช่วงก่ อนหน้ า เช่น การขึน; ดอกเบี ย; ใน
ตลาดเงิน และการกําหนดโควต้ าการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ รวมไป
ถึงมาตรการคุมเข้ มในภาคอสังหาริ มทรัพย์
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total
al Social Financing) เดือน มีนาคม 2560
อยู่ที4 2.12 ล้ านหยวน หรื อชะลอตัวลง 12.4% (yoy)
yoy) เมื4อเทียบกับปี ก่อน
ซึง4 เป็ นผลของการใช้ นโยบายการเงินที4เข้ มงวดขึ ;น โดยยอดปล่อยสินเชื4อ
2 พฤษภาคม 2560

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางสหรั
ารกลางสหรัฐฯ ในวันที4 2-3 พฤษภาคม 2560 โดยผล
สํารวจของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ จาก Bloomberg คาดว่าธนาคาร
กลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี ;ยนโยบายไว้ ที4ระดับ 1.00-1.25% ต่อปี
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2560 ของยูโรโซนและประเทศญี4ปนุ่

 การเลื
ารเลื อ กตัง; ประธานาธิ บ ดี ข องประเทศฝรั4 ง เศส รอบที4 2 ในวัน ที4 7
พฤษภาคม 2560 โดยผู้ที4ผ่านเข้ าไปที4ได้ รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก
คือ นาย Emmanuel Macron และ นาง Marine Le Pen โดยผลสํารวจ
ความนิยมจากประชาชน พบว่า นาย Emmanuel Macron มีคะแนนนิยม
60.5% นําคู่แข่ง คือ นาง Marine Le Pen ที4ได้ รับคะแนนนิยม 39.5%
ดังนัน; นายง Emmanuel Macron จึงมีโอกาสที4จะชนะการเลือกตังรอบ
;
2
และเป็ นประธานาธิบดีคนต่อไป
ปั จจัยในประเทศ
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2560 ของประเทศไทย ในวันที4 15
พฤษภาคม 2560 โดยนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ทส่ ํารวจโดย Bloomberg
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คาดว่า เศรษฐกิ จไทยจะขยายตัวได้ ประมาณ 3.2% (yoy) เพิ4มขึน; จาก
3.0% (yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที4 24 พฤษภาคม 2560
คาดว่ า จะคงอัตราดอกเบี ย; นโยบายไว้ ที4 1.5% ต่อ ปี ไม่ เ ปลี4 ย นแปลง
เนื4องจากเป็ นระดับที4ผ่อนคลาย และเอื ;อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนเมษายนเป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยแกว่ งตัว Sideways ในกรอบ
แคบด้ วยปริ มาณการซื อ0 ขายทีเบาบาง มาปิ ดที 1,566.32 หรื อลดลง
0.56% (8.79 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน0 ดังต่ อไปนี 0
 สหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน รายงานตัวเลขภาคการผลิตประจําเดือนมีนาคม
ในระดับสูงเท่ากับที4ตลาดคาดการณ์ บ่งชี ;ว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะฟื น;
ตัวอย่างแท้ จริ ง
 ปั จจัยเสี4ยงด้ านภูมิศาสตร์ การเมืองปะทุขึ ;นหลังสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธโจมตี
ซีเรี ย นอกจากนันยั
; งมีข้อพิพาทกับทางเกาหลีเหนือเกี4 ยวกับประเด็นการ
ทดสอบขีปนาวุธ
 นางเทเรซา เมย์ นายกฯ อังกฤษสร้ าง Surprise ด้ วยการประกาศจัดการ
เลือกตังทั
; ว4 ไปในวันที4 8 มิถนุ ายนนี ;
 ราคานํ ;ามันดิบปรับตัว Sideways down หลังสหรัฐฯ รายงานจํานวนแท่น
ขุดเจาะนํ า; มันเพิ4มขึน; สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และนักลงทุนบางส่ว น
กังวลว่าที4ประชุม OPEC และ Non-OPEC อาจไม่ขยายเวลาลดกําลังการ
ผลิต
 นายเอมมานูเอล มาครอง และ นางมารี น เลอเปน คว้ าชัยชนะเลือกตังป
;
ธน.ฝรั4งเศสรอบแรกตามความคาดหมาย และจะต้ องเข้ าไปชิงชัยกันต่อ
ในการเลือกตังรอบที
;
4 2 วันที4 7 พฤษภาคมนี ;
 หุ้น กลุ่ม ปิ โตรเคมี ป รั บ ตัว Outperform มากสุด หลัง Spread ใน
ตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ น; ส่ ว นหุ้ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเกษตรปรั บ ตั ว
Underperform มากสุด หลังราคา Soft commodities ในตลาดโลกส่วน
ใหญ่ปรับตัวลดลง
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 Sector ที4มี Performance ที4ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื4อสาร หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หมวดสื4 อ และ
สิง4 พิมพ์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดพลังงาน
 สําหรับ Sector ที4มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดการแพทย์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดอาหารและ
เครื4 องดื4ม หมวดพาณิชย์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนพฤษภาคม
คาดว่า SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,530 – 1,600 จุด โดยมี
ปั จจัยที4ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี ;
1) ติดตามการเลือกตัง; ปธน. ฝรั4งเศสรอบที4 2 ในวันที4 7 พฤษภาคมนี ; ซึง4 โพล
ล่าสุดบ่งชี ;ว่านายเอมมานูเอล มาครอง มีโอกาสสูงที4จะคว้ าชัยชนะเหนือ
นางเมอรี น เลอ เปน ด้ วยสัดส่วนคะแนนเสียง 63% ต่อ 37% หากออกมา
ในกรณีนี ;จริ ง มองผลกระทบที4มีตอ่ ตลาดทุนจะอยู่ในวงจํากัด
2) จับตาราคานํ า; มันดิบที4ปรับตัวลงมาบริ เวณกรอบล่าง 50 เหรี ยญฯต่อ
บาร์ เรล หลังนักลงทุนบางส่วนเริ4 มกังวลต่อประเด็นการขยายระยะเวลา
การลดกํ าลังการผลิต อย่างไรก็ดี หากท้ ายที4สดุ ในที4ประชุมกลุ่ม OPEC
และ Non-OPEC มีมติลดกํ าลังการผลิตเพิ4มเติมในการประชุมวันที4 25
พฤษภาคมนี ; คาดว่าราคานํ ;ามันน่าจะเริ4 มปรับตัวรี บาวด์ขึ ;น
3) ติดตามการรายงานตัวเลขภาคการผลิตทัว4 โลกประจําเดือนเมษายน ซึ4ง
ถ้ าหากออกมาแข็งแกร่ งต่อเนื4อง น่าจะทําให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ยืนได้
อย่างแข็งแกร่ งต่อไป

2.1%
1.2%
1.0%
0.8%
0.2%

4) คาดการณ์ ที4 ป ระชุม FOMC ในวันที4 2-3 พฤษภาคม จะไม่ มี ก าร
เปลี4ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด
5) คาดการณ์ที4ประชุมกนง. ในวันที4 24 พฤษภาคม จะไม่มีการเปลี4ยนแปลง
เชิงนโยบายแต่อย่างใด
0%
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As of 28 เมษายน 2560

แนะนํานํา0 หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนเมษายน
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ ;น 1.52% ในขณะที4 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ ;น 3.02%
2 พฤษภาคม 2560
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ตลาดตราสารหนีไ0 ทย
ตลาดตราสารหนี ไ0 ทยเดือนเมษายน : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 0
ไทยโดยรวมเคลือนไหวลาดชันมากขึน0 โดยอัตราผลตอบแทนตราสาร
หนีอ0 ายุคงเหลือตํากว่ า 3 ปี ปรั บตัวลดลง ส่ วนตราสารหนีอ0 ายุคงเหลือ
มากกว่ า 3 ปี ล้ วนเคลื อนไหวทรงตัวและปรั บตัวสู งขึน0 ซึ4งเป็ นผลจาก
ปั จจัยต่อไปนี ;
 ครึ4งแรกของเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงทุกช่วงอายุ จาก
นักลงทุนต่างมีความกังวลว่านโยบายต่างๆที4เหลือของรัฐบาลสหรัฐฯชุด
ปั จจุบนั นี ;อาจไม่ราบรื4 น เนื4องจากเหตุการณ์ที4สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้
ยกเลิกการลงมติเกี4 ยวกับการนําร่ างกฎหมาย "American Health Care"
ในปลายเดือนมีนาคม ที4ผ่านมา (+)

ของการซื ;อขายหุ้นกู้เอกชนในตลาดรองยังอยู่ในเกณฑ์ ที4ดี ส่งผลให้ Credit
Spread จะเคลื4อนไหวทรงตัวเมื4อเทียบกับระดับสิ ;นเดือนเมษายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน0 ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน0 ฐานในเดือนเมษายน
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื4อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงเพียง -2.94% ในขณะที4ดชั นีตลาด
หลักทรัพย์ที4ปรับตัวลดลง -0.56%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ /REITs และกองทุ นรวม
โครงสร้ างพืน0 ฐาน ในเดือนพฤษภาคม

 ปริ มาณอุปทานใหม่ของพันธบัตรรัฐบาลระยะสันที
; 4เสนอขายลดลง เพื4 อ
ป้ องกั น การถื อ ครองระยะสัน; ของนั ก ลงทุน ต่ า งชาติ ส่ ง ผลให้ อัต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ;ระยะสันปรั
; บตัวลดลง (+)

 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2560 ที4 มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ น; ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที4กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที4ดีขึ ;น ซึง4
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้

 ในครึ4 งหลังของเดือน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ;ระยะยาวเริ4 มปรับตัว
เพิ4มขึ ;น จากผลการเลือกตังประธานาธิ
;
บดีฝรั4งเศสรอบแรกปรากฎว่า ได้
นาง มารี น เลอ แปน และนาย เอ็มมานูเอล มาครง มีคะแนนนําอยู่ใน 2
อันดับแรก จึงได้ สทิ ธิชิงชัยในการเลือกตังประธานาธิ
;
บดีรอบสุดท้ าย โดย
ผลสํารวจเบื อ; งต้ นพบว่ าคะแนนของฝั4 งนาย เอ็มมานูเอล มาครง ที4 มี
นโยบายสนับสนุนการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปนํ าอยู่ กอปรกับทาง
โฆษกของรัฐบาลสหรัฐก็ให้ สมั ภาษณ์ เกี4 ยวกับแผนการปฏิรูประบบภาษี
สหรัฐฯที4อาจมีรายละเอียดออกมาเร็ วขึ ;นกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้
บรรยากาศการลงทุนสินทรั พย์ เสี4ยงทัว4 โลกปรับตัวดีขึน; จึงมี แรงเทขาย
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวออกมา (-)

 หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐฯปรับเพิ4มขึ ;นจะเป็ น
แรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรับตัวลดลง เพื4อให้ ส่วนต่างระหว่าง
เงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Spread)
อยู่ในระดับที4น่าสนใจ

 นอกเหนือจากนี ; ตลาดเริ4 มมีความกังวลเกี4ยวกับการทํา Bond Switching
ของสํานักงานบริ หารหนี ;สาธารณะที4อาจเกิดขึ ;นภายในช่วงเวลาที4เหลือ
ของไตรมาส 2 และจะเป็ นผลให้ อปุ ทานพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพิ4มขึ ;น
เป็ นผลให้ มีแรงเทขายพันธบัตรระยะยาวบางส่วนออกมา (-)
แน วโ น้ ม ตล าด ตร าส าร หนี 0 ภ า ครั ฐ เ ดื อ นพ ฤษ ภา คม ( Slightly
Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลมีแนวโน้ มเคลื4อนไหวเพิ4มขึ ;นเล็กน้ อย
เมื4อเทียบกับระดับสิ ;นเดือนเมษายน จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี ;
ปั จจัยภายนอกประเทศ ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการ
ประกาศนโยบายในด้ านต่างๆอย่างเป็ นทางการของ Donald Trump และ
ความผันผวนอันมาจากความกังวลสถานการณ์การเลือกตังของฝรั
;
4งเศส (N)
ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที4รายงานระหว่างเดือนมี
แนวโน้ มที4เ ห็นอัตราเงินเฟ้ อปรั บตัวเพิ4มสูง ขึน; , ความกังวลปริ มาณอุปทาน
พันธบัตรระยะยาวที4เพิ4ม ขึน; จากการทํา Bond Switching ที4จะเกิ ดขึน; ใน
ช่วงเวลาที4เหลือของไตรมาส 2/60 (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนพฤษภาคม (Neutral)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่ที4เสนอขายระหว่างเดือนพฤษภาคม มีปริ มาณ
มากขึ ;นเมื4อเทียบกับเดือนเมษายนตามวันทําการที4มีมากขึ ;นร ส่วนสภาพคล่อง
2 พฤษภาคม 2560

 เดือนพฤษภาคม เป็ นช่วงขึ ;น XD ของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ REIT
ซึง4 น่าจะช่วยจํากัด downside ในระยะสัน;
กลยุ ทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน0 ฐานในเดือนพฤษภาคม คือ เท่ ากั บ
ตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนเมษายน ณ วันที4 21
มีการปรับตัวลดลง ร้ อยละ 0.5% ปั จจัยที4สําคัญในเดือนเมษายน ได้ แก่
ความกัง วลการเลื อกตัง; ในฝรั4 งเศส และความตึงเครี ย ดของสหรั ฐ ฯต่อ
ประเทศซีเรี ยและเกาหลีเหนือที4อาจก่อให้ เกิดสงคราม ทําให้ ตลาดหุ้นโลก
ปรั บ ตัว ลดลงในช่ วงครึ4 ง แรกของเดือ นเมษายน อย่ างไรก็ ตามผลการ
เลือกตังในฝรั
;
4งเศสที4มาครงสามารถชนะการเลือกตังในรอบแรกได้
;
ทําให้
ตลาดคาดการณ์ ว่าการเลือกตังครั
; ง; ถัดไปนาย Macron มีโอกาสที4จะได้
ชัยชนะที4สงู ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิ จจีนที4ดีที4 6.9% ส่งผลให้ ตลาด
ปรับตัวขึ ;นได้ ในช่วงครึ4งเดือนหลัง
MSCI Index (USD)
MTD
EMEA

1.5%

Japan

0.5%

MSCI Emerging

0.4%

EM Asia

0.2%

EM Latin

-0.3%

MSCI World AC Index

-0.5%

North America

-0.6%

MSCI World Index

-0.6%

Asia PA x JP
Europe

-0.9%
-1.1%
-2%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤษภาคม

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนพฤษภาคม

 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที4จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)



 สภาพคล่องที4อยู่ในระดับที4สงู จากอัตราดอกเบี ;ยระยะสันที
; 4ยงั อยู่ในระดับ
ตํ4าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

ให้ นํ ;าหนัก REIT ในเดือนพฤษภาคมน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly
Underweight) โดยการปรั บ ขึ น; ดอกเบี ย; ของ FED อยู่ บ นความ
คาดการณ์ของตลาด ส่วนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์มีความไม่
แน่นอน

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์

 เศรษฐกิ จ ที4 เ ริ4 ม ฟื ;น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที4 พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน

 ความเสี4ยงเกี4 ยวกับการขึ ;นอัตราดอกเบี ;ยระยะสันของ
;
Fed ต่อเนื4องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง; (-)



 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว4 โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว4 โลกจากความนิยมใน Protectionism (-)

ภาวะสินค้ าโภคภัณ ฑ์ เ ดือ นเมษายนผันผวน โดย ดัช นี S&P GSCI
ปรั บ ตัว ลง 1.3 % ท่า มกลางความไม่ แ น่ นอนของนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของทรั มป์ ขณะที4ธนาคารกลางสหรัฐเตรี ยมปรับขึ ;นดอกเบี ย;
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปสวนทางกับธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลาง
ญี4ปนที
ุ่ 4มีแนวโน้ มดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื4อง

 แนะนํานํ ;าหนักการลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
สําหรับ Developed Market และ (Neutral) สําหรับ Emerging Market
เศรษฐกิ จ โลกสามารถเติ บ โตได้ ใ นระดับ ได้ ค่ อ นข้ างดี Developed
Market มี การพักฐาน ผลกํ า ไรที4อ อกมาค่อนข้ างดีใ นสหรั ฐฯส่ง ผลให้
Valuation ลดลง รวมถึ ง ความกัง วลที4 ลดลงในยุโรปต่อ การเลื อ กตัง;
ฝรั4งเศส ในขณะที4ตลาด EM ปรับตัวขึ ;นค่อนข้ างเยอะ อาจมีการพักฐาน
ในระยะสัน;
อ



เลือกตังฝรั
; 4งเศส รอบแรกที4มีขึ ;นในวันที4 23 เมษายน ปรากฎว่า นายเอม
มานูเอล มาครอง อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และนางมารี น
เลอเปน ผู้สมัครจากพรรค National Front (FN) เป็ น 2 ผู้สมัครที4มี
คะแนนสูง สุด และมี สิ ทธิ เ ข้ า ไปชิ ง ชัย ในการเลื อ กตัง; รอบ 2 วันที4 7
พฤษภาคม

ภาวะตลาด REITs เดือนเมษายน



IMF ปรับเพิ4มคาดการณ์ ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี นี ;อีก 0.1% สู่
ระดับ 3.5% โดยมี การฟื น; ตัวด้ านการผลิตและภาคการค้ า สนับสนุน
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลก

ภาวะ Geopolitical risk ที4เกิดขึ ;นตลอดเดือนเมษายน ทังประเด็
;
นการยิง
ขีปนาวุธของสหรัฐเข้ าใส่ซเี รี ย และ ความรุนแรงในเกาหลีเหนือ ล้ วน
สร้ างความผันผวนให้ กบั ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์

ตลาด REITs







ภาวะตลาด REITs เดือนเมษายน ปรับตัวขึ ;นโดย Dowjones Global
REIT index ปรับตัวเพิ4มขึ ;น 2.34% โดยตลาด REIT ใน North America
ปรับตัวขึ ;น 2.76 % REIT Europe ปรับตัวขึ ;น 2.02% REIT Asia ปรับตัว
ขึ ;นถึง 2.20% ผ่อนคลายจากช่วงเวลาขึ ;นดอกเบี ;ยของ FED นอกจากนี ;
IMF ปรับเพิ4มคาดการณ์ GDP growth โลกสู่ 3.5% จากเดิมคาดการณ์
ที4 3.4%
การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payrolls) เดือนมี นาคมของ
สหรัฐ เพิ4มขึ ;น 98,000 ตําแหน่ง แต่น้อยกว่าที4 consensus คาดไว้ ว่าจะ
เพิ4มขึ ;น 180,000 ตําแหน่ง ทว่า อัตราการว่างงานสหรัฐปรับตัวลงมาที4
4.5% ดีกว่าที4 consensus ที4คาดว่าจะทรงตัวที4 4.7%นอกจากนี ;รายได้
ชัว4 โมงทํางานเฉลี4ยทรงตัว บ่งชี ;ตลาดแรงงานสหรัฐเป็ นบวกเล็กน้ อย
นักวิเคราะห์ใน Bloomberg Intelligence มองว่าตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ของจีนกําลังเผชิญภาวะ Oversupply จากการเพิ4มขึ ;นของปริ มาณบ้ าน
ที4อยู่อาศัยตลอดกว่า 10 ปี ที4ผ่านมา ขณะที4ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ของ
จีนชะลอตัว โดยเพิ4มขึ ;น 16.9% YoY ในไตรมาส 1/2560 ชะลอตัวจาก
+22.4% ในช่วงเดียวกันของปี 2016 ขณะที4ทางการจีนมีความพยายาม
เข้ ามาควบคุมการปล่อยสินเชื4อภาคอสังหาริ มทรั พย์ เพื4 อไม่ให้ ตลาดที4
อยู่อาศัยมีความร้ อนแรงเกินไป

2 พฤษภาคม 2560

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม


ให้ นํ ;าหนักเท่าตลาดในเดือนพฤษภาคม (Neutral) ปั จจัยที4จบั ตา 1) การ
เปิ ดเผยรายละเอี ยดใหม่เกี4 ยวกับ tax reform ของทรั มป์ 2) ผลการ
เลือกตังฝรั
; 4งเศสรอบสองที4จะชิงชัยกันระหว่าง นางมารี น เลอแปง และ
นายเอมมานูเอล มาครอง ในวันที4 7 พฤษภาคม 3) การประชุม ECB
ตลาดคาดคงนโยบายการเงิ น 4) การประชุ ม BOJ ตลาดคาดคง
นโยบายการเงิน และ 5) การประชุม FED ตลาดคาดคงนโยบายการเงิน

ตลาดนํา0 มัน

ภาวะตลาดนํา0 มันเดือนตุลาคม
ภาวะราคานํา0 มันเดือนเมษายน


ราคานํ า; มันผัน ผวนตลอดเดื อ นเมษายน 2560 ท่า มกลางความไม่
แน่นอนต่อการขยายเวลาลดกํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ NonOPEC ขณะที4 แ นวโน้ ม การผลิต นํ า; มันจากทางสหรั ฐ เพิ4 ม ขึน; อย่ า ง
ต่อเนื4 อ ง ราคานํ า; มันดิบ WTI อยู่ที4ร ะดับ 49.23 เหรี ยญสหรั ฐฯต่อ
บาร์ เ รลจั บ ตาว่ า รั ส เซี ย จะยอมปรั บ ลดกํ า ลัง การผลิ ต ด้ ว ยหรื อ ไม่
หลังจากที4ล่าสุด ซาอุดิอาระเบี ย คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เห็น
ร่ วมกันว่าควรขยายระยะเวลาของมาตรการปรั บลดกํ าลังการผลิตใน
2H2560 เพื4อลดนํ า; มันดิบส่วนเกิ น ทังนี
; ; จากการประชุมกลุ่ม OPEC
เมื4อ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ บรรลุข้อตกลงปรับลดกํ าลังการผลิต 1.2
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ล้ า นบาร์ เ รลต่ วันสู่ร ะดับ 32.5 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน และต่ อ มาเดื อ น
ธันวาคม 2559 ทางกลุ่ม Non-OPEC ได้ บรรลุข้อตกลงปรับลดกํ าลัง
การผลิตอีก 558,000 บาร์ เรลต่อวัน


US Utilization refinery ปรั บตัวเพิ4ม ขึน; ในเดื อนเมษายน สู่ร ะดับ
92.90% เนื4องจากโรงกลัน4 กลับมาดําเนินการตามปกติหลังจากมีการปิ ด
ซ่อมบํารุ ง



Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ า; มันดิบสหรั ฐ ประจําสัปดาห์
สิ ;นสุดวันที4 21 เมษายน ปรับเพิ4มขึ ;น 5 แท่น สู่ระดับ 688 แท่น นับเป็ น
การปรับเพิ4มขึ ;นต่อเนื4อง ขณะที4การผลิตนํ ;ามันดิบ Shale oil ของสหรัฐ
ยังคงเพิ4มขึ ;นสูร่ ะดับสูงสุดในรอบ 24 เดือน



EIA คาดการณ์ Output นํ ;ามันดิบสหรัฐจะเพิ4มขึ ;นจาก 8.96 ล้ านบาร์ เรล
ต่อวันใน 1Q 2560 สู่ 9.53 ล้ านบาร์ เรลต่อวันใน 4Q 2560

แนวโน้ มตลาดนํา0 มันเดือนพฤษภาคม


ให้ นํ า; หนั ก มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ น พฤษภาคม (Slightly
Overweight) ระยะสันตลาดจั
;
บตาการประชุม OPEC และ Non-OPEC
ที4จะพิจารณาขยายเวลาลดกํ าลังการผลิตออกไปอี ก 6 เดือนในเดือน
พฤษภาคม (25 พฤษภาคม 2560) นอกจากนี ;ยังมีปัจจัยที4จบั ตาคืออุป
สงค์นํ ;ามันช่วงครึ4งปี หลังที4มีแนวโน้ มที4จะเพิ4มขึ ;น

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนเมษายน


ราคาทองคํา Spot Gold เดือนเมษายน ปรับตัวขึ ;น ราคา 3.2% Spot
GOLD อยู่ที 1,275.55 เหรี ยญสหรัฐต่อออนซ์ หลังช่วงเวลาขึ ;นดอกเบี ;ย
ของ FED ที4มีมติขึ ;นดอกเบี ;ย 25 bps สูร่ ะดับ 0.75-1.00% และ FED ยัง
ทรงกรอบขึ ;นดอกเบี ;ยปี นี ;ที4 3 ครัง; และ 3 ครัง; ในปี หน้ า



ผลเลือกตังฝรั
; 4งเศสรอบแรกที4มีขึ ;นในวันที4 23 เมษายน 2560 ปรากฎว่า
นายเอมมานูเอล มาครอง อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และ
นางมารี น เลอเปน ผู้สมัครจากพรรค National Front (FN) เป็ น 2
ผู้สมัครที4มีคะแนนสูงสุด และมี สิทธิ เข้ าไปชิงชัยในการเลือกตังรอบ
;
2
วันที4 7 พฤษภาคม โดยตลาดคาดว่า นายเอมมานูเอล มาครองจะได้ รับ
การเลือกเป็ นประธานาธิบดีฝรั4งเศส ทําให้ ตลาดทองคําคลายความวิตก
กังวล และนักลงทุนขายทํากําไรสินทรัพย์ทองคํา ทว่า นักลงทุนยังจับตา
ถ้ อยคําประกาศแผนรายละเอียด tax reform ของทรั มป์ที4จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ มาตรการที4ออกมาเชิงบวกจะกระตุ้นดอลลาร์ สหรัฐให้ แข็งค่า
รวมทังนั
; กลงทุนจับตาความรุ นแรงในคาบสมุทรเกาหลี ว่าเกาหลีเหนือ
จะทดสอบขีปนาวุธหรื อไม่ ที4เป็ นความเสี4ยง Geopolitical risk



SPDR gold trust ถื อครองทองคําเพิ4มขึน; ในเดือนเมษายน สู่ระดับ
860.17 ตัน ณ วันที4 24 เมษายน เพิ4มขึ ;น 27.85 ตัน โดย +3.0% MTD
บ่งชี ;ความต้ องการทองคําของกองทุน ETF

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม


ให้ นํา; หนัก เท่า ตลาดในเดื อ นพฤษภาคม (Neutral) เดื อ นพฤษภาคม
มองกรอบเคลื4อนไหว spot GOLD ระหว่าง ประเด็นที4จับตา ประชุม
FOMC เดือนพฤษภาคม และ ประชุม FOMC เดือนมิถุนายน ขณะที4
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ตลาดยังคงดูรายละเอี ยดนโยบาย tax reform ของทรั ม ป์และแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทังประเด็
;
น Geopolitical risk อีกด้ วย

ตลาดตราสารหนีต0 ่ างประเทศ
 เดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ;ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี ;

 ตลาดตราสารหนี ต; ่างประเทศให้ ผลตอบแทนบวกทุกกลุ่ม ได้ รับปั จจัย
หนุนจากเงินทุนไหลเข้ าพักในตลาดตราสารหนี ; เนื4 องจากตลาดมีความ
กังวลความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประธานาธิบดี
Trump โดยเฉพาะแผนปรั บโครงสร้ างภาษี ที4ต้องนําเสนอต่อสภาคองเก
รส ซึ4งอาจมี การชะลอหรื อทํ าไม่ไ ด้ อย่ างรวดเร็ วตามสัญ ญา รวมทัง; มี
ความเห็นให้ ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่า ส่งผลให้ ตลาดมองว่าอาจจะกระทบ
ต่ อ การขึ น; อั ต ราดอกเบี ย; นโยบายสหรั ฐ อย่ า งไรก็ ต าม สมาชิ ก
คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ ส่งสัญญาณว่ายังคงเป้าหมาย
การขึ ;นอัตราดอกเบี ;ยอีก 2 ครัง; ในปี นี ; ทังนี
; ;ตลาดคาดว่าการขึ ;นครัง; ที4สอง
น่าจะเป็ นการประชุมในเดือนมิถนุ ายน
 ปั ญ หาความเสี4 ย งทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ คาบสมุ ท รเกาหลี ซี เ รี ย และ
อัฟกานิสถาน ตลอดจนการเลือกตังในฝรั
;
4งเศส โดยนักลงทุนกลับมาซื ;อ
พันธบัตรเนื4องจากมองว่าเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย และไม่มนั4 ใจกับทิศทาง
เศรษฐกิจ และนโยบาย Trump และด้ วยเหตุผลเดียวกันนี ; ค่าเงินดอลลาร์
สหรั ฐ กลับ อ่ อ นค่า ลงเที ย บกับ เงิ น สกุล ยู โร เยนญี4 ปุ่ น และ สกุ ลบาท
อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร กลับปรับสูงขึ ;นได้ บ้าง หลัง
การ Emmanuel Macron ชนะเลือกตังประธานาธิ
;
บดีฝรั4งเศสรอบแรก ใน
วันที4 23 เม.ย. ตลาดจับตาการเลือกตังรอบสอง
;
ระหว่าง นาย Macron
กับ นาง Le Pen ในวันที4 7 พฤษภาคม นอกจากนี ; ประเด็นเรื4 องการให้
ความช่วยเหลือด้ านเงินกู้แก่กรี ซซึง4 ยังไม่มีข้อสรุ ประหว่าง IMF และ อียู
ซึง4 อาจส่งผลให้ กรี ซผิดนัดชําระหนี ;ที4จะครบกํ าหนดเดือน กรกฎาคม 7.0
พันล้ านยูโรได้ และตลาดคาดว่าธนาคารกลางยูโร (ECB) จะพิจารณา
ปรั บลดวงเงินการเข้ าซื ;อสินทรั พ ย์ (QE) ซึ4ง คาดว่าจะส่งสัญญาณต่อ
ตลาดในการประชุมเดือนมิถนุ ายน
 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ อยู่ที4 2.27% ณ วันที4 วันที4
24 เมษายน 2560 (2.42% ณ. 22 มี.ค.) ส่วนของพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี
เยอรมนี อยู่ที4 0.33% (0.46% ณ. 22 มีนาคม) สําหรั บ credit spread
ปรับตัวแคบลงส่งผลเชิงบวกต่อตลาดเครดิต
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต0 ่ างประเทศเดือนพฤษภาคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ ให้ นํา0 หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะแกว่งในกรอบ แม้
ตลาดจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ ;นดอกเบี ;ยนโยบายครัง;
ที4สองในการประชุมเดือน มิถนุ ายน แต่ ณ ปั จจุบนั เส้ นอัตราผลตอบแทน
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พันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐยังคงไม่สะท้ อนมากนัก เนื4 องจากตลาดมี ความ
กังวลต่อนโยบายการคลังของสหรัฐที4ไม่มีความชัดเจนเพิ4มขึ ;นซึง4 อาจสร้ าง
ความผิดหวังให้ แก่ตลาดได้ และการเลืองตังรอบสองในประเทศฝรั
;
4งเศส
รวมทังข้
; อพิพาทระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการ
ปรับขึ ;นของ yield พันธบัตรสหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศ
อื4นๆ
 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นํา0 หนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี (IG) และตลาดหุ้นกู้ ผลตอบแทนสู ง (HY) เท่ ากั บดัชนี
(Neutral) คาดว่า credit spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้ จาก
ปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที4ยงั คงเข้ าหาสินทรั พย์เสี4ยง อย่างไรก็ตาม
ตลาดเครดิตอาจผันผวนหากตลาดเริ4 มกลับมาให้ ความสําคัญของการ
ปรั บ ขึน; ดอกเบี ย; นโยบายสหรั ฐ ในการประชุม เดื อ น มิ . ย. และผลการ
เลือกตังฝรั
; 4 งเศส และ ปั ญหาด้ านเงินช่วยเหลือของกรี ซ ที4อาจส่งผลให้
ตลาดมีความกังวลและเทขายสินทรัพย์เสี4ยงได้ ในระยะสัน;


ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนเมษายน

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน เม.ย. ค่าเงินกลุม่ G-10 แข็งค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ซึง4 เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าโดยสกุลเงินที4
แข็งค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงินปอนด์ และ ค่าเงินยูโร
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.0649 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/03/60 มาอยู่
ที4 1.0872 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 27/04/60 ทังนี
; ;ค่าเงินยูโรได้ แข็งค่าขึ ;น
ภายหลังการเลือกตังฝรั
; 4งเศส
 ค่ าเงินเยน แข็ ง ค่า เล็ก น้ อ ยจาก 111.38 เยนต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ
31/03/60 มาอยู่ที4 111.25 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/04/60 ทังนี
; ;ค่าเงิน
เยนแข็งค่าสูงสุดที4ระดับ 108 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ภายหลังสถานการณ์
การเมื องในประเทศต่างๆ เกี4 ยวกับการเคลื4อนไหวทางด้ านกองทัพและ
การเจรจาความมัน4 คง
 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าจาก 1.2545 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/03/60
มาอยู่ที4 1.2902 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 27/04/60 ทังนี
; ;ค่าเงินปอนด์
แข็งค่าสูงสุดที4ระดับ 1.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ภายหลังนางเทเรซา
เมย์ ประกาศยุบสภาและให้ มีการเลือกตังใหม่
; เพื4 อขอการสนับสนุนใน
แนวทางการดําเนินการ Brexit

 ค่ าดั ช นี ชี ว0 ั ด ค่ าเงิน ดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่ อนค่ า จาก
100.35 ณ วันที 31/03/60 มาอยู่ท ี 98.99 ณ วันที 27/04/60 โดยใน
เดือนทีผ่านมามีเหตุการณ์ สําคัญ ดังนี 0
 สถานการณ์ การเมืองระหว่ างประเทศส่ งผลต่ อค่ าเงิน ซีเรี ย,เกาหลี
เหนื อ และอัฟ กานิ สถาน ส่ง ผลดี ต่ อ สิน ทรั พ ย์ ป ลอดภัย เช่ น ทรั ม ป์
กล่าวถึงเงินดอลลาร์ สรอ. ที4แข็งค่ามากเกิ นไป ตัวเลขการจ้ างงานนอก
ภาคการเกษตรตํ4ากว่าคาด ในขณะที4ธนาคารกลางสหรัฐเริ4 มส่งสัญญาณ
การยกเลิกการ Reinvest เงินลงทุนพันธบัตร ประกอบกับค่าเงินยูโรแข็ง
ค่า จากสถานการณ์ เลื อกตัง; จากสถานการณ์ ข้ างต้ น ส่งผลให้ ค่าเงิ น
ดอลลาร์ อ่อนค่า โดยดัชนีดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าตํ4าสุดที4ระดับ 98.70 ทังนี
; ;
ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส รอ. แข็ ง ค่ า ขึ น; ภายหลัง สหรั ฐ อเมริ ก าเริ4 ม เปิ ดเผย
รายละเอียดการปฏิรูปภาษี


การเลือกตัง0 ฝรั งเศส นายเอ็มมานูเอล มาครอน ได้ คะแนนผ่านเข้ ารอบ
ไปพร้ อมกับ เลอ แปง, ECB meeting จากเหตุการณ์ ข้างต้ น ส่งผลให้
ค่าเงินยูโรแข็งค่าทันที โดยค่าเงินยูโรแข็งค่าสูงสุดที4ระดับ 1.086



นายกรั ฐมนตรี นางเทเรซา เมย์ ประกาศยุ บสภา และประกาศวัน
เลือกตังใหม่
;
จากเหตุการณ์ ข้างต้ น ส่งผลให้ ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ ;นทันที
เนื4องจากนักลงทุนคาดว่าอังกฤษอาจดําเนินการออกจากสหภาพยุโรปช้ า
ลง

ที4มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
• ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าเมื4อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
สกุลเงินที4แข็งค่าทีส4 ดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินมาเลเซียริ งกิต
และ ค่าเงินอินเดียนรู ปี
• ธปท. ส่ ง สั ญ ญาณเศรษฐกิ จเดือนก.พ. ฟื 0 นตัวได้ ดี ทัง; ในส่วนการ
ส่ง ออก,การบริ โภคภาคเอกชน ในขณะที4 อัตราเงิ นเฟ้ อ เดื อ นมี นาคม
เพิ4มขึ ;นตามคาด
• ค่ าเงินบาทในเดือน มี.ค. เคลื4อนไหวในทิศทางแข็ งค่าจาก ที4 34.34
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที4 31/03/60 มาอยู่ที4 34.60 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที4 27/04/60 โดยในเดือนที4ผ่านมาค่าเงินบาทได้ แข็งค่าสูงสุด
ที4ระดับ 34.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ตามค่าเงินในภูมิภาคเดียวกัน

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง0 แต่ ตัง0 แต่ 27 เม.ย. 59 – 27 เม.ย. 60

ที4มา MFC, Bloomberg
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แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื4อนไหวในช่วง 99.0101.0 โดยขึน; อยู่กับ ข้ อ มูลเศรษฐกิ จ สหรั ฐ รวมถึ ง ความคื บ หน้ า ของ
แผนการอนุมตั นิ โยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์
 ค่ าเงินยู โ ร คาดว่ า จะเคลื4 อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.10 - 1.15 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. โดยต้ องติดตามสถานการณ์การเลือกตังฝรั
; 4งเศส
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื4อนไหวในช่วง 110-113 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยต้ องติดตามสถานการณ์ ความมัน4 คงระหว่างประเทศ เนื4องจาก
ค่าเงินเยนถือเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื4อนไหวในกรอบ 1.27-1.35 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยต้ องติดตามความคืบหน้ าสถานการณ์การเลือกตังของอั
;
งกฤษ
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื4อนไหว
ในกรอบในช่ ว ง 34.40–34.80 บาทต่ อ ดอลลาร์ ส รอ. ขึ น; กั บ ค่ า เงิ น
ดอลลาร์ สรอ.เป็ นหลัก
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แนะนํากองทุนเดือนพฤษภาคม 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 28 เมษายน 2560 : 3,362,624,453.03 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 28 เมษายน 2560 : 7,127,492,691.61 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 28 เมษายน 2560 : 123,003,130.16 บาท
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ข้ อสงวนสิทธิy




เอกสารนี เ; ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ4ง จัดทํ า ขึ น; เพื4 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี4 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
อื4นใดที4ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี ;เปลี4ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ;ได้ อ้างอิงจากแหล่งที4มาของข้ อมูลที4เชื4อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื4 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ขึน; อยู่กับ
ช่วงเวลาที4นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที4ปรากฏในเอกสารนี เ; ป็ นเพียงความเห็นเบื ;องต้ น
เท่านัน; มิใช่คํามัน4 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 เกี4 ยวกับเอกสารฉบับ นี ;
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง
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คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี4 ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื4 อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื4 อ นไขผลตอบแทน และความเสี4ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ4งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั4นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื4 อ ป้ องกั น ความเสี4 ย งที4 เ กี4 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี4ยนเงินตราที4อาจเกิดขึ ;นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ ;นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี4 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี4 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
แลกเปลี4ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี4ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ ;นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื4 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี4ยงของสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที4 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 อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน;



ขอรับหนังสือชี ;ชวนได้ ทบี4 ริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื ;อคืน
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