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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมิถุนายน ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ นทรั พ ย์ เ สี ยงในเดื อนมิ ถุ นายน มี แ นวโน้ มเคลื อนไหว
Sideway เนืองจากขาดปั จจัยบวกใหม่ ๆ ตลาดหุ้นทัง. ในและต่ างประเทศ
รอผลประชุ ม Fed ว่ าการขึน. ดอกเบีย. ในการประชุมครั ง. ถัดๆไปจะคง
จํานวนครั ง. เช่ นเดิมหรื อไม่
Thai Equity – ให้ นาํ . หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนมิถนุ ายน SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,530 –
1,590 จุด สํ าหรั บปั จจัยที4ต้องติด ตาม ได้ แ ก่ คาดเม็ ดเงินลงทุนจะเข้ ามา
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลัง การแข็ ง ค่ า ของเงิ นดอลลาร์ ช ะลอตัว จากการ
ประชุม FOMC ครังC นี C, ประมาณการกําไร (EPS) ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาด หลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ซึ4งล่าสุดยังคง
ทรงตัว อยู่ที4 102.6 บาทสํ าหรั บ ปี 2017, ติ ด ตามการเลื อกตังC ทั4ว ไปของ
อังกฤษในวันที4 8 มิถนุ ายน ซึ4งโพลสํารวจบ่งชีวC ่าพรรคอนุรักษ์ นิยมที4นําโดย
นางเทเรซา เมย์ มีคะแนนนําพรรคแรงงานอยู่ประมาณ 10%, คาดการณ์ ที4
ประชุม FOMC ในวันที4 13-14 มิถุนายน Fed จะมีม ติปรั บ ขึนC ดอกเบี ยC
นโยบายสู่ระดับ 1.00-1.25%, ติดตามว่า MSCI จะตัดสินใจรวมดัชนีห้ นุ AShare ของจีนเข้ าเป็ นส่วนหนึง4 ของสมาชิกดัชนี MSCI EM หรื อไม่ในวันที4 20
มิถนุ ายนนี C
Property Fund
Underweight)

–

ให้ นํ า. หนั กน้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly

 คาดว่าสภาพคล่องในตลาดมีแนวโน้ มลดลง หาก ECB ลดมาตรการผ่อน
คลายทางการเงิน และการส่งสัญญาณขึ Cนอัตราดอกเบี Cยของ Fed มากกว่าที4
ตลาดคาดการณ์ ไว้ ซึ4งเป็ นแรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรั บตัวลดลง
เพื4 อ ให้ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งเงิ น ปั นผลของกองทุ น ฯ กั บ อั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตร (Yield Spread) อยู่ในระดับที4น่าสนใจ

Thai Bond – ให้ นํา. หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าปั จจัยลบทังจากต่
C
างประเทศโดยเฉพาะ การประชุม FOMC ในเดือน
มิถนุ ายนและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึง
ปั จ จัยภายในประเทศ จากความกัง วลปริ มาณอุป ทานพันธบัตรระยะยาวที4
เพิ4มขึ Cนจากการทํา Bond Switching ที4จะเกิดขึ Cนในช่วงเดือนมิถนุ ายนนี C จะมีผล
ต่อการเคลื4อนไหวของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Cไทยให้ ปรับเพิ4มขึ Cนได้
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Global Equity – ให้ นํา. หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บทัง.
Developed Market และ Emerging Market
 แนะนํานํ Cาหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทังC Developed Market และ
Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้ ค่อนข้ างดีทงั C
Developed Market และ Emerging Market ผลกําไรของบริ ษัทจดทะเบียน
ออกมาค่ อ นข้ า งดี ใ นสหรั ฐ ฯ ส่ ง ผลให้ Valuation ลดลง แต่ปั ญหาด้ า น
Geopolitical Risk มีความเสี4ยงเพิ4มขึ Cน แนะนําให้ ลงทุนด้ วยความระมัดระวัง

Global Bond – ให้ นาํ . หนักลงทุนเท่ ากับตลาด (Slightly Underweight)
 ตลาดพัน ธบัต รรั ฐ บาล ให้ นํ าC หนั ก ตํ4 า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) เนื4องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี ณ
ปั จ จุบันค่ อ นข้ างอยู่ใ นระดับ ตํ4 ามากแล้ ว คาดว่ าจะปรั บ ตัวสูง ขึนC สะท้ อ น
ปั จจัย การปรั บขึนC ดอกเบียC นโยบายครั งC ที4สองของเฟดในการประชุมเดือ น
มิถุนายนอย่ างไรก็ ต ามความไม่ แ น่ นอนของนโยบายเศรษฐกิ จ สหรั ฐ และ
ประเด็นการยื4นถอดถอนประธาธิบดีทรัมป์ อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการปรับขึนC
ของ yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
 สําหรับเครดิต ให้ นํ Cาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
เท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า Credit Spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้
จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที4ยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์เสี4ยง
Commodity – ให้ นาํ . หนักลงทุนนํา. หนักเท่ าตลาด (Neutral)

 ราคานํ Cามันยังคงเคลื4อนไหวผันผวนตามผลการประชุมเรื4 องการคงกําลังการ
ผลิตในการประชุมเดือนพฤษภาคมที4คงลดปริ มาณการผลิตจํานวนเท่าเดิม
โดยขยายระยะเวลาออกไปเพียง 9 เดือนน้ อยกว่าที4ตลาดคาด รวมถึงราคา
ทองคําได้ รับผลกระทบจากแนวโน้ มการขึนC ดอกเบียC ของ Fed ในรอบการ
ประชุมเดือนมิถนุ ายน
REITs – ให้ นาํ . หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ให้ นํ Cาหนักลงทุนเท่าตลาด จับตา 1)การประชุม FOMC เดือนมิถุนายน 2)
แนวโน้ มการเติบโตเศรษฐกิจโลกครึ4 งปี หลัง 3)เศรษฐกิจจี น 4)การเมืองหรื อ
ภูมริ ัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

หน้ า 1

MFC Wealth Journal
กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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ย้อนหลัง
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3.27
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2.11%
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6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
2.75%
2.04%
3.12
3.23
2.97%
2.12%
-0.85%
-0.75%

3 ปี
ย้อนหลัง
10.02%
1.07
11.39%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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5.0%

Money Market
6.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity
Local Gov Bond

Global Commodity
7.0%
Local Equity
20.0%
Global
Bond
9.5%

Local Corp Bond
Property Fund
Developed Country Equity

Local Gov Bond
18.5%

Emerging Country Equity
7.5%

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity
Global REIT

Developed Country Equity
7.5%

Money Market
Property Fund
9.0%

Local Corp Bond
10.0%

O/U
N
SUW
N
SUW
N
N
SUW
N
N
OW

Total
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6.0%
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Max Draw Up
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.63%
1.23%
4.09%
2.76%
9.43%
3.55
2.26
2.91
2.67
0.60
0.00%
2.16%
4.40%
2.87%
17.72%
-0.25% -0.73%
-1.30%
-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
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.65%
1.23%
4.26%
2.75%
10.00%
3.64
2.28
2.98
2.65
0.64
0.97%
2.14%
4.57%
2.88%
17.52%
-0.23% -0.71%
-1.28%
-1.28%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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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
0.86%
1.88%
5.91%
3.83%
8.85%
3.53
2.59
3.14
2.75
0.43
0.00%
3.04%
6.34%
3.98%
23.99%
-0.28% -0.93%
-1.65%
-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
ย้อนหลัง
0.88%
1.88%
6.12%
3.82%
9.71%
3.58
2.61
3.18
2.72
0.48
1.26%
3.02%
6.55%
4.00%
23.41%
-0.27% -0.91%
-1.63%
-1.63% -14.86%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนพฤษภาคม 2560



ความเชื4อมัน4 นักลงทุนโดย Sentix (Sentix Investor Confidence)
เดือน พฤษภาคม 2560 เพิ4มขึนC +3.5 จุด เป็ น 27.4 จุด ระดับ
สูงสุดนับแต่เดือน กรกฏาคม 2550 เป็ นการเพิ4มขึ Cนต่อเนื4องเป็ น
เดือนที4 3



ความเชื4 อ มั4 น ผู้ บริ โ ภค (Consumer Confidence) เดื อ น
พฤษภาคม 2560 เพิ4 มขึนC +0.3 จุด เป็ น -3.3 จุด โดยเป็ นการ
เพิ4 ม ขึนC ต่อ เนื4 อ ง 3 เดื อ น สู่ร ะดับ สูง สุดนับ แต่เ ดื อ น กรกฏาคม
2550



ความเชื4อมัน4 นักวิเคราะห์ตอ่ เศรษฐกิจในอนาคตของสถาบัน ZEW
(ZEW Survey Expectations) เดือน พฤษภาคม 2560 เพิ4มขึ Cน
+8.8 จุด เป็ น 35.1 จุด โดยเป็ นการเพิ4มขึ Cนต่อเนื4องเป็ นเดือนที4 3
สูร่ ะดับสูงสุดนับแต่เดือน สิงหาคม 2558

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : Fed ยังคงสนับสนุนให้ ขึน. ดอกเบี ย. อย่ างค่ อยเป็ น
ค่ อยไป และเริมหารื อถึงการลดขนาดงบดุล
 การรายงาน GDP (ทบทวนครังC ที4 2) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัว
1.2% (qoq,saar) ปรับเพิ4มขึ CนจากการรายงานครังC แรกที4ขยายตัว 0.7%
(qoq,saar) และดีกว่าที4ตลาดคาดการณ์ ไว้ ที4 0.9% (qoq,saar) โดยมา
จากการปรับเพิ4มขึ Cนของ GDP ในภาคบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน
 รายงานการประชุม (Meeting Minutes) ของการประชุม Fed วันที4 2-3
พฤษภาคม 2560 มี ความเห็นด้ านเศรษฐกิจเหมือนกับแถลงการณ์หลัง
การประชุม (Statement) ซึง4 คณะกรรมการมีความเห็นว่า GDP ไตรมาส
1 ปี 2560 ที4ชะลอตัวลงมาจากปั จจัยชัว4 คราว ส่วนเงินเฟ้อที4ลดลงในช่วง
ที4ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่ามาจากปั จจัยชัว4 คราวเช่นกัน และยังคง
ความคิด เห็นว่ า เงิ นเฟ้ อยัง คงมี แ นวโน้ ม เพิ4 ม ขึ นC เข้ า สู่เ ป้ าหมายที4 2%
พร้ อมกับสนับสนุนให้ ขึ Cนดอกเบี ยC อย่างค่อยเป็ นค่อยไป นอกจากนี Cยังมี
รายละเอียดของแผนการลด Balance Sheet เพิ4มเติม ซึง4 คณะกรรมการมี
ความเห็นให้ คอ่ ยๆ ลด โดยจะกํ าหนดมูลค่าสินทรัพย์สงู สุดที4จะปล่อยให้
หมดอายุในแต่ละเดือน ซึง4 จะเริ4 มจากจํานวนน้ อยๆ ในช่วงแรก และทยอย
ประกาศเพิ4มขึ Cนทุก 3 เดือน ทังนี
C Cคณะกรรมการ Fed เห็นว่าควรเริ4 มลดงบ
ดุลภายในปี นี C หากเศรษฐกิ จ ยัง คงฟื Cนตัว ได้ ตามคาด และสามารถขึนC
ดอกเบี Cยได้ อีก 2 ครังC
 ประธานาธิบดี Donald Trump กํ าลังถูกตรวจสอบเรื4 องที4ถูกกล่าวหาว่า
ประธานาธิ บ ดี Donald Trump ขอให้ นาย James Comey อดี ต
ผู้อํานวยการ FBI ที4ถกู ปลดออกจากตําแหน่ง ให้ หยุดการสืบสวนคดีนาย
Flynn (อดีตที4ปรึ กษาด้ านความมัน4 คงของประธานาธิบดี Trump) ทังนี
C C
การที4ประธานาธิบดีจะพ้ นตําแหน่ง มีดงั นี C
- Impeachment ต้ องมีหลักฐานว่ามีการกระทําผิด ประกอบกับต้ องการ
เสียงเกินกึ4งหนึง4 ของสภาผู้แทนราษฎร และต้ องการเสียงสองในสามของ
วุฒสิ ภา (ที4ผ่านมายังไม่เคยมีประธานาธิบดีถกู ออกจากตําแหน่งโดยการ
Impeachment)
- Removal through 25th Amendment ต้ องได้ รับความเห็นชอบและ
คณะรั ฐมนตรี ส่ว นใหญ่ ต้องเห็นด้ ว ยว่า ประธานาธิ บดี ไม่เ หมาะสมกับ
ตําแหน่ง แต่ถ้าประธานาธิบดีคดั ค้ าน จําเป็ นต้ องใช้ เสียง 2/3 ของสภา
ผู้แทนและวุฒสิ ภาให้ ประธานาธิบดีพ้นจากตําแหน่ง
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : เศรษฐกิ จ ขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื อ งจากอุ ป สงค์ ใ น
ประเทศ สอดคล้ องกั บความเชื อมันทีดีขึน. ท่ ามกลางความเสี ยงด้ าน
การเมืองทีลดลง หลังจากทีนาย Emmanuel Macron ชนะการเลือกตัง.
ประธานาธิบดีฝรั งเศส
 ภาพรวมเศรษฐกิ จในเดือนเมษายน 2560 ยังอยู่ในทิศทางที4ข ยายตัว
ต่อเนื4องจากอุปสงค์ในประเทศ จากปั จจัยสนับสนุน คือ


ยอดปล่อยสินเชื4อยังคงขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื4อง โดยสินเชื4อภาคธุรกิจ
ขยายตัวต่อเนื4องที4 2.4% (yoy) ส่วนสินเชื4อภาคครัวเรื อนขยายตัว
2.4%(yoy)

8 มิถนุ ายน 2560

 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รอบ
วันที4 27 เมษายน 2560 ชี Cว่าคณะกรรมการต่างมองภาพรวมเศรษฐกิจฟื นC
ตัว ได้ ดี ต่ อ เนื4 อ ง อี ก ทังC ปั จ จัย เสี4 ย ง โดยเฉพาะความไม่ แ น่ น อนทาง
การเมืองยังได้ ลดลงไป แต่เงินเฟ้อยังคงไม่สง่ สัญญาณการฟื นC ตัวได้ อย่าง
ยัง4 ยื น ทําให้ การใช้ นโยบายผ่อนคลายทางการเงินยังคงมี ความจํ าเป็ น
อย่างไรก็ดี ที4ประชุมเห็นว่า หากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที4ดี
ต่อและเงินเฟ้อได้ ส่งสัญญาณให้ เห็นว่าสามารถขยายตัวได้ อย่างยั4งยื น
และอยู่ใกล้ เป้าหมายของ ECB ที4 2% ก็ถึงเวลาในการส่งสัญญาณการ
ปรับเพิ4มอัตราดอกเบี Cย (ปรับเปลี4ยน Forward guidance)
 ผลการนับคะแนนการเลือกตังประธานาธิ
C
บดีฝรั4งเศสในรอบที4 2 เมื4อวันที4
7 พฤษภาคม 2560 ชี วC ่านาย Emmanuel Macron ได้ รับคะแนนเสียง
โหวตที4 65% ชนะนาง Marine Le Pen ผู้สมัครซึ4งมี นโยบายต่อต้ าน
สหภาพยุโรป (EU) ที4ได้ คะแนนเสียงโหวตที4 35% โดยนาย Macron ได้ รับ
การแต่งตังเป็
C นประธานาธิ บดีอย่างเป็ นทางการในวันที4 14 พฤษภาคม
2560
ญีปุ่น : เศรษฐกิจขยายตัวได้ ต่อเนืองจากการบริ โภคและการส่ งออก
ในขณะทีแรงกดดันด้ านเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํา
 รายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัว 2.2% (qoq,saar) ซึง4 นับเป็ น
การขยายตัวต่อเนื4อง 5 ไตรมาสต่อเนื4อง เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ Cนจากไตร
มาสก่อนที4 1.4% (qoq,saar) ปั จจัยขับเคลื4อนเศรษฐกิจ ได้ แก่ ภาคการ
บริ โภคและการส่งออก
 การบริ โ ภคในประเทศยัง เติ บ โตได้ ต่ อ เนื4 อ ง โดยยอดค้ า ปลี ก (Retail
Sales) เดือนเมษายน 2560 ขยายตัว 3.2% (yoy) เพิ4มขึ Cนต่อเนื4องจาก
2.1% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า สอดคล้ องกับตลาดแรงงานที4ค่อนข้ างตึง
ตัว โดยอัตราว่างงานทรงตัวที4 2.8%
 อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มการลงทุนของภาคธุรกิจยังดูไม่มีเสถี ยรภาพ และ
ยังไม่มีแนวโน้ มว่าจะเพิ4มขึนC อยางชัดเจน โดยข้ อมูลล่าสุดเดือนมี นาคม
2560 ยอดสัง4 ซื Cอเครื4 องจักรหดตัว -0.7% (yoy) จากที4ขยายตัว 5.6%
(yoy) ในเดือนก่อนหน้ า
 มูลค่าการส่ง ออกในรู ปสกุลเงิ นเยน เดื อ น เมษายน 2560 ขยายตัว ที4
7.5% (yoy) ชะลอตัวลงจาก 12.0% (yoy) ในเดื อนก่ อน โดยสินค้ า
ส่งออกหลัก ไดแก่ เหล็ก, อุปกรณ์ อิ เล็ก ทรอนิกซ์ , และมอเตอร์ ไซค์
หน้ า 3
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ขยายตัวได้ ดี ส่วนยอดนํ าเข้ าในรู ปเงินเยนขยายตัวในอัตราที4ชะลอลง
เล็กน้ อยที4 15.1% (yoy) จาก 15.8%(yoy) ในเดือนก่อน


อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2560 เพิ4มขึ Cน โดยอัตราเงินเฟ้อทัว4 ไป
ขยายตัว 0.4% (yoy) อัตราเงินเฟ้อทัว4 ไปไม่รวมราคาอาหารสด
(Core CPI) เพิ4มขึ Cนเป็ น 0.3% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อ ไม่รวม
ราคาอาหารและพลังงาน (Core-core CPI) ฟื นC ตัวขึ Cนเป็ น 0.0%
(yoy)

เศรษฐกิ จ จี น : ภาพรวมเศรษฐกิ จเดื อนเมษายน 2560 ชะลอตั วลง
หลังจากทีรัฐบาลดําเนินมาตรการเศรษฐกิจทีเข้ มงวดขึน.
 ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2560 ชะลอตัวลงส่วนหนึ4งเป็ นผลจาก
การดําเนินนโยบายการเงินที4เข้ มงวดขึ Cน ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที4ปรับตัว
ลง และอุปสงค์ในประเทศที4ชะลอลงหลังจากที4ภาครัฐเพิ4มความเข้ มงวด
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงเป็ น 6.5%
(yoy) สอดคล้ องกับผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Cอภาคการผลิตที4ลดลงมาที4 51.2 จุด
และราคาโลหะอุตสาหกรรมที4ลดลง นอกจากนี C ยอดค้ าปลีกชะลอลงเป็ น
10.7% (yoy) จากการลดลงของยอดจําหน่ายรถยนต์หลังจากที4รัฐบาล
ปรั บ เพิ4 ม ภาษี ร ถยนต์ ข นาดเล็ ก ส่ ว นของการลงทุน ในสิน ทรั พ ย์ ถ าวร
(Fixed Assets Investment) ขยายตัวในอัตราที4ชะลอลงมาที4 8.9%
(yoy) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน เมษายน 2560
คิดเป็ นมูลค่า 1.39 ล้ านล้ านหยวน ลดลงจาก 2.199 ล้ านล้ านหยวนใน
เดื อ นก่ อ น ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากการลดลงของการะดมทุนผ่ า นช่ องทาง
Shadow banking เพราะมาตรการคุมเข้ มของรัฐบาล โดยเฉพาะธุรกรรม
Wealth Management Products
 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื4อถื อ Moody’s Investor Service ได้ ปรับลด
อันดับความน่าเชื4อถือตราสารหนี Cระยะยาวสกุลเงินหยวนและสกุลเงินตรา
ต่างประเทศลง 1 ขันC สู่อันดับ A1 จาก Aa3 แต่ได้ ปรั บ แนวโน้ มอันดับ
เครดิตจาก ”แนวโน้ มเชิงลบ” เป็ น “มีเสถียรภาพ” โดยประเมินว่า รัฐบาล
จี นจะเผชิ ญ กับ ความท้ า ทายจากการชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ ภายใต้
แนวโน้ มของระดับหนี ใC นประเทศที4คาดว่าจะเพี4มขึนC ทังนี
C C ในปั จจุบนั หนี C
ส่วนใหญ่ของรัฐบาลจีนเป็ นหนี Cในสกุลเงินหยวนที4ถือครองโดยนักลงทุน
ในประเทศ ส่ ว นนัก ลงทุนต่ า งชาติมี ก ารลงทุนในพันธบัตรจี น คิดเป็ น
สัดส่วนเพียง 1.5% ของพันธบัตรทังหมด
C

 สภาพัฒน์ฯ คาดการณ์ แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัว 3.33.8% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมระหว่าง 3.3-4.0% (yoy) ซึ4งเป็ นการ
ขยายตัวที4ดีขึ Cนจากปี 2559 ที4ขยายตัว 3.2% (yoy) เนื4องจากการส่งออก
สินค้ าที4ดีขึ Cนตามการฟื นC ตัวของประเทศคูค่ ้ า และการลงทุนของรัฐบาลใน
โครงสร้ างพื Cนฐาน
 เศรษฐกิ จ ไทยเดือ นเมษายน 2560 ยัง ขยายตัว ได้ ต่อเนื4 อง โดยปั จ จัย
สนับสนุนหลักมาจากอุปสงค์จากต่างประเทศ ทังการส่
C
งออกสินค้ า และ
การท่องเที4ยวที4กลับมาขยายตัวได้ ดี นอกจากนี Cอุปสงค์ในประเทศทังการ
C
บริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนปรั บตัวดีขึ Cนมาเล็กน้ อย แต่การใช้ จ่าย
ภาครัฐเปลี4ยนเป็ นหดตัวหลังจากที4เร่ งการเบิกจ่ายในช่วงที4ผ่านมา
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) มี ม ติเ ป็ นเอกฉันท์ ใ ห้ คงอัตรา
ดอกเบี ยC นโยบายไว้ ที4 1.50% ต่อปี ตามคาดการณ์ ของตลาด โดยคณะ
กรรมการฯ ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจมี แนวโน้ มขยายตัวชัดเจนขึนC
เพิ4มขึ Cน จากการส่งออกสินค้ าที4ฟืนC ตัวต่อเนื4อง แต่การฟื นC ตัวยังไม่กระจาย
ตัวในทุกภาคส่วนเท่าที4คาด โดยบางภาคเศรษฐกิจยังฟื นC ตัวค่อนข้ างช้ า
สะท้ อนจากหนี Cเสีย (NPL) ของกลุ่ม SME ที4ยังคงเพิ4มขึ Cน และยังต้ อง
ระมัดระวังปั จจัยเสี4ยงจากต่างประเทศ
 ธนาคารพาณิชย์หลักได้ ประกาศลดดอกเบี Cยเงินกู้ โดยเน้ นที4ดอกเบี Cยเอ็ม
อาร์ อาร์ (MRR) ซึง4 เป็ นอัตราอ้ างอิงของลูกค้ ารายย่อย โดยให้ มีผลตังแต่
C
วั น ที4 16 พฤษภาคม 2560 เพื4 อ ช่ ว ยลดภาระต้ นทุ น ของผู้ กู้ หลั ง
กระทรวงการคลังได้ ออกมาระบุว่า ธนาคารพาณิชย์คดิ ดอกเบี Cยเงินกู้ราย
ย่อย (SMEs) มากกว่ารายใหญ่ ซึ4งไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ ารายย่อย โดย
ธนาคารกรุ งเทพ กรุ งไทย และกสิกรไทย ลดดอกเบี Cย MRR ลง 50 bps
ส่วนธนาคารไทยพาณิ ชย์ลดดอกเบี ยC MRR และ MLR ลงอย่างละ 25
bps
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักของเศรษฐกิจโลก ซึง4
ผลสํารวจโดย Bloomberg คาดว่า ธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะปรั บขึนC
ดอกเบี Cยนโยบายอีก 25 bps เป็ น 1.00-1.25% ต่อปี ในขณะที4ธนาคาร
กลางยุโรปและญี4ปนจะคงดอกเบี
ุ่
Cยนโยบายเช่นเดิม

เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีต่อเนือง ภายใต้ นโยบายการเงินที
ผ่ อนคลาย
 เศรษฐกิ จไทยไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัว ดีขึนC ที4 3.3% (yoy) จากที4
ขยายตัว 3.0% (yoy) จากแรงขับเคลื4อนของการบริ โภคภาคครัวเรื อนและ
การส่งออกสินค้ าและบริ การ ในขณะที4การลงทุนโดยรวมและการใช้ จ่าย
ของรัฐบาลชะลอตัวลง ทังนี
C Cปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวได้ แก่ รายได้ ที4
เพิ4มขึนC ทังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
C
ความเชื4 อมั4นของผู้บริ โภคที4
เพิ4มขึนC เศรษฐกิ จของประเทศคู่ค้าหลัก ที4ฟืCนตัวตัว เนื4 อง ได้ แก สหรั ฐ ฯ
สหภาพยุโรป จีน และกลุม่ CLMV และราคาสินค้ าในตลาดโลกที4ปรับตัว
ดีขึ Cน โดยเฉพาะสินค้ าที4เกี4ยวข้ องกับราคานํ Cามัน
8 มิถนุ ายน 2560

 การเลือกตังทั
C ว4 ไปของประเทศอังกฤษในวันที4 8 มิถนุ ายน 2560 ผลสํารวจ
ความนิยมล่าสุด พบว่า พรรคอนุรักษ์ นิยม (Conservative) ภายใต้ การ
นําของนาง Theresa May ได้ รับคะแนนนิยมคิดเป็ น 43% ในขณะที4
พรรคแรงงาน (Labour) ภายใต้ การนําของนาย Jeremy Corbyn ได้ รับ
คะแนนนิยม 37%
 การเลือกตังทั
C ว4 ไปของประเทศฝรั4งเศลในวันที4 11 และ 18 มิ.ย. 2560 ซึง4
ผลสํารวจการเลือกตังสภาผู
C
้ แทนล่าสุดชี Cว่า พรรค En Marche ของนาย
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Macron มีโอกาสได้ จํานวนที4นงั4 ในสภามากที4สดุ ราว 280-300 ที4นงั4 จาก
ทังหมด
C
577 ที4นงั4 ซึง4 มีความเป็ นไปได้ ที4จะมีที4นงั4 เพียงพอต่อการผ่านร่ าง
กฎหมายต่างๆ (ต้ องได้ จํานวนที4นงั4 ในสภา 289 ที4นงั4 ขึ Cนไป)
Cนไป

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนพฤษภาคม เป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยแกว่ งตัวลงในช่ วงแรกของ
เดือนก่ อนปรั บดีขึน. ในช่ วงหลั ง มาปิ ดที 1,561.66
61.66 หรื อลดลง 0.30%
(4.66 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน. ดังต่ อไปนี .

สื4 อ สาร หมวดพั
มวดพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หมวดวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง หมวด
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ที4มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดการแพทย์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดอาหารและ
เครื4 องดื4ม หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดพาณิชย์ และหมวดพลังงาน

 ตัวเลขภาคการผลิตของประเทศสําคัญเริ4 มชะลอตัวลงเป็ นครังC แรกในรอบ
หลายเดือน
 ภายหลังการประชุม FOMC วันที4 2-3 พฤษภาคม นักลงทุนได้ ให้ นํ Cาหนัก
การขึ Cนดอกเบี Cย Fed ในการประชุมเดือนหน้ าสูงขึ Cนเกือบ 100%
 นายเอมมานูเอล มาครอง คว้ าชัยชนะการเลือกตังประธานาธิ
C
บดีฝรั4งเศส
ตามที4ตลาดคาดการณ์
 ธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศหลายแห่งประกาศลดอัตราดอกเบี Cยเงิ
Cยเ นกู้
หลายประเภท
 สัญญาณ Fund Flow ที4อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี C
ไทย
 มูดี Cส์ อินเวสเตอร์ ส เซอร์ วิส ประกาศปรั บลดอันดับความน่าเชื4อถื อตรา
สารระยะยาวของจีน
 ประชุม OPEC และ Non-OPEC ไม่ได้ มีข้อตกลงอื4นใดนอกเหนือจากการ
ขยายระยะเวลาการลดกํ า ลัง การผลิตที4 ระดับ 1.8
1 ล้ านบาร์ เ รลต่อ วัน
ออกไปอีก 9 เดือน
 หุ้นกลุม่ สื4อและสิง4 พิมพ์ปรับตัว Outperform มากสุด หลัง Rating ของทีวี
บางช่องเริ4 มปรั บตัวดีขึ Cน ส่วนหุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Underperform
มากสุด หลังผลประกอบการของบางบริ ษัทออกมาน่าผิดหวัง

As of 31 พฤษภาคม 2560

As of 31 พฤษภาคม 2560

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ
นในประเทศ สําหรั บเดือนมิ
น ถุนายน
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,530–1,590
1
จุด โดยมีปัจจัยที4ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี C
1) คาดเม็ดเงินลงทุนจะเข้ ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังการแข็งค่าของเงิน
ดอลลาร์ ชะลอตัวจากการประชุม FOMC ครังC นี C ซึง4 ปั จจุบนั ทิศทางของ
Fund Flow ในตลาดตราสารหนี Cที4ยงั คงเป็ นบวก ซึง4 ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที4
ทําให้ เงินบาทปรับตัวแข็งค่าเมื4อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นอันดับต้ น
ของเอเชียในช่วงที4ผ่านมา ตราบใดที4ทิศทาง Fund Flow ยังคงเข้ ามาใน
ตลาดการเงิน ประเมินว่าทิศทางของ SET Index ก็น่าจะยังคงยืนได้
2) ประมาณการกํ าไร (EPS) ของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาด หลังจากการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ซึ4ง ล่า สุดยังคงทรงตัว อยู่ที4
102.6 บาทสําหรับปี 2017 ซึง4 หาก EPS นี Cยังคงทรงตัวอยู่ได้ มองจะทําให้
Valuation ของดัชนีไม่อยู่สงู มากเกินไป
3) ติดตามการเลือกตังทั
C ว4 ไปของอังกฤษในวันที4 8 มิถุนายน ซึง4 โพลสํารวจ
บ่ง ชี วC ่า พรรคอนุรั ก ษ์ นิย มที4นํา โดยนางเทเรซา เมย์ มี คะแนนนํ าพรรค
แรงงานอยู่ป ระมาณ 10% หากผลออกมาในกรณี
หากผลออกมาในกร จ ริ ง มองจะทํ า ให้
บรรยากาศการลงทุนทัว4 โลกอยู่ในเกณฑ์ที4ดี
4) คาดการณ์ที4ประชุม FOMC ในวันที4 13-14 มิถนุ ายน Fed จะมีมติปรับขึ Cน
ดอกเบี Cยนโยบายสู่ระดับ 1.00-1.25%
1.25% แต่เป็ นสิ4งที4ตลาด Price in แล้ ว
100%
5) ติดตามว่า MSCI จะตัดสินใจรวมดัชนีห้ นุ A-Share ของจีนเข้ าเป็ นส่วน
หนึง4 ของสมาชิกดัชนี MSCI EM หรื อไม่ในวันที4 20 มิถนุ ายนนี C

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนพฤษภาคม
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ Cน 1.21% ในขณะที4 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Cน 2.20%

แนะนํานํา. หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral
Neutral)

 Sector ที4มี Performance ที4ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดสื4 อ และสิ4 ง พิ ม พ์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
8 มิถนุ ายน 2560
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ตลาดตราสารหนีไ. ทย

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ. าครั ฐเดือนมิถุนายน (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเพิ4มขึ Cนเล็กน้ อยเมื4อเทียบกับ
ระดับสิ Cนเดือนพฤษาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี C
 ปั จจัยภายนอกประเทศ 1. การปรับอัตราดอกเบี Cย Fed Fund Rate ใน
การประชุม FOMC ในเดือน มิ.ย. ทําให้ คา่ เงิน US$ กลับมาแข็งค่า ซึง4 จะ
ส่งผลต่อการไหลกลับของเงินลงทุนต่างชาติ (-) 2.การประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึง4 คาดจะคงนโยบายการเงินเดิม
แต่จะเริ4 มมีการพูดถึงการปรับเพิ4มอัตราดอกเบี Cย (-) 3. การเลือกตังใน
C
ประเทศอังกฤษ ซึง4 โพลชี Cว่าพรรค Conservatives ของนาง Theresa May
ได้ รับความนิยมสูงที4สดุ อยู่ที4 44% ทังนี
C C หากพรรคของนาง May ชนะการ
เลือกตังและได้
C
ที4นงั4 ในสภาเพิ4ม จะส่งผลให้ รัฐบาลมีเสถี ยรภาพและการ
เจรจา Brexit มีความยืดหยุ่นมากยิ4งขึ Cน (-)

ตลาดตราสารหนี ไ. ทยเดือนพฤษาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี .
ไทยโดยรวมเคลื อนไหวลาดชันลดลง อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ไC ทย
ปรับตัวลดลงตังแต่
C ตราสารหนี Cอายุคงเหลือมากกว่า 2 ปี ขึ Cนไป ซึง4 เป็ นผลจาก
ปั จจัยต่อไปนี C
 แรงซื Cอในสินทรัพย์ ปลอดภัยอย่างเช่น พันธบัตร ทองคํา และค่าเงินเยน
จากความไม่ แ น่ นอนทางการเมื อ งสหรั ฐ ที4 เ พิ4 ม สูงขึนC หลัง นายโดนัลด์
ทรัมป์ กําลังถูกสอบสวนจากFBI เกี4ยวกับการมีสว่ นรู้ เห็นต่อกรณีที4รัสเซีย
แทรกแซงการเลือกตังประธานาธิ
C
บดีเมื4อปี 2559 ซึง4 อาจเป็ นอุปสรรคใน
การดําเนินโยบายทางเศรษฐกิจต่อไปของสหรัฐ (+)
 รายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ค.ออกมา Hawkish น้ อยกว่าที4ตลาด
คาด แม้ ว่า FED ส่งสัญญาณปรับขึ Cนอัตราดอกเบี Cยในเดือนมิ.ย.แต่ยงั ไม่
เปลี4ยนประมาณการการปรับอัตราดอกเบี Cยนโยบาย (FED Dot Plots) แต่
อย่างใด (3 ครังC ในปี 2560) ขณะเดียวกันคณะกรรมการ FED ได้ มีหารื อ
กันเกี4ยวกับแผนการปรับลดงบดุลบัญชีของ FED แต่ยงั มีท่าทีระมัดระวัง
ต่อการลดสินทรัพย์ ในปี นี C โดยส่งสัญญาณว่าจะลดสินทรัพย์อย่างค่อย
เป็ นค่ อ ยไปทํ า ให้ ตลาดไม่ รี บ ลดการถื อ ครองพัน ธบัตรในตลาด EM
รวมถึงไทยด้ วย (+)

 ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่, ความกังวลปริ มาณอุปทานพันธบัตรระยะ
ยาวที4เพิ4 มขึนC จากการทํ า Bond Switching ที4 จะเกิ ดขึนC ในช่ วงเดือ น
มิถนุ ายนนี C (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนมิถุนายน (Neutral)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่ที4เสนอขายระหว่างเดือนมิถุนายน มีปริ มาณ
ใกล้ เคียงกับกับเดือนพฤษาคม ส่วนสภาพคล่องของการซื Cอขายหุ้นกู้เอกชนใน
ตลาดรองยังอยู่ในเกณฑ์ที4ดี โดยการซื Cอขายส่วนมากจะเป็ นหุ้นกู้ระยะสันไม่
C
เกิน 3 ปี ส่งผลให้ Credit Spread จะเคลื4อนไหวทรงตัวเมื4อเทียบกับระดับสิ Cน
เดือนพฤษาคม

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน. ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน. ฐานในเดือนพฤษภาคม
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื4อการ
ลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัวลดลง -0.34% ในขณะที4 ดชั นี ตลาด
หลักทรัพย์ที4ปรับตัวลดลง -0.30%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ /REITs และกองทุ นรวม
โครงสร้ างพืน. ฐาน ในเดือนมิถุนายน
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2560 ที4 มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ นC ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที4กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที4ดีขึ Cน ซึง4
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้

 การแข็งค่าของค่าเงินบาทที4ระดับ 34.06 บาทต่อดอลลาร์ ซึง4 เป็ นระดับที4
ตํ4าสุดในรอบ 2 ปี สอดคล้ องกับ Fund Flow ที4ไหลเข้ าตลาดตราสารหนี C
ไทยและเน้ นไปที4ตราสารหนี รC ะยะยาวกว่า 1 ปี ในเดือนพฤษภาคม รวม
มากกว่า 35,000 ล้ านบาท (+)

 หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐฯปรับเพิ4มขึ Cนจะเป็ น
แรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรับตัวลดลง เพื4อให้ ส่วนต่างระหว่าง
เงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Spread)
อยู่ในระดับที4น่าสนใจ
 สภาพคล่องในตลาดโลกมี แนวโน้ มลดลง หาก ECB ลดมาตรการผ่อน
คลายทางการเงิน และ Fed ส่ง สัญ ญาณการปรั บขึนC อัตราดอกเบี ยC
มากกว่าที4ตลาดคาดการณ์
 ความผันผวนในตลาดการเงินจากการเลือกตังทั
C ว4 ไปของอังกฤษ
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กลยุ ทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน. ฐานในเดือนมิถุนายน คือ น้ อยกว่ า
ตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพฤษภาคม ณ วันที4
31 มีการปรับตัวเพิ4มขึ Cน ร้ อยละ 1.9% ปั จจัยที4สําคัญในเดือนพฤษภาคม
ได้ แก่ นายโดนัล ทรัมพ์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สัง4 ปลดนายเจมส์ โคมีย์ให้
ออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการ FBI จากกรณีสอบสวนกรณีการแทรกแซง
การเลือกตังสหรั
C ฐ์โดยรั สเซีย ทําให้ ตลาดกังวลถึงความไม่แน่นอนทาง
การเมืองสหรัฐฯ ส่งผลให้ ดชั นีทวั4 โลกปรับตัวลดลงในระยะสันC สําหรับการ
ประชุม FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี Cยนโยบายที4 0.75%-1.00% และการ
ประชุม OPEC มีมติคงการลดปริ มาณการผลิตนํ Cามันอีก 9 เดือน ตํ4ากว่า
ที4ตลาดคาดการณ์
MSCI Index (USD)
MTD
EM Asia

4.4%

Europe

อ

ตลาด REITs

ภาวะตลาด REITs เดือนพฤษภาคม


ภาวะตลาด REITs เดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ Cน Dowjones Global Reit
Index ปรับตัวเพิ4มขึ Cน 0.25% โดยตลาด REITs ใน North America
ปรับตัวลง -0.59% REITs Europe ปรับตัวขึ Cน +4.07% และ REITs
Asia ปรับตัวขึ Cน 0.90% โดยการเลือกตังฝรั
C 4งเศสรอบสองเมื4อวันที4 7
พฤษภาคม ที4นาย เอ็มมานูเอล มาครอง ผู้สมัครอิสระชนะเลือกตังดํ
C ารง
ตําแหน่งประธานาธิบดี



รอดูการประชุม FOMC มิถนุ ายน โดยสํารวจจากดอกเบี Cยล่วงหน้ า FED
คาดว่า โอกาสในการขึ Cนดอกเบี Cย 100%



ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐเดือนเมษายน ขยายตัว 2.1
แสนตําแหน่งมากกว่าตัวเลขเฉลี4ย 12 เดือนย้ อนหลังที4ขยายตัวเฉลี4ย
1.84 แสนตํ า แหน่ ง ต่ อ เดื อ น ขณะที4 อัตราการว่ า งงานสหรั ฐ เดื อ น
เมษายนปรับตัวลงมาที4 4.4% จาก 4.5% ในเดือนมีนาคม



ราคาที4อยู่อาศัยจีนออกมาปรับตัวขึ Cน โดยราคาบ้ านใหม่ในจีนขยายตัว
10.7% ในเดื อ นเมษายน ชะลอลงจากการขยายตัว 11.3% ในเดื อน
มีนาคมและ 11.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี C เมื4อเทียบเป็ นราย
เดือน ราคาบ้ านใหม่ในจี นขยายตัว 0.7% ในเดือนเมษายน หลังจาก
ขยายตัว 0.6% ในเดือนมีนาคมและ 0.3% ในเดือนกุมภาพันธ์



ทางด้ าน BOJ มีแนวโน้ มดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยนาย ฮา
รุ ฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี4 ปุ่น บ่งบอกว่า เศรษฐกิจญี4 ปุ่น
ไตรมาสแรก ฟื นC ตัว 2.2% กําลังบ่งชี Cการฟื นC ตัวทางเศรษฐกิจจากอุปสงค์
ในประเทศที4แข็งแรง ทว่าเงินเฟ้อยังห่างเป้าหมาย โดยธนาคารกลางมี
แนวโน้ มดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็ นพิเศษต่อเนื4อง
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมิถุนายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที4จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที4อยู่ในระดับที4สงู จากอัตราดอกเบี Cยระยะสันที
C 4ยงั อยู่ในระดับ
ตํ4าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนมิถุนายน


 เศรษฐกิ จ ที4 เ ริ4 ม ฟื Cน ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที4 พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี4ยงเกี4 ยวกับการขึ Cนอัตราดอกเบี Cยระยะสันของ
C
Fed ต่อเนื4องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครังC (-)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม


ภาวะสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนพฤษภาคมผันผวนตามราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
โดยรวมทังนี
C C ดัชนี S&P GSCI บวกเล็กน้ อย +0.70 % ท่ามกลางความ
ไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จของทรัมป์หนุนราคาสินทรัพย์
ทองคําฟื Cนตัวในระหว่างเดือ นพฤษภาคม ขณะที4 ธนาคารกลางสหรั ฐ
เตรี ยมปรับขึ Cนดอกเบี Cยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป นอกจากนี C ราคานํ Cามันดิบ
ตอบรับการประชุม OPEC วันที4 25 พฤษภาคมที4ตลาดคาดว่าจะขยาย
เวลาลดกําลังการผลิตออกไปถึงไตรมาส1 ปี 2561



ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าในเดือนพฤษภาคม FED ส่งสัญญาณขึ Cนดอกเบี Cย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และการเมืองสหรัฐเผชิญความไม่แน่นอนทังกรณี
C
รัสเซียแทรกแซงและความนิยมทรั มป์ที4ตกตํ4า ขณะที4ตวั เลขเศรษฐกิ จ
สหรัฐออกมาไม่ค่อยสู้ดีนกั เช่น ดัชนีภาคผลิต Empire ยอดเริ4 มสร้ าง
บ้ าน ใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัชนี PMI ภาคผลิตโดย Markit และยอดขาย

 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว4 โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว4 โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
 แนะนํานํ าC หนักการลงทุนเท่ากับตลาด สําหรับทังC Developed Market
และ Emerging Market เศรษฐกิ จโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้
ค่อนข้ างทังC Developed Market และ Emerging Market ผลกํ าไรที4
ออกมาค่อนข้ างดีในสหรั ฐฯส่งผลให้ Valuation ลดลง แต่ปัญหาด้ า น
Geopolitical Risk มีความเสี4ยงเพิ4มขึ Cน
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นํ Cาหนักเท่าตลาด เดือน มิถุนายน (Neutral) โดยการปรั บขึ Cนดอกเบี ยC
ของ FED อยู่บ นความคาดการณ์ ข องตลาด ส่ว นนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของทรัมป์มีความไม่แน่นอน
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บ้ านใหม่ ซึง4 ดัชนี US dollar cash index หลุดตํ4ากว่า 100 มาที4บริ เวณ
97.00 ณ วันที4 24 พฤษภาคม


ราคาทองคําคลายตัวจากประเด็นต่างๆ ที4เกิดขึ Cนในเดือนพฤษภาคม ทังC
1) การเลือกตังฝรั
C 4งเศสรอบสองเมื4 อวันที4 7 พฤษภาคม ที4นาย เอ็มมานู
เอล มาครอง ผู้สมัครอิสระชนะเลือกตังดํ
C ารงตําแหน่งประธานาธิบดี 2)
ประเด็นเรื4 องขี ปนาวุธในเกาหลีเ หนื อและความขัดแย้ งกับสหรั ฐไม่ไ ด้
สร้ างความรุ นแรงอะไรมากนัก ลดความเสี4 ย ง Geopolitical risk 3)
โดนันท์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐโดนข้ อหาที4รัสเซียให้ ข้อมูลลับในช่วง
หาเสียงเลือกตังC อย่างใดก็ดี ประเด็นนี Cคลี4คลายเมื4อทรัมป์ออกมาปฎิเสธ



SPDR gold trust ขายทองคําออกมา 5.91 ตันตลอดเดือนพฤษภาคม
สัดส่ ว นถื อ ครองทองคํ า ของ SPDR อยู่ที4 847.45 ตัน ณ วันที4 24
พฤษภาคม



World gold council เปิ ดเผยอุปสงค์ทองคําและอุปทานทองคําในไตร
มาส 1 2560 ชะลอตัว 18% yoy โดยอุปสงค์ทองคําในไตรมาสแรกของ
ปี นี Cอยู่ที4 1,034.5 ตัน โดย inflow ไหลเข้ า ETFs เพียง 109.1 ตัน แม้ ว่า
จะค่อ นข้ า งแกร่ ง แต่น้อ ยกว่ า สัดส่ว นของปี ที4 แ ล้ ว นอกจากนี C การใช้
ทองคําเพื4อเครื4 องประดับจิวเวลรี4 และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชะลอตัว
ต่อเนื4อง สําหรั บธนาคารกลางและสถาบันการเงินทัว4 โลกมีสดั ส่วนซื Cอ
ทองคําชะลอตัวในไตรมาส 1

รายงานประชุม FOMC ย้ อนหลังเดือนพฤษภาคม ปรากฎว่า FED ยังคง
ส่งสัญญาณขึ Cนดอกเบี Cยในเร็ วนี Cหากเศรษฐกิจฟื นC ตัวชัดเจน นอกจากนี C
กรรมการ FED เห็นพ้ องเป็ นส่วนใหญ่ในการลดขนาดงบดุล 4.5 ล้ าน
ล้ านเหรี ยญ ที4เป็ นไปได้ คือ ลดเข้ าซื Cอพันธบัตรรัฐบาลและ MBS โดย
ตลาดยังรอช่วงเวลาลดที4ชดั เจนกว่านี C

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน




ให้ นํ Cาหนักเท่าตลาด (Neutral) ปั จจัยที4จบั ตา 1) ประชุม FOMC เดือน
มิถนุ ายน 2) แนวโน้ มการเติบโตเศรษฐกิจโลกครึ4งปี หลัง 3) เศรษฐกิจจีน
4) การเมืองภูมริ ัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

ตลาดนํา. มัน
ภาวะราคานํา. มันเดือนพฤษภาคม


ประเด็นที4มีนํ Cาหนักต่อนํ Cามันในเดือนพฤษภาคมคือ การประชุม OPEC
ในวันที4 25 พฤษภาคม ที4ตลาดจับตาการขยายช่วงเวลาการลดกํ าลัง
การผลิต ออกไปอี ก 8 เดื อ นจากที4 จ ะสินC สุดในเดื อ นมิ ถุ นายน 2560
อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดว่าประเด็นอุปทานจะกลับหลังจากที4 OPEC
กลับมาเร่ งกําลังการผลิตหลังไตรมาส 1 ปี 2561



Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ าC มันดิบสหรั ฐประจําสัปดาห์
สิ Cนสุดวันที4 19 พฤษภาคม สู่ระดับ 720 แท่น นับเป็ นการปรั บเพิ4มขึนC
ต่ อ เนื4 อ ง โดยปริ ม าณแท่ น ขุ ด เจาะเพิ4 ม ขึ นC 23 แท่ น ตลอดเดื อ น
พฤษภาคม ขณะที4การผลิตนํ Cามันดิบ Shale oil ของสหรัฐยังมีแนวโน้ ม
สูงขึ Cนต่อเนื4อง



สต็อกนํ าC มันดิบสหรั ฐเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับ 516 ล้ านบาร์ เรล
โดย EIA เปิ ดเผยตัวเลขวันที4 19 พฤษภาคม ลดลง 4.4 ล้ านบาร์ เรล
มากกว่าที4ตลาดคาดว่าจะลดลง 2.0 ล้ านบาร์ เรล และเป็ นการลดลง
ต่อเนื4อง



US Utilization refinery ปรั บตัว เพิ4 มขึนC เล็กน้ อ ยสู่ระดับ 93.50%
เนื4องจากโรงกลัน4 ดําเนินการตามปกติหลังจากมีการปิ ดซ่อมบํารุ ง



EIA คาดการณ์ Output นํ Cามันดิบสหรัฐจะเพิ4มขึ Cนจาก 8.96 ล้ านบาร์ เรล
ต่อวันในไตรมาส 1 ปี 2560 สู่ 9.53 ล้ านบาร์ เรลต่อวันใน ไตรมาส 4
2017 นอกจากนี C EIA คาดการณ์ ราคานํ Cามันดิบ WTI ปี 2017 อยู่ที4 51
เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล และ ปี 2561 ที4 55 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมิถุนายน


ให้ นํ Cาหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยการประชุม FOMC เดือนมิถนุ ายน ที4
ตัวเลขคาดการณ์ดอกเบี Cย FED สะท้ อนว่า FED มีโอกาสจะขึ Cนดอกเบี Cย
สูงถึง 100% ปั จจัยอื4นที4ควรจับตา 1) การดําเนินนโยบายของทรั มป์
ประธานาธิ บ ดีสหรั ฐ 2) ความเสี4ย งการเมื องระหว่างประเทศบริ เวณ
คาบสมุทรเกาหลี 3) ภาวะเงินเฟ้อ 4) ตลาดคาด ECB จะ QE tapering
โดยจะเข้ าซื Cอพันธบัตรในเดือนมกราคม 2018 ลดลงสู่ 5 หมื4นล้ านยูโร
จากเดิม 6 หมื4 นล้ านยูโร และคาด ECB ขึนC ดอกเบี ยC ล่าช้ าออกไปในปี
2562 และ 5) แนวโน้ ม การลดขนาดงบดุลของ FED 4.5 ล้ า นล้ า น
เหรี ยญสหรัฐ

ตลาดตราสารหนีต. ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี Cต่างประเทศให้ ผลตอบแทนบวก

แนวโน้ มตลาดนํา. มันเดือนมิถุนายน


นํ าC หนักเท่า ตลาด เดือ น มิ ถุนายน (Neutral) ระยะสันราคานํ
C
าC มันมี
โอกาสถูกทํากําไรรับข่าวประชุม OPEC ในวันที4 25 พฤษภาคมที4ผ่านมา

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนพฤษภาคม


ราคาทองคํา Spot Gold เดือนพฤษภาคมผันผวนเคลื4อนไหวแกว่งกรอบ
ระหว่าง 1,214-1,271 เหรี ยญสหรัฐต่อออนซ์ ท่ามกลางประเด็นต่างๆที4
หนุนราคาทองคําในเดือนที4ผ่านๆมาคลายตัว

8 มิถนุ ายน 2560

 ภายหลังการประชุมเดื อน พ.ค. ของธนาคารกลางสหรั ฐมี มติ คง Fed
Funds target range ที4 ระดับ 0.75% - 1.0% เป็ นไปตามคาดการณ์ของ
นักลงทุนในตลาดและไม่ได้ มีปัจจัยใหม่เพิ4มเติม โดยมุมมองของเฟดต่อ
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ งอยู่ เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังอยู่ ที4ระดับใกล้
กั บ เป้ าหมายของเฟดที4 2% และมองว่ า ในช่ ว งไตรมาสแรกของปี นี C
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ มี ทิศทางชะลอตัวแค่ชั4วคราว ทังนี
C ตC ัวบ่ งชี เC ศรษฐกิ จ
ต่างๆ ยังมีเสถียรภาพอยู่ ด้ วยเหตุนี Cตลาดคาดว่าเฟดจะยังอยู่ ในทิศทาง
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ปรับขึ Cนอัตราดอกเบี Cยอย่างระมัดระวังค่อยเป็ นค่อยไปและคาดว่
อยไปและคาดว่าจะปรับ
ขึ Cนอัตราดอกเบี Cยใน เดือนมิถนุ ายน
 รายงานอัตราเงินเฟ้อ (Core PCE )หรื อดัชนี PCE พื C นฐานที4 ไม่รวม
ราคาอาหารและพลัง งานกลับ ชะลอตัวลงมาอยู่ ที4 1.5%YoY ระดับ
ตํ4าสุดนับตั C งแต่ปี 2558 ส่งผลให้ ตลาดคาดว่าการปรับขึ Cนของอัตราเงิน
เฟ้ออาจจํ า กัด นอกจากนี คC วามกังวลเรื4 องทรั ม ป์ จะโดนถอถถอนจาก
ประเด็นเอาข้ อมูลลับของสหรัฐฯ ไปบอกกับทางรัสเซีย สร้ างความกดดัน
ให้ ตลาดในช่วงสันC



อันดับ 2 ของยูโรป เงินยูโรแข็งค่าอย่างเห็นได้ ชดั จาก Fund Flow
ที4กลับเข้ าซื Cอ ETF ในยูโรโซนเป็ นจํานวนมาก
การเลือกตังนายกรั
C
ฐมนตรี ของอังกฤษ ยังคงเป็ นปั จจัยที4น่าจับ
ตามมอง และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ค่ า เงิ น ปอนด์ แม้ ที4 ผ่ า นมา
Theresa May จะมีคะแนนนํ ามาตลอด แต่ล่าสุด ช่องว่างของ
โพลคะแนนเริ4 มมีคา่ ลดลง

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง. แต่ 31 พ.ค. 2559 – 30 พ.ค. 2560

 ตลาดเครดิต พบว่าได้ รับปั จจัยหนุนจากความต้ องการที4แข็งแกร่ ง การ
ปรับลงของอัตราผลตอบแทนสหรัฐ และ credit spread ปรับตัวแคบลง
ส่ง ผลบวกต่อ ผลตอบแทนในตลาดหุ้นกุ้ เอกชนคุณ ภาพสูง ของสหรั ฐ
ในขณะที4 ก ารปรั บ ขึนC ของราคานํ าC มัน ส่ง ผลบวกต่ อ กลุ่ม หุ้น กู้ เอกชน
ผลตอบแทนสูงของสหรั ฐ สํา หรั บ ตลาดพันธบัตรเกิ ดใหม่ แม้ ว่าจะถูก
กดดันจากปั ญหาการเมืองของบราซิลแต่ยงั ได้ ปัจจัยบวกจากเงินทุนไหล
เข้ าและความต้
ความต้ องการที4สงู กว่าปริ มาณพันธบัตรที4ออก รวมทังC default
rate ตํ4า
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต. ่ างประเทศเดือนมิมิถุนายน

ที4มา MFC, Bloomberg

 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นําC หนักตํ4ากว่าดัชนี อ้ างอิงเล็กน้ อย (slightly
underweight) เนื4 องจากอัอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี
ณ ปั จจุบนั ค่อนข้ างอยู่ในระดับตํ4ามากแล้ วคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ Cนสะท้ อน
ปั จจัย การปรับขึ Cนดอกเบี CยนโยบายครังC ที4สองของเฟด
ของเฟดในการประชุมเดือน
มิถนุ ายน อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐและ
ประเด็นการยื4นถอดถอนประธาธิบดีทรั
ทรัมป์ อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการปรับ
ขึ Cนของ yield พันธบัตรสหรัฐ
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํ Cาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)
เท่า กับ ดัช นี อ้า งอิ ง (Neutral) คาดว่า credit spread จะทรงตัว หรื อ
ปรับตั
บตัวแคบลงได้ จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที4ยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์
เสี4 ยง อย่า งไรก็ ตามตลาดเครดิตอาจผันผวนหากตลาดเริ4 ม กลับมาให้
ความสําคัญของการปรับขึ Cนดอกเบี Cยนโยบายสหรั ฐในการประชุมเดือน
มิถนุ ายน

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือน พฤษภาคม
ฤษภาคม ค่าเงินกลุม่ G-10 แข็งค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ซึง4 เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าโดยสกุลเงิน
ที4แข็งค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงิน NZD และ ค่าเงิน EUR
 ค่าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.0895 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/4/60 มาอยู่ที4
1.1183 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 30/5/60
30
ทังนี
C Cเป็ นผลจากความชัดเจน
ของการเลือกตังฝรั
C 4งเศส
 ค่า เงิ นเยน แข็ ง ค่า เล็ก น้ อ ยจาก 111.53
111 เยนต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ
28/04/60 มาอยู่ที4 110.82 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/5/60 ทังนี
C Cค่าเงิน
เยนอ่อนค่าระดับสูงสุดที4 114 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ เคลื4อนไหวในกรอกแคบๆที4 1.2946 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์
ณ 28/4/60 มาอยู่ที4 1.2857 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/5/60 ปั จจัยที4
น่าจับตามองยังคงเป็ นการเลือกตังC และแนวทางการดําเนินการ BREXIT

 าเงินต่ างประเทศ
ตลาดค่
สภาวะค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 99.05 ณ วันที4 28/44/60 มาอยู่ที4 97.28 ณ
วันที4 30/5/60 โดยในเดือนที4ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี C
 สถานการณ์ ความไม่ แ น่ นอนในประเทศสหรั ฐ ส่ง ผลต่อ ค่า เงิ น
USD ความไม่ไ ว้ วางใจในตัวทรั มป์ เพิ4มขึนC เรื4 อยๆ ประกอบกัน
ตัว เลขเงิ น เฟ้ อที4 ช ะลอตัว ลง ส่ ง ผลต่ อ ความกั ง วลในการขึ นC
ดอกเบี Cยของ Fed มากไปกว่านันแผนเศรษฐกิ
C
จของทรัมป์ ที4เสนอ
ล่ า สุด เป็ นแผนการลดค่ า ใช้ จ่ า ย มากกว่ า เพิ4 ม ภาครั ฐ ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ค่าเงิ นดอล่า อ่ อนค่าลงอย่ า งชัดเจนใน
เดือนที4ผ่านมา
 ชัยชนะของ นายเอ็มมานูเอล มาครอน คลายความกังวลในยูโร
โซน หลังจากมีความชัดเจนทางการเมืองของประเทศฝรั4งเศสผู้นํา
8 มิถนุ ายน 2560

ที4มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนที4ผ่านมา
านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเท
ยส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื4อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 FUND FLOW ที4เข้ ามาใน EM โดยเฉพาะประเทศเกาหลี และไต้ หวัน
ส่งผลให้ คา่ เงินของสองประเทศดั
งประเทศดังกล่าวปรับตัวแข็งค่าขึ Cนมาก
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 การปรับ CREDIT RATING ของประเทศอินโดเนเซียเป็ น INVESTMENT
GRADE เพิ4 ม SENTIMENT การลงทุนในประเทศเพิ4 ม มากขึ นC และมี
FLOW เข้ ามาลงทุนทังตลาดหุ
C
้ นและตลาดตราสารหนี
นและตลาดตราสารหนี Cมากขึ
Cมา Cน
 จี น ถูก ปรั บ ลด CREDIT RATING A+ จาก AA- แต่ยัง คงเป็ น
INVESTMENT GRADE ซึง4 ไม่ได้ สง่ ผลต่อตลาดจีนมากนัก
 ตัวเลข GDP ไทยออกมาดี โดยเฉพาะในการบริ
นการบริ โภคภาคเอกชน และ
แ
ตัวเลขส่งออก แต่การลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตั
ชะลอตัว ในขณะที4อตั รา
ร
เงินเฟ้อ เดือนเมษายน ปรับตัวลงเล็กน้ อย
 กนง มีมติเป็ นเอกฉันท์ในการคงดอกเบี Cยต่อไปทีที4 1.5% ต่อปี เอื Cอต่อการ
ฟื นC ตัวของเศรษฐกิจ โดยแม้ ตวั เลขเศรษฐกิจจะขยายตั
ขยายตัวดี แต่ตวั เลขเงิ
เลขเ น
เฟ้อกลับชะลอตัวตํ4ากว่า
 ค่ าเงินบาทในเดือน พ.ค. เคลื4อนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ที4 34.58
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที4 28/04/60 มาอยู่ที4 34.11
34 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที4 30/05/60 โดยในเดือนที4ผ่านมาค่าเงิ
าเงินบาทได้ แข็งค่าสูงสุด
ที4ระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในทิศทางเดียวกับภูมภิ าคเดียวกัน

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมิถุยายน
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่ าดัช นี ดอลลาร์ จะเคลื
เคลื4อนไหวในช่ว ง 97.0100.00 โดยมีปัจจัยบวกจาการขึนดอกเบี
Cนดอกเบี Cยของธนาคารกลางสหรั
Cยของธนาคารกล
ฐ แต่ก็
ยังมีความกังวลในกระบวนการตรวจสอบนายโดนั
วนการตรวจสอบนายโดนัลด์ ทรัมป์
 ค่าเงินยูโร คาดว่ าจะเคลื4 อนไหวในกรอบช่ วง 1..09 – 1.13 เทีย บกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื4อนไหวในช่วง 109-1133 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื4อนไหวในกรอบ 1.26
26-1.29 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้
น มเคลื4อนไหว
ในกรอบค่อนข้ างกว้ างในช่วง 33.80–34.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ จาก
FUND FLOW ที4เข้ ามาในประเทศ และการขึ
ะการขึ Cนดอกเบี Cยของสหรั
Cยของส ฐรวมถึง
ปั จจัยความเสี4ยงในตัวประธานาธิปบดี

8 มิถนุ ายน 2560
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แนะนํากองทุนเดือนมิถุนายน 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 31 พฤษภาคม 2560 : 3,313,613,352.69 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 พฤษภาคม 2560 : 7,130,237,471.87บาท
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 พฤษภาคม 2560 : 127,880,522.48 บาท
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เอกสารนี เC 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 นC 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
ภายในประเทศไทยเท่านันC
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี C หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี C หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี C หรื อห้ ามกระทําการ
อื4นใดที4ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Cเปลี4ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



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



ข้ อมูลและความเห็นที4ปรากฏในเอกสารนี เC ป็ นเพียงความเห็นเบื Cองต้ น
เท่านันC มิใช่คํามัน4 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Cไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทังC สิ นC การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จC ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี4 ยวกับเอกสารฉบับ นี C
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง
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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 Cอขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื4 อ ป้ องกั น ความเสี4 ย งที4 เ กี4 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี4ยนเงินตราที4อาจเกิดขึ Cนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ Cนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี4 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี4 ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
C
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั นC จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี4ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี4ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ Cนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื4 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี4ยงของสัญญาซื Cอขายล่วงหน้ 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 นันC
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันC



ขอรับหนังสือชี Cชวนได้ ที4บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื Cอคืน
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