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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนสิงหาคม ปี 2560
Local Market

Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight
Overweight

Thai Equity
Property
Money Market
Thai Bond

Global Market

Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight
Overweight

Global Equity - Developed Markets
Global Equity - Emerging Markets
Global Bond
Commodity
REITs

คาดว่ า ตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี ย งในเดื อนสิ ง หาคม มี แ นวโน้ ม เคลื อนไหว
Sideway เนื องจากขาดปั จจั ย ใหม่ ๆ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารประชุ มของ
ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ 3 แห่ ง ก็ตาม เนืองจากตลาดคาดว่ าจะ
ไม่ การเปลียนแปลงใดๆในการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศหลัก

Global Equity – ให้ นํา> หนั กการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สํา หรั บ
Developed Market และ Slightly Underweight สําหรั บ Emerging Market

Thai Equity – ให้ นาํ > หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนสิงหาคม SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540 –
1,600 จุด ปั จจัยที2ต้องจับตา ได้ แก่ ตัวเลขภาคการผลิตทัว2 โลกประจําเดือน
กรกฎาคมของประเทศสําคัญ จีน ยุโรป สหรัฐฯ หลังจากเริ2 มมีสัญญาณที2ดี
ขึ Dน การอ่อนค่าของเงิน USD หลังจากความยืดเยื Dอในการลงมติร่างกฎหมาย
Healthcare ฉบับใหม่ การแข็งค่าของเงินบาทที2เกิดขึ Dนจากการอ่อนค่าของ
เงิน USD เป็ นสําคัญ ระดับเงินเฟ้อของประเทศต่างๆจะมีพฒ
ั นาการที2ดีขึนD
หรื อ ไม่ หากยัง คงทรงตัวอยู่ใ นระดับ ตํ2 า ธนาคารกลางต่ า งๆ จะสามารถ
ประวิ งเวลาในการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ นต่ อ ไปได้ อาจมี การปรั บ ลด
ประมาณการกํ าไร (EPS) ของบริ ษั ทจดทะเบียน หลังจากที2 บ ริ ษั ทต่างๆ
ทยอยประกาศผลประกอบการประจํ าไตรมาส 2/2560 และการเมืองเริ2 มมี
ความเสี2 ยงมากขึนD จากศาลฎี กา แผนกคดี อ าญาของผู้ดํ ารงตําแหน่ ง ทาง
การเมือง นัดฟั งคําพิพากษาคดีจํานําข้ าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที2 25
สิงหาคม 2560

Global Bond – ให้ นํ า> หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)

Property Fund
Underweight)

–

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

 คาดว่าสภาพคล่องในตลาดมีแนวโน้ มลดลง หาก ECB ลดมาตรการผ่อน
คลายทางการเงิน และการส่งสัญญาณขึ Dนอัตราดอกเบี Dยของ Fed มากกว่าที2
ตลาดคาดการณ์ ไว้ ซึ2งเป็ นแรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรั บตัวลดลง
เพื2 อ ให้ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งเงิ น ปั นผลของกองทุ น ฯ กั บ อั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตร (Yield Spread) อยู่ในระดับที2น่าสนใจ

Thai Bond – ให้ นํา> หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดปั จจัยภายนอกประเทศจากความเห็นของสมาชิก Fed ที2พดู ถึงการขึนD
ดอกเบี DยในครังD ต่อๆไปและการลดขนาดสินทรัพย์ของงบดุล Fed ภายในปี นี D
จะหนุนให้ เงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่าและส่งผลต่อการไหลกลับของเงินลงทุน
ต่างชาติออกจากตลาดตราสารหนี Dไทย โดยจะมีผลต่อการเคลื2อนไหวของเส้ น
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี Dไทยให้ ปรับเพิ2มขึ Dนได้
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 แนะนํานําD หนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับ Developed Market และ
SUW สําหรับ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้
ค่อนข้ างดีทงั D Developed Market และ Emerging Market ดัชนี Emerging
Market มี Valuation ที2ตงึ ตัวและได้ รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ ที2อ่อนค่า
หากค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าขึ Dนในช่วงครึ2 งหลังของปี จากการที2 Fed มี
แนวโน้ มขึนD อัต ราดอกเบี ยD และเริ2 มลด Balance Sheet แล้ ว Emerging
Market อาจได้ รับผลกระทบเชิงลบได้

 ตลาดพัน ธบัต รรั ฐ บาล ให้ นํ าD หนั ก ตํ2 า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) คาดอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะปรับขึ Dน
ตามคาดการณ์ ว่า Fed จะปรั บขึนD ดอกเบี ยD นโยบายครั งD ที2 3 ต่ อ เนื2 อ งและ
คาดการณ์ปรับลด Balance Sheet ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามความไม่
แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ อาจเป็ นปั จจัยที2จํากัดการปรับขึ Dนของ
yield ของพันธบัตรสหรัฐ และ yield ของพันธบัตรรัฐบาลประเทศอื2นๆ
 สําหรับเครดิต ให้ นํ Dาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
เท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า Credit Spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้
จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที2ยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์เสี2ยง

Commodity – ให้ นาํ > หนักลงทุนนํา> หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 ตลาดติดตามสัญญาณ Tapering จากการประชุม ECB ในเดือนกันยายนที2
จะถึงนี D ว่า ECB อาจมี การลดขนาดวงเงิ นเข้ าซื อD พันธบัต รในต้ นปี 2561
ทางด้ านตัวเลขเศรษฐกิจที2สําคัญเช่ น PMI ยูโรโซน ประจําเดือนกรกฎาคม
2560 อยู่ที2 ร ะดับ 55.8 ลดลง จาก 56.3 ในเดื อ นมิ ถุนายน โดยตัวเลขที2
มากกว่า 50.0 บ่ งชี กD ารขยายตัวของภาคผลิ ต และตํ2 ากว่ า 50.0 บ่ง ชี กD าร
ชะลอตัวของภาคผลิต
REITs – ให้ นาํ > หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ตลาดเชื2อว่า Fed จะขึ Dนดอกเบี Dยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และคาดว่า Fed จะ
ขึนD ดอกเบี ยD อี ก 1 ครั งD ใน เดื อ นธัน วาคมนี D สํ า หรั บ การลดขนาดBalance
Sheet ของFed รอดูใ นการประชุม FOMC เดื อ นกันยายน โดยเชื2 อ ว่ า
ตลอดเวลาที2เหลือของปี Fed จะค่อยๆส่งสัญญาณลดขนาด Balance Sheet
เพื2อให้ ตลาดค่อยๆซึมซับประเด็นนี D รวมทังนอกจากนี
D
Dการทํา QE Tapering
ของ ECB จะค่อยทยอย Price in เช่นกัน
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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N
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N

Money Market

1 เดือน
3 เดือน
ยอ้ นหลัง ยอ้ นหลัง
1.34%
1.76%
10.44
5.27
1.28%
1.86%
-0.12%
-0.32%

6 เดือ น
ตังแต่ต ้นปี
2017
ยอ้ นหลัง
2.39%
3.26%
3.40
3.73
2.60%
3.29%
-0.76%
-0.76%

1 เดือน
3 เดือน
ยอ้ นหลัง ยอ้ นหลัง
1.32%
1.77%
10.46
5.32
1.26%
1.86%
-0.12%
-0.31%

6 เดือ น
ตังแต่ต ้นปี
2017
ยอ้ นหลัง
2.37%
3.24%
3.39
3.70
2.59%
3.29%
-0.75%
-0.75%

Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
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1 เดือน
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1.62%
2.18%
7.83
4.14
0.00%
2.33%
-0.35% -0.42%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย อ้ นหลัง
2.88%
4.20%
2.53
2.95
3.54%
4.25%
-1.30%
-1.30%

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

1 เดือน
3 เดือ น
ย้อนหลัง ยอ้ นหลัง
1.60%
2.18%
7.77
4.16
1.65%
2.33%
-0.36% -0.41%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย อ้ นหลัง
2.86%
4.19%
2.53
2.94
3.51%
4.26%
-1.28%
-1.28%

Weight

10.0%
32.0%
18.0%
9.0%
5.0%
4.5%
9.5%
5.0%
0.0%
7.0%
100%

N
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Total
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ผลตอบแทน
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Max Draw Up
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Tactical Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market
5.0%

Glo bal REIT
5.0%
Global Commodity
7.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

N

20.0%
18.0%
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9.0%
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7.0%
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7.0%
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5.0%
100.0%

Local Gov Bond
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N
N
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Total

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 1.0%
Global REIT, 5.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity, 10.0%
Global Bond, 9.5%

Local Gov Bond
Local Equity,
30.0%

Emerging Country Equity,
9.0%

Property Fund, 4.5%
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SUW
OW

Property Fund
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Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond
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Global REIT
Local Gov Bond
Money Market
9.0%
Local Corp Bond, 12.0%

N
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Global Commodity

Developed Country Equity,
10.0%

O/U

Total

N
N
SOW

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

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
ย อ้ นหลัง ย อ้ นหลัง ย้อนหลัง
1.79%
2.49%
3.58%
6.56
3.50
2.33
0.00%
2.69%
4.50%
-0.67% -0.67%
-1.65%

ตังแต่ต ้นปี
2017
5.36%
2.81
5.45%
-1.65%

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

3 เดือน
6 เดือน
1 เดือน
ย อ้ นหลัง ย อ้ นหลัง ย้อนหลัง
1.77%
2.49%
3.54%
6.49
3.49
2.31
1.95%
2.68%
4.46%
-0.68% -0.68%
-1.63%

ตังแต่ต ้นปี
2017
5.34%
2.78
5.46%
-1.63%

Weight

30.0%
9.0%
12.0%
4.5%
10.0%
9.0%
9.5%
10.0%
5.0%
1.0%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกรกฎาคม
น
2560
เศรษฐกิจโลก : IMF คงคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2560 และ 2561 ใน
รายงาน WEO เดือนกรกฎาคม 2560
 IMF คงคาดการณ์ GDP โลกปี 2560 ที2 3.55%(yoy) และปี 2561 ที2
3.7%(yoy) โดยปรับเพิ2มยุโรป จีน และญี2 ปุ่น และ 5 ชาติสมาชิกกลุ่ม
อาเซีย น แต่ป รั บ ลดแต่ป รั บ ลดคาดการณ์ การขยายตัว ของเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ และอังกฤษ
 IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐฯลง ตามรายงานเศรษฐกิจไตรมาส
แรกที2 ข ยายตัว ตํ2า กว่ า คาด และความไม่ แน่ นอนของนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจการคลังที2น่าจะส่งผลกระทบต่อเนื2องในปี 2561
 อย่างไรก็ดี IMF ปรับเพิ2ม GDP ของยุโรปขึ Dน จากอุปสงค์ภายในประเทศ
ญี2ปนจากการบริ
ุ่
โภคภาคเอกชน การลงทุน และการส่งออกที2ขยายตัวได้
ดีในไตรมาสแรก ส่วนประเทศจีนปรับเพิ2มขึนD จากเศรษฐกิ
จากเศ
จที2ขยายตัว
ดีกว่าคาดในไตรมาสแรก จากผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ปฏิรูปอุปทาน (Supply-side reform) ส่วนปี หน้ าถูกปรับเพิ2มขึ Dนจากการ
คาดการณ์ว่าทางการจะยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื2อให้ เข้ าเป้าหมายที2จะ
เร่ ง GDP ปี 2563 เป็ น 2 เท่าของ GDP ปี 2553

 วุ ฒิ ส ภาสหรั ฐ ฯ ลงมติ คั ด ค้ านร่ างกฎหมายเพิ ก ถอนกฎหมาย
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา หรื อ “โอบามา
แคร์ ” บางส่วน ด้ วยคะแนนเสียง 49-51
49 เนื2องจากยังไม่มีการพิจารณา
กฎหมายประกันสุข ภาพฉบับ อื2 นที2 จะนํ ามาใช้ ทดแทน และไม่ ใ ช่ก าร
ปฏิรูปที2มีความหมาย และไม่ได้ ทําให้ ชาวอเมริ กันได้ รับการพยาบาลที2ดี
ขึ Dน นอกจากนี Dการแก้ ไข้ อาจไม่สอดคล้ องกับงบประมาณ ดังนันD มีความ
เป็ นไปได้ ที2จะหารื อประเด็นที2เกี2 ยวกับการเก็ บภาษี และนํ าเงินมาใช้ ใน
โครงการประกันสุขภาพที2ครอบคลุมชาวอเมริ กัน 22 ล้ านคน และเมื2 อ
การอภิ ป รายเสร็ จ สิ นD ถึ ง จะเข้ า สู่ก ารร่ า งกฎหมาย และนํ า กลับ ไป
พิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุ
แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกครัง จากประเด็นดังกล่าว
ทําให้ เกิดความไม่แน่นอนด้ านการเมืองว่าประธานาธิ บดีโดนัล ทรั มป์
จะสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตามที2หาเสียงได้ หรื อไม่
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 รายงานครังD ที2 1 ขยายตัว 2.6% (qoq,saar)
เพิ2 ม ขึ นD จาก 1.2% (qoq,saar)
qoq,saar) ในไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยมี ปั จ จัย
ขับเคลื2อนจากการบริ โภคภาคครัวเรื อนและการลงทุนภาคเอกชนในส่วน
ของการลงทุนในเครื2 องมือ อปุกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเฟ้อทัว2 ไป (Headline
Headline CPI) เดือนมิถุนายน 2560 ชะลอลง
1.6% (yoy) จากเดือนก่อนที2 1.9%
% (yoy)
( จากการลดลงของราคานํ Dามัน
ส่วนเงินเฟ้อพื Dนฐาน ซึง2 ไม่นบั รวมราคาอาหารสดและนํ Dามัน (Core CPI)
ทรงตัวที2 1.7% (yoy) ทรงตัวจากเดือนก่อน ซึง2 ยังคงตํ2ากว่าเป้าหมาย
ของ Fed ที2 2.0% (yoy)
เศรษฐกิ จยู โ รโซน : สภาวะการเงินและนโยบายการเงินผ่ อนคลาย
ต่ อเนือง

ทีมา : IMF World Economic Outlook เดือน ก.ค.. 2560

เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ร่ างกฎหมายประกั นสุ ข ภาพยั ง ไม่ ส ามารถผ่ าน
ความเห็นชอบของวุ ฒิสภาทําให้ เกิดความไม่ แน่ นอนต่ อการดําเนิ น
นโยบายอืนๆ แม้ ว่าธนาคารกลางจะคงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ
เติบโตดีขนึ > ในช่ วงไตรมาส 2 ปี 2560
 การประชุ
ระชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันที2 2526 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ คงอัตราดอกเบี Dยนโยบายที2 1.00-1.25%
ต่ อ ปี เป็ นไปตามที2 ต ลาดคาดการณ์ เนื2 อ งจากที2 ป ระชุ ม ประเมิ น
ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ งและกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จเพิ2ม ขึนD ปาน
กลาง อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากปั จจัยชัว2 คราวแต่มีแนวโน้ มที2จะเข้ าใกล้
เป้าหมายของธนาคารกลางที2 2.0% (yoy) ในระยะกลาง นอกจากนี Dเฟด
อาจจะเริ2 ม ปรั บลดการถื อ ครองพันธบัตรลงในเร็ ว ๆ นี หD ากเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ เติบโตได้ ตามที2เฟดคาดการณ์ไว้
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 ผลสํารวจภาวะการปล่อยสินเชื2อ (ECB
ECB Bank Lending Survey) ในไตร
มาสที2 2 ปี 2560 ชี Dว่า ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ผ่อนคลายเงื2อนไขการ
ปล่อยสินเชื2อในภาคธุรกิจ (Corporate)
Corporate) และสินเชื2อบ้ าน (Housing) เมื2อ
เทียบกับไตรมาสแรก แต่เพิ2มความเข้ มงวดขึ Dนในสินเชื2 อภาคครั วเรื อน
(Household) สําหรับไตรมาส 3//2560 ธนาคารส่วนใหญ่คาดเงื2อนไข
การปล่อยสินเชื2อจะผ่อนคลายมากขึนD โดยเฉพาะสินเชื2อภาคครัวเรื อน
(ร้ร้ อยละสุทธิของธนาคารที2รายงานว่าการปล่อยสินเชื2อจะเข้ มงวดขึ Dน 4% vs. +1% ในไตรมาสก่อน)
 ด้ านความต้ องการสินเชื2อ ธนาคารส่วนใหญ่คาดว่าความต้
ความ องการสินเชื2อ
ภาคธุรกิจและครัวเรื อนจะเพิ2มขึ Dนต่อในไตรมาสที2 3 ปี 2560 แต่ความ
ต้ องการสินเชื2อบ้ านจะชะลอตัวลงเล็กน้ อย (ร้ อยละสุทธิของธนาคารที2
รายงานว่าความต้ องการขอสินเชื2อจะเพิ2มขึ Dน ได้ เพิ2มขึ Dนจากไตรมาสก่อน
หน้ าในภาคธุรกิจและครัวเรื อน แต่ลดลงในสินเชื2อบ้ าน)
น
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินเดิมตามคาด และไม่ได้ มี
การส่งสัญ ญาณลด QE ในการประชุม ครั งD นี อD ย่า งที2หลายฝ่ ายคาด
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี Dยนโยบายที2ระดับ 0%
รวมทังคงอั
D ตราดอกเบี ยD เงินฝากที2 ธนาคาพาณิ ชย์ ฝากไว้ กับ ECB ที2
ระดับ -0.4% ได้ ประกาศคงวงเงินในการซื Dอสิ
D นทรัพย์ตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริ มาณ (QE) ที2รับ 6 หมื2นล้ านยูโร/เดื
ร อน จนถึงเดือนธันวาคม
2560 พร้ อมระบุว่า อาจมีการขยายเวลาในการใช้ มาตรการ QE เกินกว่า
เดือนธันวาคม 2560 หากมีความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการ
หน้ า 3

MFC Wealth Journal
แถลงการณ์หลังการประชุม ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า ECB
จะทําการหารื อเกี2 ยวกับการเปลี2ยนแปลงวงเงิน QE ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง
ซึ2งทํ าให้ นัก วิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดว่า ECB จะใช้ ก ารประชุมเดือ น
กันยายน 2560 ประกาศแผนการปรับลดวงเงิน QE ซึง2 จะเริ2 มต้ นในเดือน
มกราคม 2561 ส่วนหนึ2งเป็ นเพราะประธาน ECB มีความมัน2 ใจต่อการ
ฟื นD ตัวทางเศรษฐกิจที2จะทําให้ อตั ราเงินเฟ้อและค่าจ้ างเพิ2มขึ Dนในระยะ
ข้ างหน้ า
ญีปุ่น : อัตราเงินเฟ้อทีอยู่ในระดับตํายังคงเป็ นปั จจัยทีทําให้ ธนาคาร
กลางญีปุ่นคงมาตรการด้ านการเงิน
 ธนาคารกลางญี2 ปนุ่ (BOJ) มีมติ 7-2 คงนโยบายการเงินไว้ ตาม ได้ แก่
การคงอัตราดอกเบี ยD ระยะสันD ไว้ ที2 -0.1% กับเงินสํารองของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ส่ว นเกิ น (Excess Reserves) บางส่ว น และคงเป้าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield) อายุ 10 ปี ไว้ ที2 ‘ประมาณ’ 0%
รวมทังคงอั
D ตราเข้ าซื Dอสินทรัพย์ที2 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BOJ มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจกํ าลังฟื นD
ตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และได้ ปรับเพิ2ม GDP ปี งบประมาณ 2560
(สิ Dนสุดเดือนมี นาคม 2561) อี ก 0.2% เป็ น 1.8% (yoy) แต่ปรั บลด
คาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสด (Core CPI) ลง 0.3%เป็ น
1.1% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อทัว2 ไป (CPI) และอัตราเงินเฟ้อพื Dนฐาน ไม่รวมราคาอาหาร
(Core CPI) เดือน มิถุนายน 2560 ทรงตัวที2 0.4% (yoy) เป็ นไปตามที2
ตลาดคาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื Dนฐาน ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน
(Core-core CPI) ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนที2 +0.0% (yoy) โดยอัตราเงิน
เฟ้อไม่รวมราคาอาหารสด (Core CPI) ซึง2 เป็ นเป้าหมายของยังคงตํ2า
กว่ากว่าเป้าหมายที2 2% (yoy) และเป็ นส่วนหนึ2งที2ทําให้ ธนาคารการ
ญี2ปนคงการผ่
ุ่
อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื2อง
 คะแนนนิยมของพรรค LDP (Liberal Democratic Party) ของนายกฯ
ชินโซะ อาเบะ ลดลงเป็ น 34% ซึง2 เป็ นระดับตํ2าสุดตังแต่
D เข้ ารับตําแหน่ง
ซึง2 ได้ ผลกระทบจากการใช้ อํานาจในทางไม่เหมาะสม และทําให้ พรรค
LDP แพ้ การเลือกตังท้
D องถิ2นของโตเกี ยว คะแนนนิยมของคณะรัฐมนตรี
ที2ลดลงอาจเป็ นความเสี2ยงทําให้ นายกฯ ลาออก หรื อถูกเปลี2ยนตัวผู้นํา
พรรคก่อนการเลือกตังปลายปี
D
2561 ซึง2 เป็ นความเสี2ยงต่อความต่อเนื2อง
ของนโยบายเศรษฐกิ จ รวมไปถึงความไม่แน่นอนจากการแต่งตังผู
D ้ ว่ า
ธนาคารกลางญี2 ปุ่น ซึ2งนาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าฯ คนปั จจุบันมี
กํ าหนดหมดวาระในเดือน เมษายน 2561ผลสํารวจเบื Dองต้ นของบริ ษัท
ขนาดใหญ่ ต่ อ การจ่ า ยเงิ น โบนัส ให้ กั บ พนัก กงานในปี 2560 ลดลง
4.56% จากปี 2559 ตํ2าสุดในรอบ 5 ปี ซึง2 ได้ รับผลกระทบจากค่าเงินเยน
ที2แข็งค่าส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทผู้ส่งออก อย่างไรก็ตาม จะมี
การประกาศอย่างเป็ นทางการอีกครังD ในเดือนกรกฎาคม 2560
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ สูงถึง 6.9% (yoy) ในช่ วงครึ ง
แรกของปี 2560
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื2องที2 6.9% (yoy) ทรงตัวจาก
ไตรมาสก่อนหน้ า โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้ าและภาค
การผลิ ต ที2 ป รั บ ตัว ดี ขึ นD แม้ ว่ า รั ฐ บาลจี น จะดํ า เนิ น มาตรการด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์ และด้ านการเงินที2เข้ มงวดขึนD เศรษฐกิ จครึ2 งแรกของปี
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ขยายตัวดีที2 6.9%(yoy) เป็ นการขยายตัวที2สงู กว่าเป้าหมายของรัฐบาล
ที2 6.5% (yoy) หรื อมากกว่า
 ดัชนี PMI Manufacturing เดือน ก.ค. 2560 อยู่ที2ระดับ 51.4 จุด ลดลง 0.3 จุดจากเดือนก่อนที2 51.7 จุด เป็ นการลดลงของดัชนีย่อย ได้ แก่ ดัชนี
ผลผลิต ดัชนีคําสัง2 ซื Dอสินค้ าใหม่ทงในประเทศและต่
ัD
างประเทศ
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีต่อเนือง โดยได้ ปัจจัยสนับสนุน
จากอุปสงค์ จากต่ างประเทศ
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวต่อเนื2 อง โดยการ
ส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้ า เช่นเดียวกับภาคการท่องเที2ยวที2
เติบโตดี สอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศที2ดีขึนD ต่อเนื2 อง ด้ านการใช้
จ่ายในประเทศ การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวจากการใช้ จ่ายในหมวด
บริ การและสินค้ าคงทน อย่างไรก็ ดี การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว
ตามการลงทุนภาคก่อสร้ าง การใช้ จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุน
ขณะที2 ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมทรงตัว ตามการผลิ ต เพื2 อ ขายใน
ประเทศที2ยงั ไม่ดี และการระบายสินค้ าคงคลังของบางอุตสาหกรรม
 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเกณฑ์ กํากับดูแลสินเชื2 อบัตรเครดิต
และสินเชื2อบุคคล มีผล 1 กันยายน 2560 รายละเอียด ดังนี D
1.ปรั บ ลดเพดานอัตราดอกเบี ยD บัตรเครดิต จาก 20% เหลื อ 18%
สําหรับลูกค้ าเก่าและใหม่
2.ปรับลดเพดานวงเงินกู้บตั รเครดิตจาก 5 เท่าของรายได้ เป็ น 1.5 เท่า
และ 3 เท่าสําหรับลูกหนี Dบัตรเครดิตราย ใ ห ม่ ที2 มี ร า ย ไ ด้ ตํ2 า ก ว่ า
30,000 บาท และ 50,000 บาทต่อเดือน ตามลําดับ
3.ปรั บลดเพดานวงเงินกู้สินเชื2 อส่วนบุคคลสําหรั บลูกหนี สD ินเชื2 อราย
ใหม่ที2มีรายได้ ตํ2ากว่า 30,000 บาทต่อ เดื อ นจากเดิ ม 5 เท่ า ของ
รายได้ เป็ น 1.5 เท่า โดยสามารถขอรับสินเชื2อจากเจ้ าหนี Dได้ สงู สุดไม่
เกิน 3 ราย
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 วันที2 14 สิงหาคม 2560 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ของ
ประเทศญี2 ปุ่ น ซึ2ง ผลสํ า รวจของ Bloomberg คาดว่ า เศรษฐกิ จ จะ
ปรับตัวดีขึ Dนเป็ น 2.6% (qoq,saar) จาก 1.2% (qoq,saar) ในช่วงไตร
มาสแรกของปี โดยได้ ปัจจัยสนับสนุนจากการบริ โภคและการลงทุน
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที2 16 สิงหาคม 2560 คงอัตราดอกเบี ยD นโยบาย RD 1 วัน ที2ระดับ
1.50% ต่อปี ไม่เปลี2ยนแปลง
 วันที2 21 สิงหาคม 2560 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ซึง2 ผล
สํารวจของ Bloomberg คาดว่า เศรษฐกิ จไทยจะชะลอลงมาที2 3.1%
(yoy) จากไตรมาสแรกของปี 2560 ที2ขยายตัว 3.3% (yoy) เนื2องจากอุป
สงค์ในประเทศที2แผ่วลง โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน แต่ได้ ปัจจัย
บวกจากการส่งออกสินค้ าและการท่องเที2ยว
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หมวดอาหารและเครื2 องดื2ม หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดพาณิชย์ หมวด
วัสดุก่อสร้ าง และหมวดพลังงาน

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนกรกฎาคมตลาดหุ้นไทยแกว่ งตัว Sideways มาปิ ดที 1,576.08
หรื อเพิมขึน> 0.09% (1.34 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน> ดังต่ อไปนี >
 ตัวเลข PMI ภาคการผลิตประจําเดือนมิถุนายนของประเทศสําคัญ จีน
และสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที2คาดการณ์
 Fund Flow ยังคงมีสญ
ั ญาณเชิงบวก โดยนักลงทุนต่างชาติซื Dอสุทธิใน
ตลาดตราสารหนี Dไทยอย่างต่อเนื2อง เนื2องจากล่าสุดอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรแท้ จริ งของไทยถือว่าอยู่ในระดับสูงเป็ นอันดับต้ นๆ ของเอเชีย
 การประกาศรับซื Dอพันธบัตรของธนาคารกลางญี2 ปนุ่ (BoJ) จํานวนไม่
จํากัดในโครงการ “Fixed-rate Bond Operation”ถือเป็ นครังD แรกในรอบ
5 เดือน ส่งผลให้ ปรากฏการณ์ Yen Carry Trade ยังคงมีตอ่ เนื2อง
 ตัวเลขการส่งออกของไทยที2เติบโตดีกว่าที2หลายฝ่ ายคาดการณ์ ไว้ จนทํา
ให้ มีการปรับเพิ2มคาดการณ์ GDP ของไทยในปี นี D
 การลงมติ ร่ า งกฎหมายประกั น สุ ข ภาพฉบั บ ใหม่ แ ละการผลัก ดั น
กฎหมายอื2 นที2มีความสําคัญ เช่น มาตรการปฏิรูปภาษี และการลงทุน
โครงสร้ างพื Dนฐาน เป็ นต้ น ของสหรัฐฯ ที2มีความล่าช้ า ส่งผลให้ เงิน USD
ถูกกดดัน และส่งผลให้ คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ Dนอย่างมีนยั สําคัญ
 หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ปรับตัว Outperform มากสุด นําโดยการ
ปรั บตัวของหุ้น AOT ในทางกลับ กัน หุ้นกลุ่ม อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ปรั บตัว
Underperform มากสุด หลังได้ Sentiment เชิงลบจากการแข็งค่าของ
เงินบาทอย่างมีนยั สําคัญ
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกรกฎาคม
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ Dน 2.15% ในขณะที2 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Dน 4.05%
 Sector ที2มี Performance ที2ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื2อสาร หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดสื2อและสิ2งพิมพ์ และหมวด
ธนาคารพาณิชย์
 สําหรับ Sector ที2มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดการแพทย์ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนสิงหาคม
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,540 – 1,600 จุด โดยมีปัจจัยที2ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี D
1) ตัวเลขภาคการผลิตทัว2 โลกประจํ าเดือนกรกฎาคมของประเทศสําคัญ
จีน ยุโรป สหรัฐฯ หลังจากเรื2 มมีสญ
ั ญาณที2ดีขึ Dน คาดว่าจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ได้
2) การอ่ อ นค่ า ของเงิ น USD หลัง จากความยื ด เยื อD ในการลงมติร่ า ง
กฎหมาย Healthcare ฉบับใหม่ ทํ า ให้ ก ารผลัก ดันกฎหมายอื2 นที2 มี
ความสําคัญกว่า มาตรการปฏิรูปภาษี และการลงทุนโครงสร้ างพื Dนฐานมี
แนวโน้ มล่าช้ าออกไป มองหากการลงมติดงั กล่าวยังคงยืดเยื Dอออกไป จะ
เป็ นปั จจัยช่วยประคับประคอง SET Index ที2สําคัญ เนื2องจากทําให้
Fund Flow ยังไม่มีแนวโน้ มไหลออกในช่วงอันใกล้
3) การแข็ งค่าของเงิ นบาทที2เ กิ ดขึนD จากการอ่อนค่า ของเงิน USD เป็ น
สํ า คั ญ ซึ2 ง ภาวะเงิ น บาทที2 แ ข็ ง ค่ า นี จD ะยิ2 ง เป็ นตั ว กดดั น เงิ น เฟ้ อ
ภายในประเทศ ซึ2ง ล่า สุดอยู่ใ นระดับ ตํ2 า และจะส่ง ผลต่อ เนื2 อ งทํ า ให้
ประชาชนและภาคธุรกิจมีการชะลอการใช้ จ่ายและการลงทุนออกไปใน
อนาคต
4) ระดับ เงินเฟ้อของประเทศต่างๆว่าจะมี พัฒนาการที2ดีขึนD หรื อไม่ หาก
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ2า มองว่าธนาคารกลางต่างๆจะสามารถประวิง
เวลาในการผ่อ นคลายนโยบายการเงินต่อไปได้ หมายความว่ า Fed
อาจจะเลื2อนการลดขนาดงบดุล / ECB เลื2อนการลดวงเงิน QE ออกไป
จากช่ ว งปลายปี นี D ซึ2ง จะเป็ นปั จ จัย เชิ ง บวกต่อ ตลาดหุ้น เกิ ดใหม่ ใ น
ท้ ายที2สดุ
5) ประมาณการกําไร (EPS) ของบริ ษัทจดทะเบียน หลังจากที2บริ ษัทต่างๆ
ทยอยประกาศผลประกอบการประจําไตรมาส 2/2560 ล่าสุดประมาณ
การ EPS ถูกปรั บลดลงมาเล็ก น้ อยอยู่ที2 101.52 และ 112.42 บาท
สําหรับปี 2560 และ 2561 ตามลําดับ
6) การเมื องเริ2 ม มี ความเสี2ยงมากขึนD จากศาลฎี กา แผนกคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมื อง นัดฟั งคําพิพากษาคดีจํานํ าข้ าวของอดี ต
นายกรัฐมนตรี ในวันที2 25 สิงหาคม 2560
แนะนํานํา> หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

8 สิงหาคม 2560
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ตลาดตราสารหนีไ> ทย

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีเ> ดือนสิงหาคม 2560
ตลาดตราสารหนีภ> าครั ฐ (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเพิ2มขึนD เมื2อเทียบกับระดับ
สิ Dนเดือนกรกฎาคมจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี D
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
1. Fed ยังคงปรับขึ Dนอัตราดอกเบี Dยต่อเนื2อง ตามที2ได้ ประมาณการใน Dot
plots และการปรั บลดงบดุลได้ เร็ วหรื อมากกว่าที2ตลาดคาด จะทําให้
ค่าเงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่า ซึง2 จะส่งผลต่อการไหลกลับของเงินลงทุน
ต่างชาติในตลาดตราสารหนี D (-)

ตลาดตราสารหนี ไ> ทยเดือนกรกฎาคม : อั ต ราผลตอบแทนปรั บ ตั ว
ลดลงตลอดทัง> เส้ น ซึงเป็ นผลจากปั จจัยต่ อไปนี >
 การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐอย่างรุ นแรง จากความล้ มเหลวในการ
ผลักดันนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที2ยังไม่สามารถผ่านนโยบาย
สุขภาพใหม่และยกเลิก Obamacare ได้ ทําให้ ตลาดลดความเชื2อมัน2 ใน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื2นๆ ของทรัมป์ว่าอาจจะไม่สามารถทําได้ จริ ง
 นางเจเน็ต เยลเลน ประธาน Fed แถลงต่อ คณะกรรมาธิ ก ารการเงิ น
สหรั ฐระบุว่า Fed จะทําการปรับขึ Dนอัตราดอกเบี ยD และลดงบดุลอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป แต่พร้ อมจะชะลอการปรับขึ Dนดอกเบี Dยหากเงินเฟ้อยังอยู่
ในระดับตํ2า ถ้ อยแถลงดังกล่าวทําให้ นกั ลงทุนเชื2อว่า Fed น่าจะชะลอ
การขึ Dนดอกเบี Dยออกไปในครึ2 งปี หลัง ขณะที2ธนาคารกลางหลักทังD ECB
กับ BOJ ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปโดยยังไม่ประกาศการ
ลด QE หรื อช่วงเวลาในการปรับขึ Dนดอกเบี Dยนโยบายแต่อย่างใด


สภาพคล่องในประเทศที2ล้นระบบจากทังD Loan ธนาคารพาณิชย์ ที2
ปล่อยกู้ได้ น้อยกว่าที2คาด และกองทุน FIF ที2ชะลอการลงทุนต่างประเทศ
เนื2 องจาก Swap point ติดลบ ทําให้ อัตราผลตอบแทนไม่น่าสนใจ
ประกอบกับการลดวงเงิ นการออกพันธบัตรตราสารหนี รD ะยะสันของ
D
BOT จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันD
ลดลงอย่างมาก

2. ECB ลดขนาดหรื อยุติ QE ลงหลังจบโปรแกรมในเดือน ธันวาคมนี Dและ
เริ2 มมีการพูดถึงการปรับเพิ2มอัตราดอกเบี Dยนโยบาย
3. ราคาพลัง งานกลับ มายื นที2ระดับ 50-55 เหรี ยญต่อบาร์ เรลส่ง ผลให้
ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ2มขึ Dนในครึ2งปี หลัง
ปั จจัยภายในประเทศ (+)
1. สภาพคล่องในประเทศที2ล้นระบบจากทังD Loan ธนาคารพาณิ ชย์ ที2
ปล่อ ยกู้ไ ด้ น้อ ยกว่ า ที2 คาด และจากกองทุน FIF ที2 ช ะลอการลงทุน
ต่างประเทศเนื2องจาก Swap point ติดลบ
2. BOT ลดวงเงินการออกพันธบัตรตราสารหนี DระยะสันD ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันลดลงต่
D
อเนื2อง
ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Overweight)
ปริ มาณอุปทานในตลาดแรกที2เสนอขายระหว่างเดือนกรกฎาคมมี ปริ มาณ
น้ อยใกล้ เคียงกับกับเดือนมิถุนายนประกอบกับสภาพคล่องในประเทศที2ล้น
ระบบ ทําให้ มีความต้ องการหุ้นกู้ทงในตลาดแรกและรองอยู
ัD
่ในเกณฑ์ที2ดีมาก
ทําให้ Credit Spread ลดลงกว่าเดือนมิถุนายนโดยการซื Dอขายส่วนมากจะ
เป็ นหุ้นกู้ระยะสันไม่
D เกิน 5 ปี
แนวโน้ มหุ้นกู้ในเดือนสิงหาคม : ปริ มาณอุปทานในตลาดแรกและรองยัง
น้ อยกว่าความต้ องการของตลาด โดย Credit spread มีแนวโน้ มที2จะแคบลง
ต่อไป

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน> ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ / REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน> ฐานในเดือนกรกฎาคม
 เดือนกรกฎาคม ดัชนี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื2 อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรั บตัวเพิ2มขึ Dน 4.81% ซึ2ง
เป็ นผลหลักจากการเพิกถอน 3 กองทุนของกลุ่มคุณเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในขณะทีด2 ชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ2มขึ Dน
+0.09%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน> ฐาน ในเดือนสิงหาคม
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 อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ปรั บ ลดลงเหลื อ
2.49% ซึ2งเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
D เดือนพฤศจิกายน ส่วนต่างอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปั นผลเมื2อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
10 ปี ในขณะนี อD ยู่ที2 3.8% ซึ2งเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
D เดือนเมษายน
2559 ซึง2 เป็ นภาวะทีเอือ ต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื Dนฐานเป็ นอย่างมาก
 อย่างไรก็ ดี เงินทุนไหลออกจาก กองทุนประเภท Fund of Property
Fund ยังมีอยู่อย่างต่อเนื2อง ประกอบกับสภาพคล่องที2ค่อนข้ างตํ2าของ
สินทรัพย์ประเภทนี D กดดันให้ ราคาสินทรั พย์ ประเภทนี ปD รั บตัวลดตํ2าลง
ค่อนข้ างเยอะในช่วงเดือนที2ผ่านมา
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน> ฐานในเดือนกรกฎาคม คือ น้ อยกว่ าตลาด
เล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกรกฎาคม ณ วันที2
21 มีการปรับตัวเพิ2มขึ Dน ร้ อยละ 2.5% ปั จจัยที2สําคัญในเดือนกรกฎาคม
ได้ แก่ การตัวเลข ISM Manufacturing Index ที2ปรับตัวขึ Dนต่อเนื2องจาก
54.9 เป็ น 57.8 และมากกว่าที2ตลาดคาดที2 55 แสดงถึงภาคอุตสาหการ
ที2มีการขยายตัวขึ Dน ในขณะที2 Fed ยังไม่กังวลกับดัชนีที2ปรับตัวเพิ2มขึ Dน
และต้ อ งการเห็นภาพที2 ชัดเจนของเงิ นเฟ้ อก่ อ นการปรั บ ขึนD ดอกเบี ยD
นโยบายและลด Balance Sheet ในครังD ถัดไป
MSCI Index (USD)
MTD
EM Latin

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว2 โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
 แนะนํานํา> หนั กการลงทุนเท่ ากับตลาด (N) สําหรั บ Developed
market และ (SUW) สําหรั บ Emerging market เศรษฐกิ จโลก
สามารถเติบ โตได้ ในระดับได้ ค่อนข้ างทังD Developed Market และ
Emerging Market ดัชนี Emerging Market มี Valuation ที2ตงึ ตัวและ
ได้ รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ ที2อ่อนค่า หากค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัว
แข็ ง ค่า ขึนD ในช่ ว งครึ2 งหลัง ของปี จากการที2 Fed มี แ นวโน้ ม ขึนD อัตรา
ดอกเบี ยD และลด Balance Sheet Emerging Market อาจได้ รับ
ผลกระทบเชิงลบ
อ

ตลาด REITs

ภาวะตลาด REITs เดือนกรกฎาคม


ภาวะตลาด REITs เดื อ นกรกฎาคมปรั บ ตัว ขึ นD เล็ ก น้ อ ยซึ2ง ดัช นี
Dowjones Global Reit index เพิ2มขึ Dน 0.8% โดยตลาด REITs สหรัฐ
ปรับตัวขึ Dน 0.5% นอกจากนี D REITs เอเชียปรับตัวขึ Dน 0.7% และ REITs
ยุโรปปรับตัวขึ Dน 1.7% ท่ามกลางตลาดคอย Fed เปิ ดเผยช่วงเวลาการ
ปรับลดงบดุล



นักวิเคราะห์คาดว่า Fed จะปรับลดงบดุลในการประชุม FOMC เดือน
กันยายนและจะปรับขึ Dนดอกเบี DยครังD ถัดไปในการประชุมเดือนธันวาคม
นอกจากนี Dประเด็น QE Tapering ของ ECB อาจกดดันผลตอบแทน
ของสินทรัพย์ REITs



ข้ อมูลจาก Mortgage Bankers Association คาดว่า fixed mortgage
rate ของสหรัฐจะเพิ2มขึ Dนสู่ 4.40% ในสิ Dนปี 2560 โดยการคาดการณ์
บ่งชี Dว่าอัตราดอกเบี Dยจะยังไม่ทะลุ 5% จนกว่าจะถึงไตรมาส 3 ปี 2561
โดยการคาดการณ์อ้างอิงกับที2คาดการ์ ณว่า yield 10 ปี สหรัฐจะบรรลุ
2.6% ในสิ Dนปี 2560 และ 3.2% ในสิ Dนปี 2561 อย่างใดก็ดีข้อมูลสําคัญ
อย่าง Mortgage purchase application ปรับตัวขึ Dน 7% YoY ในเดือน
มิถนุ ายน และเพิ2มขึ Dน 6% YTD ซึง2 สะท้ อนว่าอสังหาริ มทรัพย์ในสหรัฐ
ยังพอไปได้
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนสิงหาคม

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนสิงหาคม

 ภาครัฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที2จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)



 สภาพคล่อ งที2อ ยู่ใ นระดับที2 สูง จากอัตราดอกเบี ยD ระยะสันD ที2ยัง อยู่ใ น
ระดับตํ2าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที2 เ ริ2 ม ฟื Dนตัว อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที2 พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี2ยงเกี2 ยวกับการขึ Dนอัตราดอกเบี ยD ระยะสันของ
D
Fed ในขณะที2
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ2า อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีก
ครังD (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว2 โลก (+)
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ให้ นํ Dาหนักลงทุนเท่าตลาดโดยตลาดเชื2 อว่า Fed จะขึ Dนดอกเบี Dยอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป และคาดว่า Fed จะขึ Dนดอกเบี ยD อี ก 1 ครังD ใน เดือน
ธันวาคม 2560 สําหรับการลด Balance Sheet ของFed รอดูในการ
ประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม โดยเชื2 อว่าตลอดเวลาที2เหลือของปี
FED จะค่อยๆส่งสัญญาณลดขนาดเพื2อให้ ตลาดค่อยๆซึมซับประเด็นนี D
รวมทังนอกจากนี
D
Dการทํา QE Tapering ของ ECB จะค่อยทยอย Price
in เช่นกัน

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม


ภาวะสินค้ าโภคภัณ ฑ์ เดื อนกรกฎาคมแกว่ งตัว จํ า กัด โดยดัช นี S&P
GSCI Index -0.3% ทางด้ านดัชนี S&P GSCI Eenergy +0.6%
ท่ามกลางผลประชุม OPEC มีประเด็นบวกหนุนนํ DามันระยะสันD ขณะที2
หน้ า 7
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ราคาทองคําฟื Dนตัวในระหว่างเดือนกรกฎาคมหลังจากที2ถ้อยคําของ
เจเนท เยเลน ประธาน Fed ส่งสัญญาณ Dovish กว่าคาด




GDP จี น ไตรมาส 2 ของปี 2560 ออกมาดีกว่ าที2นักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์ โดยขยายตัว 6.9% เทียบเท่ากับไตรมาสแรก และดีกว่าที2
นัก เศรษศาสตร์ ค าดว่ า จะเติ บ โตเพี ย ง 6.8% เนื2 อ งจากผลผลิ ต
อุตสาหกรรมและยอดค้ าปลีกฟื นD ตัวรวมทังการลงทุ
D
นในสินทรัพย์คงที2
ยังคงแข็งแกร่ ง สําหรับรัฐบาลจีนยังประเมินว่า GDP จีน จะสามารถ
ขยายตัวราว 6.5% ในปี 2560
Spot Gold เดือนกรกฎาคมแกว่งบวกเล็กน้ อย ท่ามกลางดอลลาร์
สหรัฐที2อ่อนค่าตลอดเดือนบนความกังวลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของทรัมป์ที2อาจล่าช้ า รวมทังถ้
D อยคําของเจเนท เยเลน ประธาน FED
ต่อหน้ าสภาครองเกรสที2สง่ สัญญาณว่า การขึ Dนดอกเบี Dยของ FED อาจ
เกิดขึ Dนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้ ราคา yield 10 ปี สหรัฐ ปรับตัวผ่อน
คลายและหนุนให้ ราคาทองคําฟื นD ตัวระยะสันD

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม


ให้ นํ Dาหนักเท่าตลาด (Neutral) ตลาดติดตามสัญญาณ Tapering จาก
การประชุม ECB ในเดือนกันยายน 2560 ที2จะถึงนี D ว่า ECB อาจมีการ
ลดขนาดวงเงินเข้ าซื Dอพันธบัตรในต้ นปี 2561 ทางด้ านตัวเลขเศรษฐกิจ
ที2สําคัญเช่น PMI ยูโรโซน ประจํ าเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที2ระดับ
55.8 ลดลง จาก 56.3 ในเดือนมิถุนายน โดยตัวเลขที2มากกว่า 50.0
บ่งชี Dการขยายตัวของภาคผลิต และตํ2ากว่า 50.0 บ่งชี Dการชะลอตัวของ
ภาคผลิต

แนวโน้ มตลาดนํา> มันเดือนสิงหาคม


ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนกรกฎาคม


ราคาทองคํา Spot Gold เดือนกรกฎาคมแกว่งตัวในกรอบจํากัดตามที2
คาดการณ์ ล่วงหน้ า ท่ามกลาง SPDR Gold Trust ถื อครองทองคํา
ลดลงตลอดเดือนกรกฎาคม ขณะที2 yield 10 ปี สหรั ฐ ที2ปรั บตัวขึนD
ในช่วงต้ นเดือนได้ คลายตัวตลอดเดือนกรกฎาคม หลังจากที2 เจเนท เย
เลน ประธาน FED ส่งสัญญาณ Dovish มากกว่าคาดในการแถลง
นโยบายการเงิ น ครึ2 ง ปี ต่ อ หน้ าสภาคองเกรสของสหรั ฐ ฯ ในช่ ว ง
กลางเดือนที2ผ่านมา



กองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคําตลอดเดือนกรกฎาคมร่ วม
42.88 ตัน ทํ า ให้ ก ารถื อ ครองมาที2 ร ะดับ 809.62 ตัน ในวั น ที2 24
กรกฎาคม โดยนัก ลงทุนชะลอการลงทุน ก่ อ นเข้ า สู่ป ระชุม FOMC
เดือนกรกฎาคมที2 ตลาดคาดว่า Fed จะเปิ ดเผยช่ วงเวลาในการลด
ขนาดงบดุล (Balance Sheet) 4.5 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยตลาด
คาดว่ า Fed จะลดงบดุลในเดื อ นกันยายน 2560 แล้ ว จึง ปรั บขึ นD
ดอกเบี DยครังD ถัดไปในเดือนธันวาคม 2560



ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐมี แนวโน้ มอ่ อนค่าทังจากปั
D
จจัยในประเทศที2ยัง
วิตกต่อความล่าช้ าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ และจากปั จจัย
ภายนอก เมื2อเกิดการแข็งค่าของค่าเงินยูโรที2กําลังสะท้ อนว่า ECB จะ
QE Tapering

ตลาดนํ
า> มัน า> มันเดือนกรกฎาคม
ภาวะราคานํ






ราคานํ Dามันเคลื2อนไหวผันผวนตลอดเดือนกรกฎาคม ซาอุดิอาระเบี ย
ประกาศวางแผนลดการส่ ง ออกนํ าD มัน ดิ บ จํ า กั ด ที2 ร ะดับ 6.6 ล้ า น
บาร์ เรลต่อวันในขณะที2กําลังการผลิตนํ Dามันดิบของไนจีเรี ยจะถูกจํากัด
ช่วยผ่อนคลายภาวะ Supply Glut ในระยะสันD โดยประเด็นบวกจาก
ประชุม OPEC เบียดบังประเด็นสหรัฐเปิ ดเผยการผลิตนํ Dามันเพิ2มขึนD
กว่า 12% YoY
Baker Huges เปิ ดเผยจํานวนแท่นขุดเจาะนํ Dามันดิบสหรัฐสิ Dนสุดวันที2
21 กรกฎาคม 2560 อยู่ที2ร ะดับ 764 แท่น โดยปริ มาณแท่นขุดเจาะ
ตลอดเดือนกรกฎาคมปรั บเพิ2มขึนD เล็กน้ อยเพียง 8 แท่น ซึ2งน้ อยกว่า
การเพิ2มขึ Dนในเดือนมิถุนายนที2เพิ2มขึ Dนมา 34 แท่น และนับตังแต่
D ต้นปี
2560 เป็ นต้ นมาจํ านวนแท่นขุดเจาะนํ าD มันดิบสหรัฐเพิ2มขึ Dนแล้ ว 239
แท่น ตลาดนํ Dามันเริ2 มเห็นสัญญาณสัดส่วนการเพิม2 ขึ Dนของแท่นขุดเจาะ
นํ Dามันดิบสหรัฐชะลอตัว

ให้ นําD หนักน้ อยกว่าเล็กน้ อยในเดื อนกรกฎาคม แนวโน้ มราคานํ าD มัน
ระยะสันผั
D นผวนโดยนํ Dามันดิบที2ท่วมท้ นตลาดและการผลิตของสหรัฐที2
ยังปรับตัวขึ Dนยังคงกดดันราคานํ Dามัน

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนสิงหาคม


ให้ นํ Dาหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยปั จจัยที2ควรติดตาม 1) ความวิตก
กังวลการดําเนินนโยบายของทรั มป์ ประธานาธิ บดีสหรั ฐ ที2ค่อนข่าง
ล่าช้ า หลังจากที2 แผนประกันสุขภาพของสหรั ฐที2 จะไปแทน Obama
care อาจเผชิญความเสี2ยงในการบรรลุต่อแผนดังกล่าว ซึง2 จะกดดัน
การดําเนินนโยบาย ปฎิรูป Tax Reform ของโดนันท์ ทรัมป์ 2) ความ
เสี2ยงการเมืองระหว่างประเทศบริ เวณคาบสมุทรเกาหลี รวมทังD ความ
ขัดแย้ งในตะวันออกกลาง 3) ภาวะเงินเฟ้อหลายประเทศชะลอตัว 4)
ตลาดคาด ECB จะ QE Tapering

ตลาดตราสารหนีต> ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี Dต่างประเทศให้ ผลตอบแทนบวก

ตลาดจับตาปริ มาณนํ Dามันดิบคงคลังสหรัฐมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงแต่
สัดส่วนการผลิตนํ Dามันในสหรัฐยังคาดว่าจะเพิ2มขึ Dน อย่างใดก็ตามทิศ
ทางการเพิ2มขึ Dนของแท่นขุดเจาะเริ2 มชะลอตัวหลังราคานํ Dามันดิบปรับตัว
เข้ าใกล้ ระดับ break even ของผู้ผลิตนํ Dามัน
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 ตลาดตราสารหนี Dเคลื2อนไหวนกรอบแคบ และยังคงเข้ าหาสินทรัพย์เสี2ยง
เนื2องจากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโต รวมทังD
ตลาดยัง คงมี มุม มองต่อ นโยบายการเงิ นสหรั ฐ ในเชิงผ่ อนคลาย โดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ คงอัตราดอกเบี Dยและนโยบายการเงินในการ
ประชุมเดือนกรกฎาคม โดยมีมติคงอัตราดอกเบี Dยนโยบายไว้ ที2 ระดับ
1%-1.25% ซึง2 เป็ นไปตามการคาดการณ์ ของตลาด ทังนี
D D Fed มีแผนจะ
เริ2 มโครงการลดสินทรัพย์ (Balance Sheet Normalization Plan) ใน
เร็ ว ๆ นี D ซึ2ง ตลาดคาดว่ า ในเดื อ นกั น ยายนนี D นอกจากด้ า นมุ ม มอง
เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ยังดีอยู่ อย่างไรก็ ตามเฟดได้ แสดงความกังวลเรื2 อง
อัต ราเงิ น เฟ้ อ ที2 ช ะลอลงและยัง อยู่ ที2 ร ะดับ ตํ2 า กว่ า เป้ าหมาย 2%
นอกจากนี D Fed Fund Future สะท้ อนให้ เห็นว่าโอกาสการปรับขึ Dนอัตรา
ดอกเบี Dยในเดือนธันวาคมอยู่ ที2 48.6%
 ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐและความผิดหวัง
ว่าอาจจะไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ2งปี หลัง รวมทังการอ่
D
อน
ค่าของดอลลาร์ สรอ. ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯ ยิวด์ 10ปี
ทรงตัวมาที2 2.28% ณ วันที2 31/07/60 จาก 2.30% ณ วันที2 30/06/60
 ส่วน yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ที2 0.539% ณ.
31/07/60 จาก 0.46% ณ 30/06/60 จากปั จจัยหนุนตัวเลขเศรษฐกิจยูโร
ออกมาค่อนข้ างดี และการคาดการณ์ว่า ECB จะเริ2 ม Taper ในปี หน้ า
 ตลาดเครดิต พบว่าได้ รับปั จจัยหนุนจากความต้ องการที2แข็งแกร่ ง อัตรา
ผลตอบแทนสหรัฐเคลื2อนไหวกรอบแคบ และ credit spread ทรงตัวถึง
แคบลง ส่งผลบวกต่อผลตอบแทน

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
 ค่าดัชนี ชีวD ัดค่า เงิ นดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่ อนค่ าจาก 95.64 ณ วัน ที2
30/6/60 มาอยูท่ ี2 93.37 ณ วันที2 31/7/60 โดยในเดือนที2ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ
ดังนี D
 อัตราเงินเฟ้ อสหรัฐ ออกมาตํ2ากว่าคาด โดยตัวเลขเงินเฟ้ อในเดือน มิ.ย. ออก มาที2
1.6% ตํ2ากว่าที2ตลาดคาด 1.7%
 US GDP ปรับตัวขึ Dนเล็กน้ อย อยูท่ ี2 2.6% ตํ2ากว่าที2ตลาดคาด 2.7%
 แผนกระตุ้นเศรษฐกิ จของ Trump ทังD Healthcare และ ลดอัตราภาษี ยังไม่มี
ความคืบหน้ า
 ตลาดคาดการขึ Dนดอกเบี Dย Fed อาจจะลดลง ในปลายปี เนื2องจากเงินเฟ้ อที2ตํ2ากว่า
คาด
 Fed ยัง คงส่ ง สัญ ญาณลดการลงทุน ในพัน ธบัต ร และตราสารเกี2 ย งข้ อ งกั บ
อสังหาริ มทรั พย์ (ลด Balance sheet) คาดว่าจะมีแผนที2ชัดในเดื อนกันยายน
2017
 ECB ยังคงดอกเบียD ตามคาดที2 -0.4% และยังคงวงเงินเข้ าซื Dอพันธบัตร(QE) ที2
เดือนละ 6 หมื2นล้ านยูโร แต่ทาง ECB ก็ยงั มีความกังวลต่อเงินเฟ้ อที2ออกมาไม่ดี
มากนัก ส่วนแผนในการลด QE คาดว่าจะมีการคุยในไตรมาส 4
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง> แต่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต> ่ างประเทศเดือนสิงหาคม
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ า> หนั ก ตํา กว่ า ดั ช นี อ้ างอิง เล็ ก น้ อ ย
(slightly underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตร
สหรั ฐ จะปรั บตัวขึนD ตามคาดการณ์ ว่ าธนาคารกลางสหรั ฐ จะปรั บขึนD
ดอกเบี ยD นโยบายครั งD ที2 ส ามต่ อ เนื2 อ ง และการคาดการณ์ ป รั บ ลด
Balance Sheet ในการประชุมเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามความไม่
แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิ จสหรั ฐ อาจเป็ นปั จจัยจํ ากัดการปรั บขึนD
ของ yield พันธบัตรสหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศอื2นๆ
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา> หนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG)เท่ าดั ช นี อ้ างอิ ง (Neutral) และตลาดหุ้ นกู้
ผลตอบแทนสู ง (HY)เท่ ากั บดั ชนี อ้างอิง (Neutral) คาดว่ า credit
spread จะทรงตัว หรื อปรั บตัวแคบลงได้ จากปั จจัยหนุนของกระแส
เงิ น ทุน ที2 ยัง คงเข้ า หาสิ น ทรั พ ย์ เ สี2 ย ง อย่ า งไรก็ ต ามตลาดเครดิ ต ณ
ปั จจุบนั ราคาค่อนข้ างแพง อาจทําให้ มีการเทขายทํากํ าไรบางส่วน จึง
ควรระมัดระวัง

ที2มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่ าเงินกลุ่ ม G-10 ในเดือ นกรกฎาคมค่า เงิ นกลุ่ม G-10 แข็ งค่าเทีย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. ซึง2 เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าโดยสกุลเงินที2แข็ง
ค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงิน NOK มีแค่เงิน CHF เท่านันที
D 2อ่อนค่าลง
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.1423 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/6/60 มาอยู่ที2
1.1734 ดอลลาร์ สรอ.ต่ อ ยูโร ณ 31/7/60 ทังD นี เD ป็ นผลจากภาพรวม
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรเติบโตดีขึ Dน โดย Draghi กล่าว่าธนาคารกลางยู
โรยังคงดําเนินโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง เพื2อให้ เศรษฐกิจโตและเงิน
เฟ้อโตต่อเนื2องนอกจากนี D โดยจะไม่มีใช้ มาตราการเข้ มงวดเร็ วเกินไป
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 112.35 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/6/60
มาอยู่ที2 110.56 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/7/60 ทังนี
D Dจากปั จจัยการอ่อน
ค่าของดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินเยนเคลื2อนไหวในกรอบแคบในช่วงเดือนที2ผ่าน
มา
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 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าเล็กน้ อยจากที2 1.3025 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/6/60 มาอยู่ที2 1.3123 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/7/60 โดยทําจุด
ตํ2าสุดที2ระดับ 1.2882 จากการที2ตลาดคาดว่า BOE อาจมีการขึ Dนดอกเบี Dย
ในเดือนสิงหาคม

 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื2อนไหวในกรอบช่วง 1.18 – 1.20 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื2อนไหวในช่วง 110-112 เยนเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื2อนไหวในกรอบ 1.30-1.32 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อปอนด์
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ ม
เคลื2อนไหวในกรอบ 33.0–33.3 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แม้ ช่องว่าง
ของอัตราดอกเบี Dยจะแคบลงแต่ยงั คงมี FUND FLOW ที2เข้ ามาใน
ประเทศ และปั จจัยความล่าช้ าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

ที2มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนที2ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ มี
การอ่อนค่าลงเล็กน้ อยเมื2อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ความตึงเครี ยดในการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยในเดือนที2
ผ่านมาเกาหลีเหนื อมี การทดลองอาวุธหลายครั งD โดยไม่ฟังคําเตือน
จากนานาชาติ อีกทังล่
D าสุดมีการทดลงใกล้ เขตเศรษฐกิจของประเทศ
ญี2ปนุ่
 ตัวเลขเศรษฐกิ จจี น ออกมาดีกว่าคาด โดย GDP ออกมาที2 6.9%
ออกมาดีกว่าตลาดคาดเล็กน้ อย แต่ยงั คงไม่เติบโตจากไตรมาสแรก
 MOODY’S คงเรตติ Dงประเทศไทยที2 BAA1
 ธนาคารกางญี2ปนคงดอกเบี
ุ่
Dย -0.1% และยังคง QE ต่อไป
ค่ าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม เคลื2อนไหวในกรอบกว้ าง ที2 33.92 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที2 30/6/60 มาอยู่ที2 33.28 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที2
31/7/60 โดยในเดือนที2ผา่ นมาค่าเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าอย่างชัดเจน จาก
การอ่อนตัวของดอลล่าสหรั ฐ ซึ2งเป็ นในทิศทางเดียวค่าเงินสกุลท้ องถิ2 นใน
ภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงยัง FUND FLOW เข้ ามาในตลาด BOND ของไทย
อย่างงมีนยั สําคัญในช่วงปลายเดือน และตัวเลขส่งออกที2ออกมาดีกว่าตลาด
คาด

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนสิงหาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื2อนไหวในช่วง
92.0-94.0 โดยมีปัจจัยลบจากการทีต2 วั เลขเงินเฟ้อออกมาตํ2ากว่า
คาด ค่าแรงไม่ได้ ปรับตัวขึ Dน และความล่าช้ าของนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที2ยงั ไม่มีความคืบหน้ า
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แนะนํากองทุนเดือนสิงหาคม 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 กรกฎาคม 2560 : 3,152,915,146.83 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 กรกฎาคม 2560 : 6,792,583,665.38 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 กรกฎาคม 2560 : 127,196,825.71 บาท

8 สิงหาคม 2560

หน้ า 11

MFC Wealth Journal
ข้ อสงวนสิทธิz




เอกสารนี เD ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ2ง จัดทํ า ขึ นD เพื2 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี2 ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านันD
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี D หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี D หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี D หรื อห้ ามกระทําการ
อื2นใดที2ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Dเปลี2ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Dได้ อ้างอิงจากแหล่งที2มาของข้ อมูลที2เชื2อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื2 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี2ยนแปลงได้ ขึนD อยู่กับ
ช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี เD ป็ นเพียงความเห็นเบื Dองต้ น
เท่านันD มิใช่คํามัน2 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Dไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทังD สิ นD การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จD ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี2 ยวกับเอกสารฉบับ นี D
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

7 กรกฎาคม 2560

คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี2 ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื2 อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื2 อ นไขผลตอบแทน และความเสี2ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ2งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั2นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Dอขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื2 อ ป้ องกั น ความเสี2 ย งที2 เ กี2 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี2ยนเงินตราที2อาจเกิดขึ Dนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ Dนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี2 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี2 ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
D
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั นD จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี2ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ Dนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื2 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี2ยงของสัญญาซื Dอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที2 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 นันD
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันD



ขอรับหนังสือชี Dชวนได้ ที2บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื Dอคืน
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