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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนธันวาคม ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี ยงในเดื อนธั นวาคม มี แ นวโน้ มเคลื อนไหว
Sideway ตลาดรอดูความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรั ฐฯ
และมติการประชุม Fed และแนวโน้ มการขึน6 ดอกเบีย6 ในปี 2561 ว่ าจะ
ปรั บเพิมขึน6 อย่ างไร
Thai Equity – ให้ นาํ 6 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนธันวาคม SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,680 –
1,750 จุด โดยมีปัจจัยที0ต้องติดตาม ได้ แก่ แรงซื 7อสุทธิของนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศที0 คาดว่ าจะเข้ ามาอีกประมาณ 20,000 ล้ านบาท จากกองทุน
RMF และ LTF เป็ นสําคัญ, การปรับเพิ0มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของ
ไทย ภายหลังจากที0 GDP ไตรมาส 3/2560 ออกมาดีกว่าที0ตลาดคาด, ความ
คืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ซึง0 จะต้ องดูว่าร่ างกฎหมายฉบับ
ที0เห็นชอบจากสภาล่ างจะถูกเห็ นชอบจากสภาสูงด้ วยหรื อ ไม่ , การเจรจา
ต่อรองปรับขึ 7นเพดานหนี 7สาธารณะของสหรัฐฯ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ซึ0ง
อาจต้ องแลกด้ วยการปรับลดการใช้ จ่ายภาครัฐลงอีกในอนาคต, การประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที0 12-13 ธันวาคมนี 7 คาดว่า Fed จะมีมติ
ขึ 7นดอกเบี 7ยนโยบายอีก 0.25%

Property Fund – ให้ นาํ 6 หนักเท่ ากับตลาด (Neutral)
 Fed คงอัตราดอกเบี 7ยนโยบายในเดือนพฤศจิกายน ซึ0งเป็ นไปตามคาดของ
ตลาด และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ 7นอัตราดอกเบีย7 ครัง7 ถัดไปในการประชุม
เดือนธันวาคม ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ0มสูงขึ 7น ซึ0งสร้ างแรงกดดันต่อ
Yield Gap อย่างไรก็ดี แนวโน้ มของการเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้ กองทุน
มีความสามารถในการสร้ างรายได้ และการจ่ายเงินปั นผลที0สงู ขึ 7น
Thai Bond – ให้ นาํ 6 หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดปั จจัยภายนอกประเทศ จากแผนปฏิรูปภาษี ของสหรัฐและทิศทางการ
ปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบายของ Fed จะทําให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมา
แข็งค่า ประกอบกับปั จจัยภายในประเทศที0 Demand ลดลงจาก Iinterbank
ลดการถือครองตราสารหนี 7ในช่วงสิ 7นปี นอกจากนี 7 พันธบัตรระยะยาวได้ รับ
แรงกดดัน Bond Supply ที0เพิ0มขึ 7น จากตารางการประมูลเดือนพฤศจิกายน
และ ธันวาคม ที0ค่อนข้ างหนาแน่น โดยคาดการณ์เส้ นอัตราผลตอบแทนใน
เดื อ นธัน วาคม ยัง ปรั บ ตัวผันผวนและมี แ นวโน้ ม เพิ0 ม ขึน7 (Sideway Up)
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Global Equity – ให้ นํ า6 หนั ก การลงทุ น เท่ า ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ
Developed Market และ น้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
สําหรั บ Emerging Market
 แนะนํานํา6 หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บ Developed Market
และ (Slightly Underweight) สําหรั บ Emerging Market เศรษฐกิจโลก
สามารถเติ บ โตได้ ดี ทัง7 ใน Developed Market และ Emerging Market
นโยบาย Fiscal Policy ใน US เป็ นรู ปธรรมมากขึ 7น เป็ นปั จจัยสําคัญที0จะที0ให้
ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ 7น ซึ0งอาจทําให้ กลุ่มประเทศ Emerging Market
underperform ได้

Global Bond – ให้ นํ า6 หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะปรั บตัวขึน7 เนื0องจาก
คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยอีก 1 ครัง7 ในการประชุมในวันที0
12-13 ธันวาคม ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสันปรั
7 บ
สูงขึ 7นสะท้ อนนโยบายการเงินสหรัฐ และเศรษฐกิจที0เติบโตดี แต่เนื0องจากอัตรา
เงิ นเฟ้อสหรั ฐ ที0 ปรั บ ขึน7 ช้ าอาจทํ าให้ ต ลาดไม่ มั0นใจในทิศ ทางเงินเฟ้อจึ งเป็ น
ปั จจัยกดดันอัตราผลตอบแทนสหรั ฐ 10 ปี ให้ ปรั บขึน7 เล็กน้ อ ย รวมทัง7 ความ
ล่าช้ าของแผนปฏิรูปภาษี ของ Trump ต่อสภา นอกจากนี 7 ปั ญหาการเมืองของ
เยอรมันอาจสร้ างความกดดันระยะสัน7 ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัต ร
รัฐบาลปรับตัวขึ 7นเพียงเล็กน้ อย
 สําหรั บเครดิต ให้ นํา7 หนักการลงทุนสํ าหรั บตลาดหุ้น กู้เอกชนคุณภาพดี และ
ตลาดหุ้ นกู้ ผลตอบแทนสู ง (HY) เท่ า กั บ ดัช นี อ้ างอิ ง (Neutral) ถึ ง ตํ0 า กว่ า
(slightly underweight) คาดว่า credit spread จะทรงตัวหรื อกว้ างขึ 7นได้ จาก
ปั จจัยความกังวลในทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐในปี หน้ า และความไม่ชัดเจน
ในแผนปฏิรูปาษี ของ Trump นอกจากนี 7ราคาหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง ณ ปั จจุบันมีราคาแพงและให้ ผลตอบแทนมากกว่า 5%
นับตังแต่
7 ต้นปี อาจมีการเทขายทํากําไรช่วงสิ 7นปี ได้

Commodity – ให้ นาํ 6 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ตลาดติ ด ตาม 1) แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ และเงิ นเฟ้อปี หน้ า 2) ปั ญหาการเมื อ ง
ระหว่ างเกาหลี เ หนื อ และสหรั ฐ และ 3) ปั ญ หาที0 ท รั ม ป์ ไม่ ย อมรั บ ข้ อ ตกลง
นิวเคลียร์ อิหร่ านเมื0อปี 2558 เป็ นต้ น
REITs – ให้ นาํ 6 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 นักลงทุนควรหาจังหวะทํากําไรและเลือก REIT ที0น่าสนใจ (selective) จาก
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที0ฟื7นตัวและการที0 Fed ปรับขึ 7นดอกเบี 7ยอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Total
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10.0%
32.0%
14.0%
10.0%
5.0%
4.5%
9.5%
5.0%
0.0%
10.0%
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
ยอ้ นหลัง ย อ้ นหลัง
0.67%
2.26%
4.42
6.05
0.54%
2.19%
-0.48%
-0.48%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย อ้ นหลัง
4.62%
6.72%
5.98
4.71
4.87%
6.79%
-0.48%
-0.76%

1 เดือน
3 เดือน
ยอ้ นหลัง ย อ้ นหลัง
0.67%
2.27%
4.48
6.11
0.53%
2.19%
-0.47%
-0.47%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย อ้ นหลัง
4.59%
6.68%
6.01
4.69
4.83%
6.77%
-0.47%
-0.75%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Total
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20.0%
18.0%
9.0%
10.0%
7.5%
7.0%
9.5%
7.0%
5.0%
7.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.03%
3.25%
4.14
5.27
0.00%
3.21%
-0.74% -0.74%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง
6.24%
9.08%
4.96
3.87
6.65%
9.24%
-0.74%
-1.30%

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

1 เดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.03%
3.25%
4.22
5.29
0.88%
3.19%
-0.73% -0.73%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง
6.19%
9.03%
4.96
3.85
6.58%
9.19%
-0.73%
-1.28%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 4.5%
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8.0%
Property Fund, 5.0%
Total
Local Corp Bond, 9.0%
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O/U

N
N
OW

Weight

30.0%
8.0%
9.0%
5.0%
10.0%
9.0%
9.5%
10.0%
5.0%
4.5%
100.0%

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

1 เดือ น
3 เดือน
6 เดือ น
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.30%
4.18%
7.64%
3.75
4.87
4.41
0.00%
4.19%
8.26%
-1.00%
-1.00%
-1.00%

ตังแต่ต ้นปี
2017
11.64%
3.62
11.89%
-1.65%

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

1 เดือ น
3 เดือน
6 เดือ น
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.30%
4.16%
7.57%
3.80
4.88
4.40
1.24%
4.16%
8.16%
-0.99%
-1.00%
-1.00%

ตังแต่ต ้นปี
2017
11.56%
3.59
11.82%
-1.63%
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สรุปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2560
เศรษฐกิจสหรัฐฯ : นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเป็ นประเด็นสําคัญ

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิ ดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น ในวั น ที0 31 ตุล าคม - 1 พฤศจิ ก ายน 2560 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่เห็นว่า “มีความเหมาะสมในการปรับขึ 7นอัตรา
ดอกเบี 7ยนโยบายครัง7 ต่อไปในการประชุมเดือน ธันวาคม 2560” แม้ ว่าจะ
มีคณะกรรมการบางส่วนยังวิตกกังวลในประเด็นอัตราเงินเฟ้อที0ยงั อยู่ใน
ระดับตํ0ากว่าเป้าหมาย ภายใต้ อตั ราการว่างงานที0ลดลง และได้ ประเมิน
ภาวะเศรษฐกิ จสหรัฐฯ ไม่แตกต่างจากการประชุมครั ง7 ก่อน โดยคาดว่า
การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคและภาคเอกชนจะยังเป็ นแรงขับเคลื0อนเศรษฐกิจ
ให้ เติบโต
 สภาผู้แทนราษฎร (สส.) โหวตผ่านร่ างกฎหมายปฎิรูปภาษี ซึง0 การโหวต
ผ่านของ สส. เป็ นปั จจัยเชิงบวกต่อจิตวิทยาของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้ องรอผลการโหวตกฎหมายปฎิรูปภาษี ของวุฒิสภา ซึง0 เป็ นคนละ
ฉบับกับร่ างของสภาผู้แทนราษฎร และในขันตอนสุ
7
ดท้ ายร่ างกฎหมายทัง7
2 ฉบับจะถูกนํามารวมกันเป็ นร่ างเดียวเพื0อร่ วมพิจารณาร่ วมกันสภาคอง
เกรสเพื0 อหาข้ อสรุ ปและส่งต่อให้ ประธานาธิบดีลงนามเป็ นกฎหมายโดย
สมบรู ณ์
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : เศรษฐิ ก จมี แ นวโน้ มขยายตั ว ดี แต่ มี ค วามเสี ย งด้ า น
การเมืองในเยอรมนี

 คณะกรรมาธิการยุโรปปรับเพิ0มคาดการณ์ GDP ปี 2560 ของยูโรโซนขึ 7น
0.5% เป็ น 2.2% (yoy) และปรับปี 2561 เพิ0มขึ 7น 0.3% เป็ น 2.1% (yoy)
จากการฟื 7นตัวของการบริ โภคภาคเอกชน เนื0องจากอัตราการว่างงานที0
ลดลงต่อเนื0 อง ความไม่แน่นอนทางการเมื องลดลง และความเชื0 อมั0นที0
เพิ0มขึ 7นต่อเนื0อง ในขณะที0คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดคาดการณ์ อตั รา
เงิ น เฟ้ อในปี 2560 และ 2561 เป็ น 1.5% (yoy) และ 1.4% (yoy)
เนื0 องจากความผันผวนของราคาพลังงาน ซึ0งยังเป็ นการคาดการณ์ ที0ตํ0า
กว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 7อรวม (Composite PMI) รายงานเบื 7องต้ น เดือน
พฤศจิกายน 2560 เพิ0มขึ 7น +1.5 จุด เป็ น 57.5 จุด ทําระดับสูงสุดในรอบ
เกือบ 7 ปี ทังภาคการผลิ
7
ตและการบริ การที0ปรับเพิ0มขึ 7น ทังนี
7 7ภาคการผลิต
ปรับเพิ0มขึ 7น +1.5 จุด เป็ น 60.0 โดยดัชนีภาคการผลิตที0ปรับขึ 7นต่อเนื0อง
ได้ ปั จ จัย หนุน จากส่ง ออกที0 ข ยายตัว ดี ใ นปี นี 7 (ดัช นี ย่ อ ยคํ า สั0ง ซื อ7 นอก
ประเทศได้ เพิ0มขึ 7นต่อเนื0องสูร่ ะดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ที0 +60.8 จุด) ซึง0
จะหนุนการฟื 7นตัว ของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อไป ส่วนภาคบริ การ
ปรับเพิ0มขึ 7น +1.2 จุด เป็ น 56.2 จุด หากพิจารณาเป็ นรายประเทศ ดัชนี
ของทังเยอรมนี
7
(+0.2, 54.9 จุด) และฝรั0 งเศส (+2.9, 60.2 จุด) ต่าง
ปรับตัวเพิ0มขึ 7นดีกว่าคาด
 ประเด็นการเมืองในยุโรปเกิดขึ 7นอีกครัง7 หลังจากการเจรจาจัดตังรั7 ฐบาล
ผสมในเยอรมนีล้มเหลว โดย พรรค CDU/CSU ของนาง Merkel ซึง0 รั บ
คะแนนเสียงมากสุด 33% เจรจากับพรรค FDP 11% และ พรรค Greens
9% แต่ไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้ ในประเทศการจํากัดจํานวนผู้อพยพและ
การส่งเสริ มพลังงานทางเลือก ทําให้ พรรค FDP ประกาศถอนตัวออกจาก
การเจรจา ซึ0งนาง Merkel ประกาศว่าจะไม่จดั ตังรั
7 ฐบาลเสียงข้ างน้ อย
1 ธันวาคม 2560

ในขณะที0พรรค SDP ซึง0 เป็ นพรรคร่ วมรัฐบาลชุดเดิมประกาศไม่ร่วมตัง7
รัฐบาลใหม่
ญี ปุ่ น : แม้ ว่ า เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2560 ชะลอตั ว ลง แต่ สั ญ ญาณทาง
เศรษฐกิจปรับตัวดีต่อเนือง

 เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 1.4% (qoq,saar) ใกล้ เคียงกับที0
นักเศรษฐศาสตร์ คาดว่าจะขยายตัว 1.5% (qoq,saar) แต่ชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้ าที0ขยายตัว 2.6% (qoq,saar) โดยได้ รับปั จจัยขับเคลื0อน
จากการส่งออกสุทธิและสินค้ าคงคลัง ในขณะที0การบริ โภคชะลอตัวลง
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 7อภาคการผลิต (รายงานเบื 7องต้ น) เดือน พ.ย. 2560
เพิ0มขึ 7น 1.0 จุด เป็ น 53.8 จุด ทําระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากการเพิ0มขึ 7น
ของยอดคําสัง0 ซื 7อใหม่ และยอดคําสัง0 ซื 7อสินค้ าส่งออกใหม่
 มูลค่า การส่ง ออกสินค้ าในสกุลเงิ นเยน เดื อน ตุลาคม 2560 ขยายตัว
14.0% (yoy) ใกล้ เคียงกับเดือนก่อนหน้ าที0 14.1% (yoy) สอดคล้ องกับ
ดัชนี PMI Manufacturing ที0เพิ0มขึ 7น และการฟื น7 ตัวของอุปสงค์โลก ส่วน
มูลค่าการนําเข้ าสินค้ าในสกุลเงินเยนขยายตัวเร่ งขึน7 เป็ น 18.9% (yoy)
จากเดือนก่อนที0 12.1% (yoy)
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลง ในขณะทีรัฐบาลจีนเริ มดําเนิน
นโยบายการเงินทีเข้ มงวดขึน6

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ตุลาคม 2560 ชะลอลง ทังการผลิ
7
ต การ
ลงทุน และการใช้ จ่าย สอดคล้ องกับ ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 7อภาคการผลิต
ที0ลดลง สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของประธานาธิบดี สี จิ 7น ผิง ที0เน้ นถึงการ
เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
 มูลค่าการส่งออกสินค้ า เดือน ตุลาคม 2560 ชะลอลง 6.9% (yoy) จาก
เดือนก่อนที0 8.0% (yoy) ส่วนการนําเข้ าสินค้ าชะลอลงเป็ น 17.2% (yoy)
จาก 18.6% (yoy) ในเดือนก่ อน ส่วนหนึ0งเป็ นผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมมลภาวะในอากาศช่วงฤดูหนาวของรั ฐบาลส่งผลให้ โรงงานลด
กําลังการผลิตลง แต่การส่งออกสินค้ าไปตลาดหลัก ได้ แก่ ยุโรป และญ่ปุ่
นยังขยายตัวได้ ดี
 ธนาคารกลางจีนแถลงมาตรการในควบคุมธุรกิจบริ หารจัดการสินทรัพย์
ของสถาบันการเงินในประเทศเพื0อควบคุมความเสี0ยงในระบบการเงิน โดย
บัง คับ ใช้ กับ ผลิตภัณ ฑ์ บ ริ หารจัดการความเสี0 ย ง ซึ0ง ออกโดยธนาคาร
พาณิ ช ย์ บริ ษั ททรั สต์ บริ ษั ทบริ หารจัดการสิ นทรั พ ย์ ด้ า นการประกั น
บริ ษัทหลักทรัพย์ กองทุน และบริ ษัทซื 7อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ า
 รัฐบาลจีนเพิ0มความเข้ มงวดระดับมาตรการควบคุมบริ การเงินกู้ขนาดเล็ก
(micro-lender) บนระบบออนไลน์เพื0อควบคุมความเสี0ยงในระบบการเงิน
มากขึ 7น โดยทําการระงับการอนุมัติคําขอในการจัดตังธุ
7 รกิ จบริ การเงินกู้
ขนาดเล็กรายใหม่ๆ บนอินเทอร์ เน็ต และปรับปรุ งเกณฑ์ การอนุมัติให้ มี
ความเข้ มงวดยิ0งขึ 7น โดยผู้ว่าการธนาคารกลางจี นระบุเพิ0มเติมถึงความ
เสี0ยงที0อาจมีลกั ษณะที0ซบั ซ้ อน สร้ างผลกระทบ และอันตราย นอกจากนี 7
ยังระบุว่า ระบบการเงินของจีนกํ าลังอยู่ในภาวะเปราะบาง และมี ความ
เสี0ยงเพิ0มขึ 7น แม้ ว่าภาพรวมจะอยู่ใน
 รัฐบาลจีนใช้ มาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศในช่วงฤดูหนาว ทําให้
โรงงานหลายๆ แห่งลดกําลังการผลิตลง ส่งผลให้ ภาคการผลิตมีแนวโน้ ม
ชะลอตัวลง
หน้ า 3
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เศรษฐกิ จ ไทย: กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื อ ง จากอุ ป สงค์
ต่ างประเทศเป็ นสําคัญ นําไปสู่การปรับคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
หน่ วยงานรัฐบาล

 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) มี มติ
ม ติเ ป็ นเอกฉันท์ ใ ห้ คงอัตรา
ดอกเบี ย7 นโยบายไว้ ที0 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที0 8 พฤศจิก ายน
2560 โดยประเมินว่านโยบายการเงินที0ผ่อนคลายในระดับปั จจุบนั มีส่วน
ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื อ7 ให้ อัตราเงินเฟ้อทัว0 ไป
กลับเข้ าสูเ่ ป้าหมายได้ แม้ ว่าอาจต้ องใช้ เวลาอี
าอีกระยะหนึง0
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพิ0มขึ 7นเป็ น 4.3% (yoy) จาก
ไตรมาสก่อนหน้ าที0 3.8% (yoy) จากแรงขับเคลื0อนของการส่งออกสินค้ า
และบริ การ (ท่องเที0ยว)
 สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับเพิ0มประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2560 เป็ น 3.9% (yoy) และคาดว่าเศรษฐกิจปี 2561 จะ
ขยายตัว ต่อ เนื0 อ งในช่ ว ง 3.6-4.6% (yoy) จากการลงทุนภาครั ฐ ที0 มี
แนวโน้ มเร่ งตัวขึ 7น และการส่งออกสินค้ าและบริ การ
 เศรษฐกิ จ ไทยเดื อ น ตุล าคม2560 ขยายตัว ได้ ดี ต่ อ เนื0 อ ง โดยปั จ จั ย
ขับเคลื0อนหลักมาจากการส่
จากการส่งออกสินค้ าและภาคการท่องเที0ยว ในขณะที0
การบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที0ชะลอ
ลง
 อัตราเงินเฟ้อเดือน พฤศจิกายน 2560 เพิ0มขึ 7นอย่างต่อเนื0องแต่ยงั ไม่สร้ าง
แรงกดดันต่อเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจ โดยอัตราเงินเฟ้อทัว0 ไปและอัตรา
เงินเฟ้อพื 7นฐานเพิ0มขึ 7น 0.99% (yoy) และ 0.61
61% (yoy) ตามลําดับ

 การเลือกตังการประชุ
7 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย วันที0 8 พฤศจิ กายน 2560 คาดว่า กนง. จะคงอัตรา
ดอกเบี 7ยนโยบายไว้ ทรี0 ะดับ 1.50% ต่อปี เนื0องจาก เศรษฐกิจที0ขยายตัวได้
ต่อเนื0 อง ในขณะที0อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ0า และอัตราดอกเบี 7ยใน
ปั จจุบนั เป็ นระดับที0เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อ นพฤศจิ ก ายนเป็ นเดื อ นที ต ลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว Sideways มาปิ ดที
1,697.39 หรือลดลง 1.39% (23.98 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญดังต่ อไปนี 6

 ครม. มีมติอนุมตั ิมาตรการช้ อปช่วยชาติตงแต่
ั 7 วนั ที0 11 พฤศจิกายน – 3
ธันวาคม 2560
 ราคานํ 7ามันดิบที0ปรับตัวสูงขึ 7นต่อเนื0อง บนความหวังที0ว่า OPEC จะมีมติ
ตรึงกําลังการผลิตออกไปในการประชุมวันที0 30 พฤศจิกายนนี 7
 สภาพัฒน์ ฯ รายงานตัวเลข GDP ของไทยไตรมาส 3/2560 เติบโตได้
4.3% YoY ดีกว่าที0ตลาดคาดการณ์
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรั ฐฯ มี มติเห็นชอบร่ างกฎหมายปฏิรูป
ภาษี ฉบับพรรครี พับลิกัน โดยร่ างดังกล่าวจะถูกส่งให้ กับวุฒิสภาสหรั ฐ
เป็ นลําดับถัดไป
 เงินยูโรอ่อนค่าลง หลังจากนางแองเกลา แมร์ เคิล นายกรั
นาย ฐมนตรี เยอรมนี
ไม่สามารถจัดตังรั7 ฐบาลผสมชุดใหม่
 หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ ปรับตัว Outperform มากสุด หลังหุ้นธนาคาร
ขนาดใหญ่ ได้ รับการปรั บเพิ0มนํ 7าหนักในดัชนี MSCI Standard Index
ในทางกลับกันหุ้นกลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากสุด

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุ ม ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิ จ หลัก ของโลกทัง7 3
ธนาคารกลาง โดยมี การคาดการณ์ ว่าธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะปรั บขึน7
อัตราดอกเบี 7ยนโยบายอีก 25 bps เป็ น 1.25-1..50% ต่อปี

As of 30 พฤศจิกายน 2560

 สหรั ฐ ฯ : วัน ที0 8 ธั นวาคม 2560 ที0 ส ภาจะต้
ภาจะ อ งพิ จ ารณากฏหมาย
งบประมาณรายจ่ ายชั0ว คราว (Continuing
Continuing Resolution) ให้ ทันเพื0 อ
หลีกเลี0ยงการปิ ดหน่วยงานรัฐบางส่วน (Government
Government shutdown)
 จีน: การประชุมประจํ าปี Central Economic Working Conference
(CEWC) ของรัฐบาลจีนในช่วงกลางเดือนธํนวาคม 2560 โดยคาดว่าจะมี
การประกาศนโยบายเศรษฐกิจปี 2561 และเป้าหมายอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที0ในปั จจุบนั กําหนดไว้ ที0ระดับ 6.55% (yoy)
ปั จจัยในประเทศ
1 ธันวาคม 2560

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน

 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ 7น 10.01% ในขณะที0 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 7น 12.54%
 Sector ที0มี Performance ที0ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวด
สื0 อ และสิ0 ง พิ ม พ์ หมวดพาณิ ช ย์ หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ และหมวด
พลังงาน
 สําหรับ Sector ที0มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์
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หมวดการแพทย์ หมวดวัสดุก่ อสร้ าง หมวดอาหารและเครื0 องดื0ม และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร

ตลาดตราสารหนีไ6 ทย

As of 30 พฤศจิกายน 2560

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรับเดือนธันวาคม

คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,680 – 1,750 จุด โดยมีปัจจัยที0ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี 7
1) แรงซื 7อสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศที0คาดว่าจะเข้ ามาอี
มา กประมาณ
20,000 ล้ านบาทในช่วงที0เหลือของปี นี 7 จากเม็ดเงิน LTF/RMF เป็ นสําคัญ
น่าจะเป็ นปั จจัยช่วยประคับประคองตลาดได้
2) การปรับเพิ0มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของไทย ภายหลังจากที0 GDP
ไตรมาส 3/2560 ออกมาดีกว่าที0ตลาดคาด รวมถึงการปรั บเพิ0มนํ 7าหนัก
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยจากสํ
ทยจากสํานักวิจยั ต่างชาติ
3) ตัวเลขภาคการผลิตทัว0 โลก หากชะลอลงอีกครัง7 จะเป็ นปั จจัยกดดันระยะ
สันต่
7 อตลาดหลักทรัพย์ได้
4) ความคื บ หน้ า ของมาตรการปฏิ รู ป ภาษี ข องสหรั ฐ ฯ ซึ0ง จะต้ อ งดูว่ า ร่ า ง
กฎหมายฉบับ ที0 เ ห็ นชอบจากสภาล่ า งจะถูก เห็นชอบจากสภาสูง ด้ ว ย
หรื อไม่ หรื อ จะถูกแก้ ไขใหม่ ซึ0ง หากถูกแก้ ไข จะต้ องดูว่า สภาล่างมี ม ติ
เห็นชอบด้ วยหรื อไม่ ตราบใดที0ยงั คงเกิด Gridlock เช่นนี 7 คาดว่าจะเป็ น
ปั จจัยกดดันเงิน USD ในระยะสัน7 ซึง0 จะเป็ นผลบวกต่อตลาดหุ้นและสกุล
เงินของประเทศเกิดใหม่
5) การเจรจาต่ อ รองปรั บ ขึ น7 เพดานหนี ส7 าธารณะของสหรั ฐ ฯ ในช่ ว ง
กลางเดือนธัธันวาคม ซึง0 อาจต้ องแลกด้ วยการปรับลดการใช้ จ่ายภาครัฐลง
อีกในอนาคต หากการเจรจามีความยุ่งเหยิง จะเป็ นปั จจัยกดดันต่อเนื0อง
ต่อเงิน USD ได้
6) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที0 12-13 ธันวาคมนี 7 คาดว่า
Fed จะมีมติขึ 7นดอกเบี 7ยนโยบายจาก 1.00-1.25
25% เป็ น 1.25-1.50% ซึง0
เป็ นสิง0 ที0ตลาดคาดการณ์
แนะนํานํา6 หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

1 ธันวาคม 2560

ตลาดตราสารหนี ไ6 ทย : อัตราผลตอบแทนพันธบัต รเดื อ น พฤศจิ
พ ก ายน
ปรับตัวเพิ0มขึ 7นทังเส้
7 นเทียบกับเดือนที0ผ่านมาซึง0 มีปัจจัยลบต่อตราสารหนี 7ดังนี 7
1.

2.

3.

4.

5.

ค่า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯกลับ มาแข็ ง ค่ า และผลตอบแทน
แ
US
Treasury ที0ปรับตัวสูงขึ 7น เนื0องจากนักลงทุนมีความมัน0 ใจในเรื0 อง
แผนการปฏิรูปภาษี หลังจากทังวุ
7 ฒสิ ภาและสภาผู้แทนสหรัฐอนุมตั ิ
กรอบงบประมาณปี 2018 ทําให้ สามารถเริ0 มกระบวนการพิจารณา
ร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ต่อไปได้ ขณะที0 Fed เตรี ยมขึ 7นดอกเบี ย7
นโยบายในเดือน ธันวาคม โดย Fed Fund Future เดือน ธันวาคม
Price in 100%
สภาพคล่องของเงินทัว0 โลกเริ0 มลดลง หลังจาก Fed เริ0 มลด BS
10,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน ขณะที0 ECB มีมติลดอัตรา
QE ต่อเดือนลงเป็ น 3 หมื0นล้ านยูโร (จากปั จจุบนั ที0 6 หมื0นล้ านยู
โร) และขยายระยะเวลาการเข้
ารเข้ าซื 7อออกไปอีก 9 เดือน ในช่วงเดือน
มกราคม-กันยายน 2561
ราคานํ 7ามันปรับตัวสูงขึ 7น ส่งผลให้ เงินเฟ้อที0เริ0 มปรับสูงขึ 7นมาอยู่ใน
กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางทัว0 โลกซึง0 จะมีผลต่อการ
ดําเนินนโยบายการเงินที0เข้ มงวดมากขึ 7น
Fund Flows เดือนพฤศจิ
ฤศจิกายน นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาว อย่างไรก็ตามเม็ดเงินยังไม่ได้ ไหลออกโดยไหล
กลับไปลงทุนในพันธบัตรระยะสันแทนส่
7
งผลให้ คา่ เงิน
บาทกลับมาแข็งค่าทดสอบระดับ 32.50 หลังจากเดือนที0ผ่านมา
อ่อนค่าแตะระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
พันธบัตรระยะสันได้
7 รั บ ผลกระทบจาก Demand ที0 ลดลงจาก
Interbank ลดการถื อครองตราสารในช่ วงสิ 7นปี และการเทขาย
พันธบัตรระยะสันเป็
7 น Sizeใหญ่
ใหญ่ จากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ใน
ประเทศ ทําให้ อตั ราผลตอบแทนตัวสันตํ
7 0ากว่า 1 ปี ปรับตัวเพิ0มขึ 7น
อย่ า งรวดเร็ ว ขณะที0 พันธบัตรระยะยาวได้ รั บ แรงกดดัน Bond
Supply ที0เพิ0มขึ 7น จากตารางการประมู
ารางการประมูลเดือน พฤศจิ
พ กายน และ
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ธันวาคม ที0ค่อนข้ างหนาแน่น และการ Bond switchingในช่วง
ปลายเดือน พฤศจิกายน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใ6 นเดือนธันวาคม 2560
ตลาดตราสารหนีภ6 าครั ฐ (Underweight) (Underweight พันธบัตรตัว

ยาว แต่ Neutral พัน ธบัต รตัว สัน7 ) เส้ น อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ0มขึ 7นและชันขึ 7นเทียบกับเดือนที0ผ่านมาจาก
ปั จจัยต่างๆต่อไปนี 7
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
1. การปรับลดขนาดงบดุลและทิศทางการปรับขึ 7นดอกเบี 7ยของ Fed (-)
2. สภาพคล่องของเงินทัว0 โลกเริ0 มลดลง (-)
3. Tax Reform เพิ0มความเชื0อมัน0 ของนักลงทุนที0มีต่อเศรษฐกิจสหรั ฐ
และทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 7น (-)
4. เงินเฟ้อที0เริ0 มปรั บสูงขึ 7นมาใกล้ กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคาร
กลางทัว0 โลกซึง0 จะมีผลต่อการดําเนินนโยบายการเงินที0เข้ มงวดมาก
ขึ 7นต่อไป (-)
5. ความกัง วลต่อ ความตึง เครี ย ดทางการเมื อ งระหว่ า งสหรั ฐ ฯและ
เกาหลีเหนื อ กดดันตลาดให้ นักลงทุนกลับเข้ าสู่ภาวะการลงทุนที0มี
ความเสี0ยงตํ0า อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)

แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน6 ฐาน ในเดือนธันวาคม

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ปรั บ ตัว เพิ0 มขึน7 มาที0
2.39% สอดคล้ องกับการส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายทางเงินของ
Fed ทีจ0 ะปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบายในเดือน ธันวาคม
 การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื0อการลงทุน
เป็ นการปลดล็อคการลงทุนในสินทรัพย์ ของกองผ่านการกู้ยืม ทําให้ การ
รับรู้ รายได้ ของกองทุนเพิ0มสูงขึ 7น และโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนมีความ
เหมาะสมขึ 7น ซึง0 ส่งผลให้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
เพิ0มขึ 7นด้ วย
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และกองทุน
รวมโครงสร้ างพืน6 ฐานในเดือนธันวาคม คือ เท่ ากับตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ณ วันที0 27 ตุลาคม ปรับตัว
เพิ0มขึ 7น ร้ อยละ 1.8% โดยมีปัจจัยที0สําคัญได้ แก่ การประกาศลดภาษี ของ
ประธานาธิบดีทรัมพ์ ทงในรู
ั 7 ปแบบของการลด Corporate Tax และการ
เพิ0มลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คล ในส่วนของ ECB มีการตอ่อายุการทํา QE
ออกไปจนถึงเดือน กันยายน 2561 ในอัตราการทําที0 30,000 ล้ านยูโร ต่อ
เดือน

ปั จจัยภายในประเทศ (-)
1.

Fund Flow นัก ลงต่า งชาติไ หลกลับ Developed Markets
หลังจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า (-)

2.

Supply พันธบัตรและหุ้นกู้มีแนวโน้ มเพิ0มมากขึ 7น (-)

3.

สภาพคล่องในประเทศที0ล้นระบบและแนวโน้ มที0แบงค์ชาติจะคง
อัตราดอกเบี 7ยนโยบายเป็ นเวลานาน (+)

ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Slightly Underweight)

ปริมาณหุ้นกู้ในตลาดแรกที0เสนอขายระหว่างเดือนธันวาคมใกล้ เคียงกับ
เดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการลงทุนในหุ้นกู้ทงใน
ั7
ตลาดแรกและรองที0ลดลงในช่วงสิ 7นปี ประกอบกับพันธบัตรรัฐบาลที0เริ0 ม
ปรับสูงขึ 7น ส่งผลให้ Credit Spread เริ0มลดลง
แนวโน้ มหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที0

เริ0 มปรั บ ตัว สูง ขึน7 ตามแรงเทขายพัน ธบัต รในตลาด ส่ง ผลให้ Credit
spread ของหุ้นกู้ในตลาดรองมีแนวโน้ มที0จะปรับลดลงต่อไป
ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน6 ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ / REITs และกองทุ น รวมโครงสร้ าง
พืน6 ฐานในเดือนพฤศจิกายน

 เดือนพฤศจิกายนดัชนี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และ
กองทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย 0.22%

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤศจิกายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที0จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที0อยู่ในระดับที0สงู จากอัตราดอกเบี 7ยระยะสันที
7 0ยงั อยู่ในระดับ
ตํ0าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จฟื 7นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศที0พัฒนาแล้ วและกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา (+)
 กิจกรรม M&A, Share buyback และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี0ยงเกี0 ยวกับการขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยระยะสันของ
7
Fed และการลด
Balance Sheet ในขณะที0 อัตราเงิ นเฟ้ ออยู่ใ นระดับ ตํ0 า อาจทํ า ให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง7 (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว0 โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมื องทัว0 โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
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 แนะนํานํา6 หนักการลงทุนเท่ าตลาด(Neutral) สําหรั บ Developed Market
และน้ อยกว่ าตลาดเล็ กน้ อย (Slightly Underweight) สําหรั บ Emerging
Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ดีใน Developed Market และ

Emerging Market นโยบาย Fiscal Policy ใน US เป็ นรู ปธรรมมากขึ 7น
ซึง0 เป็ นปั จจัยสําคัญที0จะที0ให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ 7น ซึง0 อาจทําให้
กลุม่ ประเทศ Emerging Market underperform

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน

 ดัชนี Downjones Global REIT ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ0มขึน7
3.3% โดยทุ ก โซนที0 แ บ่ ง ตามประเทศต่ า งปรั บ ตั ว ขึ น7 ในเดื อ น
พฤศจิกายน โดย REIT Europe ปรับตัวขึ 7น +2.2% REIT Asia ปรับตัว
ขึ 7น +4.1% และ REIT North America ปรับตัวขึ 7น +3.1% ทังนี
7 7อัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ 10 ปี ทรงตัว เล็ ก น้ อ ยในเดื อ น
พฤศจิกายน
 Fed มีโอกาสขึ 7นดอกเบี 7ยในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม และการ
ส่งสัญญาณขึ 7นดอกเบี 7ยเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทังนี
7 7 นายเจอโรม
พาวเวลที0 slightly dovish มีโอกาสที0จะเป็ นประธาน Fed คนถัดไป
แทนนางเจเนท เยเลน ที0จะสิ 7นสุดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ที0จะ
ถึงนี 7
 ทาง ECB เริ0 มต้ นเข้ าซื 7อพันธบัตร 3 หมื0นล้ านยูโรต่อเดือนในเดือนมก
ราคา ปี 2018 ที0จะถึงนี 7จนถึงกันยายน 2561 เป็ นระยะเวลาตลอด 9
เดือนและ BOJ พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื0อง ทําให้ ภาพรวมการ
ใช้ นโยบายการเงินของทัง7 สองธนาคารเป็ นนโยบายการเงิ นเชิ งผ่อ น
คลายต่อไป
 BOE ปรับขึ 7นดอกเบี 7ย 25 bps สูร่ ะดับ 0.50% โดยเป็ นการปรับขึ 7นครัง7
แรกในรอบ 10 ปี เพื0 อสกัดเงิ นเฟ้อขณะที0 เ ศรษฐกิ จไตรมาส 3 ของ
สหราชอาณาจักรขยายตัวปานกลาง ทังนี
7 7สํานักงานสถิติแห่งชาติยงั คง
ตัวเลขเศรษฐกิจจะขยายตัวที0 0.4%
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนธันวาคม
 ให้ นํา7 หนัก REIT ในเดื อนธันวาคมเท่ากับตลาด (Neutral) โดยนัก
ลงทุนควรหาจังหวะทํากําไรและเลือก REIT ที0น่าสนใจ (selective)
จากแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกที0 ฟื7น ตัว และ Fed มี โ อกาสปรั บ ขึน7
ดอกเบี 7ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

 กรรมการ FED ส่ว นใหญ่ ม องว่ า การปรั บ ขึน7 ดอกเบี ย7 ในการประชุ ม
FOMC เดื อนธันวาคม 2560 เป็ นเรื0 อ งที0 เ หมาะสมแม้ ว่ า หลายท่า นมี
ความเห็นต่อเงินเฟ้อที0แตกต่างกัน สําหรับตัวเลขที0บ่งชี 7เศรษฐกิจสหรัฐดี
ขึ 7น มีสญ
ั ญาณจากการเพิ0มขึ 7นของดัชนี Leading Economic index (LEI)
เดือนตุลาคมเพิ0มขึ 7นต่อเนื0องมาที0 130.40 จาก 129.80 ในเดือนกันยายน
โดย Leading Economic สะท้ อ นตัว เลขเศรษฐกิ จ ที0 สํา คัญ ทัง7 10
ประเภท อย่างไรก็ดีคา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่ากรอบแคบและ yield 10
ปี สหรัฐทรงตัว ทังนี
7 7นักลงทุนยังรอคอยประธาน Fed คนใหม่ที0น่าจะเป็ น
นาย เจอโรม พาวเวลล์ และถ้ อยคําของประธาน Fed ต่อนโยบายการเงิน
และเศรษฐกิจ
 กรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี ความคิดเห็นที0แ ตกต่า งกันใน
ประเด็นที0ว่ า ECB ควรประกาศถอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
หรื อไม่ ทังนี
7 7ธนาคารกลางยุโรปจะเข้ าซื 7อสินทรัพย์ในเดือนมกราคม 2561
ที0 3 หมื0นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงกันยายน 2561
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม

 ให้ นํ 7าหนักการลงทุนเดือนพฤศจิกายน เท่าตลาด (Neutral) ตลาดติดตาม 1)
แนวโน้ มเศรษฐกิ จและเงินเฟ้ อปี หน้ า 2) ปั ญหาการเมื อ งระหว่ างเกาหลี
เหนือและสหรัฐ และ 3) ปั ญหาที0ทรัมป์ไม่ยอมรับข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ าน
เมื0อปี 2558 เป็ นต้ น

ตลาดนํา6 มัน
ภาวะราคานํา6 มันเดือนพฤศจิกายน



ราคานํ 7ามันดิบในเดือนพฤศจิกายนบวกจากผลประชุม OPEC และกลุ่ม
Non-OPEC ณ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตียในวันที0 30 พฤศจิกายนที0
ผ่านมาทางกลุ่มผู้ผลิตนํ า7 มันจะมีข้อตกลงร่ วมกันในการขยายเวลาลด
กําลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือนจนถึงสิ 7นปี 2561



นอกจากนี 7ปริ มาณการผลิตนํ 7ามันดิบในสหรัฐฯเพิ0มขึ 7นอย่างต่อเนื0องมา
แตะระดับสูงกว่ากลางปี 2016 ที0ระดับ 9.66 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน



ภาวะการปิ ดซ่อมบํารุ งท่อขนส่งนํ 7ามันดิบ Keystone ซึง0 ขนส่งนํ 7ามันดิบ
จากแคนาดาไปยัง สหรั ฐ ฯ กระทบการจ่ า ยนํ า7 มันของท่อ ที0 590,000
บาร์ เรลต่อวัน ซึง0 ตลาดคาดว่าท่อขนส่งดังกล่าวจะใช้ ระยะเวลาร่ วม 1
เดือนเพื0อการปิ ดซ่อมแซมและกลับเข้ าสูภ่ าวะดําเนินงานตามปกติ



ปริ มาณแท่นขุดเจาะนํ 7ามันดิบ ณ สิ 7น วันที0 24 พฤศจิกายนที0เปิ ดเผยโดย
Baker Hughes ปรากฎว่าอยู่ที0 747 oil rigs เพิ0มขึ 7นจากปลายเดือน
ตุลาคมทังสิ
7 7น 10 oil rigs



Upside risk (1) geopolitics ที0เร่ งตัวขึ 7นพร้ อมปะทุขึน7 มาทุกเมื0อทัง7
การเมืองในอิรัก การเมืองในเวเนซุเอเลา ปั ญหาลิเบียและไนจีเรี ย และ
สหรั ฐ กับ อิ หร่ านกรณี ส ัญ ญายกเลิก นิว เครี ย ล์ ข องอิ หร่ าน (2) สภาพ
อากาศที0หนาวเหน็บโดยสภาพอากาศเย็นกระตุ้นอุปสงค์การใช้ เชื 7อเพลิง
ใน Northeast US รวมทัง7 Europe และ Northeast Asia



Downside risk (1) การทํากําไร (take profit) Long position ของผู้เปิ ด
สัญ ญาฟิ วเจอร์ นํ า7 มั น ล่ ว งหน้ า (2) เศรษฐกิ จ มหภาคและอุ ป สงค์
นํ า7 มัน ดิ บ ที0 อ่ อ นแอ (3) สงครามในเกาหลี เ หนื อ มองเป็ น negative
impact ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระทบนํ 7ามันในฝั0 งอปุสงค์ และ

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน

 ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ทรงตัวบวกในเดือนพฤศจิกายน ดัชนี S&P GSCI
ปรับตัวขึ 7น 3.9% นับตังแต่
7 ต้นเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางราคานํ 7ามันดิบ
WTI และราคานํ 7ามันดิบ Brent ที0ปรับตัวขึ 7นจาก OPEC และ Non-OPEC
ขยายเวลาลดกําลังการผลิตไปถึงสิ 7นปี 2561 นอกจากนี 7 ราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์ อื0 นทรงตัวบวกเล็กน้ อยทัง7 Agricultural, Precious metal และ
Industrial Metal
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(4) รัสเซียสิ 7นสุดการร่ วมมือกับทาง OPEC โดยจะมี ผลกระทบทางลบ
ราว 5 เหรี ยญต่อบาร์ เรล

กฎหมายภาษี ฉบับวุฒิสภาแล้ ว และตลาดคาดหวังว่าแผนปฏิรูปภาษี จะ
เรี ยบร้ อยในเดือน ธันวาคม นอกจากนี 7การเสนอชื0อนาย Jerome Powell
เป็ นประธาน Fed คนใหม่ ต่อ จากนางเยเลนที0 จะหมดวาระในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561 ทําให้ ตลาดคาดว่าไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงทิศทาง
นโยบายการเงินสหรัฐในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
7 7รายงานการประชุม
ของ Fed ล่าสุด ส่งสัญญาณปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยในการประชุม เดือน
ธันวาคม แต่ Fed ได้ แสดงความกังวลอัตราเงินเฟ้อที0ยงั อยู่ระดับตํ0าและ
แนวโน้ มปี หน้ า ทําให้ ตลาดคาดการปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบายอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป ในปี 2561 ดังนันจึ
7 งเป็ นปั จจัยหนุนมูลค่าตลาดตราสาร
หนี ต7 ่ า งประเทศให้ ป รั บ ตัว ดี ขึ น7 อย่ า งไรก็ ต าม ความไม่ แ น่ น อนทาง
การเมื องในประเทศ เยอรมนี ซึ0ง ยังไม่สามารถจัดตังรั
7 ฐบาลได้ นนั 7 อาจ
กดดันตลาดยุโรปช่วงสันได้
7

แนวโน้ มราคานํา6 มันเดือนธันวาคม



ให้ นํา7 หนักเท่าตลาดเดือ นธันวาคม (Neutral) ระยะสันราคานํ
7
า7 มันมี
โอกาสถูกทํากําไร (Sell on fact) จากผลประชุม OPEC ที0ใกล้ จะถึงนี 7ใน
วันที0 30 พฤศจิ ก ายน ทัง7 นี ม7 ุม มองต่อ ราคานํ า7 มันในปี 2561 หลายๆ
นักวิเคราะห์ทวั0 โลกส่วนใหญ่ยงั เป็ นบวกเล็กน้ อย โดย 1Q2561 อาจมี
ช่วง High Season ในสหรัฐคอยหนุนอุปสงค์การใช้ นํ 7ามันดิบ อย่างใดก็
ดีนกั วิเคราะห์ยงั จับตาการเพิ0มขึ 7นของปริ มาณนํ 7ามันดิบที0ผลิตในสหรัฐที0
อาจกระทบต่อราคานํ 7ามัน

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนพฤศจิกายน





ราคาทองคําเดือนพฤศจิกายนค่อนข้ างนิ0ง โดยราคา Spot GOLD ณ
วันที0 29 พฤศจิกายนปิ ดที0 1,295 เหรี ยญต่อออนซ์ ทังนี
7 7 กองทุน SPDR
gold trust ยัง ชะลอการลงทุนเพื0 อ รอปั จ จัย ชี น7 ํ า ใหม่ ๆ อย่ า งใดก็ ดี
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที0 อ่ อ นค่า ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายนเป็ นบวกต่อ ราคา
ทองคําหนุนประคับประคองราคาทองคําตลอดเดือน
รายงาน World gold council ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรากฎว่าอุปสงค์
ทองคําอยู่ที0 915 ตัน ลดลง 9% yoy ทําระดับตํ0าสุดในรอบ 8 ปี ที0ผ่านมา
เนื0องจากปั จจัยหลักคือการอ่อนตัวในอุปสงค์ทองคําเพื0องานจิวเวอรี0 ซึง0
หดตัว 3% yoy ในไตรมาส 3 2560 โดยการอ่อนตัวอุปสงค์ทองคําใน
อินเดี ย เป็ นปั จ จัยฉุดและนอกจากนี อ7 ุป สงค์ ทองคํ ายัง ชะลอตัว โดยมี
ปั จจัยกดดันจากการชะลอตัวอย่างมีนยั สําคัญใน ETF
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนธันวาคม

 ให้ นํ 7าหนักทองคําเท่าตลาดเดือนธันวาคม (neutral) ทังนี
7 7มีมุมมองเป็ น
กลางต่อ ราคาทองคํ า อย่ า งใดก็ ดีช่ ว งต้ นปี ราคาทองคํ ามัก จะได้ รั บ
ปั จ จัย บวกจากช่ ว งเทศกาลตรุ ษ จี นที0เ ป็ นปั จ จัย หนุนอุปสงค์ ทองคํ า
ประเด็นที0ตดิ ตาม 1) ประชุม FOMC เดือนธันวาคม 2) เทศกาลตรุ ษจีน
ในปี 2561 3) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

ตลาดตราสารหนีต6 ่ างประเทศ
ภาพรวมตลาดตราสารหนีต6 ่ างประเทศ
30 พฤศจิกายน 2560

MTD

3 เดือน

6 เดือน

YTD

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลทัว$ โลก

0.24%

-0.07%

0.82%

2.07%

ดัชนีพ ันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา

0.07%

-0.79%

0.21%

2.36%

ดัชนีพ ันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิด ใหม่

0.09%

0.35%

2.87%

9.64%

ดัชนีห้ นุ กู้ เอกชนคุณภาพสูงของสหรัฐอเมริ กา

-0.07%

0.23%

2.16%

6.18%

ดัชนีหนุ้ กู้ เอกชนผลตอบแทนสูงของสหรัฐอเมริ กา

-0.42%

0.66%

1.68%

6.06%

ดัชนีตราสารหนี <แปลงสภาพจากสินเชื$อที$อยู่อาศัย

1.80%

-0.15%

0.52%

2.37%

 ตลาดตราสารหนี ต7 ่างประเทศในเดือ น พฤศจิ กายน มูลค่าตราสารหนี 7
ต่างประเทศในตลาดเครดิตปรับลดลง ในขณะที0ตลาดพันธบัตรรัฐบาลให้
ผลตอบแทนบวก เนื0องจากตลาดกังวลแผนปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ อาจล่าช้ า
ส่ง ผลให้ ตลาดสินทรั พ ย์ เ สี0 ยงมี ความผันผวนและมี การเทขายทํ ากํ า ไร
ในช่วงต้ นเดือน ซึง0 ล่าสุดคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภามีมติผ่านร่ าง
1 ธันวาคม 2560

 พันธบัตรสหรั ฐฯ อายุ10 ปี ให้ อัตราผลตอบแทน (yield) อยู่ที0 2.33%
(2.38% ณ. 30 พฤศจิกายน) ส่วน yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ
10 ปี อยู่ที0 0.36% (0.36% ณ. 30 พฤศจิกายน )
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต6 ่ างประเทศเดือนธันวาคม

 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ า6 หนั ก ตํา กว่ าดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะ
ปรับตัวขึ 7น เนื0องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยอีก
1 ครัง7 ในการประชุมเดือนธันวาคม (12-13 ธันวาคม) ส่งผลให้ เส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสันปรั
7 บสูงขึ 7นสะท้ อนนโยบายการเงิน
สหรัฐ และเศรษฐกิจที0เติบโตดี แต่เนื0องจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที0ปรับขึน7
ช้ าอาจทํ าให้ ตลาดไม่มั0นใจในทิศทางเงินเฟ้อจึงเป็ นปั จจัยกดดันอัตรา
ผลตอบแทนสหรัฐ 10 ปี ให้ ปรับขึ 7นเล็กน้ อย รวมทังความล่
7
าช้ าของแผน
ปฏิรูปภาษี ของนายทรัมป์ต่อสภา นอกจากนี 7 ปั ญหาการเมืองของเยอรมัน
อาจสร้ างความกดดันระยะสัน7 ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ปรับตัวขึ 7นเพียงเล็กน้ อย
 สําหรับ เครดิต ให้ นํ 7าหนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ากับดัชนี อ้างอิง (Neutral) ถึงตํ0า
กว่า (slightly underweight) คาดว่า credit spread จะทรงตัวหรื อกว้ าง
ขึ 7นได้ จากปั จจัยความกังวลในทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐในปี หน้ า และ
ความไม่ชดั เจนในแผนปฏิรูปาษี ของ Trump ซึง0 อาจทําให้ ตลาดเครดิตมี
ความผันผวนและเทขายทํากําไรระยะสันก่
7 อนสิ 7นปี นอกจากนี 7ราคาหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง ณ ปั จจุบนั มีราคาแพง
และให้ ผลตอบแทนมากกว่า 5% นับตังแต่
7 ต้นปี นักลงทุนบางส่วนอาจมี
การเทขายทํากําไร


ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

สภาวะค่ าเงินเดือนพฤศจิกายน

ดัชนี ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่ อนค่าจาก 94.57 ณ วันที0
31/10/60 มาอยู่ที0 93.23 ณ วันที0 30/11/60 โดยในเดือนที0ผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 7


ประกาศชื0อประธาน Fed คนใหม่คือ Jerome Powell แนวทางขึ 7นดอกเบี 7ย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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BOE ได้ ปรั บขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบายสําหรับครั ง7 แรกในรอบสิบปี จาก
ระดับ 0.25% มาอยู่ที0 0.50%
ตลาดรอความชัดเจนด้ านการปฏิรูปภาษี สหรั ฐฯ โดยวุฒิสภาสหรัฐจะลง
มติในวันนี 7
เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ ง GDP Q3
Q เติบโต 0.6% QoQ
และ 2.5%YoY
ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ (ตัวเลขปรับปรุ ง) Q3 ขยายตัว 3.3% QoQ โดย
ตัว เลขทีที0ป รั บ ขึน7 มากคื อ การขยายตัว ของการลงทุนภาคเอกชนที0 ป รั บ
ขึ 7นมาอยู่ที0 10.4%QoQ sa
สถานการณ์การเมืองในเยอรมนี นายกรัฐมนตรี
นตรี เยอรมนีส่งสัญญาณตอบ
รับพรรค Social Democrats เพื0อเข้ าร่ วม รัฐบาลผสม

สภาวะค่ าเงินสกุ ลเอเชียและเงินบาทภาพรวมช่
ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่ าเงินของ
ประเทศในเอเชียส่ วนใหญ่
ญ่ แข็งค่ าเมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

ภาพรวมช่วงเดือนที0ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าเมื0อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น HKD





ตัวเลขเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ เร็ วกว่าคาด
GDP ไทยในไตรมาสที0 3 ปี 2560 ขยายตัว 4.3%YoY มากกว่าที0ตลาดคาด
ไว้ ที0 3.9%YoY และมากกว่ าไตรมาสก่ อนที0ขยายตัว 3.8%YoY ปั จจัย
สนับสนุนจากการส่งออกทีที0ขยายตัวได้ ในระดับสูงต่อเนื0 องถึง 7.4% จาก
6.0% ในไตรมาสก่
ไตรมาสก่ อ น และ การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัว ต่อ เนื0 อ งที0
3.1%YOY เศรษฐกิ จ ในปี หน้ าจะขยายตั
จะขย วเร่ งขึน7 ต่อเนื0 องที0 4.1% หรื อ
ขยายตัว ในช่ ว ง 3.6 - 4.6% โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุนหลัก จากการลงทุน
ภาครัฐ
สหรั ฐ ฯ ประกาศต่อ ต้ า นสิน ค้ า ที0 มี ก ารนาเข้ า จากจี น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ของสหรั
ของสหรัฐฯ ต่อต้ านการนําเข้ าอะลูมิเนียมจากผู้ผลิตชาว
จี น ทัง7 นี 7 การนํ า เข้ า สิ น ค้ า ดัง กล่ า วของสหรั ฐ ฯ จากจี น คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
มากกว่า 6 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ กรณี ดงั กล่าวสะท้ อนความเสียหาย
ของจีนจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และทําให้ เงินหยวนอ่อนค่าลง

ที0มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10

ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือน พฤศจิกายน ค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่ แข็งค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.






ค่าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.1635 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อยูโร ณ 31/10/60 มาอยู่ที0
1.1867 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/11/60 เนื0องจากตัวเลขเศรษฐกิจยูโร
โซนขยายตัวแข็งแกร่ ง ตัวเลขดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 7อของภาคการผลิตและ
บริ การปรับขึ 7นมาดีกว่าคาดการณ์
ค่าเงินเยน แข็งค่าจาก 113.17 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 31/10/60 มาอยู่ที0
111.99 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/11/60 เนื0องจากดัชนีค่าเงินดอลลาร์
ถูกกดดันต่อเนื0องจากความไม่แน่นอนเกี0 ยวกับการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ
นอกจากนี ต7 ัว เลข GDP ญี0 ปุ่ นสะท้ อ นว่ า เศรษฐกิ จ ญี0 ปุ่ นไตรมาสที0 3
ขยายตัวสูงที0 1.4%YoY สนับสนุนให้ เงินเยนแข็งค่าขึ 7น
ค่าเงินปอนด์ แข็งค่าจากที0 1.319 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ 31/10/60 มา
อยู่ที0 1.347 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/11//60 ธนาคารกลางอังกฤษได้
ปรั บ ขึ น7 อัตราดอกเบี
ดอกเบี ย7 นโยบายสํ า หรั บ ครั ง7 แรกในรอบสิบ ปี จากระดับ
0.25% มาอยู่ที0 0.50% และ GDP ขยายตัวใน Q3 1.5% YoY ตามที0ตลาด
คาดการณ์ แต่ตลาดยั
ดยังคงสนใจประเด็นการเจรจา Brexit

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนธันวาคม







ที0มา MFC, Bloomberg

1 ธันวาคม 2560

ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื0อนไหวในช่วง 93.0-94.5
โดยทิศทางแผนปฏิรูปภาษี จะเป็ นปั จจัยสําคัญ
ค่ า เงิ น ยู โ ร คาดว่ า จะเคลื0 อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.18 – 1.19 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ.
ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื0อนไหวในช่วง 111-113 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื0อนไหวในกรอบ 1.33-1.36 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมี แนวโน้ มเคลื0อนไหวใน
กรอบ 32.35–33.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ
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แนะนํากองทุนเดือนธันวาคม 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี < เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน< ที$มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที$
เสนอขายทังในและต่
<
างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื <อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
< $าของการซื <อครัง< แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 30 พฤศจิกายน 2560 : 3,301,224,451.17 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที$มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ$าเสมออย่างน้ อย 3 ปี
ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง<
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
< $าของการซื <อครัง< แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 30 พฤศจิกายน 2560 : 6,963,353,458.13 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที$จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที$มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ$าเสมออย่าง
น้ อย 3 ปี ย้อนหลัง
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
< $าของการซื <อครัง< แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 30 พฤศจิกายน 2560 : 164,835,944.40 บาท

1 ธันวาคม 2560
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ข้ อสงวนสิทธิp




เอกสารนี เ7 ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ0ง จัดทํ า ขึ น7 เพื0 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี0 ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน7
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 7 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 7 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 7 หรื อห้ ามกระทําการ
อื0นใดที0ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 7เปลี0ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 7ได้ อ้างอิงจากแหล่งที0มาของข้ อมูลที0เชื0อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื0 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี0ยนแปลงได้ ขึน7 อยู่กับ
ช่วงเวลาที0นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที0ปรากฏในเอกสารนี เ7 ป็ นเพียงความเห็นเบื 7องต้ น
เท่านัน7 มิใช่คํามัน0 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 7ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง7 สิ น7 การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ7 ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี0 ยวกับเอกสารฉบับ นี 7
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที0โดยตรง

คําเตือน
 การลงทุนมี ความเสี0 ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื0 อ ทํา ความเข้ าใจ
ลักษณะสินค้ า เงื0อนไขผลตอบแทน และความเสี0ยงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
 ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ตของกองทุน มิ ไ ด้ เ ป็ นสิ0ง ยื นยัน ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,
กองทุน เปิ ดเอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร์ เ นชั0นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เ ก็ ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล ออยล์ ฟั นด์ (IOIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
อาจลงทุนในสัญญาซื 7อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื0อป้องกันความ
เสี0ยงที0เกี0 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราที0อาจเกิดขึ 7นได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 7นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี0ยงด้ านอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง7 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดังนัน7 จึง มี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่ก ารฝากเงิน และมี ความเสี0ย งของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี0ยงที0อาจเกิดขึ 7นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0 อมี ความเข้ าใจในความ
เสี0 ย งของสัญ ญาซื อ7 ขายล่ ว งหน้ า และผู้ ลงทุนควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที0ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน7 บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูล
เพียงเท่าที0ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน7
 ขอรับหนังสือชี 7ชวนได้ ที0บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรั บ
ซื 7อคืน
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