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คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนมีนาคม 2561
การปรั บฐานของตลาดหุ้นทัวโลกทําให้ Valuation ของตลาดหุ้นกลับมาน่าสนใจ
เศรษฐกิ จโลกทีขยายตัวและสภาพคล่องทียังคงอยู่แ ม้ จ ะน้ อยลง ให้ นําหนัก การ
ลงทุนโดยรวมเป็ น “มากกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ให้ นําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนืองจาก
การคาดการณ์ Upside ทีจํากัดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
 ตลาดหุ้ น ประเทศกํ า ลัง พั ฒ นาให้ นํ าหนั ก ““มากกว่ า เกณฑ์ เ ล็ ก น้ อย”
เนืองจาก Valuation ทีน่าสนใจ
 ตลาดหุ้ นไทยให้ นํ าหนั ก การลงทุ น “เท่ า กั บ เกณฑ์ อ้ างอิ ง ” เนื องจาก
Valuation ทีจํากัด แต่ Downside จํากัดจากสภาพคล่องในประเทศทีสูง
ให้ นํ าหนัก การลงทุน ในตราสารหนี โดยรวม “ตํ ากว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย”
เนืองจากเศรษฐกิจโลกทีขยายตัวดี การคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อทีเพิมขึนและการ
ดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ทีเข้ มงวดขึน
 ให้ นําหนักตราสารหนี ต่างประเทศภาครั ฐ “ตํากว่าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
และหุ้นกู้เอกชนต่างประเทศให้ นําหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้ นํ าหนั ก การลงทุ น ในตราสารหนี รั ฐ บาลไทย “ตํ ากว่ า เกณฑ์ อ้ างอิ ง
เล็กน้ อย” จากการคงดอกเบียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนตรา
สารหนีเอกชนไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” จากการคงดอกเบียนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพคล่องในประเทศทียังสูง
ให้ นําหนักการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์รวม เป็ น “ตํากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 เนืองจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทีปรับตัวขึน และแนวโน้ ม
การปรั บ ขึ นดอกเ บี ย ของ Fed กดดั น ส่ ว นต่ า ง ผลตอบแ ทนใ น
อสังหาริ มทรัพย์ลดลง
 แนะนํา ให้ นําหนักการลงทุนใน REIT ต่างประเทศ “ตํากว่าเกณฑ์อ้างอิง”
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย ให้ นํ าหนั ก การลงทุ น “เท่ า กั บ เกณฑ์ อ้ างอิ ง ”
เนืองจากเงินปั นผลยังอยู่ในระดับน่าสนใจ
ให้ นําหนักการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนืองจากราคาที
ปรับตัวขึนมาระดับหนึง
 แม้ ว่ า ความต้ อ งการนํ ามันเพิ มจากเศรษฐกิ จ ที เติบ โตได้ ดี แต่ความ
ร่ วมมื อของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกในการลดกํ า ลังการผลิตทีช่ว ย
พยุงราคา จะทําให้ ผ้ ผู ลิตฝั งสหรัฐฯ กลับเข้ ามาผลิตเพิมเติม ให้ นําหนัก
การลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ราคาทองคําสะท้ อนการอ่อนค่าของดอลลาร์ สหรัฐฯ แล้ ว จึงมีแนวโน้ ม
ทรงตัวหรื อ เพิมอี ก เล็ก น้ อ ย แนะนํ า ให้ คงนํ าหนัก การลงทุน “เท่า กับ
เกณฑ์อ้างอิง”
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แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้
ประเภทสินทรั พย์
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แบบจําลองการลงทุน 1 เดือนข้ างหน้ า ตามระดับความเสียง

ความเสียงตํา
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนที คาดหวัง 3.08%
ความผันผวน 1.32%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํา
ระดับความเสียง 2

ผลตอบแทนที คาดหวัง 5.14%
ความผันผวน 3.50%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างสูง
ระดับความเสียง 3

ความเสียงสูง
ระดับความเสียง 4

ความเสียงสูงมาก
ระดับความเสียง 5

ผลตอบแทนที คาดหวัง 7.00%
ความผันผวน 5.59%

ผลตอบแทนที คาดหวัง 8.75%
ความผันผวน 7.63%

ผลตอบแทนที คาดหวัง 11.72%
ความผันผวน 11.48%

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบืองต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสียงของผู้ลงทุน ทังนี ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้
ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยอืนประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาทีต้ องการใช้ เงินเป็ นต้ น / ผลตอบแทนทีคาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใช้
ข้ อมูลย้ อนหลัง 12 ปี ระหว่าง เดือน มิถนุ ายน 2548 ถึง เดือน มกราคม 2561 / ตราสารหนีไทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1-33 yr และ 3-7 yr) Thai BMA Corp Bond
(1-3 yr และ 3-7 yr) / ตราสารหนีต่างประเทศ คํานวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index และ Bloomberg Barclays Global Agg Corporate / หุ้นไทยคํานวณโดยใช้
SET50 และ FSE Thailand Mid-Small Cap / หุ้นต่างประเทศคํานวณโดยใช้ US S&P 500, EU STOXX 600
00 TRI, CN MSCI China TRI, JP NIKKEI225 TRI,
TRI MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
6 มีนาคม 2561
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ความมันใจต่ อภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อทีจะกลับสู่เป้าหมายได้ ในระยะกลาง ทําให้ ธนาคารกลาง
สหรั ฐฯยังดําเนินนโยบายการเงินเข้ มงวดอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll employment) เดือน
มก ร า ค ม 2 5 6 1 เ พิ ม ขึ น 2 แ ส น ร าย ส่ ว น อั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น
(Unemployment rate) ทรงตัวที 4.1% ซึงเป็ นระดับตําสุดตังแต่ปี 2543
ในขณะทีรายได้ เฉลียต่อชัวโมง (Average hourly earnings) ขยายตัว
2.9% (yoy) มากสุด ตังแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิ จ ปี 2552 ภาวะการจ้ าง
งานและค่าจ้ างทีออกมาดี ส่งผลให้ เกิดการคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อทีมา
จากค่าจ้ างทีจะทําให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้ องขึนอัตราดอกเบียเร็ วและ
แรงกว่าคาด
 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC Meeting Minutes) ในวันที
30-31 มกราคม 2561 ระบุว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่
คาดเศรษฐกิ จปี 2561จะขยายตัว ได้ ดีก ว่าทีได้ ประมาณการไว้ ในการ
ประชุม เดื อ น ธันวาคม 2560 เนื องจากการผ่ า นกฎหมายปฏิ รู ป ภาษี
ในช่ ว งปลายปี คณะกรรมการส่ว นใหญ่ ม องว่า เศรษฐกิ จ ที มี แ นวโน้ ม
ขยายตัวดีขนจะสนั
ึ
บสนุนให้ Fed ขึนดอกเบียอย่างค่อยเป็ นค่อยไปต่อไป
 นาย Jerome Powell ประธาน Fed แถลงนโยบายการเงินประจําครึ งปี
(Semiannullly Monetary Policy Report) ต่อสภาผู้แทนฯ (House
Finance Services Committee) เป็ นครังแรกตังแต่เข้ ารับตําแหน่งอย่าง
เป็ นทางการ โดยเขากล่า วว่า เศรษฐกิ จ แข็ งแกร่ ง มากขึนตังแต่เ ดื อ น
ธันวาคม 2560 และเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวได้ ดีในระยะข้ างหน้ า ซึง
การทยอยขึนดอกเบียจะช่วยลดความร้ อนแรงในระบบเศรษฐกิจทีได้ แรง
กระตุ้นจากการปฏิรูปภาษี สําหรับความผันผวนของตลาดเงินและตลาด
ทุนในช่วงทีผ่านมานัน คาดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบรุ นแรงต่อเศรษฐกิจ การ
จ้ างงาน และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เนื องจากสภาวะการเงิ น (Financial
conditions) ที โดยรวมยั ง คงผ่ อ นคลาย อย่ า งไรก็ ต าม ภาวะ
ตลาดแรงงานทีตึงตัวจะทําให้ คา่ จ้ างแรงงานสูงขึน และจะทําให้ อตั ราเงิน
เฟ้อกลับสูเ่ ป้าหมายที 2% ได้ ในระยะ 12 เดือนข้ างหน้ า
 ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่าจะลงนามให้ ขนภาษี
ึ
นําเข้ าสินค้ า
เหล็กเป็ น 25% และอลูมิเนียม 10% ในเดือนมีนาคม 2561 การประกาศ
จะขึนกําแพงภาษี นําเข้ า ทําให้ นกั ลงทุนกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้ า ซึง
ก่ อ นหน้ า นี รั ฐ บาลจี นกล่า วว่ า สหรั ฐ ฯ ได้ กํ า หนดกํ า แพงภาษี ใ นกลุ่ม
สินค้ าประเภทนีไว้ สงู อยู่แล้ ว หากสหรัฐฯ ขึนภาษี อีก ก็จะตอบโต้ โดยการ
ขึนภาษี นําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐฯ เช่นกัน
เศรษฐกิจยูโรโซน : ธนาคารกลางมีมุมมองทีดีต่อเศรษฐกิจ แต่ อัตรา
เงินเฟ้อทีอาจเพิมขึนB อย่ างไม่ ย ังยืนทําให้ ยังคงดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่ อนคลาย
 รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที 25 มกราคม 2561
ระบุว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ ดีต่อเนือง แต่
เงิ นเฟ้ อยัง ไม่ ส่งสัญ ญาณเพิ มขึนสู่ระดับ 2.0% ได้ อย่ า งยังยื น ทํ า ให้
นโยบายการเงินในปั จจุบันยังมี ความจํ าเป็ นต้ องอยู่ในระดับผ่อนคลาย
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และการส่งสัญญาณปรั บเปลียนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินกับ
ตลาดยังเร็ วเกินไปในการประชุมครังนี
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าการปรับเปลียนทิศทางของนโยบาย
การเงินกับตลาดนัน อาจเริ มมีการหารื อในระยะใกล้ นี โดยคณะกรรมการ
หลายท่านมองว่าควรนําประโยคทีว่า “ECB อาจเข้ าซือสินทรัพย์เพิมเติม
หากมี ค วามจํ า เป็ นในระยะข้ า งหน้ า ” ออกจากแถลงการณ์ ห ลัง การ
ประชุม เพือเป็ การเริ มส่งสัญญาณการสินสุดของมาตรการ QE
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือภาคการผลิตเบืองต้ น (Prelim. Manufacturing
PMI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลดลง -1.1 จุด เป็ น 58.5 จุด เป็ นการลดลง
ต่อ เนื อง 2 เดื อ นสู่ร ะดับ ตํ าสุดนับ ตังแต่ เ ดื อ น ตุลาคม 2560 โดยใน
รายงานระบุยอดคําสังซือใหม่ลดลงสู่ระดับตําสุดในรอบ 5 เดือน หาก
พิ จ ารณาเป็ นรายประเทศ ดัช นี ข องทังเยอรมนนี แ ละฝรั งเศสลดลง
มากกว่าทีคาด
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ปรับเพิมประมาณการ
GDP ของยูโรโซนปี 2561 ขึน 0.2% เป็ น 2.3% (yoy) และปี 2562 ขึน
0.1% เป็ น 2.0% (yoy) จากประมาณการครังก่อนในเดือน พฤศจิกายน
2560 เนืองจากตลาดแรงงานทีฟื นตัวต่อเนือง โมเมนตัมทางเศรษฐกิจที
แข็งแกร่ ง การค้ าระหว่างประเทศทีเร่ งตัวขึน และความเชื อมันทีอยู่ใน
ระดับสูง
 ด้ านอัตราเงินเฟ้อ คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าจะเพิมขึนอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปตามทิศทางราคานํามัน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลียปี 2561 จะ
อยู่ที 1.5% (yoy) และปี 2562 เป็ น 1.6% (yoy)
 สถานการณ์ การเมืองในเยอรมนีดีขนึ โดยพรรค CDU/CSU นําโดยนาง
Angela Merkel และพรรค SPD ซึงได้ คะแนนอันดับ 2 ในการเลือกตัง ได้
ตกลงจัดตังรั ฐบาล ซึงมีความเป็ นไปได้ ทีรั ฐบาลใหม่จะเข้ ารับตําแหน่ง
อย่างเป็ นทางการในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2561
เศรษฐกิจญีปุ่น : นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญีปุ่นคน
ปั จจุ บันได้ รับการเสนอชื อให้ ดํารงตําแหน่ งต่ ออีกสมัย ซึงมีแนวโน้ ม
ดําเนินนโยบายการเงินผ่ อนคลายต่ อเนือง
 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญีปุ่ นได้ รับการเสนอชือให้
ดํารงตําแหน่งต่ออีกสมัย ไปจนถึง เดือน เมษายน 2565 ซึงขันตอนต่อไป
จะต้ องผ่านการพิจารณาจากสภาอีกครังในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง
หากนาย Haruhiko Kuroda ได้ รั บการแต่งตัง จะส่ง ผลให้ นโยบาย
การเงินจะยังคงผ่อนคลายต่อเนือง
 มูลค่า การส่ง ออกสินค้ า สกุ ลเงิ นเยน เดื อ น มกราคม 2561 ขยายตัว
12.2% (yoy) เพิมขึนจากเดือนก่ อนที 9.3% (yoy) ส่วนปริ มาณการ
ส่งออกเร่ งตัวขึน 9.2% (yoy) จาก 4.5% (yoy) สะท้ อนว่าการส่งออก
สินค้ าทีขยายตัวยังมี บทบาทในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ของญีปุ่ น
 อัตราเงินเฟ้อไม่นบั รวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือน มกราคม 2561
ทรงตัวที 0.9% (yoy) ต่อเนืองเป็ นเดือนที 3 สูงกว่าตลาดคาดเล็กน้ อยที
0.8% (yoy) ขณะที เงินเฟ้อทัวไป (CPI) เพิมขึนเป็ น 1.4% (yoy) สูงกว่า
ตลาดคาดเล็กน้ อยที 1.3% (yoy) จากเดือนก่อนที 1.0% (yoy) ตามราคา
อาหารสดทีเพิมขึนแรงเนืองจากสภาพอากาศทีหนาวเย็นผิดปกติ สําหรับ
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เงินเฟ้อไม่นบั รวมราคาอาหารและพลังงาน (Core
Core-core CPI) เพิมขึนเป็ น
0.4% (yoy) จากเดือนก่อนและตลาดคาดที 0.3%
% (yoy)
( อัตราเงินเฟ้อที
ไม่นบั รวมราคาอาหารสด และอัตราเงินเฟ้อทีไม่นบั รวมราคาอาหารและ
พลังงาน เดือน ธันวาคม 2560 ทรงตัวที 0.9% (yoy)
yoy) และ 0.3% (yoy)
ตามลําดับ ในขณะทีอัตราเงินเฟ้อทัวไป ขยายตัว 1.0% (yoy) มาตรวัด
อัตราเงินเฟ้อทุกประเภทยังคงอยู่ในระดับตํากว่าเป้าหมายของธนาคาร
าหมายของธ
กลางญีปุ่ นที 2.0% (yoy)
เศรษฐกิจจี น : เครื องชี ภB าวะเศรษฐกิจด้ านการผลิตชะลอตัวลงส่ วน
หนึงเป็ นผลจากวันหยุดเทศกาลตรุ ษจีน
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าเดือน มกราคม 2561 เพิมขึนเป็ น 11.1% (yoy)
จาก 10.9% (yoy) ปรับตัวดีขนในกลุ
ึ
่มตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะการค้ า
ระหว่างกันในเอเซีย ส่วนการนํ าเข้ าสินค้ าเร่ งตัวขึนเป็ น 36.9% (yoy)
จาก 4.5% (yoy) ในเดือนก่อน ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากปั จจัยชัวคราวของ
เทศกาลตรุ ษจีน และอีกส่วนเป็ นเพราะราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ราคานํามันทีสูงขึน
ial Financing) เดือน มกราคม 2561
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social
เพิมขึนเป็ น 3.06 ล้ านล้ านหยวน จาก 1.14 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่อน
แต่ตํากว่าช่วงเดียวกันปี ก่ อน ที 3.7 ล้ านล้ านหยวน หรื อ -18.9% (yoy)
อาจเป็ นผลจากการสับเปลียนสินเชือนอกภาคธนาคารซึงไม่นบั รวมในงบ
ดุล มาเป็ นสินเชือปกติทีนับรวมในงบดุลของธนาคาร เพือควบคุมความ
เสียงของ Shadow Banking ส่วนปริ
ปริ มาณเงินในระบบ M2 (M2 Money
Supply) เพิมขึนเป็ น 8.6% (yoy) จาก 8.2% (yoy)
yoy) ในเดือนก่อน
 พรรคคอมนิ ว นิ สต์ เ สนอแก้ รั ฐ ธรรมนูญ เปิ ดทางให้ ป ระธานาธิ บ ดี Xi
Jinping ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ หลังปี 2566 คณะกรรมการกลางแห่ง
พรรคคอมนิ ว นิ ส ต์ จี น เตรี ย มเสนอให้ แ ก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ โดยยกเลิ ก
ข้ อกําหนดเดิมทีกําหนดให้ ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสามารถ
ดํารงตําแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระ (รวม 10 ปี ) โดยการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
ดัง กล่า วจะดํ า เนิ นการในช่ ว งการประชุม สมัช ชาผู้ แ ทนประชาชนจี น
(National People's Congress) ซึงจะเริ มขึนในวันที 5 มีนาคม 2561
 PMI manufacturing ของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดยทางการ
จีน ปรับตัวลดลง -1.0 จุด มาทีระดับ 50.3 จุด เป็ นการลดลงต่อเนืองเป็ น
เดือนที 3 สู่ระดับตําสุดในรอบ 8 เดือน ส่วนหนึงเป็ นผลจากวันหยุดยาว
เทศกาลตรุ ษจีนส่งผลให้ ผลผลิตและคําสังซือปรับตัวลดลง

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงาน
GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัว 4.0% (yoy) ชะลอตัวลงจาก 4.3%
(yoy) ในไตรมาสก่อนหน้ าและน้ อยกว่าทีตลาดคาดไว้
 เครื องชีภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน มกราคม
ม
2561 ปรับตัวดีขนทั
ึ งการใช้
จ่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยการบริ โภคขยายตัวได้ ดี ในขณะที
การส่งออกสินค้ าขยายตัวได้
วได้ ดี ส่งผลให้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
เพิมขึน นอกจากนี ภาคการท่องเทียวยังเป็ นอีกส่วนหนึงทีช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลักทัวโลก

 วันที 4 มีนาคม 2561 การเลือกตังทัวไปของประเทศอิตาลี กลุม่ พรรคร่ วม
ฝ่ ายขวาทีนําโดยพรรค Forza Italia ของนาย Silvio Berlusconi ยังมี
คะแนนนําและคาดว่าจะได้ เป็ นแกนนําในการจัดตังรัฐบาล แต่การจัดตัง
รัฐบาลยังน่าจะเป็ นไปได้ ยากเนืองจากคะแนนเสียงทีกระจายไปยังหลาย
พรรคการเมืองทีมีจดุ ยืนขัดแย้ งกัน
 วันที 5 มีนาคม 2561 การประชุมประจําปี ของสภาประชาชนแห่งชาติจีน
(NPC) ซึงจะมี การกํ าหนดเป้าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจของปี
2561 ซึงหากจี นปรับลดเป้า GDP ปี นีลงจากเดิมที 6.5% หรื อลดเป้า
ตัวเลขเศรษฐกิจอืนๆ ก็จะส่งผลกดดันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที 28 มีนาคม2561 คาดว่า กนง.
กนง จะคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ ที
ระดับ 1.50% ต่อปี เนื องจากเศรษฐกิ จที ขยายตัว ได้ ต่อเนื องแต่ยังไม่
กระจายตัว ในขณะทีอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํา และอัตราดอกเบียใน
ปั จจุบนั เป็ นระดับทีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทย : เครื องชีภB าวะเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณทีดีขึนB ภายใต้
นโยบายการเงินทีผ่อนคลาย
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คง
อัตราดอกเบียนโยบายไว้ ที 1.5% ต่อปี ในการประชุมวันที 14 กุมภาพันธ์
2561 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนืองและชัดเจนขึนจากภาค
ต่ า งประเทศที ขยายตัว ดี ต ามเศรษฐกิ จ โลก ประกอบกั บ อุ ป สงค์ ใ น
ประเทศทยอยฟื นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ

6 มีนาคม 2561
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นในประเทศ
ปี ตลาดตราสารทุ
2560 ตลาดหุ้นไทยมี
มีการปรั บตัวขึนB ได้ ดีในช่ วงครึงปี หลัง โดยมี
เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นไทยปรับฐานในช่วงต้ น ก่อนปรับตัว Rebound มา
ปิ ดที 1,830.13 หรื อเพิมขึน 0.18% (+3.27 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญ ดังนี
 ตลาดหุ้ นทัวโลกปรั บฐานลงภายหลังจากทีนักลงทุน Price in การขึน
ดอกเบียของ Fed หลังจากทีตัวเลขจ้ างงาน และตัวเลขเงินเฟ้อออกมา
แข็งแกร่ งกว่าคาด จนทําให้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึนทําระดับ
สูงสุดใหม่
 สภาสหรัฐฯ อนุมติร่างกฎหมายงบประมาณชัวคราวฉบับใหม่ ซึงจะทําให้
สหรัฐฯ มีงบประมาณใช้ จ่ายราว 3 แสนล้ านเหรี ยญฯ ไปอีก 2 ปี ข้ างหน้ า
และจะทําให้ ความเสียงประเด็น Government Shutdown
hutdown หายไป
 สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2560
2560 เติบโต 4.0% ตํากว่า
ตลาดคาดที 4.3% พร้ อมยังคงเป้าหมายการเติบโตปี นีที 3.6-4.6% และ
ปรับเป้าส่งออกปี นีเพิมขึนจาก 5% เป็ น 6.8%
 หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัว Outperform มากสุด หลังจากราคานํ ามันดิบ
Rebound พร้ อมทังรับ Sentiment เชิงบวกจากการประกาศแตกพาร์ ของ
หุ้น PTT ในขณะทีหุ้นกลุม่ บริ การรับเหมาก่อสร้ างปรับตัว Underperform
มากสุด หลังจากที STEC รายงานผลขาดทุนประจําปี 2560 ฉุดให้ ห้ นุ อืน
ในกลุม่ ปรับตัวลงเช่นกัน

As of 28 กุมภาพันธ์ 2561

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนมีนาคม
นาคม 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,790
790 – 1,880 จุด สําหรับปั จจัยทีต้ อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี
 ประมาณการของบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศว่าจะมีการปรับเปลียนไป
ในทิศทางใด ภายหลัง จากทุกบริ ษัทรายงานผลประกอบการประจํ า ปี
2560 ออกมาเป็ นทีเรี ยบร้ อย ซึงจะส่งผลกระทบต่อไปยัง Valuation ของ
ตลาดหุ้นไทย
 ติดตามผลการเลื
การเลือกตังทัวไปของอิตาลีในวันที 4 มี นาคม ว่ารัฐบาลชุด
ใหม่
หม่จะมาจากขัวการเมืองฝ่ ายไหน หากฝ่ ายขวาจัดได้ คะแนนสูงสุด อาจ
ทําให้ เกิดความวุ่นวายได้ จากแนวคิดชาตินิยมทีกี ดกันผู้อพยพ และไม่
ต้ องการรวมกลุม่ กับยูโรโซน
 การรายงานตัวเลขการจ้ างงาน และอัตราค่าจ้ างของสหรัฐฯ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ในวันที 9 มี นาคม หากตัว เลขออกมาดีต่อ เนื อง อาจเป็ น
ปั จจัยผลักดัน Bond yield สหรัฐฯ ให้ ปรับตัวสูงขึนอีกครัง มองว่าจะเป็ น
ปั จจัยจํากัด Fund Flow มายังตลาดหุ้นไทย
 Dot plots ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีจะออกมาจากการประชุม FOMC
ในวันที 20-21 มี นาคม หากยังคงยืนยันการขึนดอกเบี ย 3 ครั ง Bond
yield สหรัฐฯ อาจเริ มทรงตัวและปรั
ปรับตัวลงได้

As of 28 กุมภาพันธ์ 2561

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทย ว่าจะยังทรงตัวต่อไปหรื อไม่ หาก
ยังคงทรงตัว มองว่าจะเป็ นปั จจัยประคับประคองตลาดหุ้นไทยต่อไป

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ให้ นาํ B หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)

 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวสูงขึน 4.36% ในขณะที SET50
Index ปรับตัวสูงขึน 6.20%

ตลาดตราสารหนีไB ทย

 Sector ทีมี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
พลังงาน หมวดปิ โตรเคมี หมวดพาณิชย์ และหมวดการแพทย์
 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อสร้ าง หมวดอิเ ล็กทรอนิก ส์ หมวดอาหารและ
เครื องดื ม หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร หมวดสื อและสิ งพิ ม พ์ หมวดวัส ดุ
ก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ารสนเทศแล
การสือสาร หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดธนาคารพาณิชย์

6 มีนาคม 2561

Date
29 ธ.ค. 60
31 ม.ค. 61
28 ก.พ. 61
Change (bps) MOM
Change (bps) YTD

1M 3M 6M 1 2 3
1.15 1.19 1.37 1.42 1.47 1.61
1.11 1.20 1.34 1.41 1.37 1.57
1.11 1.17 1.29 1.39 1.38 1.59
+00 -03 -05 -02 +01 +02
-04 -02 -08 -03 -09 -02

4
1.70
1.67
1.70
+03
+00

5
1.85
1.82
1.85
+03
+00

7
2.11
2.10
2.15
+05
+04

10
2.54
2.51
2.55
+04
+01

15
2.87
2.87
2.95
+08
+08

20
2.96
2.98
3.11
+13
+15

2-10 spread
107 bps
114 bps
117 bps
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ระบบ ทําให้ มีความต้ องการลงทุนหุ้นกู้เอกชนต่อไป เพือทดแทนการลงทุนในพันธบัตร
ทีมีอตั ราผลตอบแทนตํา ส่งผลให้ Credit Spread ทรงตัวในระดับตําเดือนกุมภาพันธ์
ทีผ่านมาและคาดการณ์ Credit Spread ในเดือนมีนาคมมีแนวโน้ มทรงตัวในระดับตํา
ต่อไปเช่นกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเดือนกุมภาพันธ์ ตังแต่ 2 ปี ขึนไป ปรับตัว
เพิมขึนเล็กน้ อย แม้ ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาบสหรั ฐฯ จะปรั บตัวเพิมขึน
อย่างรวดเร็ ว โดย UST10Y เดื อนกุม ภาพันธ์ เพิมขึนสูงสุดถึง 2.94% โดยเพิมขึน
มากกว่าสินปี 2560 และ มกราคม (2.40% และ 2.71% ตามลําดับ) จากปั จจัย
ดังต่อไปนี

 การประชุมในเดือน มกราคม ทีผ่านมา Fed ปรับเพิมมุมมองเงินเฟ้ อเพิมขึน ทํา
ให้ นกั ลงทุนตีความว่า Fed จะเริ มปรับขึนอัตราดอกเบียเร็ วตังแต่เดือน มีนาคม
นี (Fed Fund Future เพิมขึนมากกว่า 90%)

 ถ้ อยแถลงครังแรกของประธาน Fed คนใหม่ Jerome Powell ทีส่งสัญญาณการ
ขึนดอกเบียนโยบายของ Fed ในปี นี อาจเกิดขึนถึง 4 ครัง หลังมีมมุ มองเชิงบวก
ต่อ เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ ขณะที นโยบายการคลังจะเป็ นปั จ จัยเสริ มให้ เ ศรษฐกิ จ
ขยายตัวมากขึนจนทําให้ เงินเฟ้ อเพิมขึนสูร่ ะดับ 2% ตามเป้าหมายของ Fed

 อย่างไรก็ตาม การประมูลทังพันธบัตรระยะสันของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
พันธบัตรรัฐบาล Benchmark รุ่ น 5 กับ 15 ปี ได้ รับการตอบรับจากนักลงทุน
อย่างหนาแน่น แสดงให้ เห็นถึง สภาพคล่ องในประเทศทียังล้ นระบบ ขณะที
Fund Flows ต่ างชาติ ยังไหลเข้ าตราสารหนีไB ทยอย่ างต่ อเนืองถึงแม้ จะ
ลดลงจากเดือนก่ อน

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใB นเดือนมีนาคม 2561
ตลาดตราสารหนีภB าครัฐ (Slightly Underweight) เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลมีแนวโน้ มชันขึนจากพันธบัตรระยะยาวทีปรั บเพิมขึนมากกว่าพันธบัตรระยะ
สันและกลาง (Bear Steepening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
 UST ทีเริ มปรับตัวสูงขึนตลอดจน Global Bond Index ทีเริ มติดลบตังแต่ต้นปี
กดดันให้ ตราสารหนีไทยมีโอกาสปรับตัวเพิมขึนตาม (-)
 Tax Reform และนโยบายการคลังเพิมความเชื อมันของนักลงทุนที มีต่ อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสให้ ค่าเงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่าขึน (-)
 สภาพคล่องทางการเงินทัวโลกเริ มลดลงจากทยอยลด QE ของ ECB และการ
ปรับลดขนาดงบดุลของ Fed (-)
 เงินเฟ้ อทีเริ มปรับสูงขึนจนมาอยู่ในกรอบเงินเฟ้ อเป้าหมายของธนาคารกลาง
ทัวโลกจะมี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ นที เข้ ม งวดมากขึนต่ อ ไปในปี
2561 (-)
 Geopolitical Risks กดดันให้ นักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความ
เสียงตํา เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 Fund Flows นักลงทุนต่างชาติไหลเข้ า/ออก หลังจากค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ
กลับมาอ่อน/แข็งค่า (+/-)
 สภาพคล่ อ งในประเทศที ล้ น ระบบและแนวโน้ มที แบงค์ ช าติ จ ะคงอั ต รา
ดอกเบียนโยบายตลอด ปี 2561 (+)
ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริ ษัทเอกชน (Neutral) แม้ ว่าปริ มาณหุ้นกู้จะ
ออกมาอย่างต่อเนืองในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เนืองด้ วยสภาพคล่องในประเทศทียังล้ น
6 มีนาคม 2561

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนB ฐาน
 เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ เ ป็ นเดื อ นที ดัช นี ก องทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวสูงขึนมาปิ ดที 192.90
จุด หรื อเพิมขึน 0.64% โดยมี ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้ แก่ การประกาศ
จ่ายเงินปั นผลของผลการดําเนินงานในไตรมาส 4/60 การคาดการณ์ ว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเติบโตในระดับ 4.2% และอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ทีปรับตัวลงลดมาทีระดับ 2.40%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนมีนาคม
ปั จจัยบวก
 Yield spread ระหว่างเงินปั นผลและอัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลไทย
ยังอยู่ในระดับสูง ทีประมาณ 3.50% ซึงสูง กว่า ค่าเฉลียย้ อนหลัง 5 ปี
ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีความน่าสนใจลงทุน
 ในช่ ว งเดื อ นมี นาคมเป็ นช่ ว งที กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะทํ า การ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2560
ปั จจัยลบ
 การส่งสัญญาณเกี ยวกับการปรับขึนอัตราดอกเบียของ Fed (Dot plot)
สําหรั บปี 2561 ทีสูงกว่าทีตลาดคาดหรื อเงินเฟ้อทีปรับเพิมขึนกว่าคาด
อาจะทําให้ อตั ราดอกเบียพันธบัตรของไทยปรับตัวสูงขึน Yield gap แคบ
ลง และอาจทําให้ การลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์น่าสนใจ
ลดลง
 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผนั ผวน
เช่นเดียวกัน
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนB ฐานในเดือนมีนาคม แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการ
ปรั บตัว ลดลง ร้ อยละ 3.7% โดยตลาดเริ มปรั บตัว ลดลงรุ นแรงในช่ ว ง
สัปดาห์แรกของเดือนและมีความผันผวน ก่อนจะปรับตัวขึนกว่าครึ งหนึง
ในช่วงทีเหลือของเดือน ปั จจัยทีสําคัญ ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ทีออกมาดีเกินคาด โดยเฉพาะการจ้ างงาน ทีมีอตั ราการว่างงานตําสุดใน
รอบ 4 ปี ส่ ง ผลให้ อัต ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ 10 ปี
ปรับตัวขึนรวดเร็ ว ไปสูงสุดทีระดับร้ อยละ 2.957 ทําให้ ตลาดตราสารทุน
ปรั บตัวลดลงรุ นแรง ในส่วนของ Fed ได้ ให้ ความเห็นเพิมเติมเกี ยวกับ
ตัวเลขเศรษฐกิจทีดีและอัตราเงินเฟ้อทีมีโอกาสปรับตัวสูงขึน
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 สมาคมนายธนาคารเพือการจํานอง (MBA) สหรัฐฯ เปิ ดเผยถึงจํานวนผู้
ยื นขอสินเชื อเพื อการจํ านองลดลง 4.1% ในสัป ดาห์ทีแล้ ว ซึงเป็ นการ
ปรับตัวลงมากทีสุดในรอบ 5 สัปดาห์จากผลกระทบทีอัตราดอกเบียทีพุ่ง
ขึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี
 ธนาคารกลางสิงคโปร์ ธนาคารกลางอังกฤษ ส่งสัญญาณดําเนินนโยบาย
การเงินตึงตัว ปรับขึนดอกเบียในเร็ วนี
 ราคาบ้ านในจี นปรั บตัว เพิมขึนน้ อ ยทีสุดในรอบ 22 เดือ น โดยปรั บตัว
เพิมขึน 5.0% yoy ในเดือนมกราคม หลังจากทีปรับตัวเพิมขึน 5.3% ใน
เดือนธันวามคมทีผ่านมา
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนมีนาคม

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมีนาคม
 แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บ Developed Market
เนื องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐฯในตลาดที ปรั บตัว
สูงขึนอย่างรวดเร็ ว จากเศรษฐกิ จทีดีและแนวโน้ มเงินเฟ้อทีปรั บตัวขึน
อย่างรวดเร็ ว อาจส่งผลเชิงลบทําให้ ตลาดมีการปรับฐานจากมูลค่าทีสูง
รวมทังความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายการเงินของประธาน Fed
คนใหม่ สํ าหรั บ Emerging Market ให้ นําB หนั ก มากกว่ าตลาด
เล็กน้ อย (Sligthly Overweight) เนืองจาก Valuation ทียังไม่แพงโดย
เปรี ยบเทียบ

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนกุมภาพันธ์
 ภาวะตลาด REIT โดยรวมอ่อนตัวในเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางแรง
กดดันจากการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดกังวลการปรับขึน
ดอกเบียของ Fed ทีเร็ วและมากกว่าทีคาด โดย ดัชนี Dow Jones Global
Select REIT ปรั บตัวลง 5.0% ในเดือนกุมภาพันธ์ นับตังแต่ต้นเดือน
(MTD) ซึงภาพรวมของการปรับฐานจากแรงเทขาย (Sell-off) หุ้นสหรัฐฯ
กดดันตลาดอื นนอกจากสหรั ฐด้ วย โดย REIT เอเชี ยปรั บตัวลง 4.2%
REIT ยุโรป ปรับตัวลง 5.4% ตามลําดับ
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 แนะนํ า นํ Bา หนั ก การลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) โดยตลาดคาดว่า Fed จะขึนดอกเบียในเดือนมีนาคมนี
และจับตา Guidance จากประธาน Fed คนใหม่จะเป็ นในทิศทางใด โดย
ตลาดยัง เชื อว่า นาย Jerome Powell จะดํ าเนิ นนโยบายการเงินตึง
ตัวอย่างระมัดระวัง และเป็ นไปได้ ว่าจะดําเนินนโยบายกระตุ้นหลังจากที
ออกมากล่าวเกียวกับการปรับฐานหนักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ว่าพร้ อมใช้
เครื องมือทางการเงินเพื อรั กษาเสถี ยรภาพทางการเงิน นอกจากนี แล้ ว
ตลาดยังรอดูสญ
ั ญาณทีอยู่อาศัย หลังจากทีหลายๆตัวเมื องราคาบ้ าน
ปรับตัวขึนมาตลอดหลายปี

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนําB มัน
ภาวะตลาดนําB มันเดือนกุมภาพันธ์
 ราคานํามันดิบปรับตัวผันผวนในเดือนกุมภาพันธ์ทงราคานํ
ั
ามันดิบ Brent
และราคานํ ามันดิบ WTI โดย ดัชนี S&P GSCI Energy ปรั บตัวลง
2.36% นับตังแต่ต้นเดือน ซึงนักลงทุนต่างเทขายทํากํ าไรหุ้นสหรัฐกดดัน
ราคานํามันดิบก่อนทีราคาจะสามารถกลับมาฟื นตัวในช่วงกลางเดือนถึง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทังนีราคานํามันดิบ WTI อยู่ที 63.55 เหรี ยญต่อ
บาร์ เรล
 ตลาดยังเชื อว่ า การลดกํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC จะขยายเวลา
ออกไปถึ ง สิ นปี 2561 จากสั ญ ญาณสนั บ สนุ น ที Khalid Al-Falih
รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานของซาอุดอิ าระเบีย ออกมากล่าวเชิงสนับสนุน
การลดกํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC เพือสนับสนุนการทํา IPO ของ
Aramco โดยนาย Khalid Al-Falih รั ฐมนตรี กระทรวงพลัง งานของ
ซาอุดิอาระเบี ย เปิ ดเผยว่า ซาอุดิอาระเบี ย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออก
นํามัน OPEC ยังคงยึดมันในคํามันสัญญาทีว่าจะปรับลดกํ าลังการผลิต
ไปจนถึงสินปี 2561
 สต็ อ กนํ ามั น ดิ บ คงคลัง ของกลุ่ม เศรษฐกิ จ พั ฒ นาแล้ ว (Developed
OECD) เดือนมกราคมตํากว่าปี ทีผ่านมา โดยตัวเลขอยู่เหนือค่าเฉลีย 5 ปี
เพี ยง 75 ล้ านบาร์ เรลโดยตํากว่าปี ทีแล้ วทีมากกว่า 5 ปี เฉลียราว 340
ล้ านบาร์ เรล
 ตลาดคาดว่าการผลิตนํามัน US Shale Production จะเพิมขึน 1.15 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน จากเดือนธันวาคม 2560 จนถึง ธันวาคม 2561 และอี ก
ประมาณ 1.3-1.4 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน ระหว่ า งปี 2562 ทังนี Supply
นํามันดิบจากชันหินดินดาน ในสหรัฐฯเพิมขึนตามราคานํามันทีสูงขึนใน
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ปี 2561 โดยตลาดคาดว่ า ระดับ การผลิตนํ ามัมันของโลกสุทธิ (global
production level) ส่วนใหญ่เห็นในทางเดียวกันว่าการผลิตนํามันจะเกิด
ส่วนเกินหลัง OPEC สินสุดการลดกําลังการผลิต

ตลาดตราสารหนีตB ่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีตB ่ างประเทศให้
ให้ ผลตอบแทนดั
ลตอบแทน งนี B

 แท่นขุดเจาะนํามันดิบสหรัฐปรับตัวเพิมขึนมาที 799 แท่นขุดเจาะ
แนวโน้ มตลาดนําB มันเดือนมีนาคม
 แนะนํ า นํ าB หนั กเท่ าตลาด (Neutral) ในเดื อ นมี นาคม คาดว่ า ประชุม
OPEC และ Non-OPEC กลางปี นี จะลดกํ าลังการผลิตต่อไปจนถึงสินปี
2561 ประเด็นสํา คัญในเดือนมี นาคม มี 1) ความร่ วมมื อลดกํ า ลังการ
ผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC 2) การเพิมการผลิตนํ ามันของ
สหรัฐ 3) ฤดูกาลปิ ดซ่อมบํารุ งโรงกลันโดยเฉพาะในสหรัฐในเดื
ใ อนมีนาคม
ทําให้ แนวโน้ มสต็อกนํามันดิบคงคลังสหรัฐเพิมขึน

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์


ราคาทองคํ า ทรงตัว หลัง จากผ่ า นช่ ว งเทศกาลตรุ ษ จี น เมื อวัน ที 16
กุมภาพันธ์ทีผ่านมา รวมทัง Fed หลายท่านส่งสัญาณสนับสนุนการขึน
ดอกเบี ยของ Fed ทํ า ให้ ดอลลาร์ สหรั ฐกลับ มาแข็ งค่า กดดันราคา
ทองคํา อย่างไรก็ตามตลาดจับตาถ้ อยแถลงของนายเจอโรม
ของนายเจอโรม พาวเวล์ต่อ
หน้ าสภาคองเกรส และสถานการณ์การเมืองในเกาหลีเหนือ



เหตุการณ์ทีเกิดขึนเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้ วย 1) เทศกาลตรุ ษจีนที
ผ่านไปช่วยหนุนอุปสงค์ทองคําในระยะสัน 2) การ
กา sell-off ในตลาดหุ้น
สหรั ฐ ช่ ว งต้ นเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ช่ ว ยหนุนราคาทองคํ า ในระยะสัน 3)
SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ และ 4)
การเร่ งตัวขึนของการเมืองในเกาหลีเหนือ



World Gold Council เปิ ดเผยว่าอุปสงค์ทองคําทังปี 2560 ชะลอตัวลง
เล็ก น้ อยจากปี ทีผ่ านมา เนื องจากการลดลงของ Exchange Trade
Fund และ การซือสุทธิของธนาคารกลางทัวโลกชะลอตัว

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมีนาคม
 แนะนํานําB หนักเท่ าตลาด (Neutral) ในเดือนมีนาคม โดยตลาดคาดว่า
Fed จะขึนดอกเบียในเดือนมีนาคมนี อย่างไรก็ตามคาดว่า Downside
Risk จากความเสียงดัง กล่าวจะจํ ากัดตัว ที 1,257
257 -1,297 เหรี ยญต่อ
ออนซ์ซงเป็
ึ น median price ของทองคําในช่วง 5 ปี ย้ อนหลัง (ตังแต่ปี
2556-2560) โดยสิงทีจับตาคือ Guidance ของนาย Jerome Powell
ประธาน Fed คนใหม่ และการประชุม Fed เดื อ นมี นาคม รวมทัง
สถานการณ์ Geopolitical Risk

 เดือนกุมภาพันธ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึนอย่างมาก
ตังแต่ช่วงต้ นเดือน เนืองจากปริ มาณเข้ าซือพันธบัตรของนักลงทุนลดลง
จากการที ตลาดเริ มกัง วลว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ จะขึนอัตราดอกเบี ย
นโยบายได้ มากกว่า 3 ครัง ซึงเป็ นผลจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ
ทีออกมาใกล้ ระดับเป
บเป้ าหมาย ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
โดยรวมมีแนวโน้ มดีขนึ
 ทังนี รายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐต่อรัฐสภาสหรัฐฯ
ไม่ ไ ด้ ส่ ง สัญ ญาณแนวโน้ ม การปรั บ ขึนดอกเบี ยในระยะต่อ ไป แต่ใ ห้
ความเห็นว่าตลาดแรงงานสหรั ฐฯเข้ าสู่ภาวะการจ้ างงานเต็มทีแล้ ว แรง
กดดันด้ านเงิ
านเงินเฟ้อยังตําเนืองจากอัตราการขยายตัวของค่าจ้ างยังตํา และ
ไม่ได้ กงั วลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงทีผ่านมา นอกจากนี ถ้ อย
แถลงของประธานเฟดคนใหม่ นายเจอโรม โพเวล ต่อสภาคองเกรสโน้ ม
ไปทางการเข้ มงวดนโยบายการเงินมากขึน อาจมีการปรับแนวโน้ มการ
ขึนดอกเบียเพิมขึนจากเดิม 3 ครังในปี 2561
 สําหรับธนาคารกลางหลักอืนๆ อาทิเช่น ธนาคารกลางยุโรปยังคงทิศทาง
นโยบายการเงินและมุมมองอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิมขึนแต่ยังอยู่ใน
ระดับทีตํากว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมาย ทังนีคาดว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ
1.5% ในปี 2561 1.7% ในปี 2562
562 และ 1.8% ในปี 2563 ตามลําดับ
โดยเศรษฐกิ จทีมี แนวโน้ มขยายตัวยังไม่ได้ สนับสนุนให้ เงินเฟ้อปรั บตัว
สูงขึนอย่างยังยืน รวมทังธนาคารกลางญีปุ่ นยังคงดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่ อ นคลาย เนื องจากอัต ราเงิ น เฟ้ อของญี ปุ่ นยัง ตํ ากว่ า อัต ราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมายที 2%
 อัตราผลตอบแทนพันธบั
นธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับขึนมาอยู่ที 2.91%
(ณ 28 กุมภาพันธ์) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี
ปรับขึนมาอยู่ที 0.67% (ณ 28 กุมภาพั
มภาพันธ์)
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีตB ่ างประเทศ เดือนมี
น นาคม


6 มีนาคม 2561

ต ล า ด พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล ใ ห้ นํ B า ห นั ก ตํ า ก ว่ า ดั ช นี อ้ า ง อิ ง
(underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะ
ปรั บ ตัว ขึนต่อ สะท้ อ นภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกที ดี ขึน อัตราเงิ นเฟ้ อที
ปรับตัวสูงขึน และนโยบายการเงินหลักของสหรัฐฯทีเข้ มงวด โดยตลาด
คาดว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯจะป
จะปรั บ ขึ นดอกเบี ยนโยบายในเดื อ น
มีนาคม ในขณะทีธนาคารกลางยูโร และ ญี ปุ่ น ดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายน้ อยลง สะท้ อนถึงการทยอยลดสภาพคล่
การทยอยลดสภาพ องในตลาดอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ ตาม แรงกดดันด้ านเงินเฟ้อยังตํา เนืองจาก
อัตราเงินเฟ้อยัง อยู่ในระดับ ตํากว่ าเป้าหมายทีธนาคารกลางกํ าหนด
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นอกจากนี ตลาดให้ ความสนใจทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ส่งผลให้
ตลาดมีความผันผวนต่อไป


ให้ นํ าหนัก การลงทุน ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชนคุ ณ ภาพดี ตํ า กว่ า ดั ช นี
อ้ างอิง (slightly underweight) และตลาดหุ้นกู้ ผลตอบแทนสู ง
(HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) คาดว่า credit spread ทรงตัว
หรื อกว้ างขึน และได้ รับปั จจัยลบจากการปรับขึนของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล และความผันผวนในตลาดทีมากขึน แม้ ว่ากลุ่มเครดิต
ได้ ปัจ จัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิ จทีเติบโตดี และมี ความต้ องการใน
ตลาด แต่ตลาดมีความระมัดระวังมากขึน เนืองจากราคาสินทรัพย์กลุ่ม
เครดิตค่อนข้ างแพงและมีความผันผวนตามตลาดหุ้น

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์
 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) เคลือนไหวแข็งค่าขึน 88.954
ณ วันที 31/1/61 มาอยู่ที 89.82 ณ วันที 27/2/61 จากปั จจัยดังต่อไปนี
 การจ้ างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เพิมขึนมากกว่าทีตลาดคาด
ในเดือนมกราคม โดยปรับสูงขึน 200,000 ตําแหน่ง ซึงเป็ นระดับทีสูงกว่า
ที ตลาดคาดที 180,000 ตํ า แหน่ ง และสูง กว่ า ในเดื อ นก่ อ นที เพิ มขึ น
160,000 ตําแหน่ง ส่วนการจ้ างในภาคการผลิตเร่ งขึนเช่นกัน ด้ านอัตรา
การว่างงงานยังทรงตัวอยู่ในระดับตําสุดตังแต่ปี 2552 ที 4.1% ซึงส่งผล
ให้ ตลาดเชือว่าอัตราเงินเฟ้อเข้ าสูเ่ ป้าหมาย 2% เร็ วกว่าทีคาด
 ความผันผวนในตลาดหุ้นสหรั ฐ ฯ จากนัก ลงทุน เทขายทํ า กํ า ไร และ
คาดการณ์ ว่าธนาคารกลางสหรั ฐอาจจะขึนดอกเบียนโยบายเร็ วกว่าที
คาดการณ์
 ถ้ อ ยแถลงของ นายเจอโรม โพเวล ต่อ สภาคองเกรส โน้ ม อี ย งไปทาง
เข้ ม งวดนโยบายการเงิ นมากขึน โดยกล่า วว่ า ความผันผวนในตลาด
การเงินในช่วงทีผ่านมาไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อภาวะการเงิน และนายโพ
เวลยัง สนับ สนุนการปรั บ ขึนอัตราดอกเบี ยนโยบายต่อเนื องแม้ จะเป็ น
ระดับค่อยเป็ นค่อยไป

ตัวยาวนานกว่าทีคาดการณ์ ไว้ ก่อนหน้ านี และทําให้ จําเป็ นทีจะต้ องใช้
นโยบายการเงินแบบผ่ อนคลายเพื อสนับ สนุนเศรษฐกิ จ ต่อ ไป ซึงเป็ น
ปั จจัยทีกดดันให้ คา่ เงินยูโรยังอ่อนค่าลง
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 108.75 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/1/61 มาอยู่ที
106.95 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/2/61 อัตราเงินเฟ้อของญีปุ่ นสูงกว่าที
ตลาดคาด อัตราเงินเฟ้อทัวไปของญีปุ่ นเดือนมกราคมอยู่ที 1.4%YoY สูง
กว่าทีตลาดคาดไว้ ที 1.3%YoY และ 1.0%YoY ในเดือนก่อนหน้ า ทําให้
อัตราเงินเฟ้อเข้ าสูร่ ะดับสูงทีสุดนับตังแต่เดือนกรกฎาคม 2557
 ค่ าเงินปอนด์ อ่อนค่าจากที 1.41 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/01/61
มาอยู่ที 1.39 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/1/61 เนืองจากปรับลดตัวเลข
การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2560 ลดลงมาอยู่ที
0.4%QoQ SA และ ตัวเลขยอดค้ าปลีกสหราชอาณาจักรเดือนมกราคม
ตํากว่าทีตลาดคาดไว้

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์
 ภาพรวมช่ วงเดื อนทีผ่านมา ค่า เงินของประเทศในเอเชี ยเกื อ บทังหมด
อ่อนค่าเมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น JPY
 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้ าระหว่ างประเทศของไทยเดือน
มกราคม การส่งออกมีมลู ค่า 20,101.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โต 17.6% ดีสดุ
ในรอบ 62 เดือน ส่วนการนําเข้ า มีมูลค่า 20,220.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โต
24.3% ส่งผลให้ ดลุ การค้ าขาดดุล 119.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ธนาคารกลางเกาหลี มีมติคงอัตราดอกเบี ยB นโยบายจึงทําให้ เงินวอน
แข็งค่าขึนจากช่วงกลางเดือนแต่ยงั อ่อนค่าเมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตังB แต่ ก.พ. 2560 – ก.พ. 2561

ทีมา MFC, Bloomberg
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมีนาคม

ทีมา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ ม G-10 ในเดือนกุมภาพันธ์ เกื อบทังหมดอ่อนค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น JPY
 ค่ าเงินยูโร อ่อนค่าจาก 1.2447 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 31/1/61 มาอยู่
ที 1.2324 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 27/2/61 จากประธานธนาคารกลาง
ยุโรปส่งสัญญาณดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป นายมาริ
โอ้ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า เศรษฐกิจยุโรปอาจชะลอ
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 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลือนไหวในช่วง 89-91
จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีแข็งแกร่ งและเงินเฟ้อทีมีแนวโน้ มสูงกว่าทีตลาด
คาดการณ์ ซึงตลาดคาดการณ์ ว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯจะขึนดอกเบี ย
นโยบายในการประชุมเดือนมีนาคมเป็ นครังแรกของปี 2561 อีกด้ วย
 ค่าเงินยูโร คาดเคลือนไหวในกรอบช่วง 1.22 – 1.25 เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดเคลือนไหวในช่วง 106.5-109 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดเคลือนไหวในกรอบ 1.37-1.41 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวในกรอบ
31.10-31.70 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.
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แนะนํากองทุนเดือนมีนาคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร' ะยะสัน' พลัส ( MMM-PLUS )
 กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ที5มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที5
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที5จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ที5มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ5าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารที5มีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัทที5มีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชื5อที5อยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยที5คอ่ นข้ างสูง เพื5อสร้ างผลตอบแทนที5ดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนในสินทรัพย์ที5มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํ5าเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึง
ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีม5 ีศกั ยภาพใน
การสร้ างผลตอบแทนส่ ว นเพิ5 ม (Alpha)
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที5 โ ดดเด่ น และ/หรื อ ได้ รั บ Morningstar
rating
5 ดาว
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ข้ อสงวนสิทธิo
 เอกสารนีเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึงจัดทําขึนเพือให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบ

 การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

เกียวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

ภายในประเทศไทยเท่านัน

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART)

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลีย นข้ อมูล ในเอกสารนี

, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-

หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี หรื อห้ าม

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ออยล์ ฟั นด์

กระทําการอืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเปลียนไป

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล เรี ยลเอสเตท

 ข้ อมูล บางส่ว นในเอกสารนี ได้ อ้า งอิงจากแหล่งทีมาของข้ อมูล ที
เชือถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูก
ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อมูล ดัง กล่า วเนื องจากข้ อ มูล อาจมีก าร
เปลียนแปลงได้ ขนอยู
ึ ก่ บั ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อ มูล และความเห็ น ที ปรากฏในเอกสารนี เป็ นเพี ย งความเห็ น
เบืองต้ นเท่านัน มิใช่คํามันสัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด
 เอกสารนีไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทังสิน การตัด สิน ใจใดๆ จากเอกสารฉบับ นี จะต้ องทํา ด้ ว ย
ความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกียวกับเอกสาร
ฉบับนีกรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีโดยตรง

ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราทีอาจ
เกิดขึนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี ยงด้ านอั ต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการ
ลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่า วเมื อเห็น ว่า การ
ลงทุนในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ก ารลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือมีความเข้ าใจในความ
เสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที 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 ทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุน ให้ ลูก ค้ า นัน
บริษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าทีลูกค้ าให้ บริษัทเท่านัน
 ขอรับหนังสือชีชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซือคืน
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