MFC Wealth Journal
คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนเมษายน 2561
ความผันผวนกลับมาอีกครังและตลาดหุ้นทัว" โลกปรับลดลงแรงเนื"องจากความเสี"ยง
ต่อการเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ"มมากขึน ตลาดเข้ าสู่ภาวะปิ ดรับ
ความเสี"ยง (risk-off) ให้ นําหนั กการลงทุนในหุ้นโดยรวมเป็ น “ตํากว่ าเกณฑ์
อ้ างอิงเล็กน้ อย”
 ให้ นําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “ตํ"ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
จากความเสี"ยงต่อการเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
 ตลาดหุ้นประเทศกํ าลังพัฒนาให้ นําหนัก “ตํ"ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”จาก
ความเสี"ยงต่อการเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
 ตลาดหุ้นไทยให้ นําหนักการลงทุน “ตํ"ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย” จาก ความ
เสี"ยงที"การเลือกตังทัว" ไปจะเลื"อนออกไป และประเด็นการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีน
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในตราสารหนีโดยรวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง” เนื"องจาก
ความกังวลเรื" องเงินเฟ้อผ่อนคลายลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงคาดการณ์ การปรับ
ขึนดอกเบี ย Fed Fund 3 ครั งในปี นี และความไม่แน่นอนเรื" องสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
 ให้ นําหนักตราสารหนีต่างประเทศภาครั ฐ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” และหุ้นกู้
เอกชนต่างประเทศให้ นําหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้ นําหนักการลงทุนในตราสารหนีรัฐบาลไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตราสารหนี เอกชนไทย สูงกว่าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย” จากการคงดอกเบี ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพคล่องในประเทศที"ยงั สูง
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม เป็ น “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 Fed คงคาดการณ์ การปรับขึนดอกเบีย Fed Fund จํ านวน 3 ครังในปี
2561 และความกังวลเรื" องเฟ้อลดลง ทํ าให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ปรับขึนแรง
 อสังหาริ มทรัพย์ไทย ให้ นําหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื"องจาก
เงินปั นผลอยู่ในระดับน่าสนใจ และดอกเบียไทยอยู่ในระดับตํ"า
ให้ นําหนั กการลงทุนในสิ นค้ าโภคภัณฑ์ “สู ง กว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็ก น้ อย”
เนื"องจากการควบคุมปริ มาณ Supply ของการผลิตนํามันทําได้ ดี และความไม่
แน่นอนในเรื" องนโยบายการค้ าโลก
 สถานการณ์ ความตึงเครี ยดในตะวันออกกลางที"มีโอกาสเร่ งตัวขึน และ
ตลาดยังรอผลการประชุม OPEC กลางปี ให้ นําหนักการลงทุนในนํามัน
“สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ความผันผวนในสินทรัพย์เสี"ยง ประเด็นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีน และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ให้ นําหนักการลงทุนในทองคํา
“สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
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MFC Wealth Journal
แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือนเมษายน 2561
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แบบจําลองการลงทุน เดือน เมษายน 2561 ตามระดับความเสียง

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบืองต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี"ยงของผู้ลงทุน ทังนี ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้
ลงทุนควรพิจารณปั จจัยอื"นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที"ต้องการใช้ เงินเป็ นต้ น / ผลตอบแทนที"คาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใช้
ข้ อมูลย้ อนหลัง 12 ปี ระหว่าง เดือน มิถนุ ายน 2548 ถึง เดือน มกราคม 2561 / ตราสารหนีไทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1--3 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, MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมีนาคม 2561

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : นโยบายการเงินผ่ อนคลายน้ อยลงอย่ างค่ อยเป็ น
ค่ อย ในขณะทีประธานาธิบดีดาํ เนินนโยบายกีดกันทางการค้ า
 GDP ไตรมาส 4 ประกาศครังที" 3 ขยายตัว 2.9% (qoq,saar) ปรับขึน
จากประกาศครังก่อนที" 2.5% (qoq,saar) เนื"องจากการปรับขึนของภาค
การบริ โภค และสินค้ าคงคลัง
 ผลการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC Meeting Minutes) ในวันที" 2021 มี นาคม 2561 มี ม ติเ ป็ นเอกฉันท์ ใ นการปรั บ เพิ" ม ดอกเบียนโยบาย
0.25% เป็ น 1.50-1.75% ต่อปี และได้ ปรับคาดการณ์ดอกเบีย (Dot Plot)
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน Fed ระหว่างปี 2561-2563 ขึนเป็ น 8
ครัง จากเดิมที" 7 ครัง โดยยังคงมองว่าจะขึนดอกเบียในปี นี 3 ครัง เท่ากับ
การประชุมครังก่อน แต่เพิ"มการคาดการณ์ การขึนดอกเบี ยของปี 2562
ขึนเป็ น 3 ครัง จากเดิมที" 2 ครัง
 ด้ านมุมมองทางเศรษฐกิจ Fed ปรับเพิ"มคาดการณ์ GDP ปี นีและปี หน้ า
ขึนเป็ น 2.7% และ 2.4% จาก 2.5% และ 2.1% ตามลําดับ และปรับลด
อัตราว่างงาน (Unemployment rate) ปี นีและปี หน้ าลงเป็ น 3.8% และ
3.6% ตามลําดับ จากเดิมที"จะทรงตัวอยู่ที" 3.9%
 สําหรั บมุมมองด้ านเงินเฟ้อ Fed ไม่ได้ เปลี"ยนคาดการณ์ ของปี นี โดย
ยังคงเห็นว่าเงินเฟ้อ Core PCE น่าจะกลับมาเพิ"มขึนเข้ าใกล้ เป้าหมายที"
2% ได้ ในปี นี เป็ น 1.9% แต่ปรับการคาดการณ์ ของปี หน้ าขึน โดยมองว่า
เงินเฟ้อจะ Overshoot เป้าในปี หน้ าที" 2.1% จากการประชุมครังก่อนที"
มองว่าจะเท่ากับเป้าที" 2.0%
 ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศขึนภาษี นําเข้ าสินค้ าเหล็กเป็ น
25% และอลูมิเนียม 10% ในเดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี ยังประกาศ
เก็บภาษี นําเข้ าสินค้ ามูลค่ารวมราว 5 หมื"นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในหลาย
กลุม่ สินค้ าจากจีน ซึง" อาจเก็บภาษี นําเข้ าอัตรา 25% กับสินค้ านําเข้ ากลุม่
IT ครื" องจักร และโทรคมนาคม โดยสหรัฐฯจะเปิ ดเผยรายละเอียดรายชื"อ
สินค้ าทังหมดภายใน 15 วัน โดยการประกาศครังนี เป็ นมาตรการตอบโต้
จากสหรั ฐ ฯที" ตรวจสอบการละเมิ ดทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญา (Intellectual
Property) ของจี น ซึ"งพบว่ามีการขโมยข้ อมูลเพื"อผลิตสินค้ าเลียนแบบ
(Trade Secret Theft), การบังคับให้ บริ ษัทต่างชาติที"มาลงทุนในจีนต้ อง
ถ่ายโอนความรู้ เทคโนโลยี (Forced Technology Transfer), การละเมิด
ลิขสิทธิ{ทางออนไลน์ (Online Piracy and Counterfeiting) และการผลิต
สินค้ าเลียนแบบส่งออกไปจําหน่ายทัว" โลก
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ธนาคารกลางยุ โ รปคงนโยบายการเงิ น ไม่
เปลียนแปลง ส่ วนการเจรจา BREXIT เป็ นไปในทางบวก
 ธนาคารกลางยุโ รป (ECB) มี ม ติคงนโยบายการเงิ น โดยจะเข้ า ซื อ
สินทรั พย์ ที" 3 หมื"นล้ านยูโรต่อเดือนไปจนถึงเดือน กันยายน 2561 เป็ น
อย่างน้ อย และคงอัตราดอกเบียนโยบาย Refinancing rate ที" 0.0% และ
Deposit facility rate ที" -0.4% ต่อปี โดยในการประชุมรอบนี ECB ได้
เริ" มส่งสัญญาณถึงแนวทางการดําเนินนโยบายที"จะเข้ มงวดขึนในระยะ
ข้ างหน้ า โดยในแถลงการณ์ หลังการประชุม ECB ได้ มีการนํ าประโยค
ที"ว่า “ECB อาจเพิ"มอัตราการซือสินทรัพย์หากมีความจําเป็ น” ออกจาก
แถลงการณ์หลังการประชุม
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 นาย Mario Draghi ประธาน ECB ระบุว่าการตัดสินใจปรับแนวทางการ
สื"อสารดังกล่าว มีมติเป็ นเอกฉันท์ในที"ประชุม เนื"องจากเห็นว่าเศรษฐกิจ
ขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ ง และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2561 จะขยายตัวได้
ดีต่อไป ซึง" ECB ได้ ปรั บประมาณการ GDP ปี นีขึน 0.1% เป็ น 2.4%
(yoy) อย่างไรก็ตาม ความเสี"ยงต่อเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะจาก
การใช้ นโยบายกีดกันทางการค้ า ที"จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้ าง
จํากัด แต่ก็อาจเป็ นการจุดฉนวนให้ เกิดสงครามทางการค้ าตามมาได้
 ส่วนด้ านเงินเฟ้อ ECB คงประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี นี ที" 1.4% (yoy)
และปรับลดปี 2562 ลง 0.1% เป็ น 1.4% (yoy) และยังคงคาดเงินเฟ้อจะ
เร่ งตัวขึนเป็ น 1.7% (yoy) ในปี 2563 โดยคณะกรรมการจะจับตามอง
ผลกระทบจากการเคลื" อ นไหวของค่า เงิ น และสภาวะทางการเงิ นต่ อ
มุมมองของเงินเฟ้ออย่างใกล้ ชิด
 ประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) ได้ ข้อตกลงเรื" องช่วงเปลี"ยนผ่าน
(Transition period) ในช่วงหลังจากที"องั กฤษได้ ออกจาก EU อย่างเป็ น
ทางการในวันที" 29 มี นาคม 2562 โดยช่วงเปลี"ยนผ่านได้ กําหนดเป็ น
ระยะเวลา 21 เดือน (30 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563) ซึง" อังกฤษ
จะยังคงอยู่ภายใต้ กฎของระบบตลาดเดียว และภายใต้ อํานาจกฎหมาย
ของ EU (European Court of Justice : ECJ) แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในการประชุม ในช่วงเปลี"ยนผ่านดังกล่าว ส่วนสถานะของไอร์ แลนด์เหนือ
ซึง" เป็ นข้ อขัดแย้ งสําคัญในการเจรจา Brexit เบืองต้ นทาง EU ได้ ยอมให้
ไอร์ แลนด์เหนื ออยู่ในระบบตลาดเดียวและสหภาพศุลกาการ (Custom
Union) ไปก่อนและจะนัดเจรจากับอังกฤษถึงประเด็นนีในระยะข้ างหน้ า
นอกจากนี EU ได้ ยอมให้ องั กฤษสามารถเริ" มต้ นทําการเจรจาการค้ ากับ
ประเทศนอก EU ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบ
เศรษฐกิจญี ปุ่น : นโยบายการเงินผ่ อนคลาย ในขณะทีอัตราเงินเฟ้อ
เพิมขึนช้ าๆ แต่ ยังตํากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางญีปุ่น
 ธนาคารกลางญี"ปนุ่ (BoJ) มีมติ 8-1 ให้ คงนโยบายการเงิน ดังนี คงอัตรา
ดอกเบี ยระยะสันไว้ ที" -0.1% สํ า หรั บ เงิ นสํ า รองส่ว นเกิ นของธนาคาร
พาณิ ช ย์ (Excess Reserves) บางส่ ว น คงเป้ าอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ ที" “ประมาณ” 0%
และคงอัตราเข้ าซือสินทรัพย์ที" 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BoJ ประเมินเศรษฐกิจในช่วงที"ผ่านมาไม่ได้ ต่างจากการประชุมครังก่อน
มากนั ก แต่ ไ ด้ ป รั บ เพิ" ม การประเมิ น เศรษฐกิ จ ภายนอกเป็ น “ยัง คง
ขยายตัวอย่างเแข็งแกร่ ง” จาก “ยังคงขยายตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป”
แต่ได้ ปรับลดประเมินการลงทุนที"อยู่อาศัยลงเป็ น “ค่อนข้ างอ่อนแอ” จาก
”ค่อนข้ างทรงตัว”
 อัตราเงินเฟ้อไม่นบั รวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์
2561 เพิ"มขึนเป็ น 1.0% (yoy) ต่อเนื"องเป็ นเดือนที" 4 ขณะที" เงินเฟ้อ
ทัว" ไป (CPI) เพิ"มขึนเป็ น 1.5% (yoy) ใกล้ เคียงกับเดือนก่อน ตามราคา
อาหารสดที"เพิ"มขึนแรงเนื"องจากสภาพอากาศที"หนาวเย็นผิดปกติ สําหรับ
เงินเฟ้อไม่นบั รวมราคาอาหารและพลังงาน (Core-core CPI) เพิ"มขึนเป็ น
0.5% (yoy) จากเดือนก่อนที" 0.4% (yoy)
 ผลสํารวจความเชื" อมัน" ของผู้ประกอบการ Tankan ของธนาคารกลาง
ญี"ปนุ่ ไตรมาส 1 ปี 2561 รายงานความเชื"อมัน" ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ลดลง 2 จุด เป็ น 22 จุด เป็ นการลดลงครั งแรกในรอบ 2 ปี
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ส่วนผลสํารวจผู้ประกอบการภาคบริ การ (Non-Manufacturer)
Manufacturer) ลดลง 2
จุด เป็ น 23 จุด ลดลงครังแรกในรอบ 2 ปี ครึ" ง ด้ านมุมมองธุรกิจในระยะ
ข้ างหน้ า (Business Condition Forecast) ทังผู้ประกอบการภาคการ
ผลิตและภาคบริ การ คาดว่าจะ จะเพิ"มทุน (Capex)
Capex) ในปี งบประมาณ
2561 ขึน 2.9% (yoy)
เศรษฐกิจจีน : รั ฐบาลจีนตังเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2561
ที ประมาณ 6.5% หรื อมากกว่ า ไม่ เปลียนแปลงจากปี ก่ อน
 มูลค่ารัฐบาลจีนตังเป้า GDP ปี 2561 ที" “ประมาณ
ประมาณ 6.5%” ซึง" เป็ นการส่ง
สัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงจากปี 2560 ที"รัฐบาลตังเป้า GDP
ไว้ ที" “6.5% หรื อมากกว่าหากเป็ นไปได้ ” โดยทางด้ านนโยบายการคลัง
รัฐบาลได้ ปรั บลดเป้าขาดดุลการคลัง (Fiscal Deficits)
D
ลงเป็ น -2.6%
ของ GDP จาก -3.0% ในปี ก่อนซึง" เป็ นสัญญาณที"ชดั เจนว่าจีนจะลดการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จ ปี นี ลง เนื" องจากการใช้ จ่ ายภาครั ฐ ผ่า นการลงทุนใน
โครงสร้ างพืนฐาน (Infrastructure FAI) ถื อเป็ นเครื" องมือที"สําคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที"ผ่านมา
 ด้ านนโยบายการเงิน รัฐบาลยํ าว่าจะใช้ นโยบายการเงินอย่างรอบคอบ
และเป็ นกลาง โดยจะรักษาให้ สภาพคล่องอยู่ในระดับที"เหมาะสม และ
คาดปริ มาณเงินในระบบ M2 จะขยายตัวในระดับตํ"า แต่ไม่ได้ กําหนดเป้า
การขยายตัวที"ชดั เจน
 รัฐบาลได้ คงเป้าเงินเฟ้อปี นีที" 3.0% (yoy) เท่ากับปี ก่อน และคงเป้าการ
ขยายตัวของยอดค้ าปลีกที" 10% (yoy) เท่ากับปี ก่อน
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับขึนอัตราดอกเบียในตลาดเงิน Reverse
Repo Rate ระยะ 7 วัน ขึน +5bps เป็ น 2.55%
% หลังจากที"ได้ ปรับเพิ"ม
+25bps ในปี 2560 PBoC ปรับเพิ"มอัตราดอกเบีย Reverse Repo rate
เพื"อ 1) สะท้ อนการใช้ นโยบายการเงินที"จะเข้ มงวดขึนต่อไปเพื"อลดความ
เสี"ยงทางการเงินและลดหนี ในระบบ และ 2) เป็ นการปรับเพิ"มตามการ
ปรับเพิ"มอัตราดอกเบียของ Fed ซึง" ได้ ประกาศขึนดอกเบีย 25bps เป็ น
1.50%-1.75% เมื"อคืนวันที" 21 มีนาคม ที"ผ่านมา
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซือภาคการผลิตของทางการ (PMI Manufacturing
Index) เดือ น มี นาคม 2561 เพิ"มขึน 1.2 จุด เป็ น 51.5 จุด โดยดัช นี
ผลผลิต ดัชนียอดคําสัง" ซือภายในและภายนอกประเทศกลับมาเพิ"มขึน
ส่วนดัชนี ภาคการบริ การ (PMI Non-Manufacturing
Manufacturing Index) เดือ น
มีนาคม 2561 เพิ"มขึน 0.2 จุด เป็ น 54.6 จุด
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ
อั ต ราเงิ นเฟ้ อค่ อ ยๆ เพิ ม ขึ นแต่ ต ํ า กว่ า เป้ าหมายของธนาคารแหง
ประเทศไทย
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมตั งิ บประมาณร่ ายจ่ายเพิ"มเติมประจําปี 2561
(งบกลางปี ) วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้ วย
ส่วนแรก รายจ่ายเพื"อชดเชยเงินคงคลัง วงเงิน 4..96 หมื"นล้ านบาท และ
ส่วนที"สอง รายจ่ายในการดําเนินงานเพื"อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน
1 แสนล้ านบาท ซึง" จะนํนํ าไปใช้ ในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยและ
การปฏิรูปภาคการเกษตร

5 เมษายน 2561

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง
กนง.) มีมติไม่เป็ นเอกฉันท์ 6 ต่อ 1 ให้ คง
อัตราดอกเบียนโยบายไว้ ที" 1.5% ต่อปี สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ของ
ตลาด โดยประเมิ นว่า เศรษฐกิ จไทยขยายตัวต่อ เนื" อ ง โดยเฉพาะภาค
ต่างประเทศที"ขยายตัวดี ในขณะที"อปุ สงค์ในประเทศฟื นตัวอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป อย่างไรก็ ดี คณะกรรมการ 1 ท่านมีความเห็นว่าภาวะการเงินที"
ผ่อนคลายอย่างต่อเนื" อ งเป็ นเวลานานอาจส่ง ผลให้ ประชาชนประเมิ น
ความเสี"ยงของภาวะการเงินในอนาคตตํ"ากว่าที"ควรจะเป็ น
 กนง. ได้ ปรับเพิ"มคาดการณ์ อัอตั ราการขยายตัวของ GDP ปี 2561 จาก
3.9% (yoy) เป็ น 4.1% (yoy) โดยปรับเพิ"มคาดการณ์ มูลค่าการส่งออก
เป็ น 7.0% (yoy) การลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ"มเป็ น 3.0% (yoy) และ
ปรั บเพิ"มคาดการณ์ การบริ โภคภาคเอกชนขึนเล็กน้ อยเป็ น 3.3% (yoy)
เนื"องจากยังมีแรงกดดันจากหนีครัวเรื อนที"อยู่ในระดับสูง
 เครื" องชีภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน กุมภาพั
มภาพันธ์ 2561 รายงานโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย บ่งชี ถึงเศรษฐกิจที"ขยายตัวต่อเนื"องโดยแรงขับเคลื"อน
หลัก มาจากภาคต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ การส่ ง ออกสิ น ค้ า และภาคการ
ท่องเที"ยว สอดคล้ องกับเศรษฐกิจโลกที"ขยายตัวดี การใช้ จ่ายในประเทศ
ขยายตัว ช้ าๆ เมื" อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภาคต่ า งประเทศ โดยการลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัว ต่ อ เนื" อ งจากการลงทุน ในหมวดเครื" อ งจัก รและ
อุปกรณ์ ส่วนการใช้ จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที"ชะลอตัวลงจาก
การใช้ จ่ า ยในหมวดสิ นค้ า คงทนที" ลดลง ส่ว นหนึ"ง เป็ นผลจากรายได้
เกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อยยังไม่เข้ มแข็งนัก
 อัตราเงินฟ้อ เดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.79% (yoy) ในขณะที"อตั รา
เงิ น เฟ้ อพื นฐาน ไม่ ร วมอาหารและพลัง งาน ทรงตัว ที" 0.63% (yoy)
เนื"องจากปั จจัยด้ านการบริ โภคและการใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อนในหมวด
ที"มิใช่อาหารสด กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการปรับขึนอัตราค่าจ้ างขัน
ตํ"าที"เริ" มมีผลตังแต่วนั ที" 1 เมษายน 2561 จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ
ให้ ปรับเพิ"มขึน โดยกระทรวงพาณิชย์ยงั คงเป้าหมายเงินเฟ้อสําหรั
ห บปี นีไว้
ในกรอบ 0.7-1.7%
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลักทัว" โลก

 ภายในวันที" 6 เมษายน 2561 สหรั ฐฯ จะประกาศรายละเอียดชื"อสินค้ า
นําเข้ าจากจีนที"จะถูกเก็บภาษี รวมกันมูบค่า 5 หมื"นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
 การรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2561 ซึง" มีแนวโน้ มที"
จะขยายตัวเกิน 2.0% เมื"อเปรี ยบเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน เนื"องจาก
ฐานการคํานวณตํ"า
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นในประเทศ
ปี ตลาดตราสารทุ
2560 ตลาดหุ้นไทยมี
มีการปรั บตัวขึนได้ ดีในช่ วงครึงปี หลัง โดยมี
เดือนมีนาคมเป็ นเดือนทีตลาดหุ
ต" ลาดหุ้ นไทยปรับตัว ลงมาปิ ดที" 1,776.26 จุด ลดลง
53.87 จุด หรื อ ลดลง 2.94% โดยมีปัจจัยสําคัญที"เกิดขึนดังต่อไปนี
 ตลาดหุ้ นทัว" โลกปรับตัวลงในช่วงแรกของเดือนจากความกังวลมาตรการ
กี ดกันการค้ าของสหรั ฐฯ ภายหลังจากที" ประธานาธิ
ระธานาธิ บดี โดนัลด์ ทรั มป์
ประกาศว่า สหรั ฐฯ เตรี ย มจะเก็ บภาษี นําเข้ า เหล็กในอัตรา 25% และ
อลูมิเนียมในอัตรา 10%

 สําหรับ Sector ที"มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อสร้ าง หมวดอิเ ล็กทรอนิก ส์ หมวดอาหารและ
หมวดอาห
เครื" องดื"ม หมวดธุรกิ จการเกษตร หมวดธนาคารพาณิ ชย์ หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ หมวดสื"อและสิ"งพิมพ์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และ
หมวดวัสดุก่อสร้ าง

 ผลการเลือกตังทัว" ไปของอิตาลีปรากฏว่าไม่มีพรรคไหนหรื อกลุม่ การเมือง
ไหนมี คะแนนเสีย งเกิ นกว่า กึ"ง หนึ"ง ทํ าให้ ก ารจัดตังรั ฐบาลไม่ สามารถ
เกิดขึนได้
 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้ างงานทีที"แข็งแกร่ ง แต่อตั ราค่าจ้ างเติบโตน้ อย
กว่าคาดแสดงว่าแรงกดดันทางด้ านราคายังคงอยู่ในระดับตํ"า
 แผนการ IPO ของ Saudi Aramco ซึง" เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตนํามันที"มีรายได้ สงู
ที"สดุ ในโลก อาจมีความล่าช้ า และต้ องถูกเลื"อนออกไปยังปี 2562
 เงินบาทปรับตัวแข็งค่าทําสถิตใิ หม่ที" 31.09 บาท/ดอลลาร์
ดอลลาร์
 ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศยกเว้ นค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมทาง
อิ เ ลคโทรนิ ค ส่ ง ผลให้ นั ก วิ เ คราะห์ ป รั บ ประมาณการกํ า ไรสุ ท ธิ ล ง
ประมาณ 5%
 หุ้นกลุ่ม โรงพยาบาลรั บตัว Outperform มากสุด เนื" อ งจากเป็ นกลุ่ม
Defensive ที" ทนทานต่อ การปรั บ ตัว ลงของตลาด ในขณะที" ห้ ุนกลุ่ม
บริ การรับเหมาก่อสร้ างปรับตัว Underperform มากสุด ภายหลังจากที"
การประมูลงานต่างๆ ยังคงล่าช้ า

As of 30 มีนาคม 2561

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนมีนาคม 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวสูงขึน 1.29% ในขณะที" SET50
Index ปรับตัวสูงขึน 3.23%
 Sector ที"มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดการแพทย์ หมวดพลัง งาน หมวดพาณิ ช ย์ และหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื"อสาร

5 เมษายน 2561

As of 30 มีนาคม 2561

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนเมษายน
เมษายน 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,,740–1,830 จุด สําหรับปั จจัยที"ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี
1) ยังคงมี สงครามการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ และจีนในช่วงนี คาดว่าจะส่งผล
กระทบเป็ นวงกว้ างต่อหลายประเทศที"เกี" ยวข้ อง รวมถึงเศรษฐกิจไทยใน
บางภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที"ส่งสินค้ าวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางไปยัง 2
ประเทศนี เช่น ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น หากประเมินผลกระทบใน
แง่ของตลาดหุ้นไทย คาดว่าอยู่ในวงจํากัด กลุ่มที"ได้ รับผลกระทบไม่ได้ มี
ขนาด Market Cap อย่างสําคัญ
2) พัฒนาการของการเมื อ งไทย หลัง จากที" สนช. ตัดสินใจเข้ าชื" อ ส่ง ร่ า ง
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตัง ส.ส. ให้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
หากศาลฯ รับพิจารณา ประเมินว่ามีโอกาสสูงที"จะกระทบกับ Roadmap
การเลื อ กตัง โดยขันตอนต่อ จากนี จะต้ อ งติดตามการยื" นหนัง สื อ ของ
สนช. ไปยัง นายกรัฐมนตรี เพื"อสอบถามว่าได้ นําร่ างกฎหมายดังกล่าวขึน
ทูลเกล้ าฯ หรื อยัง หากนายกฯ ยังไม่ได้ นําขึนทูลเกล้ าฯ และจะไม่เป็ นผู้ยื"น
ร่ างกฏหมายดังกล่าวให้ ศาลฯ วินิฉยั เอง ประธาน สนช.
สนช ก็จะส่งคําร้ องไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพ้ นวันที" 12 เมษายนไปแล้ ว
นายกฯ ไม่ได้ ตอบกลับมา เท่ากับว่าหน้ าที"ในการส่งให้ ศาลรั ฐธรรมนูญ
ตี ค วามนันเป็ นอัน หมดไป ซึ"ง อาจทํ า ให้
ใ บ รรยากาศหุ้นไทยดี ขึ นหลัง
จากนัน
3) การประชุมของหน่วยงานภาครั ฐต่อประเด็นสําคัญที"เกี" ยวข้ องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การประชุมของ กสทช. ในวันที" 11 เมษายน ว่า
จะเดินหน้ าจัดการประมูลคลื"นต่อหรื อไม่ รวมถึงมติขอ งครม. ต่อประเด็น
สําคัญ ทังการช่วยเหลือผู้ประกอบการที
การทีวีดิจิตลั และผู้ชนะประมูลคลื"น
ความถี" 900 Mhz ซึง" จะส่งผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มที"เกี" ยวข้ องได้ และการ
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ประชุมของ กบง. ในวันที" 20 เมษายน นี ว่ าจะมี มติรือสูตรโครงสร้ าง
ราคานํามันเชือเพลิงหน้ าโรงกลัน" และราคาขายปลีกหรื อไม่
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนตํากว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ให้ กบั ตลาดด้ วยมีกรรมการ 1 ท่าน ลงมติให้ ขนอั
ึ ตราดอกเบีย ทําให้ เกิด
แรงขายตราสารหนีออกมา (-)


ตลาดตราสารหนีไทย
Date
29 ธ.ค. 60
28 ก.พ. 61
30 มี.ค. 61
Change (bps) MOM
Change (bps) YTD

1M
1.15
1.11
1.10
-01
-05

3M
1.19
1.17
1.15
-02
-04

6M
1.37
1.29
1.22
-07
-15

1
1.42
1.39
1.33
-06
-09

2
1.47
1.38
1.34
-04
-13

3
1.61
1.59
1.59
+00
-02

4
1.70
1.70
1.65
-05
-05

5
1.85
1.85
1.83
-02
-02

7
2.11
2.15
2.16
+01
+05

10
2.54
2.55
2.56
+01
+02

15
2.87
2.95
3.06
+11
+19

20 2-10 spread
2.96 107 bps
3.11 117 bps
3.19 122 bps
+08
+23

ประกอบกับ แรงกดดันจากการประกาศ Destination Bonds สําหรั บ
ธุรกรรม Bond Switching ในช่วงต้ นเดือน เมษายน ซึง" จะเป็ นการเพิ"ม
ปริ มาณ Supply ของพันธบัตรอายุยาวเข้ ามาในตลาด ทําให้ พนั ธบัตร
ระยะยาวกว่า 5 ปี ไม่ปรับลดลงตาม UST (-)

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีในเดือนเมษายน 2561
ตลาดตราสารหนีภาครั ฐ (Neutral) เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมี
แนวโน้ มชันลดลงจากพันธบัตรตัวยาวที"ปรั บลดลงมากกว่าตัวสันและกลาง
(Bull Flattening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ (+)


ความกัง วลต่อนโยบายการกี ดกันทางการค้ าของสหรั ฐ ทําให้ มีความ
ต้ องการสินทรัพย์ที"ปลอดภัยเพิ"มขึน (+)



การขึนอัตราดอกเบี ยของ Fed อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อยไปหลัง จากการ
ประชุมเดือนมี.ค.ที"ผ่านมา โดยคง Dot Plot ปี 2561 ไว้ ที" 3 ครัง ต่าง
จากมุมมองของนักลงทุนที"คาดว่า Dot Plot อาจเปลี"ยนเป็ น 4 ครังในปี
นี ทําให้ มีแรงซือ UST (+)



Geopolitical Risks กดดันให้ นักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรั พย์ ที"มี
ความเสี"ยงตํ"า เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)

ปั จจัยภายในประเทศ

อัตราผลตอบแทนพันธบั ตรรั ฐบาล เดือนมีนาคม พันธบัตรรั ฐบาลไทย
อายุตํ"ากว่า 5 ปี ปรับตัวลดลง ขณะที"อายุมากกว่า 5 ปี ขึนไปปรับตัวเพิ"มขึน
(Bear Steepening) แม้ ว่า UST จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ ว โดย UST10Y
เดือน มีนาคม ลดลงมาที" 2.74% จาก 2.87 % ในเดือน กุมภาพันธ์ จากปั จจัย
บวกต่อไปนี


ความกังวลต่อนโยบายการกีดกันทางการค้ าที"ม่งุ เป้าลดการขาดดุลของ
สหรัฐฯทําให้ มีความต้ องการสินทรัพย์ที"ปลอดภัยเพิ"มขึน ส่งผลให้ UST
ลดลง (+)



Fed ขึนอัตราดอกเบี ยอี ก 0.25% เป็ น 1.50-1.75% และคงการ
คาดการณ์ ดอกเบีย (Dot Plot) ในปี 2561 ไว้ ที" 3 ครัง ต่างจากมุมมอง
ของนักลงทุนช่วงก่อนการประชุมที"คาดว่า Dot Plot อาจเปลี"ยนเป็ น 4
ครังในปี นี ทําให้ มีแรงซือ UST กลับมาหลังการประชุม (+)



รายงานเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที"ผ่านมายังทรงตัวในระดับตํ"าและยังตํ"า
กว่าเป้าหมายของ ธปท. ทําให้ แรงกดดันในการขึนดอกเบียในประเทศ
ลดน้ อยลง (+)



การประมูลทังพันธบัตรระยะสันของแบงค์ชาติและพันธบัตรรัฐบาลยัง
ได้ รั บการตอบรั บ จากนัก ลงทุนอย่ างหนาแน่ นแสดงให้ เห็นถึง สภาพ
คล่องในประเทศที"ยงั ล้ นระบบ ขณะที" Fund Flows ต่างชาติยงั ซือสุทธิ
ตราสารหนีไทยอย่างต่อเนื"องเป็ นเดือนที" 4 ติดต่อกัน (+)



อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนมีนาคม แม้ ว่าผลการประชุม กนง. จะ
คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ ที" 1.50% ต่อไป แต่สร้ างความประหลาดใจ
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รายงานเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที"ผ่านมายังทรงตัวในระดับตํ"าและยังตํ"า
กว่าเป้าหมายของธนาคารกลางตังไว้ ทําให้ แรงกดดันในการขึนดอกเบีย
ในประเทศลดน้ อยลง (+)



Fund Flows นักลงทุนต่างชาติไหลเข้ าหลังจากค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐ
ยังคงอ่อนค่า (+)



สภาพคล่องในประเทศที"ล้นระบบและแนวโน้ มที"ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะคงอัตราดอกเบียนโยบายตลอด ปี 2561 (+)

ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Slightly Overweight)
จากปริ มาณหุ้นกู้ในตลาดแรกที"เร่ งออกมาอย่างต่อเนื"องในช่วงไตรมาสแรก
ของปี และ Credit Spread ที"ทรงตัวในระดับตํ"าเป็ นเวลานาน ทําให้ ความ
ต้ อ งการหุ้น กู้เ ริ" ม ลดลงใน เดื อ นมี นาคม จากปั จ จจัย ดัง กล่า วคาดการณ์
Credit Spread ในเดือนเมษายนอาจจะปรับเพิ"มขึนได้ เล็กน้ อยเพื"อจูงใจนัก
ลงทุน อย่ า งไรก็ ต ามสภาพคล่ อ งในประเทศที" ยัง ล้ นระบบ ทํ า ให้ มี ค วาม
ต้ องการลงทุนหุ้นกู้เอกชนยังมี ต่อไป เพื" อทดแทนการลงทุนในพันธบัตรที" มี
อัตราผลตอบแทนตํ"า

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
 เดือนมีนาคมเป็ นเดือนที"ดชั นีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์
เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวใกล้ เคียงกับเดือนก่อน ดัชนีปิดที"
192.91 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้ แก่ การประกาศจ่ายเงินปั นผล
ของผลการดําเนินงานในไตรมาส 4/60 การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยใน
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ปี 2561 จะเติบโตในระดับ 4.2% และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลไทย 10 ปี ทรงตัวที"ระดับ 2.45%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนเมษายน
ปั จจัยบวก
 เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม เติ บ โตที" ดี ขึ นต่ อ เนื" อ ง โดย กนง. ปรั บ เพิ" ม
คาดการณ์ GDP จาก +3.9% เป็ น +4.1% ทําให้ ความสามารถในการ
สร้ างรายได้ ของสิ น ทรั พ ย์ ที" ก องฯไปลงทุ น เพิ" ม ขึ น และช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองฯ
 Yield spread ระหว่างเงินปั นผลและอัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลไทย
ยังอยู่ในระดับสูง ที"ป ระมาณ 3.50% ซึ"งสูง กว่า ค่าเฉลี"ย ย้ อนหลัง 5 ปี
ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีความน่าสนใจลงทุน
ปั จจัยลบ
 การส่งสัญญาณเกี" ยวกับการปรับขึนอัตราดอกเบียของ Fed (Dot plot)
สําหรั บปี 2561 ที"สูงกว่าที"ตลาดคาดหรื อเงินเฟ้อที"ปรับเพิ"มขึนกว่าคาด
อาจะทําให้ อตั ราดอกเบียพันธบัตรของไทยปรับตัวสูงขึน Yield gap แคบ
ลง และอาจทําให้ การลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์น่าสนใจ
ลดลง

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนเมษายน
 แนะนํ า นํ าหนั ก การลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) สําหรั บ Developed market และ Emerging market
เนื"องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและเศรษฐกิจโลกอยู่
ในระดับสูงและได้ ถกู Priced In ไปในราคาดัชนีแล้ ว รวมถึงความเสี"ยงใน
ตลาดที"มีเพิ"มขึนอาทิเช่น Trade War & Retaliation ฟองสบู่ในกลุ่มหุ้น
เทคโนโลยี และ Bitcoin

 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผนั ผวน
เช่นเดียวกัน
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานในเดือนเมษายน แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมีนาคม
 ดัชนี ตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมี นาคม มี การ
ปรับตัวลดลง ร้ อยละ 2.5% โดยตลาดปรับตัวเพิ"มขึนก่อนในช่วงต้ นเดือน
จากการคลายความกังวลเรื" อง Trade War และมีการปรับลดลงรุ นแรง
ในช่ว งหลังของเดือ น เนื" อ งจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี แ ละการเงิ นซึ"ง มี
นําหนักในดัชนีปรับตัดลดลง จากปั ญหาเรื" องการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล
และอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที"ปรับตัวลดลงเป็ นปั จจัยลบกลับกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมีนาคม
 ภาวะตลาด REIT โดยรวมอ่อนตัวในเดือนมี นาคมท่ามกลางความผัน
ผวนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ กดดันสินทรัพย์เสี"ยงหลังจากที"ตลาดวิตกต่อ
สถานการณ์ การค้ าโลก นอกจากนีธนาคารกลางสหรัฐปรั บขึนดอกเบี ย
25 bp และ Fed มีแผนขึนดอกเบียอีก 2 ครังในปี นี ดีกว่าที"ตลาดคาดว่า
Fed จะขึนดอกเบียมากกว่า 3 ครัง ทําให้ yield 10 ปี สหรัฐฯ อ่อนตัว
เล็กน้ อยหลังจากที" Fed เปิ ดเผยผลประชุม โดยดัชนี Dow Jones Global
Select REIT ปรับตัวลง 0.25% ในเดือนมีนาคม นอกจากนี REIT เอเชีย
ปรับตัวลง 0.35% ขณะที" REIT ยุโรป สวนทางโดยปรับตัวขึนมา 2.50%
 ยอดเริ" มสร้ างบ้ านสหรั ฐฯเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 7% mom สู่ระดับที"
1.236 ล้ า นยูนิตต่อปี จากที" ตลาดคาด 1.29 ล้ านยูนิตต่อปี ท่า มกลาง
ดอกเบียกู้ซอบ้
ื านมีแนวโน้ มขาขึน
 การเติ บ โตยอดขายบ้ านในจี น ชะลอตั ว นั บ ตั งแต่ ต้ นปี เป็ นต้ นมา
ท่ า มกลางนโยบายควบคุ ม จากภาครั ฐ เพื" อ ที" จ ะผ่ อ นคลายตลาด
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที" ร้ อนแ ร งร วมทั งอาจมี แ ผนใ นก ารเ ก็ บภาษี
อสังหาริ มทรัพย์
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนเมษายน
 แนะนํานําหนักการลงทุนทํากับตลาด (Neutral) Fed มีโอกาสขึน
ดอกเบีย 3 ครังในปี นี โดยจะขึนดอกเบียอีก 2 ครัง ทังนีตลาดเชื"อว่านาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯคนใหม่ จะดําเนินนโยบาย
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การเงินตึงตัวอย่างระมัดระวังและค่อยเป็ นค่อยไป ทังนีปั จจัยเสี"ยงสําคัญ
ต่อ REIT คือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเร็ วกว่าคาด รวมทังการปรับฐาน
ของตลาดหุ้น โลก นอกจากนี แล้ ว ตลาดยัง รอดูส ัญ ญาณที" อ ยู่ อ าศัย
หลังจากที"หลายตัวเมืองราคาบ้ านปรับตัวขึนมาตลอดหลายปี ทําให้ เกิ ด
สัญญาณฟองสบู่ในบางประเทศ

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํามัน
ภาวะตลาดนํามันเดือนมีนาคม


ราคานํามันดิบเดือนมีนาคมปรับตัวขึนหนุนดัชนี S&P GSCI Energy
บวก 6.45% MTD ซึ"ง นักลงทุนตอบรั บสถานการณ์ ตึงตัวตะวันออก
กลางระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่ าน รวมทังความร่ วมมือในการลด
กํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC อย่างไรก็ ตาม การ
ผลิตนํามันดิบข้ อมูลจาก Energy Intelligence Group เปิ ดเผยการผลิต
นํ ามันในสหรั ฐ และยุโ รปที" เ พิ" ม ขึนทํ า ให้ ก ารผลิตนํ ามันทั"ว โลกเดื อ น
กุมภาพันธ์ เพิ"มขึน ทังนีราคานํามันดิบ WTI อยู่ที" 65.88 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อบาร์ เรลและราคานํ ามันดิบ Brent อยู่ที" 70.45 เหรี ย ญสหรั ฐต่อ
บาร์ เรล ณ วันที" 23 มีนาคม

 แท่นขุดเจาะนํามันดิบที"เปิ ดเผยโดย Baker Hughes ปรับตัวเพิ"มขึนใน
ไตรมาสที" 1 ปี 2561 ถึง 64 แท่น ขุดเจาะมายืนที" 804 แท่นขุดเจาะ ณ
วันที" 23 มี นาคม พร้ อมกันนี เป็ นสัญ ญาณว่า สหรั ฐ ฯมี ก ารผลิตนํ ามัน
เพิ"มขึนอย่างต่อเนื"อง
 สถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ยดตะวั น ออกกลางเร่ งตั ว ขึ นระหว่ า ง
ซาอุดิอาระเบี ยและอิ หร่ าน ซาอุดิอาระเบี ยออกมากล่าวว่าไม่ยอมรั บ
ข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ านที"ทํากับชาติมหาอํานาจ
แนวโน้ มตลาดนํามันเดือนเมษายน
 แนะนํานําหนักมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight) ตลาด
ยังรอผลการประชุม OPEC กลางปี และสถานการณ์ ความตึงเครี ยดใน
ตะวันออกกลางที" มีโอกาสเร่ งตัวสูงขึนหากเกิ ดขึนจะเป็ นบวกต่อราคา
นํามันในระยะสัน

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมีนาคม


ราคาทองคํา Gold Spot ฟื นตัวหลังผลประชุม Fed เปิ ดเผยออกมา
ประกอบกับนักลงทุนหันมาเก็งกํ าไรสินทรัพย์ ปลอดภัยจากที"นกั ลงทุน
คาดหวังว่าสถานการณ์ความตึงตัวของโลก (Global Tension) จะเร่ งตัว
ขึนหนุนราคาทองคํา



ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าในเดือนมีนาคม ประกอบกับการขึนดอกเบียของ
ธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) เป็ นไปตามคาด โดย Fed มี มติปรั บขึน
ดอกเบีย 25 bp สูร่ ะดับ 1.50-1.75% และส่งสัญญาณว่าจะขึนดอกเบีย
ในปี นีอีก 2 ครัง และคาดว่าจะมีการปรับขึนดอกเบีย 3 ครังในปี ถัดไป
และอีก 2 ครังในปี 2563 นอกจากนี Fed ปรับเพิ"มเป้าหมายเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ สู่ 2.7% จากเดิ ม 2.5% ทว่ า ความไม่ แ น่ นอนใน
สถานการณ์ ก ารเมื อ งสหรั ฐ และการบริ หารงานของประธานาธิ บ ดี
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โดนันท์ ทรัมป์ ทําให้ นกั ลงทุนลดความเชื" อมัน" ในการถื อครองดอลลาร์
สหรัฐฯ


เหตุการณ์ ที"เกิดขึนในเดือนมีนาคม ประกอบด้ วย 1) ประชุม FOMC ที"
Fed มี มติขนดอกเบี
ึ
ย 25 bp ตามคาดการณ์ ล่วงหน้ าของตลาด 2)
SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําเพิ"มขึน 3) สงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนเมษายน
 แนะนํ า นํ าหนั กก ารลงทุ น มาก ก ว่ าตลาดเ ล็ ก น้ อย (Slightly
Overrweight) โดยประเด็นสงครามการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ-จี น จะทําให้
นักลงทุนปรับนําหนักการลงทุนสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัยมากขึน

ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี

เดือนมีนาคมอัตราผลตอบแทนตราสารหนีต่างประเทศเป็ นบวก ยกเว้ นกลุ่ม
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูงให้ ผลตอบแทนติดลบ มีปัจจัยดังนี
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึนอัตราดอกเบียนโยบาย 0.25% สู่ระดับ
1.50%-1.75% ในการประชุมเดือนมีนาคม ซึง" เป็ นไปตามคาด พร้ อมทัง
ส่งสัญญาณว่าจะมี การขึนอัตราดอกเบียนโยบายทังหมด 3 ครังในปี นี
และคาดว่ าอัตราเงินเฟ้ อจะค่อ ยๆ ปรั บ สูง ขึน พร้ อมทังปรั บประมาณ
การณ์ตวั เลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี นีดีขนึ


สําหรั บทางยูโรโซน ธนาคารกลางยุโรป (อี ซีบี ) อี ซีบีคงอัตราดอกเบี ย
นโยบายที" -0.4% และคงขนาดการซือสินทรัพย์ที" 30 พันล้ านยูโรต่อเดือน
ไปจนถึง เดือนกันยายน 2561 ตามการคาดการณ์ ของตลาด อย่างไรก็ดี
ECB ส่งสัญญาณสนับสนุนการเข้ มงวดนโยบายการเงินมากขึน และมอง
แนวโน้ มเศรษฐกิจยังขยายตัวแข็งแกร่ ง ในขณะที"เงินเฟ้อพืนฐานยังคง
อ่อนแอ ส่งผลให้ ตลาดมี มุมมองว่าอีซีบีจะยังคงอัตราดอกเบี ยนโยบาย
ต่อไปตลอดปี นีและหยุดมาตรการการซือสินทรัพย์ ในเดือนกันยายนปี นี
และผลการเลือกตังอิตาลี ไม่มีพรรคใดได้ เสียงข้ างมาก แต่ตลาดไม่ได้
กังวลมากนัก

 ธนาคารกลางอังกฤษ คงอัตราดอกเบียนโยบายที" 0.5% และคงปริ มาณ
การเข้ าซือสินทรัพย์ที" 435 พันล้ านปอนด์และการซือตราสารหนีเอกชนที"
10 พันล้ า นปอนด์ ทังนี ส่ง สัญ ญาณถึ ง แนวโน้ ม การปรั บ ขึ นดอกเบี ย
ต่อเนื"องแบบค่อยเป็ นค่อยไป
 ด้ วยเหตุนี เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ ว
ปรับตัวขึนตามการคาดการณ์การปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายสหรัฐใน
การประชุมเดือน มีนาคม และการส่งสัญญาณเข้ มงวดนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางยูโรปและอังกฤษ อย่ างไรก็ ตาม ในช่วงปลายเดือ น
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ตลาดมีความกังวลต่อนโยบายกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ เริ" มจากการ
ประกาศภาษี นําเข้ าเหล็กและอะลูมิเนียมต่อแคนาดาและเม็กซิโกอย่าง
ไม่เ ป็ นทางการ ยกเว้ นจะมี ก ารเจรจาข้ อ ตกลงทางการค้ าเสรี อ เมริ ก า
เหนื อ (NAFTA) เป็ นธรรมต่อสหรั ฐฯ มากยิ"งขึน โดยผู้นํายุโรปออกมา
ตอบโต้ ด้ ว ยการกํ าหนดอัตราภาษี นําเข้ า 25% ต่อสินค้ า จากสหรั ฐ ฯ
นอกจากนี สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษี นําเข้ าจีนมูลค่า 5 หมื"นล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะที"จีนตอบโต้ ด้วยแผนภาษี นําเข้ าสินค้ าสหรัฐฯ ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯ 10 ปี ปรับตัวลงจากความกังวลสงคราม
การค้ า
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึนตังแต่ช่วงต้ นเดือนมาอยู่ที"
ระดับ สู ง สุ ด 2.93% (21/03/61) และปรั บ ตัว ลงมาอยู่ ที" 2.76%
(30/03/61) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี
ปรับลงมาอยู่ที" 0.49% (30/03/61)



สงครามการค้ ามีสญ
ั ญาณผ่อนคลายลง สหรัฐฯ จะดําเนินการด้ านภาษี
ควบคูไ่ ปกับการเจรจาการค้ ากับจีน รายงานดังกล่าวสะท้ อนพัฒนาการ
ด้ านการค้ าที"ดีขนของทั
ึ
งสองประเทศ



ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึนอัตราดอกเบียนโยบายในการประชุม
นโยบายการเงิ น เดื อ นมี นาคม โดยคณะกรรมการกํ า หนดนโยบาย
การเงินมี มติเป็ นเอกฉันท์ให้ ปรับขึนอัตราดอกเบี ยนโยบาย 0.25% สู่
ระดับ 1.50%-1.75%



ธนาคารกลางยุโรป (อี ซีบี) คงอัตราดอกเบียนโยบายและนโยบายการ
ซือสินทรัพย์ตามการคาดการณ์ของตลาด



คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงมติคงอัตราดอกเบียนโยบาย
ไว้ ที" 1.50% ต่อปี

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตังแต่ ตังแต่ มี.ค. 2560 – มี.ค. 2561

 สําหรับเครดิตพบว่า credit spread ของกลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและ
กลุ่มหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงปรั บตัวกว้ างขึนจากกว่ากังวลสงคราม
การค้ า ส่งผลให้ ผลตอบแทนกลุม่ เครดิตติดลบ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ เดือนเมษายน




ตลาดพั นธบั ต รรั ฐ บาลให้ นําหนั ก เท่ ากั บดั ช นี อ้างอิง (Neutral)
คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐฯจะปรั บตัวขึน
อย่างจํากัด จากความกังวลนโยบายกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐฯและ
ก่อให้ เกิดสงครามการค้ าได้ ซึง" อาจส่งผลให้ เกิดความกังวลในตลาด
ระยะสัน และกลับเข้ าถือสินทรัพย์ปลอดภัย ทังนีปั จจัยพืนฐานภาพรวม
เศรษฐกิจโลกที"ดีขนึ อัตราเงินเฟ้อที"ปรับตัวสูงขึน และนโยบายการเงิน
หลักของสหรัฐฯที"เข้ มงวด ซึง" ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับ
ขึนดอกเบี ยนโยบายครั งที"สองในเดื อ น มิถุนายน ในขณะที"ธ นาคาร
กลางยุโรป และ ญี"ปนุ่ ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง
สําหรั บ เครดิต ให้ นําหนั ก การลงทุนสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ ากับดัชนีอ้างอิง
(Neutral) คาดว่า credit spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึนจากความผันผวน
ของตลาด แต่อ าจชดเชยจากการปรั บลงของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลซึง" เป็ นผลจากความกังวลต่อนโยบายกี ดกันทางการค้ า
จึงส่งผลเชิงบวกต่อกลุ่มเครดิต ประกอบกับมีความต้ องการในตลาด
อย่างไรก็ ตาม ตลาดมี ความระมัดระวังและอ่อนไหวมากขึน ส่งผลให้
ราคาสินทรัพย์กลุม่ เครดิตมีความผันผวน

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมีนาคม


ดัชนีคา่ เงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) เคลื"อนไหวในกรอบแคบๆจาก
90.324 ณ วันที" 1/3/61 มาอยู่ที" 90.00ณ วันที" 30/3/61 โดยในเดือนที"
ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี



เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ไตรมาสที" 4 ปี 2560 ขยายตัวเพิ"มขึน กระทรวง
พาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขปรับปรุ งครังที" 3 ว่า เศรษฐกิจขยายตัวที"
ระดับ 2.9%QoQ สูงกว่าตัวเลขปรับปรุ งครังก่อนและตัวเลขที"ตลาดคาด
ที" 2.5%QoQ และ 2.7%QoQ ตามลําดับ
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ที"มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่อ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ยกเว้ น GBP, EUR, และ DKK
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่า จาก 1.2215 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 1/3/61 มาอยู่ที"
1.2318 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/3/61 จากประธานธนาคารกลางยุโรป
ยังคงดําเนินนโยบายการเงินอย่างรอบครอบแม้ เชื" อว่าอัตราเงินเฟ้อจะ
ปรับตัวดีขนึ
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 105.66 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 1/3/61 มาอยูท่ ี"
106.21 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/3/61 ดุลการค้ าของญี" ปนปรั
ุ่ บใน
เดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับตํ"ากว่าที"ตลาดคาด แต่เนื"องจากเป็ นเดือนที"มี
ความกังวลเรื" อ งสงครามการค้ า ทําให้ ค่าเงินเยนที" นับ ว่า เป็ นสินทรั พ ย์
ปลอดภัยแข็งค่าขึนในบางช่วง
 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าจากที" 1.3753 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 27/2/61
มาอยู่ที" 1.4019 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 30/3/61 เนื"องจากการเจรจา
Brexit เข้ า ใกล้ ก ารสรุ ป ข้ อ ตกลงช่ วงเปลี"ย นผ่ า นและ ธนาคารกลาง
อัง กฤษคงอัตราดอกเบี ยนโยบายที" แต่ยัง ส่ง สัญ ญาณแนวโน้ มการขึน
อัตราดอกเบีย

ที"มา MFC, Bloomberg
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สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดือนมีนาคม


ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื"อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น INR, IDR, JPY, HKD, และ PHP

 รั ฐบาลจี นประกาศแต่งตังรองนายกรั ฐมนตรี ด้า นเศรษฐกิ จคนใหม่ โดย
ประธานาธิบดี สี จิน ผิง ได้ ประกาศแต่งตังให้ นายหลิว เหอ ที"ปรึ กษาทาง
เศรษฐกิจคนปั จจุบนั ให้ ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี รัฐบาลยังได้ แต่งตัง นายอี กัง ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ
ธนาคารกลางจี นคนใหม่ แ ทนที" นายโจว เสี" ย วเฉี ย น ที" ดํา รงตํ า แหน่ ง มา
ยาวนานถึง 15 ปี
 จี นประกาศเก็ บภาษี นํา เข้ าสินค้ า จากสหรั ฐฯ มูลค่า 3 พันล้ า นดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ จี นจะเก็ บ ภาษี นํา เข้ าสินค้ า จากสหรั ฐ ฯ รวม 128 รายการ อาทิ
เนือสัตว์ ผลไม้ และอื"นๆ ซึง" จะเริ" มมีผลวันนีเพื"อเป็ นการตอบโต้ นโยบายการ
กีดกันทางกาค้ าของสหรัฐฯ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงมติคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ ที"
1.5% ต่อปี ได้ ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี นีขึนมาอยู่ที"
4.1% จากระดับ 3.9% ในการประชุมเดือนธันวาคม ในขณะที"อตั ราเงินเฟ้อ
ปรับลดลงมาที" 1.0% จาก 1.1%
 ค่าเงินวอนเกาหลียงั เป็ นค่าเงินที"แข็งค่าขึนมากที"สดุ ในเดือนมีนาคมจาก
ปั จจัยความเสี"ยงทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ในคาบสมุทรเกาหลีที"ลดลง

ที"มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนเมษายน
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื"อนไหวในช่วง 89-91
จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที"แข็งแกร่ ง และรัฐบาลสหรัฐฯสามารถขยายการ
พิจ ารณาประเด็นเพดานหนี สาธารณะออกไปได้ อี กถึ งเดือ นตุลาคม แต่
ประเด็นสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐ และจี นที"อ าจส่ง ผลกระทบค่าเงิ น
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินยูโร คาดเคลื"อนไหวในกรอบช่วง 1.22 – 1.25 เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดเคลื"อนไหวในช่วง 105-108 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดเคลื"อนไหวในกรอบ 1.38-1.41 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื"อนไหวในกรอบ
31.10-31.30 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.
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แนะนํากองทุนเดือนเมษายน 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 นลงทุนใน สินทรัพย์ที5มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํ5าเสมอและเน้ 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 อสงวนสิทธิj
 เอกสารนีเป็ นลิขสิทธิ{ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ"งจัดทําขึนเพื"อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบ
เกี"ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี"ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ"งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

 ข้ อมูล บางส่ว นในเอกสารนี ได้ อ้า งอิงจากแหล่งที"มาของข้ อมูล ที"
เชื"อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูก
ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อมูล ดัง กล่า วเนื" อ งจากข้ อ มูล อาจมีก าร
เปลี"ยนแปลงได้ ขนอยู
ึ ก่ บั ช่วงเวลาที"นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน" แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART)
, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน" แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน" แนล ออยล์ ฟั นด์
(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน" แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั"นแนล เรี ยลเอสเตท
ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื"อป้องกันความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราที"อาจ
เกิดขึนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

 ข้ อ มูล และความเห็ น ที" ป รากฏในเอกสารนี เป็ นเพี ย งความเห็ น
เบืองต้ นเท่านัน มิใช่คํามัน" สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด

 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี" ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี" ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี"ยนได้

 เอกสารนีไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี"ยงของการ
ลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่า วเมื" อเห็น ว่า การ
ลงทุนในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ก ารลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี"ยงที"อาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิท ธิ{ ใ นการห้ า มลอกเลีย นข้ อมูล ในเอกสารนี
หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี หรื อห้ าม
กระทําการอื"นใดที"ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเปลี"ยนไป
จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

ใดๆ ทังสิน การตัด สิน ใจใดๆ จากเอกสารฉบับ นี จะต้ องทํา ด้ ว ย
ความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี"ยวกับเอกสาร
ฉบับนีกรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที"โดยตรง

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื"อมีความเข้ าใจในความ
เสี"ยงของสัญญาซือขายล่วงหน้ 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 อมูลเพียงเท่าที"ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านัน
 ขอรับหนังสือชีชวนได้ ที"บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซือคืน
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