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คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนพฤษภาคม 2561
ประเด็นสงครามทางการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ คลี)คลายลง และทังสองฝ่

ายน่าจะ
ประนีประนอมกัน ซึง) ความกังวลได้ ถูก Price in แล้ วระดับหนึ)ง อีกทัง การการปรับ
ฐานในช่วงที)ผ่านมาทําให้ มี Upside เพิ)มขึ น แต่ยงั มีแรงกดดันจากความกังวลอัตรา
เงินเฟ้อและการปรั บตัวขึน ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นําหนักการ
ลงทุนในหุ้นโดยรวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตลาดหุ้นประเทศกําลังพัฒนาให้ นํ าหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”


ตลาดหุ้นไทยให้ นํา หนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์ อ้า งอิง” จากเศรษฐกิ จ ที)
เติบโตต่อเนื)อง แต่ Valuation เริ) มสูงเมื)อเทียบกับภูมิภาค

ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในตราสารหนีโดยรวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง” เนื)องจาก
ความกังวลตลาดน่าจะลดลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐฯ
ปรับขึ นมา และ คาด Fed จะคงอัตราดอกเบี ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี  และ
ความไม่แน่นอนเรื) องสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน คลี)คลายลง
 ให้ นํา หนักตราสารหนี ภ าครั ฐต่างประเทศ “ตํ)ากว่าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
และหุ้นกู้เอกชนต่างประเทศให้ นํ าหนัก “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้ นํ า หนั ก การลงทุ น ในตราสารหนี ภ าครั ฐ ไทย “ตํ) า กว่ า เกณฑ์ อ้ างอิ ง
เล็กน้ อย”
 ตราสารหนี เอกชนไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” จากการคงดอกเบี ยนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพคล่องในประเทศทีย) งั สูง
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 คาดว่ า Fed จะคงอัตราดอกเบี ย ในการประชุม เดื อ นพฤษภาคมนี  ให้
นํ าหนักการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งประเทศ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 อสังหาริ มทรัพย์ไทย ให้ นํ าหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื)องจาก
เงินปั นผลอยู่ในระดับน่าสนใจ และดอกเบี ยไทยอยู่ในระดับตํ)า

ให้ นําหนั กการลงทุนในสิ นค้ าโภคภัณฑ์ “สู ง กว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็ก น้ อย”
เนื)องจากการควบคุมปริ มาณ Supply ของการผลิตนํ ามันทําได้ ดี และความไม่
แน่นอนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศผู้ผลิตนํ ามัน
 สถานการณ์ ความตึงเครี ยดในตะวันออกกลางที)มีโอกาสเร่ งตัวขึน และ
ตลาดยังรอผลการประชุม OPEC กลางปี ให้ นํา หนักการลงทุนในนํ ามัน
“สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่าสอดคล้ องกับที) Bond Yield ปรับตัวขึ นให้
นํ าหนักการลงทุนในทองคํา “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
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แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือนพฤษภาคม 2561
ประเภทสินทรั พย์
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แบบจําลองการลงทุน เดือน พฤษภาคม 2561 ตามระดับความเสียง

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบื องต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี)ยงของผู้ลงทุน ทัง นี  ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้
ลงทุนควรพิจารณปัปั 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 / ตราสารหนีไ ทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1-33 yr และ 3-7 yr) Thai BMA Corp Bond (13 yr และ 3-7 yr) / ตราสารหนีต ่างประเทศ 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 TRI, CN MSCI China TRI, JP NIKKEI225
NIKKEI22 TRI, MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนเมษายน 2561

เศรษฐกิจโลก : IMF คงคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2561 และ 2562
 IMF คาดว่า เศรษฐกิจโลกปี 2561 และ 2562 จะขยายตัว 3.9% (yoy)
ได้ มีการปรับเพิ)มคาดการณ์ เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ ว เนื)องจากคาด
ว่าจะมี ก ารเติบ โตสูงกว่าระดับ ศักยภาพ จากปั จจัยสนับสนุน คือ การ
ดําเนินนโยบายการเงินและการคลังผ่อนคลาย ในขณะที)กลุ่มประเทศ
ตลาดเกิ ดใหม่ โดยเฉพาะประเทศผู้ส่ง ออกสินค้ าโภคภัณ ฑ์ จะมี ก าร
เติบโตทางเศรษฐกิจที)ดีขึ น
 IMF ระบุค วามเสี) ย งที) จ ะมี ผ ลต่อ การเศรษฐกิ จ และโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจ ได้ แก่
1.
2.

3.

4.

แรงส่งต่อของการเติบโตตามวัฎจักรมี แนวโน้ ม ชะลอลงในระยะ
ต่อไป หลังจากที)การกระตุ้นจากนโยบายการคลังและการเงินลดลง
มาตรการกีดกันทางการค้ าและการลงทุน จะมีผลต่อราคาสิ
ร
นค้ าที)
แพงขึ น จํ า กั ด การขยายตัว ของประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ความเสี)ยงจากหนี ที)เพิ)มขึ น ซึง) หนี ของภาครัฐและเอกชนในปี 2560
รวมกันสูง สุดถึ ง 164 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ เพิ) ม ขึน จากปี 2550 ถึ ง
40% อาจจะสร้ างความเปราะบางต่อภาวะการเงินที)จะตึงตัวขึ นใน
อนาคต
ปั ญหาการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์
ประมาณการเศรษฐกิจโลกโดย IMF

ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรั ฐในช่วงเวลา 10 ปี ซึ)งเป็ นตัว เลขใกล้ เคียงกับ ที)
ประเมินไว้ ในระหว่างการพิจารณาจากสภา และจะมีผลให้ งบประมาณ
ขาดดุลเพิ)มขึ นจาก 6.7 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี งบประมาณ 2560
(สิ น สุด เดื อ น กั น ยายน 2560) เป็ น 1.5 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ใน
ปี งบประมาณ 2571 และทําให้ หนี สาธารณะต่อ GDP (Debt held by
public to GDP) เพิ)มขึ นจากปลายปี 2560 ที) 76.5% เป็ น 96.2% ในปี
2571
 อัตราเงินเฟ้อทัว) ไปและอัตราเงินเฟ้อพื นฐาน เดือน มีนาคม 2561 เพิ)มขึ น
2.4% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลําดับ ส่วนหนึ)งเป็ นผลจากฐานตํ)า
จากการลดราคาแพ็คเกจโทรศัพท์ ในเดือนเดียวกันของปี ก่ อน แต่หาก
พิจารณาการเปลี)ยนแปลงจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อทัว) ไปลดลง -0.1%
(mom) แต่อัอตั ราเงินเฟ้อพื นฐาน เพิ)มขึ น 0.2% (mom)
เศรษฐกิจยูโรโซน : ดัชนีความเชือมันและสินเชือทีเป็ นปั จจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจในช่ วงทีผ่านมาชะลอตัวลง
 ดัชนี ความเชื) อมั)นทางเศรรษฐกิ จส่งสัญญาณชะลอลง โดย ดัชนี ความ
เชื)อมัน) ทางเศรษฐกิจ เดือน มีนาคม 2561 ลดลง -1.6 จุด เป็ น 112.6 จุด
ลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที) 3 แต่ดชั นี ความเชื)อมัน) ผู้บริ โภค (Consumer
Confidence) เดื อ น เมษายน 2561 เพิ) ม ขึ น +0.3 จุด เป็ น 0.4 จุ ด
หลังจากที)ลดลงในเดือน กุมภาพั
มภาพันธ์ 2561 สู่ระดับสูงสุดในรอบเกื อบ 17
ปี ความเชื)อมัน) ผู้บริ โภคที)กลับมาเพิ)มขึ นจะสนับสนุนให้ การบริ โภคฟื น ตัว
ขึน ในระยะข้ า งหน้ า หลังจากที)ชะลอลงค่อนข้ างมากในช่วงต้ นปี จาก
ความกังวลในเรื) องความไม่แน่นอนในการจัดตังรั ฐบาลของเยอรมนี และ
ความเสี)ยงจากนโยบายการค้ าของสหรัฐฯ
 ยอดปล่อยสินเชี)อเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชะลอตัวลงเล็กน้ อย โดยยอด
ปล่อยสินเชื)อภาคธุรกิจ (Corporates)
Corporates) ชะลอตัวลงเป็ น 3.1% (yoy) จาก
3.4% (yoy) ในเดื อ นก่ อ น ส่ ว นยอดปล่ อ ยสิ น เชื) อ ภาคครั ว เรื อ น
(Households) ชะลอตัวลงเป็ น 2.88% (yoy) จาก 2.9% (yoy) ในเดือน
ก่อน

ที)มา : IMF World Economic Outlook เดือนเมษายน 2561

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : สหรั ฐฯ ประกาศสินค้ าในกลุ่ มเทคโนโลยี ท ีจะเก็บ
ภาษีนําเข้ าจากจีน แต่ ยังไม่ มีผลบังคับใช้ ส่ วนอัตราเงินเฟ้อปรั บตัวขึน
 สหรั ฐฯ ประกาศรายชื)อสินค้ าที)จะเก็ บภาษี นําเข้ าจากจี นมูลค่า 5 หมื) น
ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ที) อัตราภาษี 25% ตามการตรวจสอบการละเมิ ด
ทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญา โดยรายการสินค้ า ที)ป ระกาศส่ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ม
สิน ค้ า เทคโนโลยี ขัน สูง จํ า นวน 1,300 รายการ ได้ แ ก่ กลุ่ม สิ น ค้ า ที)
เกี) ย วกั บ เครื) อ งบิ น เครื) อ งมื อ การแพทย์ เครื) อ งใช้ ไฟฟ้ า เครื) อ งจัก ร
ดาวเทียมเพื)อการสื)อสาร และชิ นส่วนรถยนต์ ซึง) หลังจากนี  60 วัน รัฐบาล
สหรัฐฯ จะเปิ ดรับฟั งความเห็นจากสาธารณะก่อนที)จะมีผลบังคับใช้
 สํานักงบประมาณประจํารัฐสภาของสหรั ฐฯ (Congressional
Congressional Budget
Office: CBO) ประเมินว่ากฏหมายปฏิรูปภาษี และงบประมาณที)ผ่าน
สภาไปจะทําให้ งบประมาณขาดดุลเพิ)ม ขึน จากประมาณการเดิม 1.6
2 พฤษภาคม 2561

 อัตราเงินเฟ้อเดือน มี นาคม 2561 ปรั บตัวขึ น โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ
ทัว) ไปที)เพิ)มขึ นเป็ น 1.4% (yoy) เป็ นผลจากฐานตํ)าปี ก่อนจากผลกระทบ
วันหยุดเทศกาล Easter ทําให้ ราคาสิ
าคา นค้ าที)เกี) ยวเนื)องกับการท่องเที)ยว
ปรับตัวขึ น ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื นฐานไม่รวมความผันผวนของอาหารและ
พลังงาน ทรงตัวต่อเนื)องเป็ นเดือนสาม
นสา ที) 1.0% (yoy)
เศรษฐกิ จ ญี ปุ่ น : ธนาคารกลางญี ปุ่ นคงอั ต ราดอกเบี นนโยบายไม่
เปลียนแปลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํา
 ธนาคารกลางญี)ปนุ่ (BoJ) มีมติ 8-11 ให้ คงนโยบายการเงิน ดังนี  คงอัตรา
ดอกเบี ย ระยะสัน ไว้ 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
Yield Curve Control) ไว้ ที) “ประมาณ” 0%
และคงอัตราเข้ าซื อสินทรัพย์ที) 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BoJ ประเมินเศรษฐกิจในช่วงที)ผ่านมาไม่แตกต่างจากการประชุมครั ง
ก่อนมากนัก แต่ได้ ปรั บเพิ)มการประเมินเศรษฐกิจภายนอกเป็ น “ยังคง
ขยายตัวอย่างเแข็งแกร่ ง” จาก “ยัยังคงขยายตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป”
ยไป
แต่ได้ ปรับลดประเมินการลงทุนที)อยู่อาศัยลงเป็ น “ค่อนข้ างอ่อนแอ” จาก
”ค่อนข้ างทรงตัว”
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 อัตราเงินเฟ้อ ไม่รวมอาหารสด (Core CPI) เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวในอัตราที)ชะลอตัวลงมาที) 0.9% (yoy) ตํ)ากว่าเป้าหมายของ
ธนาคารกลางที) 2.0% (yoy)
 คะแนนนิยมของนายกรั ฐมนตรี Shinzo Abe ลดลงแรงนับตังแต่
 เดือน
มีนาคม 2561 มาที)ระดับ 36% จากเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ที)ระดับ 49%
จากการบริ หารราชการที)ไม่โปร่ งใส ก่อนหน้ านี คะแนนนิยมลดลงตํ)าสุด
ในเดือน กรกฎาคม 2560 ที) 34% จากข่าวการซื อขายที)ดิน หากคะแนน
นิยมลดลงตํ)ากว่า 30% จะทําให้ มีความเป็ นไปได้ ที)นายกฯ จะลาออก
มากขึ น
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิขยายตัวได้ ดีต่อเนือง และประธานาธิบดีมีท่าที
ประนีประนอมต่ อปั ญหาด้ านการค้ ากับสหรั ฐฯ
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 6.8% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
หน้ า จากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที) ข ยายตัว ดี ใ นช่ ว งเดื อ น มกราคมกุมภาพันธ์ 2561 ทังภาคการส่

งออกสินค้ า ภาคการผลิต และการบริ โภค
 ธนาคารกลางจี น (PBoC) ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสํา รองขัน ตํ) า
(Researve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% เป็ น 16% สําหรั บ
ธนาคารพาณิ ชย์ ขนาดใหญ่ และ 14% สําหรั บธนาคารพาณิ ชย์ ขนาด
กลางและเล็ก โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที) 25 เมษายน 2561 โดยการปรับลด
อัตราส่วนเงินสํารอง จะส่งผลให้ ภาคธนาคารมีสภาพคล่องเพิ)มขึ น 1.3
ล้ านล้ านหยวน ซึง) PBoC ได้ กําหนดให้ สถาบันการเงินนําสภาพคล่องที)
เพิ)มขึ นไปชําระคืนเงินกู้จากโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MFL) ประมาณ 9
แสนล้ านหยวน และส่วนที) เหลื ออี ก 4 แสนล้ านหยวนให้ นําไปปล่อยกู้
ให้ กบั ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
 ประธานาธิ บ ดี สี จิ น ผิ ง มี ท่า ที ที)ป ระนี ป ระนอมกับ สหรั ฐ ฯ และได้ ยํ า
ความสําคัญในการเปิ ดประเทศมากขึ น โดยกล่าวในงานประจําปี Boao
Forum for Asia ว่าจีนจะเร่ งเปิ ดเสรี ในตลาดการเงินมากขึ นในปี นี และจะ
เปิ ดเสรี ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบริ ษัทต่างชาติที)เข้ ามาเปิ ดโรงงานจะ
สามารถถื อครองธุรกิจของตนได้ 100% จากที)ก่อนหน้ านี จะต้ องร่ วมทุน
กับจีน ทําให้ ความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนผ่อนคลาย
ลง
 รัฐบาลจีนประกาศขยายวงเงินให้ นกั ลงทุนจีน สามารถนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ เพิ)มขึน เป็ นจํ านวนรวมเงิน 2 หมื)) นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ
การประกาศเพิ)มโควต้ าการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวนับเป็ นการผ่อน
คลายมาตรการเงิ นทุนไหลออกเป็ นครั ง แรกนับ ตัง แต่เ ดื อ น สิง หาคม
2558 สะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการในการเปิ ดเสรี ตลาดการเงินมากขึ น
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนไหล น่ามีผลให้ ค่าเงินหยวนอ่อน
ค่าได้ ในช่วงนี 
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ
 กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเดือน มี นาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื) อง จากแรง
ขับ เคลื) อ นอุป สงค์ จ ากต่า งประเทศ ได้ แ ก่ การส่ง ออกสิ นค้ า และการ
ท่องเที)ยว ในขณะที)อุปสงค์ในประเทศยังแข็งแกร่ งไม่เพียงพอ โดยการ
บริ โภคภาคเอกชนขยายตัวได้ ตอ่ เนื)องจากการใช้ จ่ายในหมวดภาคบริ การ
แต่การลงทุนกลับมาหดตัวอีกครัง
2 พฤษภาคม 2561

 มูลค่าส่งออกเดือน มีนาคม 2561 ชะลอลงเป็ น 6.3% (yoy) จาก 7.7%
(yoy) เดือ นก่ อน ขณะที)มูลค่า นํ าเข้ าชะลอลงเป็ น 6.7% (yoy) จาก
21.8% (yoy) เดือนก่อน ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเกินดุล 3,015 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ โดยการส่งออกขยายตัวดีในหมวดสินค้ าอุตสาหกรรม
 จํ า นวนนัก ท่ อ งเที) ย วต่า งชาติ ที) เ ดิ นทางเข้ า มายัง ประเทศไทย เดื อ น
มี น าคม 2561 อยู่ที) ร ะดับ 35 ล้ า นคน เพิ) ม ขึ น 16.3% (yoy) โดย
นักท่องเที)ยวที)มีจํานวนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้ แก่ จีน มาเลเซีย รั สเซีย
ญี)ปนุ่ และ เกาหลี
 ในไตรมาส 1 ปี 2561 มี จํานวนนักท่องเที)ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามายัง
ประเทศไทยทังสิ
 น 10.6 ล้ านคน เพิ)มขึ น 15.4% (yoy) สร้ างรายได้ จาก
การท่ อ งเที) ย ว 5.7 แสนล้ า นบาท หรื อ เพิ) ม ขึ น 19.0% (yoy) ซึ) ง
นักท่องเที)ยวที)เดินทางเข้ ามายังประเทศไทยเป็ นส่วนหนึ)งที)ทําให้ ดลุ บัญชี
เดินสะพัดยังคงเกินดุล และเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจอีกด้ านหนึง)
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คงประมาณการ GDP ปี 2561 ไว้ ที)
4.2% (yoy) โดยปรับเพิ)มคาดการณ์ มูลค่าการส่งออกสินค้ าและจํานวน
นักท่องเที)ยว แต่ปรับลดการบริ โภคและการลงทุนภาครัฐ
 ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มี มติรั บวิ นิจฉัย พระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ
(พ.ร.ป.) ว่าด้ วยการได้ มาซึง) ส.ส. ว่าขัดแย้ งต่อรัฐธรรมนูญหรื อไม่ใน 2
ประเด็น คือ คือ
1) การตัดสิทธิการดํารงตําแหน่งข้ าราชการการเมืองของบุคคลที)ไม่ได้
ไปใช้ สทิ ธิเลือกตัง
2) การอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พิการในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง
หากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ น ว่ า พ.ร.ป. การเลื อ กตั ง ส.ส. ขั ด ต่ อ
รัฐธรรมนูญ สนช. จะต้ องนํา พ.ร.ป. การเลือกตัง ส.ส. กลับมาแก้ ไขหรื อ
เริ) มกระบวนการร่ างใหม่ ซึง) จะส่งผลให้ การเลือกตังถู
 กเลื)อนออกไปจาก
กําหนดการเดิมใน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ วันที) 1-2 พฤษภาคม 2561 คาดว่ า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี ยนโยบายไว้ ที) 1.50-1.75% ต่อปี และ
ลดขนาดงบดุลโดยหยุดซื อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี ที)มีสินเชื)อที)
อยู่อ าศัยคํ า ประกันที)หมดอายุลงรวม 3 หมื) นล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต่อ
เดือน ตามที)ประกาศไว้
 ประเด็นการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ และจี น มีกําหนดที)จะเปิ ดเผยมาตรการ
จํ ากัดการเข้ า มาลงทุนของจี นและรายการสินค้ าจากจี นมูลค่า 5 หมื) น
ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึ)งจะถูกเพิ)มภาษี นําเข้ าหลังจากรั บฟั งความเห็น
จากประชาชน
 การตัด สิ น ใจของสหรั ฐ ฯ ที) จ ะตัดสิ น ใจจะถอนตัว ออกจากข้ อ ตกลง
นิวเคลียร์ ของอิหร่ านหรื อไม่ ซึง) หากสหรัฐฯ ตัดสินใจอยู่ในข้ อตกลงต่อ จะ
มีผลต่อราคานํ ามัน
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที) 16 พฤษภาคม 2561 คาดว่ า กนง. จะคงอัตราดอกเบี ย
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นโยบายไว้ ที)ระดับ 1.50% ต่อปี เนื)องจากเป็ นระดับที)ผ่อนคลาย เอื อต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนเมษายนเป็
เมษายนเป็ นเดือนที)ตลาดหุ้นไทยปรั บตัวลดลงในช่วงแรก ก่ อนที)ปรั บ
ขึ นมาปิ ดที) 1,778.02 หรื อเพิ)มขึ น 0.10% (1.76 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญดังนี 
 ซาอุดิ อาราเบี ย ส่งสัญญาณพยุงราคานํ า มัน เพื) อสนับสนุน Valuation
ของ Saudi Aramco ที)เตรี ยม IPO ในปี หน้ า

 Sector ที)มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดพลังงาน หมวดพาณิชย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื)อสาร หมวดการแพทย์ และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ที)มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมวดธุ ร กิ จ
การเกษตร หมวดธนาคารพาณิ
คารพาณิชย์ หมวดอาหารและเครื) องดื)ม หมวดสื)อ
และสิง) พิมพ์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

 ไทยไม่ติดอยู่ในรายชื)อประเทศเฝ้าระวังการแทรกแซงค่าเงินของสหรัฐฯ
จากประเด็นดังกล่าว คาดว่าจะทําให้ ธปท. มีอิสระในการแทรกแซงใน
ตลาดเงินตรามากขึ น
 Alibaba เตรี ยมเข้ ามาลงทุนโครงการ Smart Digital Hub ในพื น ที)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 ยอดขอรับส่งเสริ มการลงทุนในช่วงไตรมาส 1/2561 มีมลู ค่าสูงถึง 2 แสน
ล้ านบาท เพิ)มขึ นจากปี ก่อนถึง 1 แสนล้ านบาท
 ยอดนักท่องเที)ยวต่างชาติประจําเดือนมีนาคม ขยายตัวแข็งแกร่ งต่อเนื)อง
ที) 16.3%
 กบง. มี มติปรั บสูตรราคานํ า มันหน้ าโรงกลัน) ใหม่ เพื) อลดผลกระทบต่อ
ผู้บริ โภค
 คสช. ออกมาตรการช่วยเหลืลือผู้ประกอบการทีวีดจิ ิตอล
 หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ปรั บตัว Outperform มากสุด จากการเป็ น
กลุม่ Defensive ในช่วงตลาดผันผวน ในขณะที)ห้ นุ กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ปรับตัว Underperform มากสุด ภายหลังจากที)นกั วิเคราะห์ต่างทยอย
ปรับลดประมาณการกําไรปี นี ลง

As of 27 เมษายน 2561

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,740
740 – 1,830 จุด สําหรับปั จจัยที)ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี 
1) การประกาศผลประกอบการของบริ ษั ทจดทะเบี ย น ประจํ า ไตรมาส
1/2561 ซึง) อาจส่งผลมายังการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
EPS ของ SET Index ประจําปี 2561 และ 2562 ถูกปรับลงเล็กน้ อยสู่
ระดับ 109.8 บาท และ 120.9 บาทตามลําดับ จากการปรับลงของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์เป็ นสําคัญ ส่งผลให้ Valuation ของตลาดหุ้นไทยแพงขึ น
2) การปรับตัวขึ นมาทําจุดสูงสุดใหม่ของ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่
ที)ประมาณ 3% เป็ นครัง แรกในรอบ 4 ปี ซึง) ประเมินว่าเป็ นปั จจัยลบในแง่
ของ Fund Flow ซึง) คาดว่าคงจะยังไม่ไหลเข้ ามาในช่วงนี 
3) ราคานํ า มันดิบเริ) มอยู่สูงในเชิงของพื นฐาน สะท้ อนจากจํ านวนแท่นขุด
เจาะในสหรัฐฯ ที)มีการใช้ งานสูงสุดในรอบ 3 ปี และมีความเสี)ยงต่อการ
ปรั บฐานในระยะสัน จากการปิ ดสถานะของนักลงทุน Hedge Funds
และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งผลกดดันต่อกลุม่ พลังงาน และ
SET Index

As of 27 เมษายน 2561

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนเมษายน 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวเพิ)มขึ น 1.39% ในขณะที) SET50
Index ปรับตัวเพิ)มขึ น 3.74%

4) เงินบาทกํ าลังเข้ าสู่ช่วงเวลาของการอ่อนค่ามากที)สดุ ในรอบปี จากการ
ส่งกลับเงินปั นผลของนักลงทุนต่างชาติ จึงอาจเป็ นผลดีต่อหุ้นในกลุ่ม
ส่งออกและการท่องเที)ยว
5) การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที) 1-2 พฤษภาคมนี  คาดว่า Fed
จะมีมติคงอัตราดอกเบี ยที) 1.50-1.75
75%
6) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที) 16 พฤษภาคม นี  คาด
ว่า กนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี ยที) 1.5% ต่อไป
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral
Neutral)
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แนวโน้ มตราสารหนีในเดือนพฤษภาคม 2561

ตลาดตราสารหนีไทย
Date
29 ธ.ค. 60
30 มี.ค. 61
26 เม.ย. 61
Change (bps) MOM
Change (bps) YTD

1M
1.15
1.10
1.12
+02
-03

3M
1.19
1.15
1.21
+06
+02

6M
1.37
1.22
1.35
+13
-02

1
1.42
1.33
1.41
+08
-01

2
1.47
1.34
1.49
+15
+02

3
1.61
1.59
1.66
+07
+05

4
1.70
1.65
1.78
+13
+08

5
1.85
1.83
1.96
+13
+11

7
2.11
2.16
2.26
+10
+15

10
2.54
2.56
2.61
+05
+07

15
2.87
3.06
3.07
+01
+20

20 2-10 spread
2.96 107 bps
3.19 122 bps
3.20 112 bps
+01
+24

ตราสารหนีภาครั ฐ (Slightly Underweight) เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลยังคงมี แนวโน้ มมี ความชันลดลงจากการที)พันธบัตรตัวสันและกลาง

ปรับเพิ)มขึ นมากกว่าพันธบัตรตัวยาว (Bear Flattening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ (+)
1.

ความกังวลต่อนโยบายการกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐ ความตึงเครี ยด
ในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลีที)ลดลง ทําให้ มีความต้ องการ
สินทรัพย์ที)ปลอดภัยลดลง (-)

2.

การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื น ตัวของเงินเฟ้อสนับสนุน
ให้ Fed สามารถปรับขึ นดอกเบี ยต่อเนื)องไปได้ โดย Fed Fund Future
เดือน มิถุนายน ปรั บสูงขึน กว่า 90% และ พันธบัตรสหรั ฐอายุ 10 ปี
ปรับสูงขึ นเหนือระดับ 3.00 % (-)

3.

Fund Flows นักลงทุนต่างชาติเริ) มไหลออกหลังจากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐกลับมาแข็งค่า (-)

ปั จจัยภายในประเทศ
1.

สภาพคล่อ งในประเทศที) ล้นระบบและแนวโน้ ม ที) ธปท. จะคงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายตลอดปี 2561 (+)

ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Neutral)
อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รเดื อ นเมษายน เพิ) ม ขึ น ตลอดทัง เส้ น ใน
ลักษณะ Bear Flattening (ผลตอบแทนพันธบัตรตัวสันปรั
 บเพิ)มมากกว่าตัว
ยาว) โดยพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับเพิ)มขึ นมากสุดถึง 15 bps ขณะที)พนั ธบัตร
10 ปี ขึ นไปเพิ)มขึ นเพียง 1-5 bps จากปั จจัยลบดังต่อไปนี 








ความเชื)อมัน) ต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ นจากการประกาศตัวเลข
ยอดขายบ้ านใหม่และดัชนี ความเชื) อมั)นที)แข็งแกร่ ง ส่งผลให้ เงินบาท
อ่อนค่าอย่างรวดเร็ วเป็ น 31.63 จาก 31.17 บาทต่อดอลลาร์ ในเดือน
มีนาคม สอดคล้ องกับเงินทุนต่างชาติที)ไหลออกสุทธิจากตลาดตราสาร
หนี ระยะสันกว่
 า 1ปี ตังแต่
 ต้น เดือนเมษายน มากกว่า 30,000 ล้ านบาท
การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื น ตัวของเงินเฟ้อสนับสนุน
ให้ Fed สามารถปรับขึ นดอกเบี ยต่อเนื)องได้ โดยผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับสูงขึ นเหนือระดับ 3.00 % เป็ นครัง แรกตังแต่
 ปี
2557 จาก 2.74% ในเดือน มีนาคม ที)ผ่านมา ส่งผลให้ นกั ลงทุนชะลอ
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
มติ ก ารประชุม กนง. เดื อ น มี น าคม ไม่ เ ป็ นเอกฉั น ท์ (6-1) โดยมี
กรรมการ 1 ท่าน เห็นควรให้ ขึ นดอกเบี ย ทําให้ มีแรงขายตราสารหนี ไทย
เพื)อลดความเสี)ยงออกมา
ธปท. ประกาศเพิ) ม ปริ ม าณพันธบัต รระยะสัน ในการประมู ล เดื อ น
พฤษภาคม นี  อี ก 20,000 ล้ านบาท ต่อเดือน ส่งให้ Yield พันธบัตร
ระยะสันปรั
 บเพิ)มขึ นอย่างรวดเร็ ว

จากที)อัตราผลตอบแทนพันธบัตร(Government bond) ปรับตัวสูงขึน อย่าง
รวดเร็ วใน เดือน เมษายน ประกอบกับความต้ องการหุ้นกู้ที)เริ) มลดลงตังแต่
 ช่วง
เดือนมีนาคมที)ผ่านมาทําให้ Corporate Spread ที)ทรงตัวในระดับตํ)าเป็ น
เวลานานเริ) มขยับตัวสูงขึ น
จากปั จจจัยดังกล่าว คาดการณ์ Credit Spread ในเดือนพฤษภาคม จะปรับ
เพิ)มขึน เพื) อจูงใจนักลงทุน ประกอบกับสภาพคล่องในประเทศที)ยังล้ นระบบ
ทําให้ มีความต้ องการลงทุนหุ้นกู้เอกชนยังมี ต่อไป เพื) อทดแทนการลงทุนใน
พันธบัตรที)มีอตั ราผลตอบแทนตํ)ากว่าโดยเปรี ยบเทียบ

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
 เดือนเมษายนดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เ พื)อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ)มขึ น 1.41% นําโดยกลุ่มค้ าปลีก และ
กลุม่ ออฟฟิ ศ ซึง) มีแนวโน้ มของผลการดําเนินงานที)ดี และยังคงจ่ายปั นผล
อยู่ในระดับสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนพฤษภาคม
ปั จจัยบวก
 เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม เติ บ โตที) ดี ขึ น ต่ อ เนื) อ ง โดย กนง. ปรั บ เพิ) ม
คาดการณ์ GDP จาก +3.9% เป็ น +4.1% ทําให้ ความสามารถในการ
สร้ างรายได้ ข องสิ นทรั พ ย์ ที) ก องทุน ฯไปลงทุน เพิ) ม ขึ น และช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
 สภาพคล่อ งในประเทศอยู่ใ นระดับ สูง โดยคาดว่ า ธปท. ยัง คงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายที) 1.50% ในการประชุมวันที) 16 พฤษภาคม นี 
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ปั จจัยลบ

ปานกลาง Fed น่าจะไม่ได้ รีบร้ อนขึ นดอกเบี ย ขณะที)ธนาคารกลางขนาด
ใหญ่ เช่น BOJ และ ECB ยังคงนโยบายอัตราดอกเบี ยระดับตํ)า

 การส่งสัญญาณเกี) ยวกับการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed (Dot plot)
สําหรั บปี 2561 ที)สงู กว่าที)ตลาดคาดหรื อเงินเฟ้อที)ปรับเพิ)มขึน กว่าคาด
อาจะทําให้ อตั ราดอกเบี ยพันธบัตรของไทยปรับตัวสูงขึ นและ Yield Gap
แคบลง อาจทําให้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์น่าสนใจลดลง
 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เ ป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผนั ผวน
เช่นเดียวกัน
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานในเดือนพฤษภาคม แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนเมษายน


ภาวะตลาด REIT โดยรวมทรงตัวในเดือนเมษายนท่ามกลางความผัน
ผวนในตลาดการเงิ น หลัง จากที) ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ
ปรับตัวเพิ)มขึ น โดย yield 10 ปี สหรัฐปรับตัวขึ นมายืน 3.0 ท่ามกลาง
ความคาดการ์ ณที)ว่า Fed มีโอกาสเร่ งการขึ นดอกเบี ยให้ เร็ วขึ นหลังจาก
ที) FOMC meeting minute บ่งชี เศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวแข็งแกร่ ง
ทังนี
 ต ลาดจับตาประชุม Fed เดือนพฤษภาคมและ เดือนมิถุนายน มี
โอกาสที) Fed จะขึ นดอกเบี ยครัง ถัดไปในเดือนมิถนุ ายน



ดัชนี Dow Jones Global Select REIT ปรับตัวลงเล็กน้ อย 0.90% ใน
เดือนเมษายน ขณะที)ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังไม่นิ)ง นอกจากนี  REIT เอเชีย
ปรับตัวลงเล็กน้ อย 0.70% ด้ วยข้ อมูลเศรษฐกิจเอเชียผสมผสาน ขณะที)
REIT ยุโรป ปรับตัวขึ นเป็ นเดือนที) 2 ติดต่อกัน โดยปรับตัวขึ นมา 1.4%



ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังเป็ นที)จบั ตาว่าจะดําเนินนโยบายการเงิน
ในทิศทางใด โดยตลาดคาดว่า ECB จะยังทรงดอกเบี ยออกไปสักพัก
และคงวงเงินเข้ าซื อพันธบัตรต่อไปจนถึงสิ น กันยายน ปี 2561



ยอดขายบ้ า นใหม่ใ นสหรั ฐ ปรั บ ตัวขึน ในเดื อ นมี นาคมที) ผ่า นมา โดย
ปรับตัวขึ น 4% mom มากกว่าที)ตลาดคาด ทว่าตัวเลขยอดขอเงินกู้ซื อ
บ้ านสหรัฐฯ ยังชะลอตัวใน เดือน เมษายน



GDP จี นเติบโต 1.4% qoq ในไตรมาส 1 ที)ผ่านมาเป็ นระดับตํ)าสุด
นับตังแต่
 มีการขยายตัวต่อเนื)องในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยทางการจีนมี
เป้าหมายเศรษฐกิจขยายตัว 6.5%

ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนเมษายน
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนเมษายน ปรับตัว
เพิ)มขึน 1.9% ตลาดปรั บตัวเพิ)ม ขึน ก่ อนในช่วงต้ นเดือนจากการคลาย
ความกังวลเรื) อง Trade War และมีการปรับลดลงรุ นแรงในช่วงครึ) งหลัง
ของเดือน เนื)องจากอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที)
ปรับตัวเพิ)มขึ นอย่างรวดเร็ วและขึ นไปทะลุระดับ 3% เล็กน้ อย เป็ นครั ง
แรกนับตังแต่
 ดือน มกราคม 2557 ส่งผลทําให้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ มี
การดีดตัวสูงขึ นเช่นเดียวกัน เนื)องจากนักลงทุนคาดว่า Fed จะปรับขึ น
อัตราดอกเบี ย เร็ วกว่าที)คาดไว้ จากการเปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที)
ดีกว่าคาด ราคานํ า มันที)ปรั บตัวอยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี ซึง) บ่งชี ถึง
เงินเฟ้อที)พ่งุ ขึ น

แนวโน้ มตลาด REIT เดือนพฤษภาคม
 แนะนํานําหนักการลงทุนกับตลาด (Neutral) โดยติดตามการประชุม
ธนาคารกลาง Fed BOJ และ ECB และการเคลื)อนไหวของผลตอบแทน
พันธบัตร

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํามัน
ภาวะตลาดนํามันเดือนเมษายน
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤษภาคม



ราคานํ ามันดิบเดือนเมษายนปรับตัวขึ นท่ามกลางสถานการณ์ ความตึง
เครี ยดในตะวันออกกลางรวมถึงความตึงเครี ยดในซีเรี ย นอกจากนี ความ
ร่ วมมือลดกําลังการผลิตนํ ามันของกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ยังอยู่
ในระดับสูง โดยราคานํ า มันดิบ WIT ปรั บตัวขึน มาอยู่ที)ระดับ 68.05
ดอลล่าร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล ในวันที) 25 เมษายน



สถานะ Net Long ในตลาด NYMEX ทําระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี

 แนะนํ า นํ าหนั ก การลงทุ น เท่ าตลาด (Neutral)
สํ า หรั บ ทั ง
Developed Market และ Emerging Market เนื)องจากตลาดหุ้นทังสอง

แห่งได้ มีการปรับฐานลงมาสักระยะแล้ ว ความกังวลในเรื) อง Trade War
ได้ ถกู Priced In ไปในราคาดัชนีแล้ ว ขณะที)อตั ราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับ
2 พฤษภาคม 2561
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นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และนาย เอมมานูเอล มา
ครอง ประธานาธิบดีของฝรั)งเศส ได้ หารื อเกี)ยวกับมาตรการที)เข้ มแข็งขึ น
ในการควบคุม อิ หร่ า น ซึ)ง ทรั ม ป์ ยัง ไม่ แ สดงท่า ที ตอบรั บ กับ ข้ อ ตกลง
นิวเคลียร์ อิหร่ าน

ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี

อุปสงค์นํ ามันในเอเชียมีแนวโน้ มเพิ)มสูงขึ นโดยนักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะ
นําเข้ านํ ามันดิบมากกว่า 9 ล้ านบาร์ เรลในเดือนเมษายน

แนวโน้ มตลาดนํามันเดือนพฤษภาคม
 แนะนํานําหนักมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight) ตลาด
ยังรอประชุม OPEC เดือนมิถุนายนที)ตลาดคาดว่า OPEC จะยังคงลด
กําลังการผลิตต่อไป รวมทังติ
 ดตามสถานการณ์ อิหร่ านกับสหรัฐว่าจะยุติ
ข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ านหรื อไม่ หากมี การยกเลิกจริ งคาดว่าจะทําให้
supply ในระบบลดลงเป็ นบวกต่อโมเมนตัมราคานํ ามัน
 ปั จจัยสําคัญอื) นๆ 1) ความตึงตัวในตะวันออกกลาง ล่าสุดกบฎเยเมน
เปิ ดฉากยิ ง ขี ป นาวุธ โจมตี ซ าอุดิอ าราเบี ย 2) สหรั ฐฯอาจถอนตัว จาก
ข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ าน 3) IEA ระบุปริ มาณนํ ามันดิบคงคลังทัว) โลกมี
แนวโน้ มลดลงตํ)ากว่าระดับ 5 ปี ใน 1-2 เดือนข้ างหน้ า 4 ) Shale oil
สหรัฐฯ มีแนวโน้ มปรับตัวขึ นต่อเนื)อง

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนเมษายน


ราคาทองคํา Spot Gold เคลื)อนไหวกรอบจํ า กัดในเดือ นเมษายน
ระหว่าง 1,315-1,366 เหรี ยญต่อออนซ์ ด้ วยปั จจัยที)ผสมผสานจากที)
ตลาดทองคําตอบรับปั จจัยหนุนจากที) SPDR Gold Trust ถื อทองคํา
เพิ)มในเดือนเมษายน ทว่านักลงทุนทองคําถอนเงินออกจากสินทรั พย์
ปลอดภัยหลังจากที) Bond Yield สหรัฐปรับตัวขึ น และ Fed เร่ งการขึ น
ดอกเบี ย กดดันราคาทองคํานอกจากนี  ประธานาธิ บดีเกาหลีเหนื อยุติ
การทดสอบขีปนาวุธคลายความกังวลส่งผลให้ นกั ลงทุนระยะสันขายทํ

า
กําไรสินทรัพย์ปลอดภัย



ดอลลาร์ สหรัฐฯกลับมาแข็งค่าสอดคล้ องกับที) Bond Yield ปรับตัวขึ น
และธนาคารกลางสหรั ฐ ฯเปิ ดเผยรายงานการประชุ ม โดยระบุ ว่ า
คณะกรรมการมองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้ มแข็งแกร่ ง
และเชื)อว่าเงินเฟ้อจะเข้ าสู่เป้าหมายระดับ 2.0% บ่งชี ว่าการปรับขึน
ดอกเบี ยเป็ นเรื) องที)เหมาะสม ทังนี
 ความเสี)ยงเรื) องการค้ าสหรัฐฯและจีน
คลายตัวลง

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม
 แนะนํานําหนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) โดยมองกรอบราคา
ทองคําที)ราคา Median ในรอบ 5 ปี ที) 1,290 เหรี ยญต่อออนซ์ จะเพิ)ม
ความน่าสนใจในระยะกลางที)จะกลับเข้ าลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครัง
โดย Median Consensus มีเป้าหมายทองคําที) 1,315 เหรี ยญต่อออนซ์
ในปี นี  และ 1,325 เหรี ยญต่อออนซ์ในปี หน้ า

2 พฤษภาคม 2561

เดือนเมษายน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ต่างประเทศเป็ นลบ ยกเว้ นกลุ่ม
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูงให้ ผลตอบแทนบวก มีปัจจัยดังนี 
 การปรับตัวสูงขึ นของ Yield พันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐ10 ปี เข้ าใกล้ ระดับ
3% และดัชนี เงิ นดอลลาร์ ปรั บสูงขึน ต่อเนื) อ ง เนื) องจากตลาดยังเห็น
แนวโน้ มการขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายของ Fed ต่อเนื)อง จากรายงานการ
ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที) 21 มีนาคม ยังคง
สนับสนุนการขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายมากขึ น และมองว่าการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและภาคแรงงานยังแข็งแกร่ งและนโยบายการปฏิรูปภาษี
เป็ นสําคัญ แต่มีความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้ า ด้ านเงินเฟ้อมี
แนวโน้ มปรับสูงขึ นสูร่ ะดับเป้าหมายของ Fed ที) 2%
 สํ า หรั บ ยูโ รโซน การประชุม ของธนาคารกลางยุ โรป (อี ซี บี ) คงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายและคงขนาดการซื อสินทรัพย์ที) 3 หมื)นล้ านยูโรต่อเดือน
ไปจนถึง เดือน กันยายน 2561 เพื)อสนับสนุนให้ อตั ราเงินเฟ้อทัว) ไปปรับ
สูงขึน สู่กรอบเป้าหมายที) 2% ด้ านภาวะเศรษฐกิ จมองว่าการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจยุโรปจะเป็ นแบบชั)วคราว ในขณะที)อัตราเงินเฟ้อพื น ฐาน
ยัง คงอยู่ ใ นระดับ ตํ) า และยั ง ไม่ มี แ นวโน้ มที) จ ะปรั บ สู ง ขึ น ได้ อ ย่ า งมี
เสถียรภาพ ทังนี
  คาดว่าอีซีบีจะยังคงอัตราดอกเบี ยนโยบายต่อไปตลอด
ปี นี และหยุดมาตรการการซื อสินทรัพย์ในเดือนกันยายนปี นี 
 ผลประชุมนโยบายการเงินของญี)ปนเป็
ุ่ นไปตามที)ตลาดคาดการณ์ไว้ โดย
ธนาคารกลางญี)ปนยั
ุ่ งคงเชื)อมัน) ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ปรับลด
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี นี ลงต่อเนื)อง
 ความเสี)ยงด้ านสงครามการค้ าลดลง ภายหลังจากจีนส่งสัญญาณพร้ อม
เจารจา อย่างไรก็ตามยังคงเป็ นประเด็นที)ตลาดให้ ความสําคัญและสร้ าง
ความผันผวนระยะสันได้

 สําหรับเครดิตพบว่า Credit Spread ของกลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและ
กลุ่ม หุ้น กู้ เอกชนผลตอบแทนสูง ปรั บ ตัว กว้ า งขึ น จากความกั ง วลต่ อ
สงครามการค้ าในช่วงต้ นเดือน
 อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ อายุ 10 ปี ปรั บ ตัว ขึจ าก
2.73% (02/04/2561) มาอยู่ที) 3.025% (25/04/2561) อัตราผลตอบแทน
พั น ธบั ต ร รั ฐ บาลเ ยอร มั น อายุ 10 ปี ปรั บ ขึ น มาอยู่ ที) 0.632%
(25/04/2561)
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ เดือนพฤษภาคม
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาลให้ นํ าหนั ก ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย
(Slightly underweight) คาดว่า yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัว
สูง ขึน โดยพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯอายุ 10 ปี ทรงตัว ใกล้ ร ะดับ 3.0%
สะท้ อนนโยบายการเงินสหรั ฐฯ ที)จะปรับขึน ดอกเบี ย นโยบายครัง ที)สอง
ของปี นี ใ นเดื อ น มิ ถุ นายน และสภาวะเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯที) ข ยายตัว ดี
รวมทังอั
 ตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ นเข้ าใกล้ กรอบเป้าหมาย 2% ขณะที)
ธนาคารกลางหลักอื) น อาทิ ธนาคารกลางยูโร และ ญี) ปุ่น ส่งสัญญาณ
การดําเนินนโยบายการเงินที)ผ่อนคลายน้ อยลง สะท้ อนถึงการทยอยลด
สภาพคล่องในตลาดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้ าน
เงินเฟ้อยังตํ)าในกลุม่ ประเทศยุโรป และญี) ปนุ่ และประเทศกํ าลังเกิดใหม่
พร้ อมทัง ตลาดอาจมี ความผันผวนจากความกังวลนโยบายกี ดกันทาง
การค้ า ของสหรั ฐ ฯได้ ใ นระยะสัน ต่อ ส่ง ผลให้ ก ารปรั บ ขึน ของ Yield
พันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลจํากัด
 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นํ าหนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และ
ตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Netural) คาด
ว่า Credit Spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึ นจากความกังวลของการปรับตัว
สูงขึน ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล จึงเกิ ดการ reprice ของ
ราคาในกลุ่มเครดิต เนื)องจากที)ผ่านมา Credit Spread แคบมากและมี
ราคาแพง อย่างไรก็ตามกลุม่ เครดิตได้ ปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจที)เติบโต
ดี และมีความต้ องการในตลาด แต่ตลาดมีความระมัดระวังและอ่อนไหว
มากขึ น กลยุทธ์การลงทุนในกลุม่ เครดิตจึงต้ องคัดเลือกตราสารเปรี ยบกับ
คุณภาพและราคา และให้ นํา หนักในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิ น
เนื)องจากได้ รับประโยชน์จากสภาวะดอกเบี ยขาขึ น และมีปัจจัยพื นฐาน
แข็งแกร่ ง

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตังแต่ ตังแต่ เม.ย 2560 – เม.ย 2561

ที)มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน เมษายน ค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่อ่อน
ค่าเทียบกับ ดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น CAD
 ค่ าเงินยูโร อ่อนค่าจาก 1.2288 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 2/4/61 มาอยู่ที)
1.2178 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ยู โ ร ณ 27/4/61 เนื) อ งจากดั ช นี
ภาคอุต สาหกรรมที) ช ะลอลงจากเดื อ นก่ อ น และตํ) า กว่ า ที) ต ลาดคาด
ประกอบกับ อัตราเงินเฟ้อทัว) ไปของยูโรโซนปรั บ ปรุ งลดลง แม้ ว่ าดัช นี
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื อ (PMI) ของยูโรโซน สูงกว่าที)ตลาดคาด
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 106.03 เยน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ 2/4/61 มาอยู่
ที) 109.35 เยน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ 27/4/61 เนื) องจากดัช นี ราคา
ผู้บริ โภคของญี)ปนใน
ุ่ เดือน มีนาคม ลดลงจากเดือนก่อนหน้ า และตลาด
คลายกังวลเรื) องสงครามการค้ าและปั ญหาภูมิรัฐศาสตร์ ในซีเรี ย ทําให้
ตลาดลดการถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินเยน
 ค่ าเงินปอนด์ อ่อนค่าจากที) 1.4031 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 2/4/61
มาอยู่ที) 1.3924 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 27/4/61 เนื)องจากอัตราเงิน
เฟ้อใน เดือน มีนาคม ที)ลดลง และตัวเลขยอดค้ าปลีกสหราชอาณาจักร
เดือน มีนาคม หดตัวมากกว่าที)ตลาดคาดการณ์ (เนื)องจากสภาพอากาศ
ทีห) นาวเย็นผิดปกติ)

สภาวะค่ าเงินเดือนเมษายน
 ดัชนีคา่ เงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าขึ นจาก 90.052 ณ วันที)
2/4/61 มาอยู่ที) 91.24 ณ วันที) 27/4/61 โดยในเดือนที)ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 
 คลายความกังวลเรื) องสงครามการค้ า ประธานาธิ บ ดี สี จิ น ผิ ง กล่า ว
สุนทรพจน์ว่า จีนจะเปิ ดเสรี การค้ าและลงทุนกับต่างประเทศมากขึ น ซึ)ง
ช่วยให้ ตลาดคลายความกังวลด้ านสงครามการค้ าลง
 ตัวเลขเศรษฐกิจที)สําคัญของสหรั ฐฯสนับสนุนว่าการบริ โภคภาคเอกชน
ของสหรั ฐ ฯ ยัง คงแข็ ง แกร่ ง ต่อ เนื) อ ง และพร้ อมต่ อ การปรั บ ขึน อัต รา
ดอกเบี ยนโยบาย ได้ แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ เดือนมีนาคมปรับสูงขึ น
มากกว่าที)ตลาดคาด, ยอดค้ าปลีกสหรัฐฯ สูงกว่าที)ตลาดคาดการณ์ ใน
เดือนมีนาคม, จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลง และ
ดัชนี ความเชื) อมั)นผู้บริ โภค และยอดขายบ้ านใหม่ ขณะที)ดชั นี ผ้ ูจัดการ
ฝ่ ายจัดซื อของเยอรมนี ขยายตัวในระดับตํ)าต่อเนื)อง 2 เดือน และทําให้
ความเชื)อมัน) ของเศรษฐกิจยูโรโซนโดยรวมลดลง

2 พฤษภาคม 2561

ที)มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดือนเมษายน
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อน
ค่าเมื)อเทียบกับ ดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น HKD และ PHP
 ประธานาธิบดี สี จิ น ผิง กล่าวสุนทรพจน์ว่าจีนจะเปิ ดเสรี การค้ าและลงทุน
กับ ต่า งประเทศมากขึน ซึ)ง ช่ ว ยให้ ตลาดคลายความกัง วลด้ า นสงคราม
การค้ าลง
 รัฐบาลจี นผ่อนปรนเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ สํานักปริ วรรตเงินตรา
แห่งรัฐของจีน (STATE ADMINISTRATION OF FOREIGN EXCHANGE)
ประกาศเพิ) ม วงเงิ น ที) บ ริ ษั ท ทางการเงิ น ในประเทศสามารถลงทุน ใน
ต่างประเทศได้ เป็ นครัง แรกนับตังแต่
 ปี 2558 โดยบริ ษัททางการเงินของจีน
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ใน นครเซียงไอ้ และ นครเซินเจิ)น จะสามารถลงทุนต่างประเทศได้ มากขึน
รวม มูลค่า 1 หมื)นล้ านดอลลาร์
 เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที) 1 ปี 2561 ขยายตัวในอัตราทรงตัว GDP ของ จีน
ในไตรมาสที) 1 ปี 2561 เติบโตในอัตราทรงตัวที) 6.8%YOY ต่อเนื)องเป็ นไตร
มาสที) 3 สอดคล้ องกับที)ตลาดคาดการณ์ไว้
 การส่งออกไทย เดือน มี นาคม ชะลอลง แต่เกินดุลการค้ ามากขึ น โดยการ
ส่งออกขยายตัวชะลอลงมาที) 7.1%YOY ใน เดือน มี นาคม ตํ)ากว่าเดือน
ก่อนที) 10.3%YOY แต่สูงกว่าที)ตลาดคาดที) 6.0%YOY ด้ านการนํ าเข้ า
ชะลอตัวมากกว่าที)ตลาดคาดที) 9.5%YOY จาก 16.0%YOY ในเดือนก่อน
โดยรวมดุลการค้ าของไทยเกิ นดุลสูงขึน มาอยู่ที) 1.267 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ

ที)มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 ค่าเงิน ดอลลาร์ สรอ. คาดว่า ดัชนีดอลลาร์ จะเคลื)อนไหวในช่วง 90 - 92.5
จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที)แข็งแกร่ ง
 ค่าเงินยูโร คาดเคลื)อนไหวในกรอบช่วง 1.19 – 1.24 เทียบกับ ดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดเคลื)อนไหวในช่วง 108 - 112 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดเคลื)อนไหวในกรอบ 1.38 - 1.41 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื)อนไหวในกรอบ
31.30 - 31.80 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.
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แนะนํากองทุนเดือนพฤษภาคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง ( M-VI )
 กองทุน M-VI เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศที/ยดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้ จริ ง และมีจดุ มุ่งหมายคือ ทําให้ สนิ ทรัพย์เติบโตขึ น มีความ
ยืดหยุ่นในการลงทุนทังในอุ
 ตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทัว/ โลก มีการกระจายความเสี/ยงโดยลงทุนทังหุ
 ้ น ตราสารหนี  และทองคํา โดยเน้ นธุรกิจ
ทีด/ ีในราคาที/ยอดเยี/ยม หรื อธุรกิจยอดเยี/ยมที/มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง/ ยืนในราคาที/ดี และ บริ หารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้ างผลตอบแทนที/ดี
ในระยะยาว กองทุนเปิ ด M-VI จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund กองทุน
ดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้ นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นที/มีราคาตํ/ากว่ามูลค่าที/แท้ จริ ง (Margin of
Safety) อย่างน้ อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสี/ยงที/เหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคําบางส่วนอีกด้ วย โดยกองทุนจะแสวงหาหุ้นที/มี Superior
Business Models ด้ วยการวิเคราะห์ห้ นุ และทําความเข้ าใจธุรกิจอย่างลึกซึ ง ประเมินความเสี/ยงด้ านต่างๆ หาราคาหุ้นที/แท้ จริ ง อดทนรอโอกาสซื อในราคาที/
เหมาะสม และหลีกเลี/ยงหุ้นที/มีความเสี/ยงสูง กองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund มีผลการดําเนินงานที/โดดเด่น ได้ รับ Morningstar
rating ระดับ 4 ดาว และมีอตั ราผลตอบแทนนับตังแต่
 จดั ตังกองทุ

น (12 สิงหาคม 2539) ถึง 30 มีนาคม 2561 เฉลี/ยอยู่ที/ 9.3%ต่อปี
 กองทุน M-VI เสนอขายครัง แรก ระหว่าง วันที/ 25 เมษายน – วันที/ 5 พฤษภาคม 2561

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

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ที/มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ/าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารที/มีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัทที/มีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชื/อที/อยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยที/คอ่ นข้ างสูง เพื/อสร้ างผลตอบแทนที/ดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนใน สินทรัพย์ที/มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํ/าเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึง
ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีม/ ีศกั ยภาพใน
การสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิ/ม (Alpha) มีผลการดําเนินงานที/โดดเด่น และ / หรื อ ได้ รับ Morningstar Rating 5 ดาว
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ข้ อสงวนสิทธิj
 เอกสารนี เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ)งจัดทําขึ นเพื)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 ไ ด้ 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 ขึ นอยูก่ 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) อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื)อป้องกันความเสี)ยงที)เกี)ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี)ยนเงินตราที)อาจ
เกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

 ข้ อ มูล และความเห็ น ที) ป รากฏในเอกสารนี เ ป็ นเพี ย งความเห็ น
เบื องต้ นเท่านัน มิใช่คํามัน) สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด

 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี) ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี) ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด

ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึ
 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนได้

 เอกสารนี ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

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

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

ใดๆ ทัง สิน การตัด สิน ใจใดๆ จากเอกสารฉบับ นี จ ะต้ องทํา ด้ ว ย
ความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี)ยวกับเอกสาร
ฉบับนี กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที)โดยตรง

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื)อมีความเข้ าใจในความ
เสี)ยงของสัญญาซื อขายล่วงหน้ 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
 ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ที)บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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