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คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนมิถุนายน 2561
ทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิ จยังคงต่อเนื#อง แต่ความกังวลต่อมาตรการกี ดกัน
ทางการค้ า ของสหรั ฐฯ ต่อประเทศคู่ค้า สํ าคัญ ค่า เงิ นดอลลาร์ ที#แข็ งค่าและราคา
นํ ามันที#ปรับตัวขึ น เริ# มทําให้ ต้องกลับมาพิจารณาถึงปั จจัยพื นฐานของกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในหุ้นโดยรวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตลาดหุ้นประเทศกําลังพัฒนาให้ นํ าหนัก “ตํ#ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ส่ว นตลาดหุ้น ไทยให้ นํา หนัก การลงทุน “มากกว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย”
ประมาณการ EPS เริ# มทรงตัวหลังจากการปรับประมาณการในหุ้นขนาดใหญ่
บาทได้ รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ที#แข็งค่าขึ นแต่ในระดับที#น้อย
กว่าภูมิภาค
ให้ นําหนักการลงทุนในตราสารหนีโดยรวม “ตํากว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
คาดว่า Fed จะปรับขึ นอัตราดอกเบี ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี  และ Update
การรายงาน Dot Plot ขณะที#คา่ เงินดอลลาร์ แข็งค่าและราคานํ ามันสูงขึ นสร้ างความ
กังวลต่อเงินเฟ้อในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่
 ให้ นํ าหนักตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศให้ นํ าหนัก “ตํ#ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ให้ นํ า หนั ก การลงทุ น ในตราสารหนี ภ าครั ฐ ไทย “ตํ# า กว่ า เกณฑ์ อ้ างอิ ง
เล็กน้ อย” จากกระแสเงินทุนไหลออก และความกังวลอัตราเงินเฟ้อ
 ตราสารหนี เอกชนไทย “ตํ#ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย” เนื#องจากปริ มาณการ
ออกตราสารหนี ข องภาคเอกชนเพิ#ม ขึน ในขณะที#ความต้ องการซื อ ลดลง
ส่งผลให้ Credit Spread กว้ างขึ น
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 คาดว่า Fed จะขึ นอัตราดอกเบี ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี  แต่ราคา
ลดลงมามากแล้ ว ให้ นํ า หนัก การลงทุน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ
“เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 อสังหาริ มทรัพย์ไทย ให้ นํ าหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื#องจาก
เงินปั นผลอยู่ในระดับน่าสนใจ ดอกเบี ย ไทยอยู่ในระดับตํ#า แต่ได้ รับแรง
กดดันจากการปรับขึ นดอกเบี ยของ Fed
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
การควบคุมปริ มาณ Supply ของการผลิตนํ ามันทําได้ ดี และความไม่แน่นอนเชิง
ภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศผู้ผลิตนํ ามัน
 ปริ มาณนํ ามันดิบสํารองเพิ#มขึ น และจํานวนแท่นขุดเจาะนํ ามันในสหรัฐฯ
มีแนวโน้ มเพิ#มขึ น แม้ ว่าปริ มาณนํ ามันจะลดลงจากการควํ#าบาตรประเทศ
อิหร่ านและเวเนซูเอล่าของสหรัฐฯ ให้ นํ าหนักการลงทุนในนํ ามัน “เท่ากับ
เกณฑ์อ้างอิง”
 ดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่าสอดคล้ องกับที# Bond Yield ปรับตัวขึ นให้
นํ าหนักการลงทุนในทองคํา “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
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แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือน มิถุนายน 2561
ประเภทสินทรั พย์
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แบบจําลองการลงทุน เดือน มิถุนายน 2561 ตามระดับความเสียง

ความเสียงตํ า
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 3.10%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํ า
ระดับความเสียง 2

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 4.90%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างสูง
ระดับความเสียง 3

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 6.40%

ความเสียงสูง
ระดับความเสียง 4

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 8.20%

ความเสียงสูงมาก
ระดับความเสียง 5

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 10.20%

ความผันผวน 2.20%

ความผันผวน 3.80%

ความผันผวน 5.30%

ความผันผวน 7.00%

ความผันผวน 9.60%

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบื องต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี#ยงของผู้ลงทุน ทัง นี  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 / ตราสารหนีไ ทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1-3 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 TRI, MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
5 มิถนุ ายน 2561
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนพฤษภาคม 2561
สรุ ปประเด็นมาตรการทางการค้ าโลก
 การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน มีความคืบหน้ าและดูเหมือนว่าจะไม่ทํา
สงครามการค้ าแล้ ว โดยจี นมี แผนที#จะเพิ#มการนําเข้ าสินค้ าจากสหรัฐฯ
และเตรี ย มลดภาษี นํ า เข้ า รถยนต์ จาก 25% เป็ น 15% และชิ น ส่ ว น
รถยนต์ จาก 8-25% เป็ น 6% แต่ประธานาธิบดี Donald Trump ยังคง
สร้ างความเสี#ย งและระบุว่า ไม่ พอใจกับ ผลการเจรจาทางการค้ า ด้ า น
วุฒิสภายังเรี ยกร้ องให้ ใช้ มาตรการที#รุนแรงกับจี น ในกรณี การถ่ ายโอน
เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ไปยังจีน
 ประธานาธิบดี Donald Trump ออกคําสัง# ให้ กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ
การนําเข้ ารถยนต์นงั# ส่วนบุคคล รถบรรทุก และส่วนประกอบรถยนต์ เพื#อ
ตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ที#ชะลอตัวลง จะฉุดเศรษฐกิจโดยรวม
หรื อไม่ ซึง# การตรวจสอบนี  ใช้ มาตรา 232 เพื#อปกป้องความปลอดภัยของ
ประเทศ (Section 232 : National-security investigation) ซึ#งเป็ น
มาตราเดียวกับที#ใช้ ออกมาตรการเก็ บภาษี นํา เข้ าเหล็กและอลูมิเนี ย ม
ก่อนหน้ านี  ซึง# ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาฯ มาตรการกีดกันการค้ า
ในกลุม่ สินค้ ารถยนต์จะกระทบกับเม็กซิโก แคนาดา และญี# ปนุ่ เนื#องจาก
สหรัฐฯมีมลู ค่านําเข้ ารถยนต์มากเป็ น 3 อันดับแรก
 สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกระยะเวลาผ่อนผันการเก็บภาษี นําเข้ าเหล็กและ
อลูมิเนี ยมให้ กับสหภาพยุโรป แคนาดา และ เม็กซิโก หลังจากสิ นสุด
ระยะเวลาและต่างฝ่ ายไม่สามารถหาข้ อตกลงร่ วมกันได้ โดยสหรัฐฯ จะ
เริ# มเก็บภาษี นําเข้ าเหล็กที#อตั รา 25% และอลูมิเนียมที# 10% นับจากวันที#
1 มิถนุ ายนนี  หลังจากที#ประกาศ ทัง 3 ประเทศคู่ค้าได้ ประกาศมาตรการ
ตอบโต้ ทนั ที ดังนี 

Curve ที#มีความชันลดตํ#าลง คณะกรรมการ Fed ส่วนใหญ่เห็นว่าหาก
ความชันติดลบ (Invert) จะเป็ นสัญญาณบ่งชี ถ ึงความเสี#ยงเศรษฐกิ จ
ถดถอย (Recession) ขณะที# คณะกรรมการส่ว นน้ อ ย มองว่ า Yield
Curve Invert อาจไม่ใช่สญ
ั ญาณบ่งชี ถึงเศรษฐกิจที#จะถดถอยได้ ดีอีก
ต่อไป
เศรษฐกิจยูโรโซน : เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2561 ชะลอตัวลงจากปั จจัย
ชัวคราว ขณะทีความไม่ แน่ นอนทางการเมืองในอิตาลีคลีคลายลงแต่ ยัง
มีความเสียงเชิงนโยบาย
 GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวในอัตราที#ชะลอลงเป็ น 0.4% (qoq)
จากไตรมาสก่อนที# 0.7% (qoq) โดยได้ รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
และการเหลื#อมเดือนของเทศกาล Easter ซึง# เป็ นปั จจัยชัว# คราว
 ดัชนี ผ้ ูจัดฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing Index)
ลดลงต่อเนื#องมาที#ระดับ 55.5 จุด นอกจากนี ดัชนีภาคบริ การลดลงมาที#
ระดับ 53.9 จุด ส่งผลให้ ดชั นีรวมของยูโรโซนลดลง เป็ น 54.1 จุด ตํ#ากว่า
ที#ตลาดคาด
 อัตราเงินเฟ้อทัว# ไป (Headline HICP) เดือน พฤษภาคม 2561 ปรับตัวขึ น
เป็ น 1.9% (yoy) จาก 1.2% (yoy) ส่วนเงินเฟ้อพื น ฐาน (Core CPI)
ชะลอตัวลงค่อนข้ างมากเป็ น 0.7% (yoy) เนื#องจากการเหลื#อมเดือนของ
เทศกาล Easter

 เม็กซิโกกล่าว่ากล่าวจะขึ นภาษี สินค้ านําเข้ าจากสหรั ฐฯ ในมูลค่าที#
เท่ากัน ในส่วนของสินค้ าเกษตรและสินค้ าอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก
หมู ไส้ กรอก และผลไม้

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีคลี#คลายลง หลังจากที# พรรคร่ วม
รัฐบาล Five-star Movement (M5S) และพรรค Lega (LN) ได้ ยอมอ่อน
ข้ อ และ เสนอชื#อรัฐมนตรี กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังใหม่ โดยเสนอ
นาย Giovanni Tria อาจารย์ มหาวิทยาลัยขึ นดํารงตําแหน่ง หลังจากที#
ประธานาธิบดี Sergio Mattarella ใช้ สิทธิปฏิเสธที#จะรับรองนาย Paolo
Savona เป็ นรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเศรษฐกิ จและการคลัง ซึ#งนาย
Paolo Savona เป็ นผู้ที#ไม่เห็นด้ วยกับการใช้ เงินสกุลยูโรโซน ซึง# จะช่วย
บรรเทาความกังวลในประเด็นการออกจากยูโรและลดความไม่แน่นอน
จากการเลือกตังใหม่

อย่างไรก็ตาม ประเด็นความเสี#ยงทางการคลัง และ
ความขัดแย้ งกับยูโรยังคงอยู่ เนื# องจากทังสองพรรคต้

องการเพิ#มการใช้
จ่ายภาครัฐเพื#อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง# จะส่งผลลบต่อสถานะทางการคลัง
ของประเทศและขัดกับกฎการคลังของ EU ซึง# อาจนําไปสูค่ วามขัดแย้ งใน
ภูมิภาค

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ส่ งสัญญาณขึนดอกเบียอย่ าง
ค่ อยเป็ นค่ อยไป

เศรษฐกิ จ ญี ปุ่ น : เครื องชี ภาวะเศรษฐกิ จ ดี ขึ น แต่ สั ญ ญาณของ
ภาคอุตสาหกรรมเริมแผ่ วลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํา

 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (Fed Minutes) วันที# 1-2 พฤษภาคม
2561 ระบุว่า Fed จะขึ นดอกเบี ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และยังไม่มีท่าที
สนับสนุนให้ ขึ นดอกเบี ยในปี นี เร็ วกว่าที#ประเมินไว้ ใน Dot Plot ที# 3 ครัง
โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจรายงาน
ออกมาดีตามที#ประเมินไว้ ก็จะขึ นดอกเบี ยในเร็ วๆ นี  สําหรับอัตราเงินเฟ้อ
Fed คาดว่าอาจเพิ#มขึ นสูงกว่า 2% ได้ บ้างเป็ นการชัว# คราว สอดคล้ องกับ
เป้าหมายเงินเฟ้อ Symmetric ที# 2% คือ Fed อาจปล่อยให้ เงินเฟ้ อ
เพิ#มขึ นเกิ น 2% โดยจะยังไม่เร่ งขึ นดอกเบี ย สําหรั บมุมมองด้ าน Yield

 ดัช นี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดื อ น เมษายน 2561 ขยายตัว 2.5%
(yoy) ใกล้ เคียงกับเดือนก่อนหน้ า โดยการผลิตสินค้ าทุน และสินค้ าใน
การก่อสร้ างปรับตัวขึ น ชดเชยการลดลงของการผลิตกลุ่มวัตถุดิบ เช่น
เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้ องกับการส่งออก
สินค้ าสกุลเยน เดือน เมษายน 2561 ที#ขยายตัว 7.8% (yoy) จากการ
เพิ#มขึ นของยอดส่งออกถยนต์ และเครื# องจักรที#ใช้ ผลิต Semiconductors

 สหภาพยุโรปกล่าวว่าจะขึ นภาษี นําเข้ าจากสหรัฐฯ มูลค่า 3 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ นับตังแต่
 วนั ที# 20 มิถนุ ายน 2561 โดยสินค้ าที#คาดว่า
จะขึ นภาษี นําเข้ า ได้ แก่ รถมอเตอร์ ไซค์ วิสกี  สินค้ าเกษตรบางอย่าง
 แคนาดา กล่าวว่าจะขึ นภาษี นําเข้ าจากสหรัฐฯ มูลค่า 1.3 หมื#นล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ นับตังแต่
 วนั ที# 1 กรกฎาคม 2561 ได้ แก่สินค้ าเหล็ก
อลูมิเนียม และสินค้ าบริ โภคในชีวิตประจําวัน

5 มิถนุ ายน 2561

 ยอดค้ าปลีก เดือน เมษายน ขยายตัว 1.6% (yoy) จากการเพิ#มขึ นของ
ยอดค้ า ปลีก มาจากยอดขายจากปั ม นํ า มัน ตามราคานํ า มันที# เพิ# มขึน
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และการฟื น ตัวของยอดค้ าปลีกในเกือบทุกกลุม่ สินค้ า เช่น รถยนต์ เสื อผ้ า
และของใช้ ประจําวัน หลังจากผลกระทบสภาพอากาศหนาวเย็นบรรเทา
ลง
Manufacturing PMI) เดือน
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing
พฤษภาคม 2561 ปรั บ ตัว ลงมาที# ร ะดับ 52.5 จัด จากการลดลงของ
ผลผลิต ยอดคําสัง# ซื อสินค้ าใหม่ และการจ้ างงาน แต่คําสัง# ซื อภายนอก
ประเทศเพิ#มขึ น
 อัตราเงินเฟ้อ ไม่ ร วมอาหารสด (Core
Core CPI) เดื อ น เมษายน 2561
ขยายตัว ในอัต ราที# ช ะลอตัว ลง ต่ อ เนื# อ งมาที# 0.7%
0
(yoy) ตํ# า กว่ า
เป้าหมายของธนาคารกลางที# 2.0% (yoy) ทําให้ มีความเป็ นไปได้ ว่า
ธนาคารกลางญี#ปนจะยั
ุ่
งไม่มีการเปลี#ยนแปลงนโยบายการเงินในปี นี 
เศรษฐกิจจี น : เศรษฐกิจชะลอตั
จชะลอตัวลงจากอุปสงค์ ในประเทศ แต่ ดัชนี
PMI ภาคการผลิตยังส่ งสัญญาณเชิงบวก
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อภาคการผลิต (PMI
PMI Manufacturing Index) เดือน
พฤษภาคม 2561 เพิ#มขึ นมาที#ระดับ 51.9 จุด จากเดือนก่อนที# 51.4 จุด
ดีกว่าการคาดการณ์ ของตลาด โดยดัชนี คําสัง# ซื อสินค้ าภายในประเทศ
ภายนอกประเทศ และดัชนีผลผลิตปรับตัวดีขึ น
 เครื# องชี ภาวะเศรษฐกิจ เดือน เมษายน 2561 ชะลอตัวในส่วนของอุปสงค์
ในประเทศทังการบริ

โภคและการลงทุน ในขณะที#อปุ สงค์จากต่างประเทศ
(การส่งออกสินค้ า) ปรับตัวดีสอดคล้ องกับภาคการผลิต

การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวจากกลุ่มสินค้ าคงทนและการบริ การเป็ น
หลัก สําหรั บการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื# องที#จากการลงทุนใน
สินค้ าทุนและการก่ อสร้ างที#เพิ#มขึน ส่วนการลงทุนภาครั ฐพลิกกลับมา
ขยายตัวจากการนําเข้ าเครื# องบินของบริ
ของ ษัทการบินไทย
 NESDB ปรั บคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ในปี 2561
เพิ#มขึ นเป็ นขยายตัวระหว่ง 4.2 - 4.77% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที# 3.6 4.6% (yoy) แต่ปรับลดคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อลงเป็ น 0.7 - 1.7% (yoy)
จากเดิมที#คาดไว้ 0.9 - 1.9% (yoy)
 ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือน เมษายน 2561 ยังคงได้ รับปั จจัยสนับสนุนจาก
การส่งออกสินค้ า สอดคล้ องกับการขยายตัวของความต้ องการสินค้ าจาก
ประเทศคู่ ค้ าหลั ก และราคานํ า มั น ดิ บ ในตลาดโลกที# เ พิ# ม ขึ น ใน
ขณะเดี ย วกัน การบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยัง คง
ขยายตัวได้ ดีซงึ# เป็ นอีกส่วนหนึง# ที#ช่วยขับเคลื#อนเศรษฐกิจ
 อัตราเงินเฟฟ้อทั#วไปและอัตราเงินเฟ้อพื น ฐาน เดื อน พฤษภาคม 2561
ขยายตัวเพิ#มขึ นเป็ น 1.49% (yoy) และ 0.80% (yoy) เป็ นผลจากราคา
นํ ามันที#ปรับตัวขึ น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางหลักที#สําคัญเดือนมิถนุ ายน

 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของจีน ขาดดุล 0.9% ของ GDP
ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็ นการขาดดุลครั ง แรกนับ ตังแต่
 ไ ตรมาส 2 ปี
2545 เนื#องจากการนําเข้ าสินค้ าที#ขยายตัวเพิ#มขึ นและการใช้ จ่ายในการ
ท่องเที#ยวของประชาชนชาวจีน
 รัฐบาลจีนได้ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินไหลออกเป็ นครัง แรกในรอบ
3 ปี หลังเงินหยวนมีเสถี ยรภาพมากขึน ในช่วงที#ผ่านมา โดยได้ ประกาศ
ขยายวงเงิ นให้ นัก ลงทุนจี นสามารถนํ า เงินไปลงทุนในต่างประเทศได้
เพิ#มขึ นเป็ นจํานวนรวม 2 หมื#นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ผ่านการเพิ#มโควต้ าการ
ลงทุนใน 3 ช่องทาง ได้ แก่ 1) โครงการ Qualified Domestic Limited
Partnership (QDLP) ในเซี#ยงไฮ้ จํานวน 5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ 2)
โครงการ Qualified Domestic Investment Enterprise (QDIE) ในเซิน
เจิ น จํานวน 5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ 3) โครงการ Qualified Domestic
Institutional Investor (QDII) ได้ ปรับเพิ#มขึ นเป็ น 9.83 หมื#นล้ านดอลลาร์
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์ให้
คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที# 1.50% ต่อปี โดยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ#มขึน ตามคาด
ในขณะที#ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ใ นระดับผ่ อ นคลายและเอื อ ต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทังนี
 ยังต้ องติดตามความเข้ มแข็งของอุปสงค์ใน
ประเทศและพัฒนาการของเงินเฟ้อในระยะต่อไป
 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
(NESDB) รายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 4.8% (yoy) เร่ งขึ น
จากการขยายตัว 4.0% (yoy) ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการส่งออกสินค้ า
และบริ การยังเป็ นเครื# องยนต์หลักในการขับเคลื#อนเศรษฐกิจ ในขณะที#
5 มิถนุ ายน 2561

 ติดตามถ้ อยแถลงหลังการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ Dot Plot
สํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการและผู้สงั เกตการณ์ ต่อทิศทางการ
ทาง
ปรับขึ นอัตราดอกเบี ย Fed Fund
 วันที# 15 มิถนุ ายน 2561 สหรัฐฯ จะประกาศรายชื#อสินค้ า 1,300 รายการ
มูลค่า 5 หมื#นล้ านเหรี ยญทีจ# ะเก็
เก็บภาษี นําเข้ า 25% จากจีน
 วันที# 30 มิถนุ ายน 2561 สหรัฐฯ จะเริ# มบังคับใช้ กฎระเบียบข้ อจํากัดด้ าน
การลงทุน และการส่ ง ออกของบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลสัญ ชาติ จี น ที# มี ส่ ว น
เกี#ยวข้ องกับการได้ มาซึง# เทคโนโลยีที#มีความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม
ของสหรัฐฯ
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ
คณะกรรมการนโยบายการ น (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที# 20 มิถนุ ายน 2561 คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบาย
ไว้ ที#ระดับ 1.50% ต่อปี เนื#องจากเป็ นระดับที#ผ่อนคลาย เอื อต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และอัต ราเงิ นเฟ้ อ นอกจากนี  ยัง ต้ อ งติ ดตามการปรั บ
คาดการณ์ อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของปี 2561 หลัง จากที#
สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 สูงถึง 4.8% (yoy)
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนพฤษภาคมเป็ นเดือนที#ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาปิ ดที# 1,726.97 หรื อ
ลดลง 2.99% (53.14 จุด) ปั จจัยสําคัญ มีดงั นี 
 การปรับตัวขึน มาแตะระดับ 3% ของ Bond Yield
ield สหรั ฐฯ อายุ 10 ปี
ส่งผลให้ มีความกังวลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี#ยงมากขึ น

 สําหรับ Sector ที#มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสื#อและสิ#งพิมพ์ หมวดอาหารและเครื# องดื#ม
หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดธุร กิ จการเกษตร หมวดบริ ก ารรั บ เหมา
ก่ อสร้ าง หมวดวัสดุก่อ สร้ าง หมวดพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ และหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร

 ปธน. โดนัล ด์ ทรั ม ป์ ประกาศนํ า สหรั ฐ ฯ ถอนตัว ออกจากข้ อ ตกลง
นิวเคลียร์ อิหร่ าน พร้ อมนํามาตรการควํ#าบาตรทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ อีก
ครัง
 Bond Yield ไทยปรับตัวสูงขึ นอย่างมีนยั สําคัญจาก Supply ที#ออกมา
มากขึน ส่งผลให้ นักลงทุนต่างชาติอาจมี การย้ ายเงินออกจากตลาดหุ้น
เข้ าสูต่ ลาดตราสารหนี 
 ศาลรัฐธรรมนูญชี ขาดร่ าง พ.ร.ป. ที#มา ส.ว. และการเลือกตัง ส.ส.
ส ไม่ขดั
รัฐธรรมนูญ
 ราคาหุ้น PTT ปรับตัวลงแรง ภายหลังจากนักลงทุนกังวลว่าจะต้ องเข้ าไป
รับภาระการตรึงราคานํ ามันดีเซล

As of 31 พฤษภาคม 2561

 การเมืองในยุโรปเริ# มมีความวุ่นวายอีกครัง โดยเฉพาะในอิตาลี และสเปน
ที#อาจจะต้ องจัดการเลือกตังครั
 ง ใหม่ ส่งผลให้ Bond Yield และ CDS
ของทัง 2 ประเทศ ปรับตัวสูงขึ น

คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,680
680 – 1,760 จุด สําหรับปั จจัยที#ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิด ดังต่อไปนี 

 การปรับ MSCI Rebalancing อย่างมีนยั สําคัญในวันที# 31 พฤษภาคม
เนื#องจากมีการเพิ#มนํ าหนักในหุ้นจีนเพิ#มขึ น ทําให้ สดั ส่วนหุ้นไทยใน ดัชนี
EM มีการปรับตัวลดลงจาก 2.38% เหลือ 2.31%
 หุ้น กลุ่ม บริ ก ารและรั บ เหมาก่ อ สร้ างปรั บ ตัว Outperform มากสุด
ภายหลังจาก Roadmap การเลือกตังมี
 ความชัดเจนมากขึ น ในขณะที#ห้ นุ
กลุ่มสื#อและสิ#งพิมพ์ ปรั บตัว Underperform มากสุด ภายหลังจากผล
ประกอบการไตรมาส 1 ออกมาตํ#ากว่าที#นกั วิเคราะส่
คราะ วนใหญ่คาด

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนมิมิถุนายน 2561

1) การประชุม FOMC ในวันที# 12-13
13 มิถุนายน ซึง# จุดสําคัญไม่ได้ อยู่ที#การ
ขึ นดอกเบี ย แต่อยู่ที# Fed Dot Plots ล่าสุดในการประชุมเดือนมีนาคม มี
กรรมการที#เห็นควรให้ ขึ นดอกเบี ยในปี นี ทังหมด

3 ครัง และ 4 ครัง อย่าง
ละเท่ากัน หากค่ากลางของ Dot Plots
P มีการขยับขึ นในรอบนี  จะทําให้
Bond Yield และเงินดอลลาร์ สหรั ฐปรั บตัวขึ นได้ เมื# อเทียบกับเงินสกุล
อื#นๆ และอาจส่
อาจส่งผลกดดันต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
2) ทิศทางของราคานํ ามันดิบ และการประชุม OPEC ในวันที# 22 มิถุนายน
ซึง# ในกรณี ปกติประเมินว่าที#ประชุมดังกล่าวจะไม่มีมาตรการใดมากไป
กว่าการรักษาการลดกํ าลังการผลิตไว้ ที#ระดับเดิม ซึง# เป็ นข้ อตกลงเดิมที#
จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ไปจนถึ ง สิ น ปี นี  นอกจากนั น อาจมี ค วามเสี# ย งที#
ซาอุดิอาระเบี ย และรั สเซีย ซึ#งเป็ น 2 ประเทศที# จะเพิ# มกํ า ลัง การผลิต
นํ ามันในช่วงครึ#งปี หลัง เพื#อทดแทนอุปทานที#หายไปจากอิหร่ าน และเวเน
ซูเอลา หากเกิดขึ นจริ ง จะทําให้ ราคานํ ามันดิบเริ# มมี Upside ที#จํากัด
3) ประมาณการ EPS ของ SET Index ปี นี ที#เริ# มทรงตัวที#ระดับ 110 บาท
โดยได้ อ านิ สงส์ จ ากการปรั บ เพิ# ม ประมาณการในกลุ่ม หุ้นขนาดใหญ่
โดยเฉพาะหุ้นกลุม่ พลังงานเป็ นหลัก ส่งผลดีตอ่ ตลาดหุ้นไทย

As of 31 พฤษภาคม 2561

ให้ นํ าหนั ก ก ารลงทุ น มากก ว่ าเ ก ณฑ์ อ้ าง อิ ง เ ล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรั บตัวลดลง 1.52%ในขณะที
1.52%
# SET50
Index ปรับตัวลดลง 0.03%
 Sector ที#มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
การแพทย์ หมวดพลัง งาน หมวดปิ โตรเคมี หมวดพาณิ ชย์ และหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์
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ตลาดตราสารหนีไทย

สงครามการค้ า ของสหรั ฐ ส่งผลนัก ลงทุนกลับ มาถื อ พันธบัตรอี ก ครั ง
ในช่วงปลายเดือน (+)
แนวโน้ มตราสารหนีในเดือนมิถุนายน 2561
ตราสารหนี ภาครั ฐ (Slightly
ightly Underweight) คาดเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มชันลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลาง
ร
ที#ปรับเพิ#มขึ นมากกว่าพันธบัตรระยะยาว
ยาว (Bear Flattening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
1.
2.
3.
4.

ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อ (-)
แนวโน้ มการฟื น ตัวของ DXY Index (-)
(
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (-)
ประเด็นทางการเมืองในอิตาลีและสงครามการค้ าของสหรัฐ (+)

ปั จจัยภายในประเทศ
1.
2.
3.
4.

แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ (-)
ค่าเงินบาท และ กระแสเงินทุนต่างชาติ (-)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Neutral)
สภาพคล่องในระบบการเงินของไทย (+)

หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Slightly Underweight)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือ น พฤษภาคม เพิ#ม ขึน ตลอดทังเส้
 น (Bear
Flattening) โดยพันธบัตร 2 ปี ปรับเพิ#มขึ นมากสุดถึง 27 bps จากปั จจัยลบ
ดังต่อไปนี 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Government Bond) ปรั บตัวสูงขึ นอย่าง
รวดเร็ วตังแต่
 ในเดือนเมษายนทีIผ่านมา ประกอบกับปริ มาณการออกหุ้นกู้
ทีI เ ร่ ง ออกใหม่ ใ นตลาดแรกตั
ตลาดแรกตัง แต่ ช่ ว งเดื อ นมี น าคมทีI ผ่ า นมาทํ า ให้
Corporate Spread ทีIทรงตัวในระดับตํIาเป็ นเวลานาน ทยอยปรับตัว
สูงขึ น คาด Credit Spread ในเดือนมิถนุ ายน จะปรับเพิIมขึ นต่อไปเพืIอจูง
ใจนักลงทุนให้ กลับมาลงทุนอีกครัง



การเพิ#มขึ นของอั
งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรุ่ นอายุ
10 ปี ยืนเหนือระดับ 3.00 % เป็ นครัง แรกตังแต่
 ปี 2557 ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ท วั# โลกปรับตัวสูงขึ นในทิศทางเดียวกันและทํา
ให้ ราคาตราสารหนี ไทยปรับลดลง (-)

 อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในประเทศทีIยงั ล้ นระบบทําให้ มีความต้ องการ
ลงทุ น หุ้ น กู้ ยั ง มี ต่ อ ไป เพืI อ ทดแทนการลงทุ น ในพั น ธบั ต รทีI มี อั ต รา
ผลตอบแทนตํIากว่าโดยเปรี ยบเทียบ โดยจะเน้ นเป็ นหุ้นกู้ระยะสันอายุ
 ไม่
เกิน 3 ปี



การแข็งค่าของดัชนีเงินดอลลาร์ สหรัฐ (DXY Index)
Index ทําให้ ผลตอบแทน
การลงทุนในสินทรัพย์ตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) มี
ความน่าสนใจลดลง เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตราสารหนี ระยะสัน
เป็ นเดือนที#สองมากกว่า 15,000 ล้ านบาท ขณะที#เงินบาทอ่อนค่าลง
ต่อเนื#องจาก 31.74 เดือน พฤษภาคม ไปที# 32.13
13 บาทต่อดอลลาร์ (-)



ราคาพลัง งานที# ท รงตัว ในระดับ สูง ส่ง ผลให้ เ งิ นเฟ้ อทั#ว โลกเร่ ง ตัว ขึ น
ตลาดมีความกังวลต่อการเร่ งปรับขึ นดอกเบี ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐ (-)



GDP ของไทยไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว +4.8% YoY สูงกว่าที#ตลาด
คาด ขณะที#อัตราเงินเฟ้อเริ# มปรั บสูงขึน เข้ ากรอบนโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยดัชนีราคาผู้บริ โภค (เงินเฟ้อทัว# ไป) เดือน
เมษายน 2561 เพิ#มขึ น +1.07% (YoY) ทําให้ เริ# มมีความเสี#ยงที# ธปท.จะ
ธปท
เริ# มการขึ นดอกเบี นนโยบายเร็ วกว่าที#คาด (-)



ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
 เดือนพฤษภาคม กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั สต์เ พื# อการ
ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัว เพิ# ม ขึ น 0.67% ถึ ง แม้ ว่ า อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี จะปรับตัวเพิ#มสูงขึ นมาที#ระดับ 2.65%
และ SET Index ปรับตัวลดลง 2.99%
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนมิ
น ถุนายน
ปั จจัยบวก
 เศรษฐกิ จไทยมี แนวโน้ มเติบโตขึน ต่อเนื# อง โดย สศช. ปรั บคาดการณ์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 เพิ#มขึ น เป็ นขยายตัวระหว่าง
4.2 - 4.7% จากเดิมที# 3.6 - 4.6%

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเมืองในอิตาลี และ สเปน ซึง# มีความเสี#ยงต่อ
การแยกตัว ออกจากสหภาพยุ โรปหากต้ อ งมี ก ารเลื อ กตัง ใหม่ และ
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 Roadmap การเลือกตังมี
 ความชัดเจนมากขึ น โดยหลังจาก พ.ร.บ. ที#มา
ส.ว. และ การเลือกตัง ส.ส. ไม่ขดั รั ฐธรรมนูญ ต่อไปจะนําขึน ทูลเกล้ าฯ
และ กําหนดวันเลือกตังต่
 อไป
 สภาพคล่อ งในประเทศอยู่ใ นระดับ สูง โดยคาดว่ า ธปท. ยัง คงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายที# 1.50%

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนพฤษภาคม


ภาวะตลาด REIT ปรั บ ตัว เพิ# ม ขึ น ในเดื อ นพฤษภาคม โดยดัช นี
Dowjone Global Real Estate ปรับตัวขึน +1.7% โดย REIT US
ปรั บตัวขึน อย่างโดดเด่น +4.0% ในขณะที# REIT ยุโรป ปรั บตัวลดลง
-3.7% ทังนี
 หากนับตังแต่
 ต้ นปี 2561 เป็ นต้ นมา ดัชนี Dowjone Global
Real Estate ปรับตัวลงร่ วม -3.1% โดย REIT US ปรับตัวลง -3.8%
YTD และ REIT ยุโรป ปรับตัวลง -3.3% YTD



เศรษฐกิ จเยอรมันขยายตัวตํ#าสุดในรอบกว่า 1 ปี โดยสํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติเยอรมนีเปิ ดเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประจําไตร
มาส 1 เติบโตตํ#า โดยขยายตัวเพียง 0.3% ซึง# ชะลอตัวลงจากไตรมาส 4
ปี ที#แล้ ว ซึง# มีการขยายตัว 0.6% จากที#ภาคการค้ าซบเซา โดยยอดการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การหดตัวลง 1.0% ส่วนยอดการนําเข้ าลดลง 1.1%



รายงานประชุ ม Fed ย้ อนหลัง เดื อ นพฤษภาคม สนับ สนุ น การขึ น
ดอกเบี ยของ Fed ตลาดคาดว่า Fed จะขึ นดอกเบี ยในการประชุม วันที#
12-13 มิถนุ ายน อีก 25 bps สูร่ ะดับ 1.75-2.00%



ธนาคารกลางอื#นๆทัง ECB BOJ และ BOE มีโอกาสคงนโยบายการเงิน
ในการประชุมเดือนมิถนุ ายน

ปั จจัยลบ
 การส่งสัญญาณเกี# ยวกับการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed (Dot plot)
สําหรับปี 2561 ที#สงู กว่าที#ตลาดคาด หรื อเงินเฟ้อที#ปรับเพิ#มขึ นกว่าคาด
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 างพืนฐานในเดือนมิถุนายน แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤษภาคม
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพฤษภาคม ปรับตัว
เพิ#มขึน ร้ อยละ 1.53% แบบ side-way โดยตลาดปรั บตัวเพิ#มขึน ได้ ดี
ในช่วงต้ นเดือนโดยเฉพาะยุโรปและญี# ปนุ่ จากค่าเงินเยนและยูโรที#อ่อน
ค่า อย่างไรก็ตามในช่วงท้ ายเดือน ตลาดมีการปรับตัวลง จากราคานํ ามัน
ทีล# ดลง และความกังวลด้ านการเมืองในประเทศอิตาลี ตลาดหุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว (DM) ปรับตัวเพิ#มขึ นร้ อยละ 1.9% มากกว่า ตลาดหุ้นกํ าลัง
พัฒนา (EM) ที#ปรับตัวลดลงร้ อยละ 1.20%

แนวโน้ มตลาด REIT เดือนมิถุนายน
 แนะนํานําหนั กการลงทุนกั บ ตลาด (Neutral) โดยติดตามตัว เลข
เศรษฐกิ จสหรั ฐ ยุโรป และเอเชี ย สถานการณ์ การเมื องในอิตาลี และ
ประชุ ม ธนาคารกลางต่ า งๆ รวมทัง การเคลื# อ นไหวของผลตอบแทน
พันธบัตร

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํามัน
ภาวะตลาดนํามันเดือนพฤษภาคม

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมิถุนายน
 แนะนํ า นํ า หนักการลงทุนเท่า ตลาด (Neutral) สํา หรั บ Developed
Market และ น้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight) สําหรับ
Emerging Market เนื#องจากตลาดอยู่ในช่วง Late Cycle และตลาดได้
Priced in เศรษฐกิจที#เติบโตได้ ดี อีกทังตลาดอาจกลั

บมากังวลเรื# องการ
ลด Balance Sheet ของ Fed ได้ ในช่วงครึ#งหลังของปี
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ราคานํ ามันดิบเดือนพฤษภาคมผันผวนปรับตัวลง หลังจากที#มีรายงาน
ว่า ซาอุดิอาระเบี ย และรั สเซี ย จะเพิ# ม กํ า ลัง การผลิตจากอุป ทานจาก
เวเนซุเอลาและอิหร่ านลดลง นักลงทุนตอบรับประเด็นดังกล่าวในเชิงลบ
นอกจากนี การผลิตนํ ามันในสหรัฐฯ มีทา่ ทีปรับตัวขึ นต่อเนื#อง จากการที#
แท่ น ขุ ด เจาะนํ า มัน ดิ บ ส่ ง สัญ ญาณปรั บ ตัว ขึ น ต่ อ เนื# อ ง ราคา WTI
ปรับตัวลง 3.35% ตลอดเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที# 66.27 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อบาร์ เรล



ปริ ม าณการผลิตนํ า มันดิบ ของสหรั ฐฯ ยัง คงอยู่ในระดับสูงราว 10.7
ล้ านบาร์ เ รลต่อวันและมี แนวโน้ มที#จะปรั บเพิ#มขึน แตะระดับ 11 ล้ า น
บาร์ เรลต่อวัน ในไตรมาสสุดท้ ายของ ปี 2561



ปริ ม าณการส่ง ออกนํ า มันดิบ จากอิ หร่ า นสู่ตลาดโลกมี แ นวโน้ ม ปรั บ
ลดลง โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ ว่าปริ มาณการส่งออกนํ า มันดิบของ
อิหร่ านที#จะปรับลดลง จะเกิ ดผลกระทบมากน้ อยเพียงไร ขึน อยู่กับว่า
ประเทศคู่ค้าจะดําเนินการตามมาตรการของสหรัฐฯ มากน้ อยเพียงใด
ปั จจุบนั อิหร่ านส่งออกนํ ามันดิบประมาณ 2.46 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน



อัตราความร่ วมมือของกลุ่ม OPEC ที#ปรับลดกํ าลังการผลิตอยู่ที#ระดับ
162% ซึง# เป็ นระดับสูงสุดในรอบปี โดยเดือนเมษายนปริ มาณการผลิต
หน้ า 8
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นํ ามันดิบของกลุม่ OPEC ปรับลดลงเฉลี#ยอยู่ที#ระดับ 32 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน
แนวโน้ มตลาดนํามันเดือนมิถุนายน


ปั จ จัย สํ า คัญ 1) แนวโน้ ม การผลิตนํ า มันและแท่นขุดเจาะนํ า มันดิ บ
สหรัฐฯที#ปรับตัวเพิ#มขึ นต่อเนื#องมาที# 859 แท่น 2) ปริ มาณนํ ามันดิบคง
คลังของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วมาอยู่ที#ระดับเหนื อกว่าค่าเฉลี#ย 5 ปี
เพียงแค่ 9 ล้ านบาร์ เรล



แนะนํ านําหนั กเท่ าตลาด (Neutral) นักลงทุนให้ ความสําคัญในการ
ประชุม OPEC และ Non-OPEC วันที# 22 มิถนุ ายน ว่าจะปรับเพิ#มกําลัง
การผลิตหรื อไม่อย่างไร รวมทังติ
 ดตามสถานการณ์อิหร่ านกับสหรัฐฯ ว่า
จะยุติข้อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ านหรื อไม่ หากมีการยกเลิกจริ งคาดว่าจะ
ทําให้ Supply ในระบบลดลง เป็ นบวกต่อโมเมนตัมราคานํ ามัน

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม


ราคาทองคํา Gold Spot เคลื#อนไหวซึมตัวในเดือนพฤษภาคม โดย
เคลื# อ นไหวระหว่ า ง 1,282-1,326 เหรี ย ญต่ อ ออนซ์ ด้ ว ยปั จ จั ย ที#
ผสมผสาน อย่างไรก็ตามดอลลาร์ สหรัฐที#แข็งค่าในเดือนพฤษภาคมและ
Bond Yield ที#ปรับตัวขึ น กดดันราคาสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคํา
ทังนี
  กองทุน SPDR Gold Trust ที#ลงทุนในทองคําอันดับต้ นของโลก ลด
ความเสี#ยงด้ วยการถือครองทองคําลดลงต่อเนื#อง



ตัวเลขจาก Federal Funds Rate เปิ ดเผยถึงความน่าจะเป็ นถึง 84% ที#
Fed จะขึน ดอกเบี ย 25 bps โดยในรายงานประชุม Fed ย้ อนหลัง
สนับสนุนการขึน ดอกเบี ย หากข้ อมูลเศรษฐกิจของสหรั ฐสอดคล้ องกับ
การคาดการณ์ ในปั จจุบนั ก็ ถือว่าเป็ นเรื# องเหมาะสมที#คณะกรรมการ
FOMC จะดําเนินการนโยบายผ่อนคลายทางการเงินลดลง



ค่าเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐแข็งค่าเล็กน้ อยในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลข
เศรษฐกิจสหรั ฐฯหลายตัว ออกมาในเชิงบวก เช่น ตัวเลขการจ้ างงาน
สหรัฐฯ ขณะที# Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวพุ่งขึ นกดดันราคาสินทรัพย์
ปลอดภัย

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมิถุนายน
 แนะนํานําหนั กการลงทุนเท่ ากั บตลาด (Neutral) โดยติดตามการ
ประชุม Fed ในเดือนมิถนุ ายน ที#ตลาดคาดว่า Fed จะขึ นดอกเบี ยในการ
ประชุมครัง นี อีก 25 bps สู่ 1.75-2.00% มองกรอบราคาทองคําระหว่าง
1,250-1,350 เหรี ยญต่อออนซ์

ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี

เดือนพฤษภาคม อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ต่างประเทศที#ให้ ผลตอบแทน
บวกมากสุด ได้ แก่ กลุม่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลเกิด
ใหม่ให้ ผลตอบแทนติดลบ จากปั จจัยดังนี 
 เส้ นอัตราผลตอบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและเยอรมันปรับตัวลงแรง จาก
ความกังวลของตลาดต่อปั ญหาการเมื องในอิตาลี ซึ#งการจัดตังรั
 ฐบาล
หลังการเลือกตังเมื
 #อเดือนมีนาคมล้ มเหลว โดยตลาดคาดว่าจะต้ องมีการ
จัดการเลือกตังใหม่

ความเสี#ยงทางการเมืองในอิตาลีสงู ขึ น รวมทังความ

กังวลต่อฐานะการคลังของอิตาลี และความเสี#ยงต่อการออกจาสหภาพ
ยุโรป นอกจากนี  ตลาดมีความผันผวนจาก ปั จจัยเสี#ยงจากนโยบายกี ด
กันทางการค้ าของสหรัฐฯกับจีน โดยล่าสุดจีนเสนอลดปริ มาณการเกินดุล
การค้ ากับสหรัฐฯ ลง 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ตามที#สหรัฐฯ ร้ องขอ โดย
ขอแลกเปลี#ยนกับการอนุญาตให้ ระงับการห้ ามบริ ษัทด้ านโทรคมนาคม
ZTE ของจีนเข้ าซื อกิจการสหรัฐฯ รวมทัง สหรั ฐฯประกาศถอนตัวจาก
ข้ อ ตกลงนิ ว เคลี ย ร์ ข องอิ ห ร่ า น โดยกํ า หนดมาตรการควํ# า บาตรทาง
เศรษฐกิ จกับอิหร่ านต่อไป ซึง# ส่งผลให้ ราคานํ า มันปรับเพิ#มสูงขึน ในช่วง
สัน
 ทังนี
  ปั จจัยพื นฐานภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ ง ขยายตัวใน
ระดับปานกลาง และธนาคารกลางยังคงนโยบายการเงินสหรัฐที#เข้ มงวด
โดยรายงาน GDP สหรัฐฯ ไตรมาสที# 1 (ปรับปรุ ง) ขยายตัว 2.2%QoQ
saar ชะลอตัว ลงจาก 2.9% ในไตรมาสก่ อ นหน้ า ซึ#ง เกิ ดจากปั จ จัย
ฤดูกาล และรายงานอัตราเงินเฟ้อทัว# ไปปรับสูงขึ นมาอยู่ที# 2.5%YoY จาก
2.4%YoY ในเดือนก่อนเท่ากับที#ตลาดคาด สําหรับอัตราเงินเฟ้อพื นฐาน
(ไม่รวมราคาพลังงานและอาหาร) ยังคงทรงตัวที# 2.1%YoY ตํ#ากว่าที#
ตลาดคาดว่าจะอยู่ที# 2.2%YoY และ รายงานขาดดุลการค้ าสหรัฐฯ
ลดลงในเดือนมีนาคม ดัชนีภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เดือนเมษายน
ปรับตัวสูงขึ น สะท้ อนภาคอุตสาหกรรมที#แข็งแกร่ งของสหรัฐฯ และตัวเลข
ยอดค้ าปลีกสหรัฐฯ ที#ขยายตัว สนับสนุนแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อที#เพิ#มขึ น
และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ น กระทบกับตราสารหนี ตลาด
เกิดใหม่อย่างมีนยั สําคัญ
 สําหรับฝั# งยูโรโซน รายงานอัตราเงินเฟ้อทัว# ไปของยูโรโซนลดลงในเดือน
เมษายน มาอยู่ที# 1.20%YoY จากเดือนก่อน 1.30% YoY ขณะที#อตั รา
เงินเฟ้ อพื น ฐานลดลงมาอยู่ที# 0.70%YoY น้ อ ยกว่าที# ตลาดคาด และ
เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาสแรก GDP ขยายตัว 0.40%QoQ (2.50%YoY)
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าที# 0.70%QoQ sa (2.70%YoY) ซึง# สาเหตุ
จากปั จจัยชั#วคราว อาทิ สภาพอากาศที#ยํ#าแย่รวมถึงการประท้ วง และ
การเมืองยุโรป จากผลการเลือกตังอิ
 ตาลี
 ธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) คงอัตราดอกเบี ยนโยบายแต่ส่งสัญญาณ
ว่าจะยังขึน ดอกเบี ยภายในปี นี  โดยคงอัตราดอกเบี ย นโยบายที# 0.50%
และคงปริ มาณการเข้ าซื อสินทรัพย์ที# 435 พันล้ านปอนด์และการซื อตรา
สารหนี เอกชนที# 10 พันล้ านปอนด์
 สําหรับเครดิตพบว่า กลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงให้ ผลตอบแทนบวกจาก
Credit Spread แคบลง และการปรับลดลงของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที#กลุ่มหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงปรับตัวกว้ าง
ขึ นจากประเด็นความเสี#ยงข้ างต้ น
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 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอยู่ที# 2.83% (30/05/61)
จาก 2.95% (30/04/61) โดยสูง สุดอยู่ที# 3.08%
% (21/05/61)
(
อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี ปรั บตัวงลมาอยู่ที#
0.30% จาก 0.55% (30/04/61)

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) พฤษภาคม
ฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ เดือนมิมิถุนายน
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ าหนั ก ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย
(Slightly Underweight) คาดว่าเส้ นอัตราผลตอบแทน (Bond Yield)
ของพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ น โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ
บาล 10 ปี อยู่ที#
เหนื อ ระดับ 3.0% สะท้ อ นตามนโยบายการเงิ น สหรั ฐ ฯที# จ ะปรั บ ขึ น
ดอกเบี ย นโยบายครั ง ที# สองของปี นี  ในเดือ น มิ ถุถุนายน และเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯที#ขยายตัวดี รวมทังอั
 ตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ นตามกรอบเป้าหมาย
2% และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ ที#ปรั บตัวแข็งค่าต่อได้ ในขณะที#การปรั บ
ขึน ของอัตราผลตอบแทนสหรั ฐฯและเยอรมั
และเยอรมันอาจถูก จํ า กัดด้ วยความ
กัง วลปั ญ หาการเมื องในยุโรปของอิตาลี
ตาลี และสเปน รวมทังความเสี

#ยง
นโยบายกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯในระยะสั
ในระยะสันต่
 อไป
 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นํ าหนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุ ณภาพดี ตํากว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง (Underweight)
nderweight) และตลาดหุ้ น กู้
ผลตอบแทนสู ง (HY) ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) คาดว่า Credit Spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึ นจากความ
กั ง วลของการปรั บ ตัว สูง ขึ น ของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รรั ฐ บาล
ต่อเนื#อง และตลาดเครดิตอยู่ในช่วง Reprice ของราคา เนื#องจากที#ผ่าน
มา Credit Spread แคบมาก และมีราคาแพง อย่างไรก็ตามกลุ่มเครดิต
ได้ ปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจที#เติบโตดี และมีความต้ องการลงทุ
งการ นในตลาด
แต่ตลาดมีความระมัดระวังและอ่อนไหวมากขึ น กลยุทธ์การลงทุนในกลุม่
เครดิต จึ ง ต้ อ งคัด เลื อ กตราสารเปรี ย บกับ คุณ ภาพและราคา และให้
นํ าหนักในกลุม่ ธนาคารและสถาบันการเงิน เนื#องจากได้ รับประโยชน์จาก
สภาวะดอกเบี ยขาขึ น และมีปัจจัยพื นฐานแข็งแกร่ ง

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

ที#มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าค่ าเงินยู โร (EUR/USD) อ่อนค่าลง 2.56% จากระดับ 1.20 มาที#
ระดับ 1.17 (1/5/61-31/5/61) จากตัวเลขเศรษฐกิจที#ชะลอตัวลง สวน
ทางกับฝั# งสหรัฐฯ และความกังวลทางสเถียรภาพของการเมืองอิตาลี โดย
ตัวเลข Retail Sales เพิ#มขึ น 0.8%
% (yoy)
( ตัวเลข Industrial Production
เพิ#มขึน 3% (yoy) ดัชนี PMI ล่าสุด ตํ#าสุดในรอบ 12 เดือน ทังใน
 PMI
Composite, Manufacturing และ Service
Serv
 ค่ าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่อนค่าลง 2.20% จากระดับ 1.37 มาที#
ระดับ 1.33 (1/5/61-31/5/61) จากตัว เลขเศรษฐกิ จ ที# ช ะลอตัว ลง
เช่นเดียวกันกับยูโรโซน โดยตัวเลข Retail Sales เพิ#มขึ น 1.50% (yoy)
ตัว เลข Industrial Production เพิ# ม ขึน 2.90% (yoy) ดัช นี PMI
Manufacturing ล่าสุด ตํ#าสุดในรอบ 12 เดือน ส่วน PMI Composite
และ Service ยังชะลอตัวต่อเนื#อง


ค่ าเงินเยน (USD/JPY) แข็งค่าขึน 1.13% จากระดับ 109.2 มาที#
ระดับ 108.9 (1/5/61-31/5/61) โดยตัวเลข Retail Sales เพิ#มขึน
1.60% (yoy) ตัวเลข Industrial Production เพิ#มขึ น 2.50% (yoy) ดัชนี
PMI Composite, Manufacturing
facturing และ Service ล่าสุด ยังค่อนข้ างทรง
ตัว

สภาวะค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 ดัชนีดอลลาร์ สหรั ฐ (DXY) แข็งค่าขึน 1.84%
% จากระดับ 92.44 มาที#
ระดับ 94.15 (1/5/61-31/5/61) โดยปั จจัยหลักที#หนุนให้ ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึ นได้ แก่


เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ ดีกว่าประเทศอื#น โดยเฉพาะยุโรปที#
ตัวเลขเศรษฐกิจเริ# มชะลอลง



อัตราเงิ น เฟ้ อของสหรั ฐ ฯ ปรั บ ตัว สูง ขึน ตามการคาดการณ์ ที#
มากกว่า 2% (yoy) ทัง CPI และ PCE

ที#มา MFC, Bloomberg



อัตราดอกเบี ยพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐฯอายุ
อายุ 10 ปี ปรั บเพิ#มขึน มา
อยู่สงู กว่า 3% สูงสุดในรอบ 4 ปี



ความเสี# ย งด้ า นภู มิ รั ฐ ศาสตร์ และความเสี# ย งในการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี#ยงและประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น อาร์ เจนตินา ตุรกี
อินโดนีเซีย ได้ รับผลกระทบจากเงินทุนไหลออกค่อนข้ างมาก

 ภาพรวมค่ าเงินหยวน (USD/CNY)
USD/CNY) อ่อนค่าลง 1.09% จากระดับ 6.33
มาที#ระดับ 6.40 (1/5/61-31/5/61)) โดยตัวเลข RETAIL SALES เพิ#มขึน
9.40% (yoy) ตัวเลข INDUSTRIAL PRODUCTION
PRODUCTIO เพิ#มขึน 7% (yoy)
ดัชนี PMI COMPOSITE, MANUFACTURING
FACTURING และ SERVICE ล่าสุด ยัง
ค่อนข้ างทรงตัวเมื#อเทียบกับ 12 เดือน ก่อนหน้ า อย่างไรก็ตามทําเนียบขาว
ออกมาแถลงว่ า สหรั ฐ ฯ จะประกาศรายการสินค้ า ของจี น ที# มีมูลค่ารวม

5 มิถนุ ายน 2561

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดื
เดือนพฤษภาคม
น
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ประมาณ 50,000 ล้ านดอลลาร์ ที#จะถูกเรีรี ยกเก็บภาษี นําเข้ า 25% ภายใน
วันที# 15 มิถนุ ายน 2561
 ค่ าเงินบาท (USD/THB) อ่อนค่าลง 1.38% จากระดับ 31.54 มาที#ระดับ
31.97 (1/5/61-31/5/61) สอดคล้ องกับทิศทางของสกุ
ทางของ ลเงิน ในภูมิภาค
ประกอบกับมีเงินทุนไหลออกตามปั จจัยด้ านฤดูกาล
กาล ในช่วง ไตรมาสที# 2
อย่างไรก็ ดี ส่วนผลผลตอบแทนพันธบัตรรั
ตรรัฐบาลไทยระยะสันปรั
นป
 บเพิ#มขึน
จากการขายพันธบัตร ของนักลงทุนต่างชาติ และการเพิ#มปริ มาณการออก
าณการ
พันธบัตรระยะสันของ

ธปท. และกระทรวงการคลัง

ที#มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมิถุนายน
 ดัชนีดอลลาร์ สหรั ฐฯ (DXY) คาดว่ าเคลือนไหวในระดั
นไหวในระ บ 93-96
 ค่ าเงินยูโร (EUR/USD) คาดว่ าจะเคลือนไหวในระดั
นไหวใน บ 1.15 – 1.20
 ค่ าเงินปอนด์ (EUR/USD) คาดว่ าเคลือนไหวในระดั
นไหวในระ บ 1.30-1.35
 ค่ าเงินเยน (USD/JPY) คาดว่ าจะเคลือนไหวในระดั
นไหวใน บ 108-112
 ค่ าเงินบาท (USD/THB) คาดว่ าเคลือนไหวในระดั
นไหวในระ บ 31.50–32.25
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แนะนํากองทุนเดือนพฤษภาคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง ( M-VI )
 กองทุน M-VI เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีIยดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้ จริ ง และมีจดุ มุ่งหมายคือ ทําให้ สนิ ทรัพย์เติบโตขึ น มีความ
ยืดหยุ่นในการลงทุนทังในอุ
 ตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทัวI โลก มีการกระจายความเสีIยงโดยลงทุนทังหุ
 ้ น ตราสารหนี  และทองคํา โดยเน้ นธุรกิจ
ทีดI ีในราคาทีIยอดเยีIยม หรื อธุรกิจยอดเยีIยมทีIมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยังI ยืนในราคาทีIดี และ บริ หารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้ างผลตอบแทนทีIดี
ในระยะยาว กองทุนเปิ ด M-VI จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund กองทุน
ดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้ นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นทีIมีราคาตํIากว่ามูลค่าทีIแท้ จริ ง (Margin of
Safety) อย่างน้ อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสีIยงทีIเหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคําบางส่วนอีกด้ วย โดยกองทุนจะแสวงหาหุ้นทีIมี Superior
Business Models ด้ วยการวิเคราะห์ห้ นุ และทําความเข้ าใจธุรกิจอย่างลึกซึ ง ประเมินความเสีIยงด้ านต่างๆ หาราคาหุ้นทีIแท้ จริ ง อดทนรอโอกาสซื อในราคาทีI
เหมาะสม และหลีกเลีIยงหุ้นทีIมีความเสีIยงสูง กองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund มีผลการดําเนินงานทีIโดดเด่น ได้ รับ Morningstar
rating ระดับ 4 ดาว และมีอตั ราผลตอบแทนนับตังแต่
 จดั ตังกองทุ

น (12 สิงหาคม 2539) ถึง 30 มีนาคม 2561 เฉลีIยอยู่ทีI 9.3%ต่อปี

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร* ะยะสัน* พลัส ( MMM-PLUS )
 กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีIมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีI
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีIจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ทีIมีการจ่ายเงินปั นผลสมํIาเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารทีIมีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัททีIมีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชืIอทีIอยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยทีIคอ่ นข้ างสูง เพืIอสร้ างผลตอบแทนทีIดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนใน สินทรัพย์ทีIมีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํIาเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึง
ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีมI ีศกั ยภาพใน
การสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิIม (Alpha) มีผลการดําเนินงานทีIโดดเด่น และ / หรื อ ได้ รับ Morningstar Rating 5 ดาว
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ข้ อสงวนสิทธิo
 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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