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คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนกรกฎาคม 2561
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื'อง แม้ ว่าแรงส่งต่อทางเศรษฐกิจจะชะลอลง
บ้ าง แต่ความกังวลต่อมาตรการกี ดกันทางการค้ าโลกที'เพิ'มขึน ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื' อมั'นของนัก ลงทุนทั'วโลก นอกจากนี ค ่าเงินดอลลาร์ ที'แข็ งค่าและราคา
นํ า มันที'ปรั บตัวขึน ทําให้ เกิ ดความไม่แน่นอนต่
นต่อ กลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่ ให้
นํา หนักการลงทุนในหุ้นโดยรวม “ตํากว่ าเกณฑ์
กณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “ตํ'ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ตลาดหุ้นประเทศกําลังพัฒนาให้ นํ าหนัก “ตํ'ากว่าเกณฑ์อ้างอิงปานกลาง”
 ส่ว นตลาดหุ
ตลาดหุ้น ไทยให้ นํ า หนัก การลงทุน “ตํ' า กว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง เล็ก น้ อ ย”
ประเด็นสงครามการค้ าที'มีต่อเนื'อง และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ยังส่งผลกระทบต่อความเชื'อมัน' ของนักลงทุน
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในตราสารหนีโ ดยรวม “ตํากว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
เนื'องจากการปรับขึ นดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 ให้ นํ าหนักตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ “ตํ'ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 หุ้น กู้ เอกชนต่ า งประเทศให้ นํ า หนัก “ตํ' า กว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย”
เนื'องจาก valuation แพง
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตราสารหนี ภาครัรั ฐไทย “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงปาน
กลาง” หลัง จากที' ต่า งชาติช ะลอการขายและเริ' ม เห็นสัญ ญาณซื อ กลับ
ภายใต้ ความเสี'ยงของมาตรการกีดกันทางการค้ าโลก โดยเน้ นการลงทุนใน
พันธบัตรระยะสัน
 ตราสารหนี เ อกชนไทย “ตํ'ากว่าเกณฑ์
กณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย” เนื'องจากปริ มาณ
การออกตราสารหนี ข องภาคเอกชนเพิ' ม ขึน ในขณะที'ความต้ อ งการซื อ
ลดลง ส่งผลให้ Credit Spread กว้ างขึ น
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ตลาดรับข่าวการปรับขึ นดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีก 2 ครัง ในปี นี 
ไปแล้ ว ให้ นํา หนักการลงทุนอสังหาริ มทรั พย์ ต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑ์
อ้ างอิง”
 อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย ให้ นํ า หนั ก การลงทุ น “ตํ' า กว่ า กั บ เกณฑ์ อ้ างอิ ง
เล็กน้ อย” เนื'องจาก ดอกเบี ยไทยอยู่ในระดับตํ'า แต่ได้ รับแรงกดดันจากการ
ปรับขึ นดอกเบี ยของ Fed อาจส่งผลให้ Yield gap แคบลง
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ “เท่
เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
การควบคุมปริ มาณ Supply ของการผลิตนํ ามันทําได้ ดี และความไม่แน่นอนเชิง
ภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศผู้ผลิตนํ ามัน
 ราคานํ า มันปรั บตัวขึ นค่อนข้ างสูง แต่สต็อกนํ ามันดิบสหรั ฐฯ มี แนวโน้ ม
ลดลง และ OPEC เพิ'มปริ มาณการผลิตนํ า มันน้ อยกว่าคาด ให้ นํา หนัก
การลงทุนในนํ ามัน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ดอลลาร์ สหรั ฐกลับมาแข็งค่าจากการปรับขึ นดอกเบี ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ แต่มาตรการกี ดกันทางการค้ าโลกอาจทํ
โลก
าให้ นกั ลงทุนกลับเข้ ามา
ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ให้ นํ าหนักการลงทุนในทองคํา “เท่ากับเกณฑ์
อ้ างอิง”
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แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือนกรกฎาคม 2561
ประเภทสินทรั พย์
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แบบจําลองการลงทุน เดือน กรกฎาคม 2561 ตามระดับความเสียง

ความเสียงตํ า
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 2.27%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํ า
ระดับความเสียง 2

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 4.86%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างสูง
ระดับความเสียง 3

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 7.36%

ความเสียงสูง
ระดับความเสียง 4

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 10.73%

ความเสียงสูงมาก
ระดับความเสียง 5

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 14.47%

ความผันผวน 1.42%

ความผันผวน 3.38%

ความผันผวน 5.85%

ความผันผวน 8.91%

ความผันผวน 12.67%

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 กรกฎาคม 2561
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมิถุนายน 2561
สรุ ปประเด็นมาตรการทางการค้ าโลกเพิมเติม
 สหรั ฐฯ ประกาศขึ นภาษี นําเข้ าจากจีน วงเงิน 5 หมื'นล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
จํานวน 1,100 รายการ โดยรอบแรกประกาศรายชื'อสินค้ าจํานวน 818
รายการ และจี นได้ ตอบโต้ ทนั ที โดยการขึน ภาษี นําเข้ า จากสหรั ฐ ฯ ใน
วงเงินเท่ากัน จํานวน 659 รายการ ในรอบแรกจํานวน 656 รายการ มุ่งไป
ที'สนิ ค้ าเกษตร รายชื'อสินค้ าที'ประกาศรอบแรกจะมีผลบังคับใช้ ในวันที' 6
กรกฎาคม 2561 หลังจากนี  จะมีการประกาศรายชื' อสินค้ าที'สหรั ฐฯ จะ
ขึ นภาษี นําเข้ าจากจีน หลังจากทําประชาพิจารณ์เดือนกรกฎาคม 2561
 สหภาพยุโรป (EU) ประกาศเก็บภาษี สินค้ านําเข้ าจากสหรัฐฯ ประมาณ
200 รายการ รวมมูลค่า 3.2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที'อตั ราภาษี 25% มี
ผลบังคับใช้ วนั 22 มิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นไป เพื'อเป็ นการโต้ ตอบการเก็บ
ภาษี นําเข้ าเหล็ก (25%) และอะลูมิเนียม (10%) ของสหรัฐฯ เมื'อวันที' 1
มิถุนายน ที'ผ่านมา โดยสินค้ าสหรัฐฯ ที' EU จะเก็บภาษี ได้ แก่ เรื อยนต์,
วิสกี  Bourbon, มอเตอร์ ไซด์, เสื อยืด, กางเกงยีนส์, บุหรี' , เหล็ก, และ
สินค้ าเกษตร เช่น ข้ าว, ข้ าวโพด และนํ าส้ ม นอกจากนี  EU กล่าวว่ากํ าลัง
พิจารณาเก็บภาษี สนิ ค้ านําเข้ าจากสหรัฐฯ เพิ'มเติมอีกมูลค่า 4.2 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ที'อตั ราภาษี 10%-50%
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ส่ งสัญญาณขึน ดอกเบีย อย่ าง
ค่ อยเป็ นค่ อยไป และมีมุมมองทีดีขนึ  ต่ อเศรษฐกิจ
 ดัชนี ISM Manufacturing Production เดือน มิถุนายน 2561 เพิ'มขึ นสู่
ระดับ 60.2 จุด ดีกว่าที'ตลาดคาด โดยดัชนีย่อย ได้ แก่ ผลผลิตและคําสัง'
ซื อสินค้ าจากนอกประเทศเพิ'มขึ น
 อัตราเงินเฟ้อ เดือน พฤษภาคม 2561 เพิ'มขึ น 0.2% (mom) และ 2.8%
(yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื นฐานเพิ'มขึ น 0.2% (mom) และ 2.2% (yoy)
ส่วนอัตราเงินเฟ้อด้ านการใช้ จ่ายส่วนบุคคลไม่รวมอาหารและเครื' องดื'น
(Core PCE) ปรับตัวขึ นเป็ น 2.0% (yoy) เข้ าสู่เป้าหมายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มี
มติ 8-0 ให้ ขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย 25bps เป็ น 1.75-2.00% ตามคาด
ในการประชุมวันที' 12-13 มิถุนายน 2561 ด้ านการคาดการณ์ ดอกเบี ย
ค่ากลางของ Dot Plot ชี ว่า Fed มีแนวโน้ มจะขึ นดอกเบี ยเร็ วขึ น โดยจะ
ขึ นดอกเบี ยทังหมด

4-3-1 ครัง ในปี 2561-2563 ตามลําดับ จากเดิมที'ชี 
ว่าจะขึ น 3-3-2 ครัง ส่วนคาดการณ์ อตั ราดอกเบี ยระยะยาวยังคงไว้ เท่า
เดิมที' 2.9%
 ด้ านมุมมองทางเศรษฐกิจ Fed ปรับเพิ'มคาดการณ์ GDP ปี นี ขึน เป็ น
2.8% จาก 2.7% แต่คงการคาดการณ์ของปี 2562 และ 2563 ไว้ ที' 2.4%
และ 2.0% (yoy) ตามลําดับ และปรับลดอัตราว่างงาน (Unemployment
Rate) ของปี นี  ลงเป็ น 3.6% จาก 3.8% และของปี 2562-2563 ลง
เล็กน้ อยเป็ น 3.5% จาก 3.6% สําหรับมุมมองด้ านเงินเฟ้อ Fed มองว่า
เงินเฟ้อปี นี จะเร่ งตัวขึ นมากกว่าที'ประเมินไว้ โดย Fed ปรับคาดการณ์เงิน
เฟ้อ Core PCE ของปี นี ขึ นเป็ น 2.0% จาก 1.9% และคงคาดการณ์อตั รา
เงินเฟ้อของปี 2562 และ 2563 ไว้ ที' 2.1% (yoy)
5 กรกฎาคม 2561

เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ ภาคอุ ต สาหกรรมส่ ง
สัญญาณชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะทีธนาคารกลางยุ โรปดําเนิน
นโยบายการเงินผ่ อนคลายต่ อเนือง
 ดัชนี PMI Manufacturing เดือน มิถุนายน 2561 ลดลงติดต่อกันเป็ น
เดื อ นที' 6 มาที' ร ะดั บ 54.6 จุ ด เนื' อ งจากผลผลิ ต ยอดคํ า สั' ง ซื อ
ภายในประเทศและภายนอกประเทศปรับตัวลง
 อัตราเงินเฟ้อทัว' ไป เดือน มิถุนายน 2561 ขยายตัวขึ นเป็ น 2.0% (yoy)
แต่อตั ราเงินเฟ้อพื นฐาน ชะลอตัวลงเล็กน้ อยเป็ น 1.0% (yoy) โดยอัตรา
เงินเฟ้อทัว' ไปเพิ'มขึน จากราคาพลังงานและราคาอาหาร ส่วนอัตราเงิน
เฟ้อพื นฐานชะลอลงในหมวดบริ การ ซึง' อัตราเงินเฟ้อพื นฐานยังคงตํ'ากว่า
เป้าหมายของธนาคารกลางที' 2.0% (yoy)
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่เปลี'ยนแปลง โดยคงการ
เข้ าซื อสินทรัพย์ที' 3 หมื'นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงกันยายน 2561 และคง
อัตราดอกเบี ย นโนบายที' 0.0% ต่อ ปี ซึ'ง การประชุม รอบนี  ECB ส่ง
สัญญาณว่ามาตราการ QE จะยุติลงในปี นี  และหากตัวเลขเศรษฐกิจยัง
ขยายตัวดีสนับสนุนการเพิ'มขึ นของอัตราเงินเฟ้อ ECB ก็จะดําเนินการลด
อัตราการเข้ าซื อสินทรัพย์เป็ น 1.5 หมื'นล้ านยูโรต่อเดือน เริ' มเดือนตุลาคม
2561 ไปสิ นสุด ธันวาคม 2561 และจะยุตมิ าตรการ QE หลังจากนัน
เศรษฐกิจญีปุ่น : ผลสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคอุตสาหกรรมปรั บตัว
ดีขนึ  และธนาคารกลางญีปุ่นดําเนินนโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 ดัชนี PMI Manufacturing เดือนมิถุนายน 2561 ปรั บตัวขึน 53.0 จุด
เนื'องจาก ผลผลิต การจ้ างงาน และราคาปรับตัวดีขึ น
 ธนาคารกลางญี'ปนุ่ (BOJ) รายงานผลสํารวจความเชื'อมัน' ในกลุ่มผู้ผลิต
รายใหญ่ของญี'ปนุ่ (Tankan) ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลง 3 จุด มา
อยู่ที'ระดับ +21 เนื'องจากต้ นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ น และตลาดแรงงาน
อยู่ ใ นภาวะตึ ง ตัว แต่ มี ส ัญ ญาณเชิ ง บวกถึ ง การวางแผนการลงทุ น
(Capex Plan) สําหรับปี งบประมาณ 2561 เพิ'มขึ นเป็ น +7.9 จากระดับ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
 การประชุมธนาคารกลางญี'ปนุ่ (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่เปลี'ยนแปลง
โดยคงมาตรการ Yield Curve Control ควบคุม อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้ เคลื'อนไหวที'ระดับ 0.0% ต่อปี และคงอัตรา
ดอกเบี ย นโยบายที'ระดับ -0.1% ต่อปี จากสถาบันการเงินที'สํารองเงิน
ฝากไว้ กบั ธนาคารกลางญี'ปนุ่ โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงเคลื'อนไหว
ที'ระดับตํ'ากว่าเป้าหมาย แม้ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเริ' มแข็งแกร่ ง
ขึ นก็ตาม
 คะแนนนิยมของคณะรั ฐมนตรี ของนายกฯ Shinzo Abe สํา รวจโดย
หนังสือพิมพ์ Nikkei และ TV Tokyo เดือน มิถุนายน 2561 เพิ'มขึ น 10%
เป็ น 52% ใกล้ เ คียงกับระดับในช่ วงที'นายกฯ Shinzo Abe ชนะการ
เลือกตังในเดื

อน ตุลาคม 2560 นอกจากนี ค ะแนนนิยมจากการสํารวจ
ของหนังสือพิมพ์ Maninichi เพิ'มขึ น 5% เป็ น 36% ทังนี
  คะแนนนิยมที'ดี
ขึ นน่าจะทําให้ นายก Shizo Abe ชนะการเลือกตังหั
 วหน้ าพรรค LDP ใน
เดือน กันยายน 2561
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เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจชะลอตั
จชะลอตัวลงจากอุปสงค์ ในประเทศ และดัชนี
PMI ภาคการผลิตยังส่ งสัญญาณชะลอตัวลง

ข้ าวและมันสําปะหลัง แต่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที'ชะลอ
ตัวลงในหมวดรถยนต์ และยอดจําหน่ายเครื' องจักรในประเทศ

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เดือน พฤษภาคม 2561 ชะลอตัวลงทังการบริ

โภค
การลงทุน และการผลิต เนื'องจากจากการหดตัวลงของยอดขายรถยนต์
การลงทุนในโครงสร้ างพื นฐานและการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์ และ
การลงทุนในภาคการผลิตลดลง อย่างไรก็ ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้ า
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัว 12.6% (yoy)
ส่วนการนําเข้ าเร่ งตัวขึ นเป็ น 26.0% (yoy) ส่งผลให้ จีนมี การค้ าเกินดุล
2.49 หมื' นล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ โดยสินค้ าส่งออกไปยัง ประเทศในกลุ่ม
พัฒนาแล้ ว เช่น สหรัฐฯ ญี'ปนุ่ และสภาพยุโรป ขยายตัวต่อเนื'อง ส่วนการ
ส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเกิ ดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเอเซียขยายตัวได้ ดี
เช่นกัน

 อัตราเงิ นเฟ้ อทั'ว ไปและอัต ราเงิ น เฟ้ อพื น ฐาน เดื อ น มิ ถุ นายน 2561
เพิ'มขึ น 1.38% (yoy) และ 0.83%
% (yoy)
(
ตามลําดับ โดยอัตราเงินเฟ้อ
ทัว' ไปชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่อตั ราเงินเฟ้อพื นฐานทรงตัวจากเดือน
ก่อน ทังนี
  กระทรวงพาณิชย์ได้ ปรับคาดการณ์ จาก 0.7% – 1.7% (yoy)
เป็ น 0.8% – 1.6% (yoy) เนื'องจาก ราคาพลังงานที'ปรับตัวขึ นและคาดว่า
จะเคลื'อนไหวใกล้ เคียงกับปั จจุบัน อัตราแลกเปลี'ยนผันผวนในทิศทาง
อ่อนค่า และเศรษฐกิจที'มีแนวโน้ มขยายตัวดีในช่วงครึ'งหลังของปี นี 

 ธนาคารกลางจี น ประกาศลดอัตราส่วนเงินกันสํารองขัน ตํ'า (Reserve
Requirement Ratio: RRR) ลง 0.5% เป็ น 15.5%
15 สําหรั บธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ และเป็ น 13.5% สําหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
โดยจะมีผลบังคับใช้ วนั ที' 5 กรกฎาคม 2561 การปรับลดอัตราส่วนเงินกัน
สํารองดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ ภาคธนาคารมี สภาพคล่องเพิ'มขึน 7
แสนล้ านหยวน โดยแบ่ง เป็ น 5 แสนล้ า นหยวน อยู่ที'ธ นาคารพาณิ ช ย์
ขนาดใหญ่ 12 แห่ง เพื' อสนับสนุนโครงการแปลงหนี เ ป็ นทุน (Debt-toEquity Swap) และอีก 2 แสนล้ านหยวนจะอยู่ที'ธนาคารพาณิชย์ขนาด
เล็กเพื'อให้ นําไปปล่อยกู้ให้ กบั ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (MSEs)
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ ภาคการผลิ ต ของทางการจี น (Official
Manufacturing PMI) เดือน มิถุนายน 2561 ลดลง -0.4 จุด เป็ น 51.5
จุด สอดคล้ องกับ Caixin Manufacturing PMI ที'ลดลงเล็กน้ อยมาที'
ระดับ 51.0 จุด โดยรายละเอี ยดระบุ ดัชนี ยอดคําสัง' ซื อทังภายในและ

ภายนอกประเทศ และดัชนีผลผลิต ต่างปรับตัวลดลง แต่ดชั นีภาคบริ การ
(Non-manufacturing PMI) เพิ'มขึ นเป็ น 55.0 จุด ระดับสูงสุดนับตังแต่

เดือน มกราคม 2561
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ
และธนาคารแห่ งประเทศไทยคงนโยบายการเงิ
ยคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติไม่เอกฉันท์
5:1 ให้ คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที' 1.50% ต่อปี โดยยังมีมุมมองเชิงบวก
ต่อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และได้ ป รั บ เพิ' ม คาดการณ์ อัต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี นี จาก 4.1% เป็ น 4.4%
% (yoy)
( ตามแรงส่งของ
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที'ดีขึน แต่มีความกังวลต่อภาระหนี 
ครัวเรื อนที'อาจเป็ นปั จจัยฉุดรั ง กํ าลังซื อภายในประเทศ และความเสี'ยง
จากต่างประเทศที'เพิ'มขึน เช่น ความผันผวนของตลาดเงิน นโยบายกี ด
กันทางการค้ า และความเสี'ยงของประเทศตลาดเกิดใหม่ ในขณะเดียวกัน
ได้ ปรับเพิ'มคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อทัว' ไปเพิ'มขึ นเล็กน้ อยเป็ น 1.1% (yoy)
จากราคานํ ามันที'เพิ'มขึ น

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางหลักที'สําคัญเดือนกรกฎาคม

 16 กรกฎาคม 2561 ติดตามรายงาน GDP ไตรมาสที' 2 ปี 2561 ของจีน
 การประกาศจํานวนสินค้ าที'สหรัฐฯ จะขึ นภาษี นําเข้ าจากจี นมูลค่า 1.6
หมื' นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ หลังจากผลการทําประชาพิจารณ์ เสร็ จสิ นใน
เดือน กรกฎาคม 2561 และการประกาศมาตรการที'ไม่ใช่ภาษี ที'จะใช้ กับ
ประเทศจี นในส่ว นของการลงทุนของบริ ษัทจี นในกลุ่มเทคโนโลยี ข อง
สหรัฐฯ
 ปลายเดือนกรกฎาคม 2561 สหรัฐฯ จะประกาศรายละเอี
จะปร
ยดการเก็บภาษี
นําเข้ ารถยนต์ ซึ'งหากมี การบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มยูโร ญี' ปุ่น
และเม็กซิโก

 ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนื'องตามการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ที' ข ยายตัว สู ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการสิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศที'ขยายตัวดีขึขึ นและราคานํ ามันที'ปรับสูงขึ น ประกอบกับอุป
สงค์ ในประเทศขยายตัวชัดเจนขึน โดยเฉพาะการบริ โภคภาคเอกชนที'
ขยายตัวเพิ'มขึ นสอดคล้ องกับรายได้ เกษตรกรที'ปรับตัวเพิ'มขึ นตามราคา
5 กรกฎาคม 2561
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือน มิถุนายน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อ มาปิ ดที' 1,595.58 หรื อลดลง
7.61% (131.39 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญ ดังนี 
 เกิดปรากฏการณ์ไหลออกของ Fund Flow จากตลาดหุ้นเกิดใหม่ ซึง' เริ' ม
จาก อาร์ เจนตินา ตุรกี อินเดีย อินโดนีเซีย และบราซิล จนทําให้ สกุลเงิน
ของประเทศเหล่านี อ่อนค่าลงอย่างหนัก
 ค่ากลางของ Dot plot ปรับขึ นจาก 3 ครัง เป็ น 4 ครัง ถื อเป็ นปั จจัยลบ
เนื'องจากก่อนหน้ านี นักลงทุนยังไม่ Price in ปั จจัยดังกล่าว
 ECB ตัดสินใจต่ออายุมาตรการ QE ออกไปอีก 3 เดือน ถึงสิ นปี นี  โดยจะ
มีการลดวงเงินเหลือเดือนละ 1.5 หมื'นล้ านยูโร นอกจากนัน ยังมีแผนจะ
คงอัตราดอกเบี ยที'ระดับตํ'าต่อไป ถึงกลางปี หน้ า
 MSCI ตัดสินใจนําประเทศซาอุดอิ าระเบีย และอาร์ เจนติน่า เข้ าเป็ นส่วน
หนึง' ของดัชนี MSCI EM ซึง' จะมีผลตังแต่
 กลางปี 2562 เป็ นต้ นไป
 กลุม่ OPEC และ Non-OPEC มีมติเพิ'มกําลังการผลิตนํ ามันที'ราว 6 แสน
บาร์ เรลต่อวัน ถือว่าน้ อยกว่าที'ตลาดคาดการณ์ไว้
 หุ้นกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากสุด หลังได้ อานิสงส์จาก
เงิ น บาทที' อ่ อ นค่ า ในขณะที' ห้ ุน กลุ่ม บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ างปรั บ ตัว
Underperform มากสุด หลังถูกแรงขายทํากํ าไรภายหลังจากปรั บตัว
ขึ นมามากในช่วงเดือนก่อนหน้ า

As of 29 มิถนุ ายน 2561

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,55
550 – 1,680 จุด สําหรับปั จจัยที'ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิด ดังต่อไปนี 
1) ประเด็นสงครามการค้ าที'ยงั คงมีความวุ่นวายต่อเนื'อง คาดเป็ นสัญญาณ
เตือนการลงทุนในสินทรัพย์เสี'ยงต่อไป
2) การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง' มีที'มาสืบเนื'องจาก Fed Dot Plot ที'
ปรับตัวขึ น แนวนโยบายการเงินของ ECB ที'ยงั คงผ่อนคลาย และประเด็น
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึง' ทําให้ สกุลเงินของประเทศเกิด
ใหม่รวมถึงเงินบาทอ่อนค่าเมื'อเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ อาจเป็ นปั จจัย
กดดัน Fund Flow ต่อไป
ดทะเบียนในตลาดที
น
'เริ' มคงที' โดยได้ แรง
3) ประมาณการกํ าไรของบริ ษัทจดทะเบี
สนับ สนุน จากกลุ่ม หุ้น ขนาดใหญ่ ที'ยัง คงเห็ น สัญ ญาณการปรั บ เพิ' ม
ประมาณการกําไรสุมทธิจากนั
จากนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื'อง ล่าสุดคาดการณ์
คาด
EPS ของ SET Index ปี นี  และปี หน้ าอยู่ที' 109.4 และ 120.0 บาท
ตามลําดับ
4) คาดการประชุม FOMC ในวันที' 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม จะไม่มีการ
เปลี'ยนแปลงเชิงนโยบายที'สําคัญ ภายหลังจากที' Fed มี การปรับเพิ'ม
ประมาณการ Dot Plot ไปก่อนหน้ านี แล้ ว

As of 29 มิถนุ ายน 2561

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนมิถุนายน 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวลดลง 9.02% ในขณะที' SET50
Index ปรับตัวลดลง 7.36%
 Sector ที'มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
การแพทย์ หมวดพลัง งาน หมวดปิ โตรเคมี และหมวดขนส่ง และโลจิ
สติกส์

5) คาดการประชุม ECB ในวันที' 26 กรกฎาคม
รกฎาคม จะไม่มีการเปลี'ยนแปลงเชิง
นโยบายที' สํา คัญ ภายหลัง จากที' ECB มี ก ารแถลงยุติโครงการ QE
ในช่วงปลายปี นี ไปเป็ นที'เรี ยบร้ อยแล้ ว
6) คาดการประชุม BoJ ในวันที' 30-31
31 กรกฎาคม จะไม่มีการเปลี'ยนแปลง
เชิงนโยบายที'สําคัญ และประเมินว่า BoJ จะเป็ นธนาคารกลางขนาด
ใหญ่ลําดับท้ ายๆของโลก ที'มีการถอดถอนสภาพคล่อง และปรับขึ นอัตรา
ดอกเบี ย
ให้ นํ า หนั กก ารลงทุ น น้ อยกก ว่ าเ กณฑ์ อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)

 สําหรับ Sector ที'มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดสื'อและสิ'งพิมพ์ หมวดอาหารและ
เครื' องดื'ม หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื' อ สาร
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหมวดพาณิชย์
5 กรกฎาคม 2561
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

ปั จจัยภายในประเทศ
1.
2.
3.
4.

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

หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Slightly Underweight)


อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government bond) ปรับตัวสูงขึ น
อย่างรวดเร็ วตังแต่
 เดือน มิถุนายน ที'ผ่านมา ประกอบกับปริ มาณหุ้นกู้
ในตลาดแรกทีอ' อกมาอย่างต่อเนื'องทําให้ Corporate Spread ที'ทรงตัว
ในระดับ ตํ' า เริ' ม ทยอยปรั บ ตัว สูง ขึน คาด Credit Spread เดื อ น
กรกฏาคม จะปรับเพิ'มขึ นต่อไปเพื'อจูงใจนักลงทุนกลับมาลงทุนอีกครัง



อย่ า งไรก็ ต าม สภาพคล่ อ งในประเทศที' ยัง ล้ น ระบบทํ า ให้ มี ค วาม
ต้ องการลงทุนหุ้นกู้ยงั มี ต่อไป เพื'อทดแทนการลงทุนพันธบัตรที'มีอตั รา
ผลตอบแทนตํ'ากว่าโดยเปรี ยบเทียบ โดยจะเน้ นเป็ นหุ้นกู้ระยะสันอายุ
 ไม่
เกิน 3 ปี

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลเดือน มิถุนายน ผันผวนในระหว่างเดือน
และ ปรับลดลงในลักษณะ Bullish Steepening โดยพันธบัตรระยะสันไม่
 เกิน
2 ปี ปรับลดลงมากสุดถึง 6 bps จากปั จจัยดังต่อไปนี 




แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนกรกฎาคม

Fund Flows ชะลอการไหลออกจากตราสารหนี ไทยโดยกลับมาเป็ นการ
ซื อสุทธิประมาณ 6,500 ล้ านบาท แม้ ว่าเงินบาทยังอ่อนค่าลงต่อเนื'อง
จาก 32.13 ในเดือน พ.ค. เป็ น 33.03 บาทต่อดอลลาร์

 เศรษฐกิจในปี 2561 มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื'อง โดยธนาคารโลกปรับ
คาดการณ์ GDP ของไทยเพิ'มขึ นเป็ น 4.1%

แนวโน้ มตราสารหนีใ นเดือนกรกฎาคม 2561
ตราสารหนี ภ าครั ฐ (Slightly Underweight) คาดเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มชันลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลาง
ที'ปรับเพิ'มขึ นมากกว่าพันธบัตรระยะยาว (Bearish Flattening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
1.
2.
3.
4.

ในอสังหาริ มทรั พย์ ปรั บตัวลดลง -1.89% สะท้ อนกับความผันผวนใน
ตลาดหุ้นทัว' โลก และการแกว่งตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 ปี

ปั ญหาการเมื องทางฝั' งยุโรป (อิตาลีและสเปน) และสงครามการค้ า
ระหว่างสหรั ฐฯกับชาติอื'นๆ ที'เข้ มข้ นขึ น ส่งผลให้ นักลงทุนกลับมาซื อ
พันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (UST10Y = 2.85%)

อย่างไรก็ตาม ความเชื'อมัน' ต่อเงินดอลลาร์ ที'เพิ'มขึ นจากการฟื น ตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐ และการที' Fed ปรับ Dot Plot การขึ นดอกเบี ยเป็ น 4
ครัง ในปี นี  ประกอบกับผลการประชุม กนง. ที'เริ' มมีกรรมการโหวตให้ ขึ น
ดอกเบี ย (เดือนมิถนุ ายนไม่เป็ นเอกฉันท์ที' 5-1 เสียง) ทําให้ มีความเสี'ยง
ต่อการปรับขึ นอัตราดอกเบี ย และ Fund Flows ไหลออก



 เดือนมิถนุ ายน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื'อการลงทุน

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

5 กรกฎาคม 2561

ปั จจัยบวก

 Roadmap การเลือกตังมี
 ความชัดเจนมากขึ น โดยหลังจาก พ.ร.บ. การ
เลือกตัง ส.ส. และที'มาของ ส.ว. ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
 สภาพคล่องในระบบในประเทศที'อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า ธปท.ยังคง
อัตราดอกเบี ยนโยบายที' 1.50% ต่อไป
ปั จจัยลบ
 ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที'เร่ งตัวขึ น อาจทําให้ Fed ปรับขึ นอัตราดอกเบี ย
มากกว่าที'ตลาดคาด อาจส่งผลให้ Yield gap แคบลง และไม่ดงึ ดูดความ
สนใจจากนักลงทุน รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบให้ Gross yield ลดลง
สําหรับกองทุนที'มีการก่อภาระหนี สิน
 การตัดสินใจหยุดเข้ าซื อสินทรัพย์ของ ECB ในช่วงสิ นปี 2561 จะทําให้
สภาพคล่องในตลาดโลกปรับตัวลดลง
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น ฐานในเดื อ นกรกฎาคม แนะนํ า Slightly
Underweight
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ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมิถุนายน
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World เดือนมิถุนายน ปรับตัว
ลดลง ร้ อยละ 0.2% ตลาดมี ความผันผวนตลอดทัง เดื อ น โดยตลาด
สามารถปรับตัวขึ นได้ ดีในช่วงครึ'งเดือนแรก จากเศรษฐกิจสหรัฐฯที'เติบโต
ดีและการต่ออายุ QE จนถึงสิ นปี 2561 ของ ECB อย่างไรก็ตามตลาด
เริ' มปรับตัวลดลงรุ นแรงจากความกังวลของแนวโน้ มการขึ นอัตราดอกเบี ย
ของ Fed ในช่วงถัดมา และการดําเนินนโยบายกี ดกันทางการค้ าที'ทวี
ความรุ นแรงขึน รวมถึงเศรษฐกิจของ Emerging Markets มี แนวโน้ ม
ชะลอลง

 ธนาคารกลางยุโรปเปิ ดเผยผลประชุม ที'จะเข้ าซื อพันธบัตร อีก3 เดือน ที'
ระดับ 1.5 หมื' นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
โดย ECB เตรี ยมจะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative
Easing) สิ นปี 2561 และตลาดคาดว่า ECB จะขึ นดอกเบี ยหลังจากผ่าน
พ้ นช่วงฤดูร้อนกลางปี หน้ า
 ธนาคารกลางญี' ปุ่ นคงนโยบายการเงิ น เชิ ง รุ ก ด้ ว ยการควบคุ ม เส้ น
ผลตอบแทนให้ ตํ'าใกล้ ศนู ย์ตอ่ ไป โดยกรรมการ BOJ กังวลเงินเฟ้อญี' ปนุ่
ซบเซา ทางธนาคารกลางจี นปรั บ ลดอัตราดอกเบี ย re-lending rate
0.5% และประกาศลดสัดส่วนการกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ สําหรับ
ธนาคารกลางมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ทยอยดําเนิน
นโยบายการเงินตึงตัวด้ วยการขึ นดอกเบี ยนโยบายกันถ่วนหน้ า
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกรกฎาคม
 แนะนํานํา หนักการลงทุนกับตลาด (Neutral) โดยให้ ความสําคัญกับ
ผลดําเนินงานของบริ ษัทเกี'ยวกับธุรกิจ REIT

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนมิถุนายน


ราคานํ ามันดิบเดือนมิถุนายน เผชิญกับปั จจัยบวกหลายๆปั จจัย ทําให้
ราคานํ ามันดิบ WTI กลับมายืนที' 72 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล



ในการประชุม OPEC ครัง ล่าสุด มีมติเพิ'มกํ าลังการผลิตราว 1.0 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน โดยจะมีกําหนดเริ' มปรับขึ นตังแต่
 วนั ที' 1 กรกฎาคม 2561
เป็ นต้ นไป ทังนี
 ก ารเพิ'มกํ าลังการผลิตอาจทําได้ เพียง 0.6 ล้ านบาร์ เรล
เนื'องจากบางประเทศติดข้ อจํากัดบางประการ



จากการแถลงของกลุ่ม OPEC ระบุว่าเนื'องจากสมาชิกบางประเทศได้
ลดกํ าลังการผลิตมากกว่าที'ได้ ตกลงกันไว้ ดังนันจึ
 งมีมติให้ สมาชิก 12
ประเทศจากทังหมด

14 ประเทศเพิ'มกําลังการผลิต เพื'อให้ ตวั เลขความ
ร่ ว มมื อ ในการปรั บ ลดกํ า ลัง การผลิ ตนํ า มัน กลับ สู่จํ า นวน 1.2 ล้ า น
บาร์ เรลต่อวันที'ตกลงกันไว้ ในเดือนพฤศจิกายน 2559



กองกํ าลังทหารของนายคาลิฟา ฮาฟตาร์ ผู้บัญชาการทหารลิเบี ยทาง
ตะวันออก เข้ าควบคุมท่าเรื อขนส่งนํ า มันทางตะวันออกของประเทศ
สร้ างความไม่แน่นอนต่อการส่งออกนํ ามันของลิเบีย



สหรั ฐยกเลิกข้ อตกลงยุตินิวเครี ยล์อิหร่ านส่งผลกระทบต่อการส่งออก
นํ ามันของอิหร่ าน



อัตราการใช้ กําลังการกลัน' ในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ'มขึ นสูร่ ะดับสูงที' 97.5 %
ในเดือนมิถุนายนส่งผลให้ Inventory ลดลง 9.8 ล้ านบาเรล มากกว่าที'
ตลาดคาดการณ์ทจี' ะลดลงเพียง 2.2 ล้ านบาเรล

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 แ น ะ นํ า นํ า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น น้ อ ย ก ว่ า ต ล า ด เ ล็ ก น้ อ ย (Slighthly
Underweight) สํ าหรั บ Developed Market และ น้ อยกว่า ตลาด
(Underweight) สําหรับ Emerging Market เนื'องจากตลาดอยู่ในช่วง
Late Cycle และตลาดได้ Priced in เศรษฐกิจที'เติบโตได้ ดี อีกทังตลาด

อาจกลับมากังวลเรื' องการลด Balance Sheet ของ Fed ได้ ในช่วงครึ' ง
หลังของปี รวมถึ ง Leading Indicator ที'บ่งชี ถ ึ งแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ
Emerging Market มีโอกาสชะลอตัว

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมิถุนายน
 ภาวะตลาด REIT เดือน มิถุนายนทรงตัว โดย Dow Jones Global REIT
ปรับตัวขึ นเกือบ 2% ใน เดือน มิถนุ ายน แรงหนุนจากการปรับตัวขึ นของ
ดัชนี North America REIT สวนทางจากที'ดชั นี REIT ในเอเชียและยุโรป
อ่อนแรง
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯปรั บขึน ดอกเบี ย 25 bps สู่ระดับ 1.75 -2.00%
และส่งสัญญาณขึ นดอกเบี ยอีก 2 ครัง นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลาง
สหรั ฐฯจะขึน ดอกเบี ยช่วงที'เหลือของปี ในเดือนกันยายนและธันวาคม
และจะขึ นดอกเบี ยอีก 3 ครัง ใน ปี 2562
5 กรกฎาคม 2561

แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกรกฏาคม


แนะนํ านํา หนั กเท่ าตลาด (Neutral) จากราคานํ า มันที'ปรั บตัวขึน สูง
แล้ วในระดับนึง แต่อย่างไรก็ ดีแนวโน้ มสต็อกนํ า มันสหรั ฐยังคงลดลง
และ อุปทานนํ ามันของ OPEC ที'เพิ'มขึ นน้ อยกว่าตลาดคาด จะช่วยพยุง
ราคานํ ามันให้ อยู่ในระดับนี  โดยนักลงทุนควรติดตามประเด็นท่าทีของ
กลุ่ม ประเทศพัน ธมิ ต รในการเข้ า ร่ ว มมาตราการควํ' า บาตรอิ ห ร่ า น
ภายหลังสหรัฐมีทา่ ทีกดดันให้ ร่วมการควํ'าบาตร
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อื'นๆ อาทิเช่น ยุโรป เม็กซิโก แคนาดา มีการตอบโต้ มาตรการภาษี ต่อ
สหรัฐ เช่นกัน แม้ ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงดําเนินนโยบายการเงิน
เข้ มงวดต่อเนื' อง ในขณะที'ธนาคารกลางยุโรป ดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายมากกว่าที'ตลาดคาด

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมิถุนายน


ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรั บขึน อัตราดอกเบี ยระยะสัน 25 bps สู่ระดับ
1.75-2.00% ตามคาด และส่งสัญญาณปรับขึ นอัตราดอกเบี ยอีก 2 ครัง
ในช่วงที'เหลือของปี นี  ส่งผลให้ มีการคาดการณ์ ว่า Fed จะขึน อัตรา
ดอกเบี ย รวม 4 ครั ง ในปี นี  และปรั บ ขึน อัตราดอกเบี ย อี ก 3 ครั ง ในปี
2562



แนวโน้ มความต้ องการทองคําทางกายภาพมีโอกาสเผชิญการชะลอตัว
ในช่วงครึ'งปี หลัง ทว่าการเพิ'มการซื อทองคําสุทธิของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินทัว' โลกอาจหนุนราคาทองคําได้ บ้าง ขณะที'การลงทุนใน
ETF ของนักลงทุนมักชะลอตัวในช่วงครึ'งปี หลัง



ราคาทองคํา Spot Gold เคลื'อนไหวในกรอบแคบจากการแข็งค่าของ
เงินดอลลาร์ สหรัฐหลังจาก Fed ส่งสัญญาณขึ นดอกเบี ย 4 ครัง โดย
ราคาทองคํา Spot Gold อยู่ที' 1,252.40 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์ ณ
วันที' 29 มิถนุ ายน 2561



คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ปรับขึ นดอกเบี ย 25 bps มา
อยู่ที'ระดับ 1.75-2.00% ตามที'ตลาดคาดการณ์ ไว้ และส่งสัญญาณเร่ ง
ขึ นดอกเบี ย พร้ อมทังปรั
 บประมาณการณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ น
จาก 2.7% มาอยู่ที' 2.8% และอัตราเงินเฟ้อจากการใช้ จ่ายในประเทศ
(PCE inflation) ขึ นจาก 1.9% มาอยู่ที' 2.1% อย่างไรก็ตาม สัญญาณ
ของธนาคารกลางสหรั ฐฯครั ง นี ไ ม่ได้ ส่งผลต่อตลาดมากนัก เนื' องจาก
ความเสี'ยงด้ าน Trade War ที'เพิ'มขึ นกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ นเมื'อเทียบกับเงินสกุลหลักอื'น และ
ผู้กําหนดนโยบายการเงินยังแสดงความกังวลต่อประเด็นการกี ดกันทาง
การค้ าต่อความเชื'อมัน' ของภาคธุรกิจในสหรัฐฯ



รายงานตัวเลขสหรัฐฯ พบว่า (จีดีพี) ของสหรัฐฯ ไตรมาสที' 1 ขยายตัว
2.0%QoQ saar ต่อปี น้ อยกว่าที'ประกาศในครัง ก่อนที' 2.2% มาจาก
การบริ โภคภาคเอกชนและการส่ง ออกที'ชะลอตัว ดัชนี ความเชื' อมั'น
ผู้บริ โภคของสหรั ฐฯ เดือนมิถุนายนลดลง แต่ การขาดดุลการค้ าของ
สหรัฐฯ ปรับลดลง และ อัตราเงินเฟ้อทัว' ไปของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม
อยู่ที' 2.8%YoY ตลาดคาดและมากกว่าเดือนก่อนที' 2.5%YoY



การประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) มีมติคงอัตราดอกเบี ยนโยบายที' 0.4% และคงการซื อสินทรั พย์ ที' 30 พันล้ านยูโรต่อเดือน แต่ประกาศ
หยุดมาตรการซื อสินทรัพย์ (คิวอี) สิ นปี นี  โดยจะลดปริ มาณการเข้ าซื อ
สินทรัพย์จาก 30 พันล้ านยูโรในปั จจุบนั มาอยู่ที' 15 พันล้ านยูโรในเดือน
กันยายน 2561 และจะยุตมิ าตรการในเดือนธันวาคมปี นี  ขณะที'ยงั จะคง
อัตราดอกเบี ยนโยบายจนผ่านฤดูร้อนปี 2562 ด้ านแนวโน้ มเศรษฐกิ จ
ปรับลดประมาณการการขยายตัวจีดีพีจาก 2.4% มาอยู่ที' 2.1% ในปี
2561 ขณะที'ปรับเพิ'มประมาณการเงินเฟ้อปี 2561 และ 2562 ขึ นจาก
1.4% มาอยู่ที' 1.7% ทังนี
 ตลาดมองว่าอี ซีบียังคงดําเนินนโยบายผ่อน
คลายมากกว่าที'ตลาดคาด ประกอบกับจีดีพีของยูโรโซนในในไตรมาส ที'
1 ปรับปรุ งครัง สุดท้ ายชะลอลงมาอยู่ที' 0.4%QoQ จาก 0.7%QoQ



นอกจากนี  การประชุมธนาคารกลางอังกฤษมีมติไม่เป็ นเอกฉันท์ให้ คง
ดอกเบี ย และส่ ง สัญ ญาณการขึ น ดอกเบี ย รวมทัง จะลดวงเงิ น QE
ธนาคารกลางจีนดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย ปรับลดอัตราเงินสด
สํารองของธนาคารพาณิชย์อีก 50 bps ซึง' ถือเป็ นครัง ที'สองในปี นี  จากที'
16% มาอยู่ ที' 15.5% และ ธนาคารกลางออสเตรเลี ย คงดอกเบี ย
นโยบายที' 1.5% ตามคาด



สําหรับเครดิตพบว่า credit spread กลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงปรับตัว
กว้ างขึ น ในขณะที'กลุม่ หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงปรับตัวแคบลง



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯ ทรงตัวอยู่ที' 2.85% (29/06/2018)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี ปรับตัวงลงมา
อยู่ที' 0.29%

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม




แนะนํานํา หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) ราคาทองคํายังคง
มีปัจจัยกดดันจากเงินดอลลาร์ สหรัฐที'ยงั มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ น จากการ
ปรับขึ นดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะขึ น
ดอกเบี ยในการประชุมครั ง ถัดไปในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ตาม หากประเด็น Trade War หากทวีความรุ นแรงมากขึ น จะ
ทําให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําอีกครัง
ราคา Spot Gold หลุดกรอบซื อขายในช่ วง 5 เดือนของปี 2561 ที'
1,305-1,365 จากการกลับมาแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ อย่างไรก็ ตาม
หากอิง ตามค่า เฉลี'ย Bloomberg Consensus ซึ'งคาดการณ์ ร าคา
ทองคํ า ตํ' า สุดของปี 2561 ที' 1,244 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ทํ า ให้
Downside ของทองคําค่อนข้ างจํากัด

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

เดือนมิถนุ ายน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนบวก
มากสุดในกลุม่ หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง ในขณะที'พนั ธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่
และหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงสหรัฐ ให้ ผลตอบแทนติดลบ จากปั จจัยดังนี 


เส้ นอัตราผลตอบพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐปรั บตัวขึ นเล็กน้ อย ในขณะที'
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลเยอรมันปรั บตัวลง จากปั จจัย
ความกังวลต่อสงครามการค้ าที'เพิ'มขึ น โดยล่าสุดจีนและกลุ่มประเทศ

5 กรกฎาคม 2561
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกรกฎาคม
กรกฎาคม




สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10

ตลาดพั นธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํา หนั ก ตํา กว่ าดั ช นี อ้า งอิง เล็ ก น้ อ ย
(Slightly Underweight) คาดว่าเส้ นอัตราผลตอบแทน (yield) ของ
พันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ น โดยพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี อยู่ที'
ระดับ 2.90%-3.0% หากความกัง วลสงครามการค้ า คลี'คลาย และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันปรับตัวขึ นเช่นกันจากคลาย
ความกังวลปั ญหาการเมืองในยุโรปของอิตาลี

ค่ าเงินยูโร (EUR/USD) อ่ อนค่ าลง 0.9% จากระดับ 1.16 มาทีระดับ 1.15
(1/6/61-28/6/61)

สําหรั บ เครดิต ให้ นํา หนั กการลงทุ นสํ าหรั บตลาดหุ้นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี ตํากว่ าดั ช นี อ้างอิง (Underweight)
nderweight) และตลาดหุ้ นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral
eutral ) คาดว่า Credit
Spread กลุ่มหุ้นกู้เอกชนทรงตัวหรื อกว้ างขึ นจากความกังวลของการ
ปรับตัวสูงขึ นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่อเนื'อง ในขณะที'
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูงยังมีความต้ องการในตลาด และมีอตั ราคูปองรับที'
ค่อนข้ า งสูงจึงชดเชยการปรั บ ขึน ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯได้ แต่ตลาดมี ความระมัดระวังและอ่อนไหวมากขึ น กล
ยุทธ์การลงทุนในกลุม่ เครดิตจึงต้ องคัดเลือกตราสารเปรี ยบกับคุณภาพ
และราคา และให้ นํ าหนักในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน เนื'องจาก
ได้ รับประโยชน์จากสภาวะดอกเบี ยขาขึ น และมีปัจจัยพื นฐานแข็งแกร่ ง

ค่ าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่ อนค่ าลง 2.0% จากระดับ 1.33 มาทีระดับ
1.30 (1/6/61-28/6/61)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

 จากการประกาศคงอัตราดอกเบี ย ของ ECB จนกว่ าจะถึง กลางปี หน้ า
รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิ จที'ยังไม่ฟืนตัว โดยตัวเลข Industrial Production
s.a. (MoM) ออกมาตํ' า กว่ า ที' ค าด ขณะที' ตัว เลข Pre-Markit PMI
Composite ออกมาดีกว่าคาดที'ระดับ 54.8



จากตัว เลขเศรษฐกิ จ ที' ช ะลอตัว ลง เช่ น เดี ย วกันกับ ยู โรโซน รวมถึ ง การ
ประกาศคงอัตราดอกเบี ย ที'ระดับ 0.50%
0
ของ BOE และประเด็นการทํา
ข้ อตกลง Brexit ที'ถูกคาดการณ์ ว่าจะทําให้ บริ ษัททางด้ านการเงินจํานวน
มากย้ ายออกจากสหราชอาณาจักร หากบริ ษัทเหล่านี สูญเสียสิทธิประโยชน์
ในการให้ บริ การ

ค่ าเงินเยน (USD/JPY) แข็งค่ าขึน 0.8% จากระดับ 109.4 มาทีระดับ
110.3 (1/6/61-28/6/61)
 จากการเป็ น Safe Heaven และตัวเลขเศรษฐกิ จที'ดีขึน พร้ อมกับตัวเลข
Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) ที'ออกมา 0.7% และ Unemployment
Rate ที' 2.2%

สภาวะค่ าเงินเดือนมิถุนายน
ดัชนีดอลลาร์ สหรั ฐ แข็งค่ าขึน 1.3% จากระดับ 94.19 มาทีระดับ 95.38
(1/6/61-28/6/61)
 ปั จ จัยหลัก ที'หนุนให้ ค่าเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ แข็ ง ค่า ขึน ในเดือ นมิ ถุนายน
ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิ จ สําคัญออกมาดีกว่าคาดทุกรายการ โดยเฉพาะ
ตัวเลข Retail Sales (MoM) เพิ'มขึ น 0.8% คาดการณ์ 0.4% ขณะที'ตวั เลข
การว่างงาน Initial Jobless Claims และ Continuing Jobless Claims
ออกมาดีเกินคาดที'ระดับ 218K และ 1.723M
 เช่นเดียวกันกับตัวเลข Pre-Markit
Markit PMI Composite ที'ออกมาดีเกินคาดที'
ระดับ 56.0 อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อ Core PCE (QoQ), (YoY) ทรงตัวที'
ระดับ 2.3%, 2.0% ซึ'งน่ าจะทํา ให้ ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ยัง คงขึน อัตรา
ดอกเบี ยตามทีร' ะบุ
 นอกจากนี กระแสเงินทุนยังคงไหลเข้ าค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯ จากประเด็น
ความไม่แน่นอน จากข้ อพิพาททางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ-จี
ฯ น และการปรับ
ลดค่ากลางของเงินหยวนของธนาคารจีน
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2561

ที'มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
ค่ าเงินหยวน (USD/CNY) อ่ อนค่ าลง 3.3% จากระดับ 6.41 มาทีระดับ
6.62 (1/6/61-28/6/61)
 จากการปรับค่ากลางของเงินหยวน ของธนาคารกลางจีนในวันที' 26
มิถนุ ายน 2561 ที'ระดับ 6.5180
5180 และ ปรับลดลงอีกครัง ในวันที' 27
มิถนุ ายน 2561 ที'ระดับ 6.5569 ซึง' ถือว่าอ่อนค่าทีส' ดุ นับตังแต่
 วนั ที' 25
ธันวาคม 2560 นอกจากการปรับอัตราแลกเปลี
ราแล 'ยนแล้ ว ทางการจีนยังได้ ให้
ธนาคารพาณิชย์
ชย์ลดเงินสํารองเงินเพื'อเพิ'มสภาพคล่อง 1 แสนล้ านดอลาร์
สหรัฐฯ ในระบบเพื'อรับมือกับความไม่แน่นอนที'อาจเกิ
าจเ ดขึ นจากสงคราม
การค้ า
ค่ าเงินบาท (USD/THB) อ่ อนค่ าลง 3.5% จากระดับ 32.02 มาทีระดับ
33.15 (1/6/61-28/6/61)

ที'มา MFC, Bloomberg

5 กรกฎาคม 2561

 สอดคล้ องกับทิศทางของสกุ
สกุลเงินในภูมิภาค โดยส่วนหนึ'งค่าเงินบาทได้ รับ
ผลกระทบจากการที' ค่า เงิ นหยวน อ่อ นค่าลง และจากการคาดการณ์ ว่ า
กนง. ยังจะคงอัตราดอกเบี ยที'ระดับ 1.50% เนื'องจากสภาพคล่อง ในระบบ
ยังคงอยู่ในระดับสูง และเงินเฟ้อที'ระดับ 1.38% (YOY) ซึง' น่าจะทําให้ อตั รา
ดอกเบี ยระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ยังคงมีสว่ นต่างจนถึงสิ นปี
หน้ า 10

MFC Wealth Journal

ที'มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
 ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐฯ (DXY) คาดว่าจะเคลือ' นไหวในระดับ 94-96
 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) คาดว่าจะเคลื'อนไหวในระดับ 1.15–1.18
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) คาดว่าจะเคลื'อนไหวในระดับ 1.30-1.34
 ค่าเงินเยน (USD/JPY) คาดว่าจะเคลื'อนไหวในระดับ 109-111.52
 ค่าเงินบาท (USD/THB) คาดว่าจะเคลื'อนไหวในระดับ 32.50-33.50
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แนะนํากองทุนเดือนกรกฎาคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง ( M-VI )
 กองทุน M-VI เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีJยดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้ จริ ง และมีจดุ มุ่งหมายคือ ทําให้ สนิ ทรัพย์เติบโตขึ น มีความ
ยืดหยุ่นในการลงทุนทังในอุ
 ตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทัวJ โลก มีการกระจายความเสีJยงโดยลงทุนทังหุ
 ้ น ตราสารหนี  และทองคํา โดยเน้ นธุรกิจ
ทีดJ ีในราคาทีJยอดเยีJยม หรื อธุรกิจยอดเยีJยมทีJมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยังJ ยืนในราคาทีJดี และ บริ หารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้ างผลตอบแทนทีJดี
ในระยะยาว กองทุนเปิ ด M-VI จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund กองทุน
ดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้ นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นทีJมีราคาตํJากว่ามูลค่าทีJแท้ จริ ง (Margin of
Safety) อย่างน้ อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสีJยงทีJเหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคําบางส่วนอีกด้ วย โดยกองทุนจะแสวงหาหุ้นทีJมี Superior
Business Models ด้ วยการวิเคราะห์ห้ นุ และทําความเข้ าใจธุรกิจอย่างลึกซึ ง ประเมินความเสีJยงด้ านต่างๆ หาราคาหุ้นทีJแท้ จริ ง อดทนรอโอกาสซื อในราคาทีJ
เหมาะสม และหลีกเลีJยงหุ้นทีJมีความเสีJยงสูง กองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund มีผลการดําเนินงานทีJโดดเด่น ได้ รับ Morningstar
rating ระดับ 4 ดาว และมีอตั ราผลตอบแทนนับตังแต่
 จดั ตังกองทุ

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

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร( ะยะสัน( พลัส ( MMM-PLUS )
 กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีJมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีJ
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีJจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ทีJมีการจ่ายเงินปั นผลสมํJาเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารทีJมีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัททีJมีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชืJอทีJอยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยทีJคอ่ นข้ างสูง เพืJอสร้ างผลตอบแทนทีJดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนใน สินทรัพย์ทีJมีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํJาเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึง
ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีมJ ีศกั ยภาพใน
การสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิJม (Alpha) มีผลการดําเนินงานทีJโดดเด่น 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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