MFC Wealth Journal
คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนกันยายน 2561
ความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้ าโลก ความไม่มนใจในประเทศตลาดเกิ
ั
ด
ใหม่ทีมีเสถียรภาพภายนอกประเทศทีอ่อนแอ การเสนองบประมาณการคลังของ
อิตาลีทีมีแนวโน้ มขาดดุลสูงกว่าข้ อกํ าหนดของยุโรป แต่แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ
ของสหรัฐฯ ยังเติบโตดีกว่าประเทศอืน ๆ ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในหุ้นโดยรวม
“เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ให้ นําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่ให้ นําหนัก “ตํากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ประเด็นสงครามการค้ าทีมี ต่อเนื อง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิ จทีดีและ
เสถี ยรภาพภายนอกประเทศทีแข็งแรง ให้ นําหนักการลงทุนในตลาดหุ้น
ไทย สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในตราสารหนีโดยรวม “ตํากว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ให้ นําหนักตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ “ตํากว่าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
จากทิศทางดอกเบี ยขาขึนของสหรั ฐฯ แต่สงครามการค้ าอาจกดดันการ
ปรับขึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
 หุ้นกู้เ อกชนต่า งประเทศให้ นําหนัก “เท่า กับ เกณฑ์ อ้ า งอิ ง ” เนื องจาก
Spread น่าจะทรงตัวได้
 ให้ นํ าหนัก การลงทุน ในตราสารหนี ภาครั ฐ ไทย “สูง กว่ า เกณฑ์ อ้ า งอิ ง
เล็กน้ อย” โดยเน้ นลงทุนในพันธบัตรระยะสันตํากว่า 1 ปี เพือลดความผัน
ผวนปั จ จัย เสี ยงสงครามการค้ า และการปรั บ ขึนดอกเบี ยของธนาคาร
สหรัฐฯ และการส่งสัญญาณขึนดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศ
 ตราสารหนีเอกชนไทย “ตํากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย” เนืองจากปริ มาณ
หุ้นกู้ภาคเอกชนทีออกจําหน่ายเพิมขึน
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ราคาปรับตัวขึนมาระดับหนึง และตลาดรับรู้ ข่าวการปรับขึนดอกเบียของ
สหรัฐฯ ไปแล้ ว ให้ นําหนักการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับ
เกณฑ์อ้างอิง”
 อสังหาริ มทรัพย์ไทย ให้ นําหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนืองจาก
การส่งสัญญาณขึนดอกเบียของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยงั มี สภาพ
คล่องจากกองทุนในประเทศ
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 สต็อกนํามันดิบสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอตัวลงในช่วงฤดูกาลปิ ดซ่อมบํารุ ง
และมาตรการควําบาตรอิหร่ านของสหรัฐฯ ทีมีจะผลในเดือนกันยายนนี
แต่ก ารผลิตนํ ามันของกลุ่ม OPEC และสหรั ฐ ฯ คาดว่ า จะปรั บ ตัว ขึน
ต่อเนือง แนะนําลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐยังคงแข็งค่า และนักลงทุนมักจะเริ มสะสมทองคํา
เพือเก็งกําไรระยะสันก่อนถึงเทศกาลดิวารี ของอินเดียในช่วงปลายเดือน
ให้ นําหนักการลงทุนในทองคํา “ตํากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
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แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือนกันยายน 2561
ประเภทสินทรัพย์

ความเสี'ยงตํ'า

ความเสี'ยงปาน ความเสี'ยงปาน
กลางค่ อนข้ างตํ'า กลางค่ อนข้างสูง

ความเสี'ยงสูง

ความเสี'ยงสูงมาก
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นํ ามัน
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หนี ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนที'คาดหวัง (% ต่ อปี )

2.27%

4.86%

7.36%
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ค่ าความเสี'ยง (%)

1.42%
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8.91%
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แบบจําลองการลงทุน เดือน กันยายน 2561 ตามระดับความเสียง

ความเสียงตํา
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 2.27%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํา
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 นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบืองต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสียงของผู้ลงทุน ทังนี ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้
ลงทุนควรพิจารณปั จจัยอืนประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาทีต้ องการใช้ เงินเป็ นต้ น / ผลตอบแทนทีคาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใช้
ข้ อมูลย้ อนหลัง 12 ปี ระหว่าง เดือน มิถนุ ายน 2548 ถึง เดือน มกราคม 2561 / ตราสารหนีไทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1-3 yr และ 3-7 yr) Thai BMA Corp Bond (13 yr และ 3-7 yr) / ตราสารหนีต่างประเทศ คํานวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index และ Bloomberg Barclays Global Agg Corporate / หุ้นไทยคํานวณโดยใช้
SET50 และ FSE Thailand Mid-Small Cap / หุ้นต่างประเทศคํานวณโดยใช้ US S&P 500, EU STOXX 600 TRI, CN MSCI China TRI, JP NIKKEI225 TRI, MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนสิงหาคม 2561
ความคื บหน้ าของมาตรการกี ด กั นทางการค้ า : การเจรจาระหว่ าง
สหรั ฐ ฯ กั บ จี น ยั ง ไม่ มี ข้ อสรุ ป แต่ ก ารเจรจาระหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ
เม็กซิโก มีความคืบหน้ า
 การเจรจาการค้ า รอบใหม่ ร ะหว่ า ง สหรั ฐ ฯ และ จี น เมื อวันที 23-24
สิงหาคม 2561 สินสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้ าใดๆเพิมเติม และยังไม่มี
กําหนดทีทังสองฝ่ ายจะกลับมาเจรจากันอีกครังในระยะใกล้ นี
 ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ประกาศว่า สหรัฐฯ ได้ บรรลุข้อตกลงทวิภาคี
กับเม็กซิโก ภายใต้ ชือ “United States-Mexico Trade Agreement“ ซึง
จะนํ าไปสู่การปรั บปรุ งข้ อตกลง NAFTA โดยข้ อตกลงการค้ าเบื องต้ น
ระหว่า งสหรั ฐ ฯ และเม็กซิโกทีสํ าคัญ คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึงตาม
ข้ อ ตกลงใหม่นี รถยนต์ ทีจะขายในสหรั ฐ ฯ จะต้ อ งใช้ ชิ นส่ว นที ผลิตใน
สหรั ฐ ฯ หรื อ เม็ ก ซิ โกในสัด ส่ว นที ไม่ ตํากว่ า 75% ต่อ คัน เพิ มขึนจาก
ข้ อตกลงเดิมใน NAFTA ทีกํ าหนดให้ ใช้ ชินส่วนทีผลิตในสหรัฐฯ เม็กซิโก
หรื อแคนาดาไม่ตํากว่า 62% ต่อคัน โดยสหรัฐฯ ระบุว่าข้ อตกลงดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้ 16 ปี และจะทําการทบทวนทุก 6 ปี และจะไม่จํากัดการ
นํ าเข้ ารถยนต์ขนาดเล็ก จากเม็ก ซิโก แต่ภาษี นํา เข้ าเหล็ก (25%) และ
อะลู มิ เ นี ย ม (10%) ที สหรั ฐ ฯ ได้ ป ระกาศขึ นกั บ เม็ ก ซิ โ กในวั น ที 1
มิถนุ ายน 2561 ทีผ่านมา จะยังคงมีผลบังคับใช้ ตามเดิม
 ประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ทรั ม ป์ กล่ า วว่ า จะหารื อ กั บ นายจั ส ติ น ทรู โ ด
นายกรัฐมนตรี แคนาดา เกี ยวกับการทําข้ อตกลงการค้ าฉบับใหม่ พร้ อม
ทังขู่ ว่ า จะเก็ บ ภาษี ร ถยนต์ ทีนํ า เข้ า จากแคนาดา ถ้ า หากแคนาดาไม่
ต้ องการเข้ าร่ วมการเจรจา
เศรษฐกิจ สหรั ฐ ฯ : ธนาคารกลางยั งคงดําเนินนโยบายการเงินอย่ าง
ค่ อยเป็ นค่ อยไป ในขณะทีความเสียงด้ านการเมืองจํากัด
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 (รายงานครั งที 2) ปรั บเพิ มขึนเป็ น 4.2%
(qoq,saar) จากครังแรกทีประกาศ 4.1% (qoq,saar) เป็ นการขยายตัวที
ดีขนจากไตรมาส
ึ
1 ปี 2561 ที 2.2% (qoq,saar) โดยปั จจัยหนุนหลักมา
จากการส่งออกสินค้ า และการใช้ จ่ายภายในประเทศ
 ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ วิพากษ์ วิจารณ์นาย เจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ กรณีที Fed มีนโยบายปรับขึนอัตราดอกเบียว่าเขา
ไม่ ยิ น ดี ต่ อ การที นาย Powell ปรั บ ขึ นอั ต ราดอกเบี ย และเขาจะ
วิพากษ์ วิจารณ์ Fed ต่อไป หาก Fed ยังคงเดินหน้ าปรับขึนอัตราดอกเบีย
คําวิจารณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ อ่อนค่าลง
 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวถึงการ
ขึนดอกเบียอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจะมีความเหมาะสมหากรายได้ และการ
จ้ างงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ งต่อเนืองในการประชุมที Jackson Hole
อย่างไรก็ตาม นาย Powell กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับทีไม่ทํา
ให้ เศรษฐกิจอยู่ในภาวะทีร้ อนแรงเกินไป (Overheating) และ Fed จะไม่
ดําเนินนโยบายการเงินทีเข้ มงวดกว่านี ถ้ าคาดการณ์เงินเฟ้อไม่เพิมขึน
 นายพอล มานาฟอร์ ต อดีตหัวหน้ าทีมหาเสี ยง และนายไมเคิล โคเฮน
อดีตทนายความของประธานาธิ บดีทรั มป์ ถูก ศาลตัดสินให้ มี ความผิ ด
โดยนายมานาฟอร์ ต มี ความผิดกรณี ฉ้อโกงธนาคาร โกงภาษี และฟอก
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เงิน ส่วนนายโคเฮน มีความผิดกรณีฝ่าฝื นกฎหมายเกี ยวกับการใช้ เงินหา
เสี ย ง โดยจ่ า ยเงิ นปิ ดปากนางแบบสาว ที อ้ า งว่ า เคยมี ค วามสัม พัน ธ์
กั บ ทรั ม ป์ ทังนี ทรั ม ป์ กล่ า วว่ า คดี ข องนายมานาฟอร์ ต ไม่ มี ค วาม
เชือมโยงกับการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตังสหรัฐฯ แต่ไม่ได้
กล่าวถึงคดีของนายโคเฮน แต่นายโคเฮนกล่าวว่าเขาทําตามคําสังของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจนําไปสูก่ ระบวนการถอดถอน
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯได้
เศรษฐกิจยูโรโซน : ธนาคารกลางยุโรปเตรี ยมมาตรการดูแลเฉพาะจุด
หากวิกฤตตุรกีส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ
 อัตราเงินเฟ้อทัวไปเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวขึนเป็ น 2.1% (yoy)
และอัตราเงินเฟ้อพืนฐานเพิมขึนเป็ น 1.1% (yoy) โดยอัตราเงินเฟ้อทัวไป
เพิมขึนจากราคาพลังงานและราคาอาหาร และหมวดบริ การ ซึงอัตราเงิน
เฟ้อพืนฐานยังคงตํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที 2.0% (yoy)
 ยอดปล่อ ยสิน เชื อของภาคเอกชนเดื อ นกรกฎาคม 2561 ขยายตัว ดี
ต่อเนืองที 3.4 (yoy) โดยสินเชือภาคธุรกิจ (Corporates) และสินเชือภาค
ครัวเรื อนขยายตัวในอัตราทีคงทีจากเดือนก่อนที 4.1% (yoy) และ 3.0%
(yoy) ตามลําดับ ยอดปล่อยสินเชือทีขยายตัวได้ ประโยชน์จากดอกเบียที
อยู่ในระดับตํา และแนวโน้ มทีดีขนจะช่
ึ
วยสนับสนุนการบริ โภคเอกชนและ
การลงทุนต่อไปในปี นี
 ความเชือมันทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) ในเดือนกรกฎาคม
2561 ปรับลดลงเล็กน้ อย -0.2 จุด เป็ น 112.1 จุด แต่ดีกว่าทีตลาดคาดที
112.0 จุด ส่วนความเชือมันของผู้บริ โภค (Consumer Confidence) ทรง
ตัวทีติดลบ -0.6 จุด
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าเศรษฐกิ จยังคงขยายตัวได้ แข็งแกร่ ง
และล่าสุดอัตราเงินเฟ้อทีเพิมขึนเหนือระดับเป้าหมายที 2.0% (yoy) บ่งชี
ว่า ECB มีแนวโน้ มทีจะคงแผนปรับลดวงเงินซือพันธบัตร (QE) ตามแผน
ตังแต่ เ ดื อ นตุล าคมปี นี แต่ ห ากวิ ก ฤติ ใ นตุร กี ส่ง ผลกระทบรุ น แรงขึ น
อาจจะมีการใช้ มาตรการแบบเฉพาะเจาะจง เช่น 1) ECB อาจให้ สินเชือ
ในระยะยาว (Long Term Loans) ต่อธนาคารทีมี ปัญหา 2) ธนาคาร
กลางในแต่ละประเทศอาจเสริ ม สภาพคล่อ งฉุก เฉิ นผ่า น Emergency
Liquidity Assistance (ELA) 3) การทําสว็อปสกุลเงินระหว่างธนาคาร
กลาง (Currency Swap) เพือเสริ มสภาพคล่องในรู ปเงินตราต่างประเทศ
และ 4) ECB อาจเข้ าซือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศทีมีปัญหาอย่างไม่
จํากัดจํานวน (Outright Monetary Transaction (OMT) เป็ นต้ น
เศรษฐกิจญีปุ่น : สภาพอากาศทีผันผวนส่ งผลกระทบต่ อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ความนิยมของรั ฐบาลเพิมขึนต่ อเนือง
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 1.9% (qoq.saar) เพิมขึนจากทีหดตัว
-0.9% (qoq,saar) ในไตรมาสก่ อนหน้ า เนื องจากการฟื นตัวของการ
บริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนเร่ งตัวขึน แม้ ว่าการส่งออก
สินค้ าจะชะลอตัวลงก็ตาม
 ยอดค้ าปลีก เดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัว 0.1% (mom) ชะลอตัวลง
จาก 1.4% (mom) ในเดื อ นก่ อ น จากผลกระทบของสภาพอากาศ
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แปรปรวน โดยยอดขายในกลุ่มสินค้ าทัวไป (General
General Merchandise)
หดตัวลงแรง แต่ยอดขายรถยนต์พลิกกลับมาขยายตัวครังแรกในรอบ 3
เดือน
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าสกุลเงินเยน เดือน กรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลง
เป็ นขยายตัว 3.9% (yoy) จาก 6.7% (yoy) ในเดือนก่อน โดยการส่งออก
ไปยัง สหรั ฐ ฯ หดตัว ต่อ เนื องติ ด ต่อ กัน เป็ นเดื อ นที 2 จากผลของการ
ส่งออกรถยนต์ทีลดลงเป็ นสําคัญ
 อัตราเงินเฟ้อพื นฐานไม่ร วมอาหารสด เดือนกรกฎาคม 2561 เพิมขึน
0.8% (yoy) ตามทิศทางราคาพลังงาน ส่วนอัตราเงิ
รา นเฟ้อพืนฐานเพิมขึน
เป็ น 0.9% (yoy) จากราคาอาหารสดทีเพิมขึน โดยอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดับตํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญีปุ่ นที 2.0%
2 (yoy)
 ความนิยมของคณะรัฐบาลนายก Shinzo Abe ปรับตัวดีขนึ โดยในเดือน
กรกฎาคม 2561 เพิมขึนสูร่ ะดับ 43.1 จุด จากทีลดลงไปตําสุดที 35.3 จุด
ในเดือนเมษายนทีผ่านมา ซึงคะแนนนิยมทีดีขนจะช่
ึ
วยให้ นายก Shinzo
Abe ชนะการเลือกตังหัวหน้ าพรรค LDP ในเดือนกันยายน 2561 และ
สามารถดํารงตําแหน่งนายกฯ ได้ เป็ นสมัยที 3 จนถึงเดือนกันยายน 2564
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจชะลอลง ธนาคารกลางจี
งจีนใช้ มาตรการเฉพาะ
าตรการเฉพ
ทางเพือลดผลกระทบจากการอ่ อนค่ าของเงินหยวน
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ นกรกฎาคม 2561 ชะลอตัวลง ทังผลผลิต
ภาคอุ ต สาหกรรม ยอดค้ าปลี ก และการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
สอดคล้ องกับยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total
Total Socical Financing) ลดลง
เช่นเดียวกัน ซึงลดลงในกลุ่มของการปล่อยสินเชือนอกภาคธนาคารจาก
การใช้ นโยบายการเงินทีเข้ มงวดเพือลดความเสียงในภาคการเงิน
 ภาคต่า งประเทศขยายตัว ได้ ดี โดยยอดส่ง ออกสินค้ า เดือ นกรกฎาคม
2561 สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวสูง 12.2%
% (yoy)
( โดยการส่งออก
ไปยัง สหรั ฐ ฯ ชะลอตัว ลง แต่ก ารส่งออกไปยั
ง ออกไปยัง ตลาดในภูมิ ภาคเอเซี ย
ขยายตัว ได้ ดี ส่วนมูลค่า การนํ า เข้ า สินค้ า เร่ งตัว ขึนเป็ น 27.3% (yoy)
หลัง จากที รั ฐ บาลลดภาษี นํา เข้ า สินค้ าบริ โภคทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โภคซื อสินค้ า
บริ โภคจากต่างประเทศมากขึน
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศกลับมาใช้ ตวั แปร Counter-Cyclical
Factor ในการคํานวณค่ากลางอัตราแลกเปลียนเงินหยวนระหว่างวัน
(Yuan Daily Fixing) ในวันที 24 สิงหาคม 2561 เพือช่วยลดการเก็งกํ าไร
ในทิศทางเดียวกัน (Herd Effects) และลดผลกระทบของความผันผวน
ในตลาดทีกดดันเงินหยวนให้ อ่ อนค่า ลง ส่ง ผลให้ เงิ นหยวนแข็ งค่า ขึน
ประมาณ 1.0% สู่ระดับ 6.8 หยวนต่อดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึงก่ อ นหน้ า นี
PBoC ได้ ตดั สินใจใช้ มาตรการวางหลักประกันสําหรับการซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (Reserve
Reserve Requirement on FX Forward Sales)
โดยกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องวางหลักประกันเป็ นจํานวน 20% ของ
วงเงินในการซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า เปรี ยบเสมือนเป็ นการเพิม
ต้ นทุนในการทําธุรกรรมเก็งกําไรในเงินตราต่างประเทศ และจะทําให้ การ
ทําธุรกรรม Short ค่าเงินหยวนลดลง
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เศรษฐกิจไทย : ขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ และธนาคาร
แห่ งประเทศไทยคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวดีตอ่ เนือง ที 4.6% (yoy) แม้ ว่า
จะชะลอลงจาก 4.8% (yoy) ในไตรมาสก่อนหน้ าก็ตาม ปั จจัยขับเคลือน
ได้ แ ก่ การบริ โ ภคภาคเอกชน การลงทุน รวม และการส่ ง ออกสิ น ค้ า
เนื องจากการปรั บตัวดีขนของฐานรายได้
ึ
ในระบบเศรษฐกิ จ มาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อ และ อัตราดอกเบียที
อยู่ในระดับตํา
 สภาพัฒน์ ฯ คงคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยปี 2561 ในช่ ว ง 4.2 – 4.7%
(yoy) เท่ากับช่วงทีคาดการณ์ เดือนพฤษภาคม 2561 โดยสภาพัฒน์ ฯ
คาดว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ งหลังของ ปี 2561 จะชะลอตัวลงจากครึ งปี
แรกจากฐานการขยายตัวทีสูงขึน ส่วนปั จจัยเชิงบวก ได้ แก่ การใช้ จ่าย
ของภาคเอกชนทีอยู่ในเกณฑ์ดี
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ มี มติ 6 ต่อ 1 เสียง
ให้ คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที 1.5%
1 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิ จ
ไทยขยายตัวต่อเนือง จากแรงส่งของอุปสงค์ทงในและต่
ั
างประเทศ ส่วน
อัต ราเงิ นเฟ้ อทัวไปมี ทิ ศทางเพิ มขึนใกล้ เ คี ย งกั บ ที ประเมิ นไว้ ภาวะ
การเงิ น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ผ่ อ นคลายและเอื อต่ อ การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้ ความเสียงจากการเบิกจ่ายของรัฐบาลทีอาจล่าช้ ากว่า
ทีประเมินไว้ ภาคการท่องเทียวทีอาจได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เรื อ
ท่ อ งเที ยวล่ ม ที ภู เ ก็ ต และการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที เผชิ ญ กั บ ความเสี ยง
มาตรการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ และการตอบโต้ จากประเทศคู่ค้า
ของสหรัฐฯ รวมถึงความเสียงด้ านภูมิรัฐศาสตร์
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลักของโลก ได้ แก่

 ประเด็นการเมือง ได้ แก่


ญีปุ่ น : ภายในวันที 20 กันยายน 2561 มีกําหนดการเลือกตังผู้นํา
พรรค LDP ซึงปั จจุบนั เป็ นรัฐบาล และมีนายกฯ Shinzo Abe เป็ น
หัวหน้ าพรรค ซึงมีความเป็ นไปได้ สงู มากทีนายกฯ Shinzo Abe
จะได้ รับเลือกเป็ นหัวหน้ าพรรคต่อ



อิตาลี : รัฐบาลมีกําหนดเสนอร่ างงบประมาณต่อสภาภายในวันที
27 กั นยายน 2561 ซึงมี ค วามเป็ นไปได้ ที ร่ า งงบประมาณจะ
ออกมาขัดกับข้ อตกลงกับ European Commission ทีตกลงกับ
รัฐบาลก่อนหน้ าให้ งบประมาณการคลังขาดดุล -0.8% ของจีดีพี
ภายในปี 2562
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ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.).) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที 19 กันยายน 2561 คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบียนโยบาย
ไว้ ที 1.50% ต่อปี ไม่เปลียนแปลง โดยมติยงั ไม่เป็ นเอกฉันท์ และผลการ
ประชุมในครังนีน่าจะเริ มส่งสัญญาณการปรับขึนดอกเบียทีชัดเจนขึน

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนสิงหาคม เป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรับตัว sideways up ขึนมาปิ ดที
1,721.58 หรื อเพิมขึน 1.16% (19.79 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญ ดังต่อไปนี

 Sector ทีมี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
การแพทย์ หมวดพลังงาน หมวดปิ โตรเคมี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดสือและสิงพิมพ์ หมวดบริ การรั บเหมาก่อสร้ าง หมวดอาหารและ
เครื องดื ม หมวดพาณิ ช ย์ หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร หมวดวัสดุก่ อ สร้ าง
หมวดธนาคารพาณิ ชย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์

 กนง. มี มติคงดอกเบียที 1.5% ตามทีตลาดคาดการณ์ ไว้ โดยยังไม่เห็น
การส่งสัญญาณที Hawkish อย่างมีนยั สําคัญจาก Statement ทีออกมา
 ความผันผวนในประเทศเกิดใหม่ เกิดขึนอีกครังจากประเทศตุรกี ซึงเป็
ง น
ผลจากการที
จากการทีสหรั ฐฯ ออกมาตรการควําบาตรในเชิงการเมือง พร้ อมขึน
ภาษี นําเข้ า ทําให้ สญ
ั ญาณความเสียงของตุรกี ปรั
ปรับตัวสูงขึน อย่างไรก็ดี
เงิ น บาทถื อ เป็ นสกุ ล เงิ น อัน ดับ ต้ น ๆ ของประเทศเกิ ด ใหม่ ที ปรั บ ตัว
แข็งแกร่ งจากวิกฤติตรุ กีในรอบนี
 มีการปรับลดประมาณการกําไรบริ ษัทจดทะเบียนเล็กน้ อย ภายหลังจาก
การรายงานงบไตรมาส 2/2561 สินสุดลง ทํา ให้ Valuation ของดัช นี
ปรับตัวสูงขึน
 สภาพัฒน์รานงานตัวเลข GDP ประจําไตรมาส 2//2561 ขยายตัวทีระดับ
4.6% YoY มากกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว้ ที 4.4%
%
 ครม. อนุมัติการเก็ บภาษี 15% จากรายได้ ดอกเบี ยที เกิ ดขึนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี
 หุ้นกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากสุด หลังการอ่อนค่าของ
เงินบาทและการปรับตัวลงของราคาทองแดง
ของราคาทองแดง ในขณะทีหุ้นกลุ่มพาณิชย์
ปรับตัว Underperform ตลาดมากสุ
มากสุด หลังการปรับตัวลงของราคาหุ้น
CPALL

As of 31 สิงหาคม 2561

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนกักันยายน 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,67
670 – 1,770 จุด สําหรับปั จจัยทีต้ อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิด ดังต่อไปนี
1) การจัดงาน Thailand Focus ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม อาจนํามาสู่
Sentiment การลงทุนทีดีขนึ โดยเฉพาะในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ
2) ความผันผวนในตลาดเกิ ดใหม่ (EM) ทีอาจจะเกิ ดขึนได้ และติดตาม
สัญญาณชี นํ าต่า งๆ อย่ างใกล้ ชิด ทังค่าเงิน Bond Yield และ CDS
Spread แต่ประเมินว่าไทยจะเป็ นประเทศทีแข็งแกร่ งกว่าประเทศอื น
โดยเปรี ยบเทียบ เนืองจากฐานะการเงินทีแข็งแกร่ ง เมือเทียบกับภาระหนี
ต่างประเทศระยะสัน
3) ประเด็นสงครามการค้ าทียังคงสร้ างความผันผวนให้ กับตลาดหุ้นทัวโลก
ทังด้ านบวก และลบ ถึงแม้ ความกังวลสงครามการค้ าอาจลดลงในช่วงสัน
จากการปรับปรุ งข้ อตกลงการค้ า NAFTA ทีมีความเป็ นไปได้ มากขึน แต่
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีน นัน ยังไม่มีความคืบหน้ าเท่าทีควร จน
ทําให้ ล่าสุดผู้ประกอบการทัวโลกเริ มชะลอการผลิตลง สะท้ อนจากดัชนี
Global PMI ที ณ ขณะนีอยู่ในระดับตําสุดในรอบ 1 ปี

As of 31 สิงหาคม 2561

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนสิงหาคม 2561
 YTD ปี 2561 SET Index ปรับตัวลดลง 1.83% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวเพิมขึน 0.32%

4) ประมาณการกําไรของบริ ษัทจดทะเบียนทีถูกปรับลดลง ภายหลังจากการ
รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561 เสร็ จสิน ส่งผลให้ SET Index
ขาดปั จจัยสนับสนุนในเชิงของ Fundamental และทําให้ การปรับตัวขึน
ของดัชนี จะมาพร้ อมกับ PE ทีสูงขึน
5) การออกมาตรการเก็บภาษี 15% สําหรับรายได้ ดอกเบียของกองทุนตรา
สารหนี อาจนํามาสูก่ ารไหลเข้ าของเม็ดเงินในตลาดหุ้นบางส่วน มองกลุม่
หุ้นทีจะได้ ประโยชน์สําคัญ ได้ แก่ กลุม่ หุ้น Income Stock
ให้ นาหนั
ํ กการลงทุนสูงกว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
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รัฐบาลสหรั ฐ (UST) 4) วิกฤตทางการเงินในตุรกี , การเมืองในยุโรป และ
สงครามการค้ าของสหรัฐฯ
ปั จจั ยภายในประเทศ 1) แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และ
อัตราเงินเฟ้อไทย 2) ค่าเงินบาทและกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flows) 3)
ทิศทางนโยบายการเงินของ กนง. 4) สภาพคล่องในระบบการเงินของไทยทียัง
ล้ นระบบ

อัตราผลตอบแทนพัน ธบัตรเดื อ น สิง หาคม ปรั บ เพิ มขึ นในลัก ษณะ Bear
Flattening และมี ความชันลดลงจากเดือนก่ อน โดยพันธบัตรในช่ว ง 1-5 ปี
เพิมขึนมากสุด (6-12 bps) ขณะทีพันธบัตรตัวยาวกลับเพิมขึนเล็กน้ อยจาก
ปั จจัยดังต่อไปนี


นักลงทุนคลายความกังวลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในตุรกี (-)



ความเสี ยงที เพิ มขึ นต่ อ การปรั บ ขึ นดอกเบี ยนโยบายหลัง การให้
สัมภาษณ์ ของผู้ว่าแบงค์ชาติ ทีเน้ นถึงการดําเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศทีไม่สามารถฝื นทิศทางดอกเบียขาขึนของตลาดโลกได้ ส่งผลให้
นักลงทุนขายพันธบัตรไทยอายุ 1-5 ปี ออกมา (-)

หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Slightly Underweight) ปริ มาณ
การออกหุ้ นกู้ ในตลาดแรกที มี อ ย่ า งต่ อ เนื อง (เดื อ น กั น ยายน มี Thai
Beverage - TBEV ออกหุ้นกู้กว่า 70,000 ล้ านบาท) และการเสนอขายใน
ตลาดรองทีเพิมขึน ทําให้ Credit Spread ทยอยปรับตัวสูงขึน คาด Credit
Spread ในเดือน กันยายน จะปรับเพิมขึนต่อไปเพือจูงใจนักลงทุน อย่างไรก็
ดี สภาพคล่องในประเทศทีล้ นระบบทําให้ มีความต้ องการลงทุนหุ้นกู้ยงั มีตอ่ ไป
เพื อทดแทนการลงทุน พัน ธบัต รรั ฐ บาลที มี อัต ราผลตอบแทนตํ ากว่ า โดย
เปรี ยบเทียบ และหุ้นกู้ทีครบกําหนดไป

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐาน
 เดือนสิงหาคม กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิมขึน 3.65% สอดคล้ องกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจทีมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนือง GDP ไทย ไตรมาส 2 ปี 2561
ขยายตัวเพิมขึน 4.6% โดย Sector ค้ าปลีก และสํานักงานให้ เช่า เป็ น
กลุม่ ที Outperform ตลาด
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ เดือนกันยายน
ปั จจัยบวก
 สภาพคล่องในระบบในประเทศทีอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า กนง.ยังคง
อัตราดอกเบียนโยบายที 1.50%
 การลงทุนโครงสร้ างพื นฐานของภาครั ฐ จะเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการ
ผลักดันให้ เศรษฐกิจเติบโตดีขนึ
ปั จจัยลบ



เดือน กรกฎาคม ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนจาก 33.17 ลงมาตําสุดที 32.50
ในเดือน สิงหาคม ตามเงินทุนทีไหลเข้ าตลาดตราตราสารหนีไทยเกื อบ
70,000 ล้ านบาท สอดคล้ องกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐทีอ่อนค่าลงจาก
ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า Fed ควรชะลอการขึนดอกเบียนโยบาย
เพือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และ การแข็งค่าของเงินบาท
หลังจากการประกาศ GDP ในไตรมาสที 2 ออกมาดีกว่าทีตลาดคาด

 มาตรการกี ด กันทางการค้ า ของสหรั ฐ ฯ จะเป็ นความเสี ยงต่ อ การค้ า
ระหว่างประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
 ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทีเร่ งตัวขึน อาจทําให้ Fed ปรับขึนอัตราดอกเบีย
มากกว่าทีตลาดคาด อาจส่งผลให้ Yield Gap แคบลง และไม่ดึงดูด
ความสนใจจากนักลงทุน รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบให้ Gross Yield
ลดลงสําหรับกองทุนทีมีการก่อภาระหนีสิน

แนวโน้ มและกลยุทธ์ ตราสารหนีในเดือนกันยายน 2561

 การตัดสินใจหยุดเข้ าซือสินทรัพย์ของ ECB ในช่วงสินปี 2561 จะทําให้
สภาพคล่องในตลาดโลกปรับตัวลดลง

ตราสารหนี ภาครั ฐ (Slightly Overweight) คาดเสันอัตราผลตอบแทนมี
โอกาสปรั บแบนราบลงมากขึน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางที
ปรับเพิมขึนมากกว่าพันธบัตรระยะยาว (Bear Steepening)

กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานในเดือนกันยายน แนะนํา Neutral

ปั จจัยภายนอกประเทศ 1) ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อ 2) การฟื นตัว
ของ DXY Index 3) การประชุม FOMC และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
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ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนสิงหาคม
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนสิงหาคม มีการ
ปรับตัวเพิมขึน ร้ อยละ 0.9 ตลาดปรับตัวแบบ sideway-up ปั จจัยที
สําคัญ ได้ แก่ การประชุม Jackson Hole ทีประธาน Fed ยังคงการขึน
อัตราดอกเบียนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ Trade War ของ
สหรัฐฯ ทียังดําเนินต่อ โดยสหรัฐฯมีการแก้ ไขนโยบาย NAFTA ปรับขึน
การใช้ แรงงานสหรัฐฯ สําหรับการผลิตรถยนต์เพือส่งเข้ าสหรัฐฯ เป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ70จึงจะได้ รับการยกเว้ นภาษี

 ดัชนี REITs ยุโรป ปรับตัวลง -3.0% MTD ในเดือนสิงหาคม และปรับตัว
ลง -8.4% YTD จากทีมีแรงกดดันจากค่าเงินตุรกี อ่อนค่ารุ นแรง แต่ส่งผล
กระทบทางลบจํากัด ทําให้ จํากัดความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจจะลุกลามสู่
ภูมิภาค ทังนี ECB จะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative
Easing) ทีดําเนินมาอย่างต่อเนื องใน เดือนธันวาคม 2561 และ ตลาด
คาดหวังว่า ECB ยังคงดอกเบียจนถึงฤดูร้อนปี ถัดไป
 ดัชนี REITs Asia ทรงตัวในเดือนสิงหาคม +0.4% MTD นักลงทุนยัง
ติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจครึ งปี หลังของเอเชียและปั จจัยเสียงจาก
ประเด็นการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีนว่าจะออกมาอย่างไรต่อ หลังจากทัง
สองประเทศมี การเรี ยกเก็บภาษี นําเข้ าต่อกัน ทางด้ านเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ทีค่าเช่าสํานักงานของสิงคโปร์ มีแนวโน้ มปรับตัวขึนด้ วยมุมมอง
เชิงบวกของการจ้ างงานทีปรับตัวขึนและอุปทานใหม่หดตัว และ Morgan
Stanley เพิมนําหนักเป็ น Overweight
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกันยายน
 แนะนํ า นํ าหนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ างอิง (Neutral) โดยให้
ความสําคัญต่อ 1) นโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญ เช่น BOJ
(13 กันยายน) ECB (19 กันยายน) Fed (26 กันยายน) 2) เศรษฐกิจโลก
ครึ งปี หลัง และแนวโน้ มเศรษฐกิ จปี ถัดไป และ 3) จับ ตา Bond Yield
สหรัฐฯ

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกันยายน
 แนะนํ า นํ าหนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral)
สํ า หรั บ
Developed Market และ น้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) สําหรั บ Emerging Market เนืองจากตลาดอยู่ในช่วง
Late Cycle ตลาดสามารถเติบโตได้ ดีใน US ในระดับปานกลางสําหรับ
Developed Market และมีแนวโน้ มลดลงใน Emerging Market สําหรับ
ตลาด Non-US อาจมีความผันผวนมากขึนจากนโยบาย Trade War ของ
สหรัฐฯ

 นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึนดอกเบียช่วงทีเหลือของปี
ในเดือนกันยายน และ ธันวาคม 2561 และจะขึนดอกเบียอีก 3 ครังในปี
2562 โดยการปรับขึนดอกเบียของ Fed จะค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ตาม
ตลาดได้ Price in การขึนดอกเบียในปี นีไปแล้ ว

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํามัน
ภาวะตลาดนํามันเดือนสิงหาคม


นํามันดิบย่อตัวในเดือนสิงหาคม โดยราคานํามันดิบเวสท์เท็กซัส (WTI)
ปิ ดที 70 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล ณ วันที 31 สิงหาคม 2561 โดยมีทงั
ปั จจัยบวกและลบต่อตลาด



สต็อ กนํ ามันดิบสหรั ฐฯ ปรั บตัว ลงโดยรวมตลอดเดื อนสิงหาคม มาที
ระดับ 408.35 ล้ านบาร์ เรล (-0.1% MTD) แรงหนุนจากค่าการกลันทรง
ตัวสูง



การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพือปลดล็อกความเสียงด้ านการค้ ายัง
ไม่ มี ค วามก้ าวหน้ า อย่ า งมี นัย สํ า คัญ หลัง จากมี ก ารพบกัน ระหว่ า ง
เจ้ าหน้ าทีของทังสองประเทศเมื อ 23-24 สิงหาคมทีผ่านมา ซึงผู้นําทัง
สองประเทศมีกําหนดจะพบกันอีกในเดือนพฤศจิกายนทีจะถึงนี หากมี
ความคืบหน้ าเชิงบวกอาจปลดล็อกความกังวลต่ออุปสงค์การเติบโตของ
นํามัน



มาตรการควํ าบาตรอิหร่ านของสหรั ฐฯ ทีจะมี ผลในเดือนพฤศจิกายน
2561 นัก วิ เ คราะห์ คาดว่ า จะกดดันอุ ป ทานนํ ามัน โดยจะทํ า ให้ ก าร
ส่งออกนํามันดิบของอิหร่ านลดลงสูงสุดประมาณ 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
ในปี 2562 โดยปั จ จุบัน ปริ ม าณการผลิตนํ ามันของอิหร่ า น ในเดื อ น
กรกฎาคม ปรับลดลง 56,300 บาร์ เรลต่อวัน

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนสิงหาคม
 ภาวะตลาด REITs เดื อ นสิ ง หาคมทรงตัว บวกเล็ก น้ อ ย Dowjones
Global Reits Index ปรับตัวขึน +0.7% โดยนับจากต้ นปี YTD ปรับตัว
ขึนเล็กน้ อย +0.2% ท่ามกลางแนวโน้ มการดําเนินนโยบายการเงินตึงตัว
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุม Jackson Hole ที
ผ่านมา นาย เจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ส่งสัญญาณขึนดอกเบี ย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป หนุนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ และ ทําให้ Bond Yield
สหรัฐฯ ย่อตัว
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อุปทานนํ ามันจากกลุ่ม OPEC คาดว่าจะปรับตัวเพิมขึนต่อเนื อง โดย
รายงานล่าสุดเดือนกรกฎาคม ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวตและอิรัก
ผลิตนํามันเพิมขึน 1.2 แสนบาร์ เรลต่อวัน ในขณะที BCA คาด output
ของซาอุดอิ าระเบียครึงหลังปี 2561 อยู่ที 10.28 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน และ
10.35 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในปี 2562
ผู้จัดการนํ ามันล่ว งหน้ าลดการถื อสัญญา NET LONG ในเดือ น
สิงหาคม (CFTC Nymex Crude Oil Manage Money) สู่ระดับ 3.27
แสนสัญญา จากทีสินเดือนกรกฎาคมอยู่ที 3.86 แสนสัญญา
แท่นขุดเจาะนํามันดิบสหรัฐทีเปิ ดเผยโดย Baker Hughes ลดลงมาที
860 แท่นขุดเจาะนํามันดิบ สําหรับสินสุด ณ วันที 24 สิงหาคม

ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรั ฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลง
จาก 2.95% (1/08/2561) มาอยู่ทีระดับ ตําสุดของเดือ นที 2.81%
(23/08/2561) โดยช่วงต้ นเดือน ปั จจัยกดดดันมาจากความกังวลวิกฤต
การเงินตุรกี โดยสหรัฐฯ ประกาศ ควําบาตรตุรกีด้วยการเพิมภาษี นําเข้ า
เหล็กและอะลูมิเนียม เท่าตัวเป็ น 50% และ 20% ตามลาดับ ส่งผลให้
ตลาดกังวลว่าตุรกีจะเกิดวิกฤตการเงิน และส่งผลไปยังยุโรปและทัวโลก
เนื องจากค่าเงินตุรกี เทียบกับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่ามากถึง 21% ใน
สัป ดาห์ ดัง กล่ า ว (03/08/2561-10/08/2561) และอ่ อ นค่ า 45%
(29/12/2561-10/08/2561) ส่งผลเชิงลบต่อตลาดเกิดใหม่ มีแรงเทขาย
สินทรั พย์ เสียง กลับ เข้ า ซือสินทรั พย์ ปลอดภัย อย่างพันธบัตรรั ฐ บาล
สหรัฐฯ



นอกจากนี ตลาดกลับมากังวลสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจี น
อี ก ครั งโดยล่า สุดการเพิ มมาตรการภาษี 25%นํ า เข้ า ต่อกันรอบสอง
ครอบคลุมสินค้ ามูลค่า 1.6 หมืนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามทีได้ กําหนด
ว่าจะทําก่อนหน้ านี และการให้ ความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทีไม่
ต้ องการให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯเร่ งรี บขึนอัตราดอกเบียนโยบาย รวมถึง
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทีแข็งค่าเกินไป ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อน
ค่า



นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ใน
งานสัมมนาประจําปี แจ๊ คสัน โฮล์ ยังคงยื นยันถึงการปรับขึนดอกเบี ย
นโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเหมาะสมแล้ ว เนืองจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และตลาดแรงงานแข็งแกร่ ง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อยังใกล้ เคียงกับระดับ
เป้ าหมายที 2.0% สอดคล้ องรายงานตัวเลข เศรษฐกิ จสหรั ฐฯยัง คง
แข็งแกร่ ง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ปรั บ ปรุ งครั งที 2 ขยายตัว
4.2%QoQ saar (จากครั งทีหนึง 4.1%) และการจ้ างงานนอกภาค
เกษตรกรรมสหรัฐฯ ปรับตัวดี



อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รสหรั ฐ ฯ ปรั บ ตั ว ตํ าลงอยู่ ที 2.88%
(30/08/2561) จาก 2.97% (31/07/2561) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี ปรับตัวลงมาอยูที 0.40% (30/08/2561)
จาก 0.44% (31/07/2561)



กลุ่มเครดิต พบว่า Credit Spread ของกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง
สหรัฐ ทรงตัว และ กลุม่ หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงยังคงแคบ จากปั จจัย
หนุนจากเศรษฐกิ จ สหรั ฐ แข็ ง แกร่ ง ส่ง ผลบวกต่อ ตราสารหนี เอกชน
สหรัฐ

แนวโน้ มตลาดนํามันเดือนกันยายน


แนะนํ านําหนั ก เท่ าดั ชนี อ้างอิง (Neutral) โดยมี ประเด็นทีต้ องให้
ความสําคัญ 1) ความขัดแย้ งทางนโยบายการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีน
2)การผลิต นํ ามันของกลุ่ม OPEC และสหรั ฐ ฯ คาดจะปรั บ ตัว ขึ น
ต่อ เนื อง 3) สต็อ กนํ ามันดิ บ สหรั ฐ ฯมี โอกาสชะลอตัว จากที เป็ นช่ ว ง
ฤดูกาลโรงกลันซ่อมแซม

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนสิงหาคม


ราคาทองคํ า Spot Gold เคลื อนไหวซึม ตัว ลงในเดื อ นสิง หาคม
ท่ามกลางการขึนดอกเบียของ Fed ทังนีถ้ อยแถลงของ เจอโรม พาวเวล
ประธาน Fed สนับสนุนการขึนดอกเบียอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ลดความ
ร้ อนแรงของการปรั บตัวลงของราคาทองคํา โดย Spot Gold อยู่ที
1,201.50 เหรี ยญสหรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ณ สิ นเดื อ นกรกฎาคม ทังนี
ผลตอบแทนทองคํานับตังแต่ต้นปี 2561 ติดลบประมาณ 5%



ประชุม FOMC ในวันที 26 กันยายน เป็ นทีคาดหมายว่า Fed จะมีการ
ปรั บขึนดอกเบี ย สะท้ อนความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิ จสหรัฐฯและเงิน
เฟ้อปรับตัวขึนใกล้ เป้าหมายธนาคาร ทังนีการประชุม Jackson Hole
ระหว่างวันที 24 สิงหาคมทีผ่านมา Fed ส่งสัญญาณขึนดอกเบียอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปลดความกังวลว่าจะเร่ งการดําเนินนโยบายการเงินตึงตัว



กองทุน SPDR Gold Trust ถือครองทองคําลดลงในเดือนสิงหาคม และ
นับตังแต่ต้นปี 2561 เป็ นต้ นมาถื อครองทองคําลดลงมาตลอดทาง โดย
ณ วันที 24 สิงหาคม SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําที ระดับ
764.58 ตัน

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกันยายน




แนะนํ านํ าหนั ก การลงทุ นตํ ากว่ าดั ช นี อ้า งอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) โดยให้ ความสํ า คัญ ต่อ ทิศทางดอลลาร์ สหรั ฐ รวมทัง
ประชุม FOMC เดื อนกันยายน ที ตลาดคาดว่า Fed จะขึนดอกเบี ย
กดดันราคาทองคํา Spot Gold นอกจากนี ภาพรวมเงินเฟ้อปรับตัวขึน
อย่างช้ าๆ ทําให้ ความต้ องการทองคําเพือเป็ น Inflation Hedging ยังไม่
เร่ งตัวขึนแรงอย่างมีนยั สําคัญ
จากอดีตทีผ่านมา ทองคํามักปรับตัวขึนในช่วงปลายเดือน กันยายน ถึง
กลางเดือน ตุลาคม ซึงเป็ นผลจากการเข้ าซือทองคําก่อนเทศกาลดิวาลี
และงานแต่งงานของอินเดีย ในช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต่ างประเทศ เดือนกักันยายน




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 (yield) ของ
พันธบัตรสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึน ไปทีระดับ 2.90%
%-3.0% เสอดคล้ องกับ
ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ ทีคาดว่าจะขึนอัตราดอกเบี ยนโยบายอี ก
25 bp ในการประชุมเดือนกันยายน และ ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที
เติบโตดีในไตรมาส 2 ต่อเนืองถึงไตรมาส 3 รวมทังการปรั บเพิมขึนของ
อัตราเงินเฟ้อ ซึงตลาดได้ คาดไว้ แล้ ว นอกจากนี ความกังวลต่อสงคราม
การค้ าน่าจะยังคงอยู่ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯและจี
ฯ
น รวมทังทิศทาง
ของธนาคารกลางหลักอืนๆ อาทิเช่น ธนาคารกลางญี ปุ่ น และยูโร ยังคง
นโยบายการเงินผ่อ นคลาย จึง เป็ นปั จ จัย จํ า กัดการปรั บขึนของอัตรา
ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯได้ รวมทังความเสี ยงปั ญ หา
การเมืองในยุโรปของอิตาลี
สํ าหรั บ เครดิ ต ให้ นําหนั ก การลงทุ นสํ า หรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
lightly Underweight) และ
ตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral ) คาดว่า
Credit Spread กลุ่มหุ้นกู้เอกชนทรงตัวได้ และคาดว่าการปรับขึนของ
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯถูถูกจํ ากัด ในขณะทีหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง ยัง มี ความต้ อ งการในตลาด และมี อัตราดอกเบี
รา
ยรั บ ที
ค่อนข้ างสูง รวมทังอัตราผิดนัดชําระหนียังอยู่ในระดับตํา จากปั จจัยหนุน
เศรษฐกิ จสหรั ฐฯทีแข็งแกร่ ง ค่าเงินดอลลาร์ สรอ.ที
สรอ แข็งค่า แต่ตลาดมี
ความระมัดระวังและอ่อนไหวมากขึน กลยุทธ์ การลงทุนในกลุ่มเครดิตจึง
ต้ องคัดเลือกตราสารเปรี ยบกับคุณภาพและราคา

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนสิงหาคม 2561


ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐ แข็งค่าขึน 0.1% จากระดับ 94.62 มาทีระดับ 94.72
(1/8/2561-30/8/2561) หลังจากทีปรั บตัวขึนไปสูงสุดทีระดับ 96.69
ในช่วงกลางเดือน



ปั จจัยทีทําให้ ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่ามาจากคํ
มาจาก ากล่าวของ นายเจอ
โรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed
ed) ในการประชุมทีแจ็ค
สัน โฮล ทีดูเหมือนจะสือว่าการขึนอัตราการขึนดอกเบียจะชะลอลง โดย
กล่าวว่า Fed จะพิจารณาข้ อมูลเศรษฐกิจต่างๆทีจะเข้ ามาอย่างใกล้ ชิด
เพือทีจะดําเนินนโยบายการเงินทีเอือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ทังใน
ส่วนของการจ้ า งงานและระดับอัตราเงินเฟ้ อ อี กทังยัง ไม่ มีสญ
ั ญาณ
ชัดเจนของการที อัตราเงินเฟ้ อที เร่ ง ตัว ขึนไปอยู่เ หนื อระดับ 2% แต่ก็
ยังคงไม่มีสญ
ั ญาณเสียงในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ



ขณะทีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสันกับระยะยาว
ของสหรัฐฯ มีความแคบลงอย่างต่อเนือง ซึงการขึนอัตราดอกเบียระยะ
สันเร็ วเกินไปก็เสียงทีจะทําให้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรติดลบ โดย
ตลาดยังคงรอดูผลการประชุม Fed เดือนกันยายนนีว่าจะยังมีแนวโน้ มที
จะขึนอัตราดอกเบียใน 1-2 ปี ข้ างหน้ าเช่นเดิมหรื อไม่

5 กันยายน 2561

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) (สิงหาคม
งหาคม 2560 - สิงหาคม 2561)

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) อ่อนค่าลง 0.2% จากระดับ 1.166 มาทีระดับ
1.164 - (1/8/2561-30/8/2561) หลังจากทีอ่อนค่าลงมากทีสุดทีระดับ
1.133 หลังจากทีมีการคาดการว่าสถานการณ์ในตุรกีอาจจะลุกลามไป
กระทบประเทศในกลุ่มยูโรโซน โดยเฉพาะธนาคารของสเปน ฝรังเศส
และอิตาลี ขณะทีธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ ออกมากล่าวว่าทํา
ผลงานได้ ตามเป้าหมาย ดังนันจึงยังไม่จําเป็ นต้ องมีการปรับเปลียน
นโยบาย
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่อนค่าลง 0.9% จากระดับ 1.311 มาที
ระดับ 1.299 - (1/8/2561-30/8/2561
2561) ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังการ
รายงานตัว เลขการขยายตัว ของค่าแรงทีตํากว่าทีคาด รวมถึง ยังคง
ได้ รับแรง กดดันจากประเด็น Brexit ในวันที 18 ตุลาคม ซึงตลาด
คาดการณ์ว่ามีโอกาสน้ อยทีทีจะบรรลุข้อตกลง
 ค่าเงินเยน (USD/JPY) แข็งค่าขึน 0.5% จากระดับ 110.72 มาทีระดับ
111.16 - (1/8/2561-30/8/2561)) แนวโน้ มค่าเงินเยนในภาพใหญ่ยงั คง
เป็ นการอ่อนค่าตังแต่ในช่วงเมษายน ถึงแม้ ว่าตัวเลขเศรษฐกิ จอื นๆ
ออกมาในทิศทางทีดี อย่างไรก็ ตามธนาคารกลางญี ปุ่ น (BOJ) ได้
กล่า วในการประชุมกํ า หนดนโยบายช่ วงเดือ นทีผ่ า นมาว่ า เงินเฟ้ อ
อาจจะอยู่ในระดับตํากว่าเป้าหมาย 2% ไปจนถึงต้ นปี 2564 ซึงน่าจะ
ทําให้ (BOJ) คงอัตราดอกเบียในระดับตําต่อไป

ทีมา MFC, Bloomberg
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สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) อ่อนค่าลง 0.3% จากระดับ 6.81 มาทีระดับ
6.83 - (1/8/2561-30/8/2561) โดยล่าสุด ธนาคารกลางจีน (PBOC)
ปรับลดค่ากลางเงินหยวน อย่างเป็ นทางการสูร่ ะดับ 6.8246 หยวนต่อ
ดอลลาร์ ลดลง 0.0133 หยวน หรื อ 0.19% จากค่ากลางก่อนหน้ า ที
6.8113 หยวน หลังจากที ประธานาธิ บดีโดนั
โดนัลด์ ทรั มป์ ประกาศว่ า
สหรัฐฯจะขึนภาษี สินค้ านําเข้ าจากจีนเพิม 2 แสนล้ านดอลลาร์ ทนั ทีที
เสร็ จสินการ ทําประชาพิจารณ์ในวันที 6 กันยายน
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) อ่อนค่าลง 0.9% จากระดับ 1.311 มาที
ระดับ 1.299 - (1/8/2561-30/8/2561) หลังการรายงานตัวเลขการ
ขยายตัวของค่าแรงทีตํากว่าทีคาด รวมถึงยังคงได้ รับแรงกดดันจาก
ประเด็น Brexit ในวันที 18 ตุลาคม ซึงตลาดมี ก ารคาดการณ์
ารคาดการ ว่า มี
โอกาสน้ อยทีจะบรรลุข้อตกลง
 ค่าเงินบาท (USD/THB) แข็งค่าขึน 1.1% จากระดับ 33.11 มาทีระดับ
32.76 - (1/8/2561-30/8/2561) ค่าเงินบาทแข็งค่า ขึนหลังจากที
ประธานาธิ บ ดี โดนัลด์ ทรั ม ป์ แสดงความไม่ พ อใจต่อ การขึนอัตรา
ดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Fed) อี กทังต้ องการให้ ดอลลาร์
อ่อนลงเล็กน้ อย เพือให้ สหรัฐฯ ยังคงสามารถแข่งขันได้ ขณะทีธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย ได้ อ ภิ ปรายถึง เงื อนไขเกี ยวกับจัง หวะและเวลาที
เหมาะสมของการเริ มปรับนโยบายการเงินให้ เข้ าสูภ่ าวะปกติในอนาคต
ซึงทําให้ ตลาดคาดว่าจะมีการขึน อัตราดอกเบี
ตราดอกเบียภายในไตรมาส 4 ปี
2561 - ไตรมาส 1 ปี 2562 ทีจะถึงนี

ทีมา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกันยายน






ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐฯ (DXY) คาดว่าจะเคลือนไหวในระดับ 93.5 - 96.5
ค่าเงินยูโร (EUR/USD) คาดว่าจะเคลือนไหวในระดับ 1.14 - 1.18
ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) คาดว่าจะเคลือนไหวในระดับ 1.28 - 1.32
ค่าเงินเยน (USD/JPY) คาดว่าจะเคลือนไหวในระดับ 110.5 - 112.5
ค่าเงินบาท (USD/THB) คาดว่าจะเคลือนไหวในระดับ 32.20 - 33.00
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แนะนํากองทุนเดือนกันยายน 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร% ะยะสัน% พลัส ( MMM-PLUS )
 กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ที4มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที4
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที4จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ที4มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ4าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารที4มีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัทที4มีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชื4อที4อยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยที4คอ่ นข้ างสูง เพื4อสร้ างผลตอบแทนที4ดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนใน สินทรัพย์ที4มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํ4าเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนใน
ระยะยาว รวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะ
ลงทุนผ่านกองทุนรวมทีม4 ีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิ4ม (Alpha) มีผลการดําเนินงานที4โดดเด่น และ / หรื อ ได้ รับ
Morningstar Rating 5 ดาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง ( M-VI )
 กองทุน M-VI เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศที4ยดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้ จริ ง และมีจดุ มุ่งหมายคือ ทําให้ สินทรัพย์เติบโตขึ น มี
ความยืดหยุ่นในการลงทุนทังในอุ
 ตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทัว4 โลก มีการกระจายความเสี4ยงโดยลงทุนทังหุ
 ้ น ตราสารหนี  และทองคํา
โดยเน้ นธุรกิจทีด4 ีในราคาที4ยอดเยี4ยม หรื อธุรกิจยอดเยี4ยมที4มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง4 ยืนในราคาที4ดี และ บริ หารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมาย
สร้ างผลตอบแทนที4ดีในระยะยาว กองทุนเปิ ด M-VI จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi
International Fund กองทุนดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้ นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นที4มีราคาตํ4า
กว่ามูลค่าที4แท้ จริ ง (Margin of Safety) อย่างน้ อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสี4ยงที4เหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคําบางส่วนอีกด้ วย โดย
กองทุนจะแสวงหาหุ้นที4มี Superior Business Models ด้ วยการวิเคราะห์ห้ นุ และทําความเข้ าใจธุรกิจอย่างลึกซึ ง ประเมินความเสี4ยงด้ านต่างๆ หาราคา
หุ้นที4แท้ จริ ง อดทนรอโอกาสซื อในราคาที4เหมาะสม และหลีกเลี4ยงหุ้นที4มีความเสี4ยงสูง กองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund มีผลการ
ดําเนินงานที4โดดเด่น ได้ รับ Morningstar rating ระดับ 4 ดาว และมีอตั ราผลตอบแทนนับตังแต่
 จดั ตังกองทุ

น (12 สิงหาคม 2539) ถึง 30 มีนาคม 2561
เฉลี4ยอยู่ที4 9.3%ต่อปี
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ข้ อสงวนสิทธิn
 เอกสารนีเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึงจัดทําขึนเพือให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบ
เกียวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

 ข้ อมูล บางส่ว นในเอกสารนี ได้ อ้า งอิงจากแหล่งทีมาของข้ อมูล ที
เชือถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูก
ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อมูล ดัง กล่า วเนื องจากข้ อ มูล อาจมีก าร
เปลียนแปลงได้ ขนอยู
ึ ก่ บั ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART)
, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ออยล์ ฟั นด์
(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล เรี ยลเอสเตท
ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราทีอาจ
เกิดขึนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

 ข้ อ มูล และความเห็ น ที ปรากฏในเอกสารนี เป็ นเพี ย งความเห็ น
เบืองต้ นเท่านัน มิใช่คํามันสัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด

 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี ยงด้ านอั ต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้

 เอกสารนีไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการ
ลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่า วเมื อเห็น ว่า การ
ลงทุนในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ก ารลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลีย นข้ อมูล ในเอกสารนี
หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี หรื อห้ าม
กระทําการอืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเปลียนไป
จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

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

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือมีความเข้ าใจในความ
เสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที ลู ก ค้ าปฏิ เ สธการให้ ข้ อมู ล เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
แจ้ ง ให้ ลูก ค้ า ทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุน ให้ ลูก ค้ า นัน
บริษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าทีลูกค้ าให้ บริษัทเท่านัน
 ขอรับหนังสือชีชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซือคืน
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