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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4601,540 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ ความเป็ นไปได้ ที/กระแส Fund
Flow อาจกลับมาอี กรอบหลัง Fed ส่งสัญญาณยืดระยะเวลาการขึน<
อัตราดอกเบี ย< อย่างไรก็ ดี Upside ยังคงถูกจํ ากัดจาก Valuation ที/
ยังคงอยู่ในระดับสูง และปั ญหาการเมื องในประเทศที/เริ/ มเพิ/มมากขึน<
เช่น คดีการเมืองและโหวตร่ างรัฐธรรมนูญ เป็ นต้ น แนะนําลงทุนเท่ า
ตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดว่า อัตราผลตอบแทนตราสารหนี <ภาครัฐเคลื/อนไหวทรงตัว แม้ จะมีวนั
ทําการค่อนข้ างน้ อยในระหว่างเดือนเมษายน แต่ด้วยสภาพคล่องคงเหลือ
ในระบบการเงิ น ไทยค่ อ นข้ างสูง กอปรกั บ ตลาดคาดธปท.คงอัต รา
ดอกเบี ย< นโยบายที/ร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดช่ วงเวลาที/ เหลื อ จึง ทําให้
โอกาสการปรับตัวสูงขึ <นของอัตราผลตอบแทนมีค่อนข้ างจํากัด อย่างไรก็
ดีสภาพคล่องในตลาดที/ยงั คงสูงและทางเลือกในการลงทุนในตราสารหนี <
มีอยู่อย่างจํากัด และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี <ภาครัฐคงอยู่ในระดับ
ตํ/าเป็ นเวลานาน ทําให้ นกั ลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ/ม
ด้ วยการลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิ/มขึ <น จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้
เอกชนเคลื/อนไหวแคบลง แนะนําลงทุนเท่ ากว่ าตลาดในตราสารหนี 
ภาครั ฐ และมากกว่ าตลาดในตราสารหนีเ อกชน (Overweight)
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี <ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี <ยนโยบายปั จจุบนั ที/
ปรั บลดลงมาที/ร้อยละ 1.75 และดัชนี ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาล
อายุ 5 ปี ที/ ร้ อยละ 2.3 อัตราเงิ นเฟ้ อเดื อ นมกราคม กุ ม ภาพันธ์ แ ละ
มีนาคม ทีป/ ระกาศออกมาติดลบ จากราคานํ <ามันที/ปรับตัวลดลงต่อเนื/อง
จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของกองทุนฯที/
อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด
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Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนํ า คงนํ า< หนัก การลงทุนเท่า กับ ตลาด (N) สํ า หรั บ Developed
market และ เท่ากับตลาด (N) สําหรับ Emerging market โดยถึงแม้
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ
Take Profit ความเสี/ยงทางด้ าน Geopolitical Risk ที/เพิ/มขึ <นอาจกดดัน
ตลาด
Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน< อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มี อย่ า งจํ ากัด จากผลนโยบายการเงิ นผ่ อ นคลายของธนาคาร
กลางส่วนใหญ่เพื/อกระตุ้นเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทัว/ โลกระดับตํ/าจึง
ควรให้ นํ <าหนักการลงทุนเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral) โดยเน้ นการลงทุนใน
หุ้นกู้เอกชนและ High Yield Bonds มากกว่าการลงทุนในพันธบัตร
Commodity – ให้ นํ า หนั ก น้ อ ยกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 แ นะนํ าลง ทุ น น้ อ ย ก ว่ า ตลา ดสํ า ห รั บนํ า< มั น ใ นเ ดื อนเ ม ษ าย น
(Underweight) แนวโน้ มราคานํ า< มันดิบในเดือนเมษายน เชื/ อว่าราคา
นํ า< มัน ดิ บ จะยัง ไม่ มี เ สถี ย รภาพจากอุ ป ทานนํ า< มั น ดิ บ ล้ น ตลาดโดย
เหตุก ารณ์ ใ นตะวันออกกลางได้ สะท้ อ นกับ ราคาที/ ป รั บ ตัว ขึน< มาแล้ ว
แนะนําลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 แนะนํ าลงทุนทองคําเท่ากับตลาดในเดือนเมษายน (Neutral) แนวโน้ ม
ราคาทองคํา เดือ นเมษายน ราคามี โอกาสปรั บ ตัวเพิ/มขึน< ระยะสัน< จาก
Dollar Index เริ/ มอ่อนตัวลงหลังจากที/ขึ <นทดสอบ 100 จุดแล้ วไม่สามารถ
ยื น เหนื อ ระดับ 1200 USD ได้ ขณะที/ ก ารอ่ อ นตัว ลงเร็ ว ของอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯกว่า 20 bps. ตลอดทังเดื
< อนที/ผ่านมา ยัง
เป็ นตัวบั/นทอนแรงจูงใจในการถื อครองดอลล่าร์ สหรัฐฯ แนะนําลงทุน
ทองคําเท่ าตลาด (Neutral)
REITs –ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 ให้ นํ <าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อยในเดือนเมษายน (Singhtly
Overweight) หลังจากตลาดคลายกังวลต่อการปรับขึ <นอัตราดอกเบี <ยซึง/
คาดว่าน่าจะล่าช้ าไปจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็ นเดือนกันยายน ขณะที/ด้าน
ยุโรป เริ/ มมีการเข้ าซื <อสินทรัพย์ตามแผน QE ขณะที/ตวั เลขเงินเฟ้อยังเป็ น
ขาลง
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีQยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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1.35% 19.71%
-2.84
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีQสาํ คัญ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ข้ อมู ล กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ โดยส่ วนใหญ่ ช ะลอลง
ยกเว้ นการจ้ างงาน ส่ วนหนึQงเป็ นผลจากสภาพอากาศและพายุหมิ ะ
 ในเดื อนกุมภาพันธ์ ยอดค้ าปลี กหดตัว -0.6%
% (mom)
(
จาก -0.8%
(mom) ในเดือนมกราคม ในขณะที/การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
0.1% (mom) จากที/หดตัว -0.3% (mom) ในเดือนมกราคม
 สัญญาณเชิงบวกจากตลาดแรงงานการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเพิ/มขึ <น
329,000 ตําแหน่ง ในเดือ นกุม ภาพันธ์ 2558 ทํ าให้ อัตราการว่า งงาน
ลดลงมาที/ 5.5% ของกําลังแรงงาน
 การประชุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ วัน ที/ 17-18 มี น าคม มี ม ติ ค งอัต รา
ดอกเบี ย< ไว้ ในระดับ 0.0-0.25% ต่อปี และแถลงการณ์ หลังการประชุม
เป็ นไปในทางผ่อนคลายด้ านนโยบายการเงินมากกว่าการประชุมในเดือน
กุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี <







แถลงการณ์หลั
หลังการประชุมได้ ยกเลิกคําว่า “patient” และระบุว่า
การเปลี/ยนแปลงอัตราดอกเบี ย< นโยบายจะขึน< อยู่กับข้ อมูลทาง
เศรษฐกิจ (data dependent) และจะพิจารณาการปรับดอกเบี <ย
ในการประชุมในแต่ละครัง< (Meeting-By-Meeting)
Meeting)
Fed ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับตํ/าชัว/ คราว แต่อตั ราเงิน
เฟ้อคาดการณ์ยงั ค่อนข้ างทรงตัว
Fed ยัง ไม่ มี แ นวโน้ ม ที/ จ ะปรั บ ขึน< ดอกเบี ย< ในการประชุม เดื อ น
เมษายน และระบุว่าการเปลี/ยนแปลงสิ/งชี <นําอัตราดอกเบี <ยไม่ได้
หมายความว่าเฟดได้ ตดั สินใจเกี/ยวกับกําหนดเวลาในการปรับขึ <น
อัตราดอกเบี <ย
บโตทางเศรษฐกิจ อัตราการ
มีการปรับลดคาดการณ์ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิ
ว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ ดังนี <

 ผลการสํารวจผลการสํ
ผลการสํารวจดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื <อภาคอุตสาหกรรมของ
เดือนมีนาคม ซึง/ เป็ นผลสํารวจเบื <องต้ นระหว่างวันที/ 12-23 มีนาคม โดย
Markit พบว่า ทิศทางของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยู
สาหกรรมขอ โรโซนมีทิศทาง
ขยายตัวในอัตราที/เพิ/มขึ <นในช่วง 1-33 เดือนข้ างหน้ า โดยดัชนีเพิ/มขึ <นมาที/
ระดับ 51.9 จุด ในเดือนมีนาคม จากระดับ 51.0 จุด ในเดือนก่อน
 อัตราเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ หดตัว -0.3% (yoy) แต่เพิ/มขึ <น 0.6%
(mom) เป็ นผลจากราคานํ <ามัน
 ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที/ 5 มีนาคม ยังคงอัตราดอกเบี <ยไว้
ในระดับตํ/าที/ 0.05% ต่อปี โดยที/ประชุมธนาคารกลางยุโรป มีมติให้ เข้ า
ซื <อสินทรัพย์ ทางการเงิน (QE) อย่างเป็ นทางการ ตังแต่
< วนั ที/ 9 มี นาคม
2558 เป็ นเงิ นเดื อ นละ 6 หมื/ นล้ า นยูโร รวมเป็ นเวลา 19 เดื อ น (เริ/ ม
มีนาคม 2558 และสิ <นสุด กันยายน 2559) เป็ นมูลค่ารวม 1.14 ล้ านล้ าน
ยูโร (1.3 ล้ านล้ านเหรี ยญฯ) ทังนี
< <ได้ กําหนดเงื/อนไขให้ ธนาคารกลาง และ
หน่ว ยงานกลางในยุโรปเข้ า ซื <อตราสารหนี < ทัง< ของภาครั ฐ และเอกชน
(สิสินทรั พย์ที/อยู่ในระดับน่าลงทุนซึง/ ออกโดยรั ฐบาลหรื อตัวแทน ที/ได้ รับ
การรับรองจาก Euro system NCBs’ shares) ในตลาดรอง อายุระหว่าง
2-30 ปี ทังนี
< < สามารถเข้
มารถเข้ าซื <อตราสารหนี <ที/ให้ ผลตอบแทนติดลบไม่เกิน 0.2% (อ้ างอิงจาก ECB deposit rate) และเข้ าซื <อหนี <ไม่เกิน 25% ของ
แต่ละบริ ษัท เพื/อหลีกเลี/ยงปั ญหาในกรณี ที/ต้องมีการปรับโครงสร้ างหนี <
แต่อย่างไรก็ตามได้ เปิ ดช่องให้ สามารถเลือกเข้ าซื <อสินทรัพย์อื/นๆ เพื/อให้
ครบตามวงเงินที/กําหนด
 ECB มีมุมมองทางเศรษฐกิ จที/ดีขึน< โดยปรั บ GDP เพิ/มขึ <นเป็ น 1.5%
(yoy) ในปี 2558, 1.9% (yoy) ในปี 2559 และ 2.1% (yoy) ในปี 2560
เนื/องจากเศรษฐกิจได้ ประโยชน์จากราคานํ <ามันที/ลดลง ค่าเงินยูโรอ่อนค่า
และนโยบายการเงินที/ผ่อนคลาย
 ECB ปรั บลดคาดการณ์
การณ์ อตั ราเงินเฟ้อลงมาที/ 0.0% (yoy) ในปี 2558,
1.5% (yoy) ในปี 2559 และ 1.8%
% (yoy)
(
ในปี 2559 เนื/องจากราคา
นํ <ามันที/ลดลง

เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : เครืQ องชี ภ าวะเศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว ดี ขึ น ภายใต้
นโยบายการเงิ น ผ่ อนคลายเป็ นพิ เ ศษสร้ างความเชืQ อมัQ นแก่
น ภาค
ครั วเรื อนและนักลงทุน
 ยอดค้ าปลีกขยายตัวเพิ/มขี น< มาที/ 1.1% (mom)
mom) และ 3.7% (yoy) ใน
เดือ นมกราคม ปรั บตัวดึขึน< จากเดือนธันวาคม ที/ 0.4% (mom) และ
3.1% (yoy) นํ าโดยการใช้ จ่ายของประเทศเยอรมนี และฝรั/ งเศล จาก
ปั จจัยบวก คือ ราคานํ <ามันที/ลดลงและความเชื/อมัน/ ที/ดีขึ <น
 ความเชื/อมัน/ ของผู้บริ โภคค่อย ๆ ดีขึ <นโดยในเดือนมีนาคม หดตัวน้ อยลง
ที/ -3.7 จุด จากเดือนกุมภาพันธ์ ที/ -6.7 จุด

<
บ EU ซึ/งภายในวันที/ 30
 สถานการณ์ ของกรี ซ ยังอยู่ในขันตอนเจรจากั
มีนาคม 2558 รัฐบาลกรี ซจะต้ องยื/นแผนการปฏิรูปให้ กับ EU เพื/อขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดัชนี Sensix Investor Confidence เดือนภุม
ภาพันธ์ เพิ/มขึ <นมาที/ระดับ 12.4 จุด จากระดับ 0.9 จุด ในเดือนก่อนหน้ า
เศรษฐกิจญีQปุ่น : เครืQ องชีสภาวะเศรษฐกิ
ส ภาวะเศรษฐกิจเดือนกุ มภาพันธ์ ปรั บตัวดี
ขึน ตามการใช้
การใช้ จ่ายในประเทศ แต่ การค้ าระหว่ างประเทศชะลอตัวลงภ
ลง
ายใต้ นโยบายการเงินทีQผ่อนคลาย
 ดัชนี ความเชื/ อมั/นของผู้บริ โภคเดือนกุมภาพันธ์ เพิ/มขึ <นมาที/ระดับ 40.4
จุด จากระดับ 39.2 จุด ในเดือ นก่ อ นหน้ า เป็ นระดับ สูง สุดในรอบ 5
เดือน สะท้ อนมุมมองผู้บริ โภคญี/ ปนต่
ุ่ อภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในเชิงบวกมากขึ <น แม้ ว่าดัชนีจะยัยังตํ/ากว่าระดับ 50 จุด

 Sentix Investor Confident ปรับตัวขึ <นมาในเดือนมีนาคม ที/ระดับ 18.6
จุด จากระดับ 12.4 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์

1 เมษายน 2558
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีQสาํ คัญ
 การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนที/แท้ จริ ง (ไม่รวมเงินเฟ้อ)) ขยายตัว 0.8% (mom)
ในเดือนกุมภาพันธ์ จากที/หดตัว -0.3% (mom) ในเดือนมกราคม ซึง/ การ
บริ โภคในส่วนของสินค้ าคงทน กึ/งคงทน และไม่คงทนต่างก็ปรับตัวดีขึน<
สอดคล้ องกับยอดค้ าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ ที/ขยายตัว 1.1% (mom) จาก
เดือนก่อนหน้ าที/หดตัว -1.5% (yoy) ส่วนหนึง/ ได้ ประโยชน์จากการใช้ จ่าย
ของนักท่องเที/ยว
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าเดือนกุมภาพันธ์ ชะลอตัว 2.4% (yoy) จากที/
ขยายตัว 17.0% (yoy) ในเดือนก่อน แม้ ว่าเงินเยนจะอ่อนค่า แต่สว่ นหนึ/ง
ได้ รับผลกระทบจากเทศกาลปี ใหม่จีน เพราะการส่งออกสินค้ าไปจีน
 อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง 2.2% (yoy) ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 2.4%
(yoyX ในเดือนก่อนหน้ า ตามราคาพลังงาน
 การประชุมธนาคารกลางญี/ ปุ่น มี มติคงอัตราดอกเบี ย< ไว้ ที/ 0.05% ต่อปี
และคงการเพิ/ ม ปริ ม าณฐานเงิ นประมาณ 80 ล้ า นล้ า นเยนต่อ ปี โดย
ธนาคารกลางญี/ ปุ่ นยั ง ให้ นํ า< หนั ก กั บ ความเสี/ ย งด้ า นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
เนื/องจากราคานํ <ามันดิบที/ทรงตัวในระดับตํ/า ซึง/ อาจทําให้ อตั ราเงินเฟ้อที/
แท้ จริ งอยู่ที/ 0.0% (yoy) ไปจนกว่าราคานํ <ามันจะปรับตัวขึ <น และคาดว่า
เศรษฐกิจฟื น< ตัวในระดับปานกลาง การประชุมธนาคารกลางญี/ ปนุ่ มีมติ
คงอัตราดอกเบี ย< ไว้ ที/ 0.05% ต่อปี และคงการเพิ/ มปริ มาณฐานเงิ น
ประมาณ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี นอกจากนี ย< ังมีมุมมองเชิงบวกต่อการ
ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปโดยเฉพาะ
ยไป
การใช้ จ่ายในประเทศ ในขณะทีQการส่ งออกสินค้ าเร่ งขึน ภายใต้ ความ
กังวลราคาบ้ านทีQลดลงต่ อเนืQอง ในขณะทีQรัรัฐบาลจี นปรั บลดเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ
 กิจกรรมทางเศรษฐกิ จในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ทังการลงทุ
<
นใน
สินทรัพย์ถาวร ยอดค้ค้ าปลีก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงมา
ที/ 13.9% (yoy), 10.7% (yoy) และ 6.8% (yoy) ตามลําดับ


ฐบาลจีนปรับเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2558 ลงมาที/
 รัฐบาลจี
ประมาณ 7.0% (yoy) จากเป้าหมายเดิมที/ประมาณ 7.5% (yoy)
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจฟื  นตัวช้ า ๆ ซึQงอุปสงค์ จากต่ างประเทศยังไม่
ดีนัก ในขณะทีQอัตราเงินเฟ้อปรั บลดลงต่ อเนืQองจากราคานํา มัน
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าเดือนกุมภาพันธ์ หดตัวลงอีก -6.1% (yoy) จาก
เดื อ นมกราคม ในขณะที/ ก ารนํ าเข้ า กลับ มาขยายตัว เล็ก น้ อ ยที/ 1.5%
(yoy) โดยรวมเกินดุลการค้ า 390 ล้ านบาท โดยการส่งออกสินค้ าลดลง
จากภาวะราคาสินค้ าเกษตรที/อยู่ในระดับตํ/า การยกเลิกสิทธิพิเศษทาง
ศุลกากรจากยุโรป (GSP) และสินค้ าที/มีความเชื/อมโยงกับราคานํ <ามัน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ นมี ม ติ 4 ต่อ 3 ปรั บ ลดอัตราดอกเบี ย<
นโยบายลง 25 bps มาที/ 1.75% ต่อปี เพื/อเพิ/มแรงสนับสนุนให้ เศรษฐกิจ
และช่วยพยุงความเชื/อมัน/ ของภาคเอกชน เนื/องจากแรงกระตุ้นจากภาค
การคลังต้ องใช้ เวลากว่าจะเห็นผลชัดเจน ภายใต้ อตั ราเงินเฟ้อในระดับตํ/า
 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยปรั บ ลดคาดการณ์ อัต ราการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จในปี 2558 ลงมาที/ 3.8%
% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที/ 4.0%
(yoy) ตามการชะลอตัวของการใช้ จ่ายในประเทศและการส่งออก และ
คาดว่าปี 2559 เศรษฐกิจจะขยายตัว 3.9% (yoy) ตามแรงส่งของอุปสงค์
ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี 2558 ปรั บลงมาที/
0.2% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที/ 1.2%
1 (yoy) และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
จะเพิ/มขึ <นเป็ น 2.2% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง -0.6% (yoy) จาก -0.4% (yoy) ใน
เดือนก่อน เนื/องจากราคาอาหารและพลังงานที/ลดลงต่อเนื/อง
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2558
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของกลุ่มยูโรโซน ญี/ ปนุ่ และสหรัฐฯ คาดว่า จะ
คงมาตรการด้ านการเงินคงเดิม ดังนี <

 ดัชนี ผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื <อภาคอุตสาหกรรมรายงานเบื
รายงานเบื อ< งต้ นโดย HSBC
สะท้ อนถึงการหดตัวของภาคการผลิต ซึง/ ดัชนีลดลงมาที/ระดับ 49.2 จุด
ในเดือนมีนาคม 2558 จาก 50.7 จุดในเดือนก่อนหน้ า เป็ นการลดลงทัง<
คํ า สั/ง ซื อ< สิน ค้ า ในประเทศและคํ า สั/ง ซื อ< สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ อาจ
สะท้ อนถึงเศรษฐกิจที/ชะลอตัวลงในช่วง 1-3 เดือนข้ างหน้ า
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าเดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวเร่ งขึน< 48.3% (yoy)
ส่ว นหนึ/ง เป็ นผลจากการเร่ ง การส่ ง ออกก่ อ นเทศกาลตรุ ษ จี น ซึ/ง การ
ส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและยุโรปเร่ งตัวขึ <น ในขณะที/การนําเข้ ากลับ
ลดลง -20.8% (yoy) เพราะราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ลดลงและอุปสงค์ใน
ประเทศแผ่วลง ทําให้ ดลุ การค้ าเกินดุล 60.6 พันล้ านดอลลาร์
 อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ เพิ/มขึ <น 1.4% (yoy)
yoy) จาก 0.8% (yoy) ใน
เดือนก่อน จากราคาอาหารสด

ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที/ 29 เมษายน 2558 คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคง
ดอกเบี <ยไว้ ในระดับ 1.75% ต่อปี เพราะเป็ นระดับที/เอื <อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและเพื/อรักษาเสถียรภาพด้ านการเงิน

 ราคาบ้ านเดือนกุมภาพันธ์ ในเมืองใหญ่ยงั คงลดลง โดยจํานวน 66 เมือง
ใหญ่มีราคาลดลงจาก 70 เมือง
1 เมษายน 2558
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ตลาดทุนในประเทศ
เดือนมีนาคมเป็ นเดือนที/ห้ นุ ไทยแกว่งตัวลงตลอดทังเดื
< อน โดยปรับตัวลง
ไปปิ ดที/ 1,512.80 หรื อลงประมาณ 4.68% เนื/องจาก Valuation ที/อยู่ใน
ระดับสูง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที/ฟืน< ตัวช้ ากว่าที/คาด สําหรับปั จจัยภายใน
และภายนอกที/สําคัญมีดงั ต่อไปนี <
 การผ่ อนคลายนโยบายการเงินของประเทศเกิ ดใหม่ ต่างๆเช่ น การลด
ดอกเบี <ย เป็ นต้ น ในเดือนนี <ทังจี
< น อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย
 การปรับลดดอกเบี <ยนโยบายของกนง. ในรอบที/ผ่านมา และราคานํ <ามันที/
อยู่ระดับที/ตํ/า จะทําให้ ต้นทุนทางการเงินและการผลิตลดลง ส่งผลให้
บริ ษั ท จดทะเบี ย นมี กํ า ไรที/ ดี ขึ น< ยกเว้ น กลุ่ม พลัง งานและปิ โตรเคมี
นอกจากนั น< ยั ง เป็ นการทํ า ให้ ระดั บ การยอมรั บ ความเสี/ ย ง (Risk
Appetite) ของนักลงทุนในประเทศปรับตัวสูงขึ <นด้ วย
 ข่าวดีในประเทศอีกประการหนึ/ง ได้ แก่ การที/รัฐบาลชะลอโครงการการ
เก็บภาษี ที/ดนิ และสิง/ ปลูกสร้ าง
 ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อการประชุม Fed หลังจาก Fed ส่งสัญญาณยืด
ระยะเวลาการขึ <นดอกเบี <ย Fed Fund ออกไป สะท้ อนจากค่ากลางของ
Dot plots ที/มีการปรับตัวลงในปี 2558-60 การเลื/อนการคาดการณ์ ของ
ตลาดทําให้ Bond yield และค่าเงิน USD มี การปรั บตัวลงซึ/งจะส่ง
ผลบวกต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่
 การหารื อระหว่างนาง Angela Merkel นายกฯ เยอรมนี และนาย Alexis
Tsipras นายกฯ
ยกฯ กรี ซ ผ่ า นพ้ นไปได้ ด้ว ยดี โดยเยอรมนี ยัง คงมี ความ
ต้ องการให้ กรี ซอยู่ในยูโรโซนต่อไป
 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกลุ่มที/ปรั บตัวได้ ดีที/สดุ ในเดือนนี <หลังตัวเลขการ
ส่งออกยังคงปรับตัวดีขึ <นต่อเนื/อง
 ส่วนกลุ่ม ที/มีการปรั บตัว ลงมากที/ สุด ได้ แก่ กลุ่มธุรกิ จการเกษตร หลัง
ราคาสิ
คาสินค้ าเกษตรและราคาสัตว์บกในประเทศปรับตัวลง
ETRON
CONMAT
HELTH
PETRO
SET50
BANK
ICT
SET100
TRANS
COMM
SET
ENERG
FOOD
PROP
MEDIA
CONS
AGRI

5.30%
-2.15%
-3.53%
-3.62%
-3.86%
-3.95%
-3.99%
-4.27%
-4.37%
-4.42%
-4.68%
-4.80%
-4.86%
-8.20%
-10.58%
-12.52%
-14.11%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

As of 25 Mar 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมีนาคม
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรั บ ตัวเพิ/มขึน< 1.01%
ในขณะที/ SET50 Index ปรับขึ <น 0.15%
 Sector ที/มี performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 3 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดชิ <นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดการแพทย์
หมวดปิ โตรเคมี หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
และหมวดพลังงาน

1 เมษายน 2558

 สําหรับ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 3
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอาหารและเครื/ องดื/ม หมวดสื/อ
และสิง/ พิมพ์ หมวดพาณิชย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร หมวด
ธนาคาร และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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แนวโน้ มตลาดทุทุนในประเทศสําหรั บเดือนเมษายน
น
คาดตลาดหุ้ นไทยในเดือนเมษายน ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4601,540 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ ความเป็ นไปได้ ที/กระแส Fund Flow อาจ
กลับมาอี กรอบหลัง Fed ส่งสัญญาณยื ดระยะเวลาการขึน< อัตราดอกเบี ย<
อย่างไรก็ดี Upside ยังคงถูกจํากัดจาก Valuation ที/ยงั คงอยู่ในระดับสูง และ
ปั ญหาการเมื องในประเทศที/เริ/ มเพิ/มมากขึน< เช่น คดีการเมื องและโหวตร่
งและโ
าง
รัฐธรรมนูญ เป็ นต้ น ทังนี
< <ประเด็นที/น่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนในเดือน
เมษายน มีดงั นี <
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที/ 28-29 เมษายน
คาดว่าจะไม่มีการเปลี/ยนแปลงทางนโยบายใดที/สําคัญ
 การประชุมธนาคารกลางญี/ ปุ่น (BoJ) ในวันที/ 7-8 เมษายน
คาดว่ า จะไม่ มี ก ารเปลี/ ย นแปลงทางนโยบาย แต่ แ นะนํ า ติ ด ตามการให้
สัม ภาษณ์ หรื อ ตอบคํ า ถามของนาย Haruhiko Kuroda ว่ า จะมี ก ารส่ง
สัญญาณขันตอนต่
<
อไปของมาตรการ QE หรื อไม่ อาทิเช่น การเข้ าซื <อพันธบัตร
รัฐบาลท้ องถิ/น (Regional government bond)
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันที/ 29
เมษายน คาดจะมีมติคงอัตราดอกเบี <ยที/ 1.75%
1
 กระแสเงินทุนต่างชาติที/อาจมีทศิ ทางที/ดีขึ <นหลังจาก Fed ส่งสัญญาณ
ยืดระยะเวลาการขึ <นดอกเบี <ยออกไป
 ประเด็นความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซียกับยูเครน และสถานะการของ
การสู้รบในตะวันออกกลาง
 ปั ญ หาการเมื อ งในประเทศที/ เริ/ มเพิ/ม มากขึน< เช่น คดี การเมื อ งและ
โหวตร่ าง รัฐธรรมนูญ เป็ นต้ น
 นักวิเคราะห์ ยังคงมี การปรั บลดประมาณการของบริ ษัทจดทะเบี ย น
อย่างต่อเนื/อง
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
เดือนเมษายน
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
 ด้ วยการปรับลดอัตราดอกเบี <ยนโยบายเหนือความคาดหมายในระหว่าง
เดือนมีนาคมที/ผ่านมา ทําให้ ผลตอบแทนตราสารหนี <ภาครัฐและอัตรา
ดอกเบี <ยเงินฝากลดลง นักลงทุนมีแนวโน้ มแสวงหาอัตราผลตอบแทนที/
สูงขึ <นผ่านตลาดหุ้นกู้ เป็ นผลให้ credit spread มีแนวโน้ มแคบลง

กลยุทธ์ การลงทุน (Slightly Overweight)
 ตลาดตราสารหนี <ไทย เรามีมมุ มองเชิงบวกในระยะสันเพี
< ยงเท่านัน< ระยะ
ปานกลางคาดว่าความผันผวนในเชิงลบกับตลาดตราสารหนี <ไทยมีโอกาส
เพิ/มสูงขึ <น ตามการเคลื/อนไหวตลาดตราสารหนี <สหรัฐฯ
ตลาดตราสารหนี  : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี <อายุคงเหลืออายุเกิน 7 ปี
ปรับตัวลดลง ส่วนอัตราผลตอบแทนตราสารหนี <อายุคงเหลือช่วงอายุอื/นๆล้ วน
เคลื/อนไหวทรงตัว ซึง/ เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี <
 การปรับลดอัตราดอกเบี <ยนโยบายของไทยจากระดับร้ อยละ 2.00 มาอยู่
ที/ระดับร้ อยละ 1.75 เพื/ อช่วยพยุงความเชื/อมั/นทางเศรษฐกิ จ จึงส่งผล
ต่อเนื/องให้ อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี <ระยะสันปรั
< บตัวลดลงแรง
 ตราสารหนี ร< ะยะยาวเคลื/อนไหวค่อนข้ างทรงตัวจากแรงเทขายทํากํ าไร
จากนัก ลงทุน ต่ า งชาติ รวมถึ ง ความกั ง วลการปรั บ ขึ น< ดอกเบี ย< ของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯที/อาจเกิดขึ <นภายในปี นี < จึงทําให้ อตั ราผลตอบแทน
ตราสารหนี <ระยะยาวไม่ได้ รับประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี <ยนโยบาย
ของไทยในครัง< นี <นัก

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Neutral)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 การรายงานตัวเลข 1Q/58 GDP สหรัฐฯ น่าจะสะท้ อนภาพที/ชะลอตัวลง
จากภาวะอากาศแปรปรวน (+)
 ปั ญหาความขัดแย้ งแถบตะวันออกกลาง เป็ นผลให้ ราคานํ <ามันมีการ
ปรับตัวเพิ/มสูงขึ <น (-)
ปั จจัยภายในประเทศ
 วันทําการที/คอ่ นข้ างน้ อย ทําให้ ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี <ระหว่างเดือน
อาจเบาบาง (-)
 ตลาดตราสารหนี <ไทยอาจถูกกฎดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ภายหลังการปรับลดดอกเบี ย< เหนื อความคาดหมายของตลาด
(N)
 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที/สะท้ อนภาพความอ่อนแอต่อเนื/อง อาจเป็ นเหตุให้
การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงในประเทศ
จากปั จ จั ย ข้ า งต้ น คาด เส้ นอั ต ราผลตอบแทนจะทรงตั ว จากเดื อ น
มีนาคม

1 เมษายน 2558

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี <ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี ย< นโยบายปั จจุบนั ที/
ร้ อยละ 1.75 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อย
ละ 2.3 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุมของ Fed ที/ยงั คง
อัตราดอกเบี <ยในระดับตํ/าต่อไปอย่างน้ อยถึงกลางปี 2558 และ ECB อัด
ฉี ดเม็ดเงินเข้ า สู่ระบบด้ วยการเข้ าซื <อพันธบัตร และตราสารหนี < ด้ ว ย
วงเงินประมาณ 6 หมื/นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
< เดือนมีนาคม 2558 จน
สิ <นสุดในเดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม-มีนาคมที/ติดลบ จากราคานํ <ามันที/ปรับตัว
ลดลงต่อ เนื/ อ ง และแนวโน้ ม การปรั บ ลดอัตราดอกเบี ย< นโยบายของ
ธปท. ในระยะสัน< หากการฟื <น ตัว ของเศรษฐกิ จ ในประเทศตํ/ า กว่ า
คาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรัพย์ที/อ้างอิงกับเงินปั น
ผลมีความน่าสนใจมากขึ <น
 การฟื <นตัวของ GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ของกองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
<
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น< ฐานที/เพิ/ม
สูงขึ <นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที/เพิ/มสูงขึ <น
 ค่าเงินบาทที/มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯที/อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral
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แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนเมษายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี <ยระยะสันที
< /ยงั อยู่ในระดับ
ตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื <นตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที/ พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี/ย 5 ปี ที/ผ่านมา (-)
 ความเสี/ยงเกี/ยวกับการขึ <นอัตราดอกเบี <ยระยะสันของ
<
Fed (-)
 ความเสี/ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี/ยง Greece Exit (-)
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ตลาด REIT
ภาวะตลาด REIT เดือนมีนาคม
 ดัชนี REIT เดือนมีนาคมปรับเพิ/มขึ <นเมื/อเทียบกับเดือนก่อนหน้ ายกเว้ น
REIT Asia โดย REIT North America ให้ ผลตอบแทน 3.6% MTD สูง
กว่า Benchmark ที/เพิ/มขึ <น 2.4% MTD และ REIT Europe ที/ -2.8%
MTD ขณะที/ REIT Asia ลดลง -0.8% MTD
 ดัชนี REIT เคลื/อนไหวในแดนลบตังแต่
< ต้นเดือนเนื/องจากความกังวลว่า
Fed จะการปรับขึ <นอัตราดอกเบี <ยเร็ วกว่าที/ตลาดคาดไว้ แต่ภายหลังการ
ประชุมนโยบายการเงินสหรัฐในวันที/ 18 มีนาคม ซึง/ ผลการประชุมได้ คง
มติอตั ราดอกเบี <ยนโยบายที/ 0.25% ต่อไป เนื/องจากภาพเศรษฐกิจที/ยงั ไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายและปรั บลดคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิ จ
สหรัฐปี 2558 ลงจาก 2.6-3% เป็ น 2.3-2.7% ด้ วย ทังนี
< < Fed ได้ ตดั คําว่า
Patient ออกไปจากแถลงการณ์ แต่คําแถลงการณ์ ทําให้ ตลาดคาดการ
ปรับขึ <นอัตราดอกเบี <ยยังไม่เกิดขึ <นโดยเร็ ว ซึง/ ทําให้ Yield Curve ในตลาด
หุ้น สหรั ฐ ทัง< ระยะสัน< (2Y) และยาว (10Y) ปรั บ ลดลงราว 10bps
ภายหลังการประชุม
แนวโน้ มตลาด REIT เมษายน
 เรายัง คงให้ นํ า< หนัก ลงทุน มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นเมษายน
(Slightly Overweight) หลังจากตลาดคลายกังวลต่อการปรับขึ <นอัตรา
ดอกเบี <ยซึง/ คาดว่าน่าจะล่าช้ าไปจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็ นเดือนกันยายน
ขณะที/ด้านยุโรป เริ/ มมีการเข้ าซื <อสินทรัพย์ตามแผน QE ขณะที/ตวั เลขเงิน
เฟ้อยังเป็ นขาลง
MTD
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 ดัชนี ตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมี นาคมปรั บตัว
เพิ/มขึน< เล็กจากช่วงท้ ายเดือนกุมภาพันธ์ ร้ อยละ 0.1 ปั จจัยที/สําคัญใน
เดือนมีนาคม ได้ แก่ ค่าเงินดอลล่าห์ที/แข็งค่าขึ <นอย่างต่อเนื/องทําให้ ตลาด
มี ความกังวลเกี/ ยวกับตัวเลขเศรษฐกิ จ ในสหรั ฐฯที/ อาจชะลอตัว อี กทัง<
ในช่วงท้ ายของเดือนซาอุดิอาระเบี ยได้ ส่งฝูงบินโจมตีฐานที/มนั/ ของกบฏ
ในเยเมน ซึง/ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ คลองซูเอช รวมถึงตลาดเริ/ มคาดการณ์ ถึง
ความเป็ นไปได้ ข อง Proxy War ระหว่ า งนิ ก ายสุหนี/ แ ละชี อ ะห์ ใ น
ตะวันออกกลาง
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.1 น้ อยกว่าตลาดหุ้น
พัฒนาแล้ วที/ปรับตัวเพิ/มขึ <น 0.1%
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี <ยระดับตํ/าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี/ ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จ จัย หลักที/ สนับสนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี/ ยง รวมถึง เศรษฐกิ จใน
ประเทศสหรัฐฯที/ฟืน< ตัว
 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี/ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที/จ ะผันผวนในปี 2558 เนื/ อ งจาก
เศรษฐกิจที/เริ/ มฟื น< ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที/จะปรั บ
อัตราดอกเบี ย< ระยะสันมากขึ
<
น< อย่างไรก็ ตาม เศรษฐกิ จทัว/ โลกที/ยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี <ยใน
ระดับตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึง
ความเสี/ ย ง Tailed Risk อันได้ แ ก่ โอกาสที/ Greece จะออกจาก
Eurozone และความเสี/ยงการผิดนัดชําระหนี <ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ <ามัน

 Default Risk ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ <ามัน รวมถึง Geopolitical Risk ใน
Yemen (-)
 แนะนํ า คงนํ า< หนัก การลงทุนเท่า กับ ตลาด (N) สํ าหรั บ Developed
market และ เท่ากับตลาด (N) สําหรับ Emerging market โดยถึงแม้
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ
Take Profit ความเสี/ยงทางด้ าน Geopolitical Risk ที/เพิ/มขึ <นอาจกดดัน
ตลาด
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีนาคม
 ราคาสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ใ นเดือนมี นาคมปรั บลดลงแรงขึน< จากเดื อนจาก
ค่าเงินดอลลาร์ ที/แข็งค่าเร็ ว ราคานํ า< มันกลับมาเป็ นตัวฉุดหลังจากรี บา
วนด์ขึน< มาในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ ห้ นุ ในกลุ่มพลังงานกลับมาปรั บ
ลดลงมากสุ ด ในเดื อ นนี < -8.40% มี เ พี ย งสิ น ค้ า ปศุ ส ัต ว์ แ ละโลหะ
อุตสาหกรรมทีป/ รับตัวเพิ/มขึ <นเล็กน้ อยจากเดือนก่อน
 ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ <นอย่างรวดเร็ วและแข็งค่ามากที/สดุ ในรอบ 12 ปี
หลังตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ ปรั บ
เพิ/ มขึน< มากถึง 295,000 ตํ/า แหน่ง สูงกว่า คาด ประกอบกับ อัตราการ
ว่างงานลดลงเหลือ 5.5% ตํ/าสุดนับตังแต่
< พ.ค. 2551 กดดันราคาสินค้ า
โภคภัณฑ์แทบทุกประเภท
 ราคานํ <ามันกลับมาปรับลดลงในเดือนมีนาคมจากอุปทานที/ล้านตลาดอยู่
แล้ ว เพิ/มสูงขึ <น นอกจากนี < ค่าเงินดอลลาร์ ที/กลับมาแข็งค่าเพราะตัวเลข
การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ ออกมาดี มาก ส่ง ผลให้ ห้ นุ กลุ่ม
พลังงานปรับลงถึง 8.4% เช่นเดียวกับราคาทองคําที/ลดลงต่อเนื/องจาก
เดือนก่อน
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน
 เราแนะนํ า ลงทุ น น้ อย กว่ า ตลาดเ ล็ ก น้ อยในเมษายน (Slightly
Underweight) โดยราคานํ <ามันดิบจะยังน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบจาก
เหตุการณ์ในตะวันออกกลางโดยซาอุดีอาระเบียประกาศเริ/ มภารกิจโจมตี
ทางอากาศในเยเมนร่ วมกับกลุ่มพันธมิตร 10 ประเทศ เพื/อตอบโต้ กอง
กําลังกบฏฮูธิหลังจากที/ประธานาธิบดีได้ หลบหนีออกจากเมืองเอเดนทาง
เรื อแล้ ว
 ตลาดรับรู้ อยู่แล้ วว่าปริ มาณ Supply ของสินค้ าหลายชนิดจะเดินหน้ าทํา
จุดสูงสุดใหม่ และราคาน่าจะรับรู้ ประเด็นนี <ไปแล้ ว แต่ยงั Downside จาก
ปั จจัยอื/นอาทิ ความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงินที/อ่อนค่าของ
ผู้ผลิตรายใหญ่ ข องโลก และราคานํ า< มันดิบ รวมถึ ง Demand ของ
ผู้บริ โภครายใหญ่อย่างจีนที/ยงั ไม่เห็นสัญญาณการฟื น< ตัว

ตลาดนํา มัน
 ราคานํ <ามัน WTI ปรับลง -8.1 % M-M ในเดือนมีนาคมและทําสถิ ติ
ตํ/าสุดใหม่ สาเหตุหลักจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับค่าเงินยูโร แตะ
ระดับแข็งค่าสุดในรอบ 12 ปี หลังสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้ างงานนอก
ภาคการเกษตรสหรัฐเดือน กุมภาพันธ์ ปรับเพิ/มขึ <นสูงกว่าคาด ประกอบ
กับอัตราการว่างงานลดลงตํ/าสุดนับตังแต่
< เดือน พฤษภาคม 2551
 นอกจากนี < IEA รายงานสถานการณ์ อุปทานนํ า< มันดิบล้ นตลาดจะปรั บ
เพิ/ ม ขึน< เนื/ อ งจากปริ ม าณการผลิตนํ า< มันของสหรั ฐ ไม่ ไ ด้ ส่ง สัญ ญาณ
ปรั บ ตัว ลดลง ซึ/ง อาจส่ ง ผลให้ จํ า นวนถึ ง เก็ บ นํ า< มัน ดิ บ ของสหรั ฐ ไม่
เพียงพอในระยะใกล้ นี < ขณะที/ปริ มาณความต้ องการนํ <ามันดิบจากกลุ่มผู้
ส่งออกนํ <ามันดิบ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ที/ 28.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ซึ/ง
น้ อยกว่าปริ มาณการผลิตจากกลุม่ โอเปกที/ 30.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
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แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนเมษายน
 แ นะนํ าลง ทุ น น้ อย ก ว่ า ตลาดสํ าหรั บนํ า< มั น ใ นเ ดื อ นเ มษ าย น
(Underweight) แนวโน้ มราคานํ <ามันดิบในเดือนเมษายน เชื/อว่าราคา
นํ า< มัน ดิ บ จะยัง ไม่ มี เ สถี ย รภาพจากอุ ป ทานนํ า< มั น ดิ บ ล้ น ตลาดโดย
เหตุการณ์ในตะวันออกกลางได้ สะท้ อนกับราคาที/ปรับตัวขึ <นมาแล้ ว

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมีนาคม
 ราคาทองคําโลกเดือนมีนาคมอ่อนตัวลงเล็กน้ อย มาอยู่ที/ -2.3% จากการ
เปิ ดเผยตัวเลขจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐฯที/ออกมาดีกว่าคาด และ
อัตราการว่างงานที/ลดลงเหลือ 5.5% ใกล้ เป้าหมายของเฟดที/ 5.2-5.3%
ซึง/ หนุนให้ Dollar Index ปรับตัวเพิ/มขึ <นแรงจนไปทําจุดสูงสุดของรอบไว้
ที/ 100 จุด
 แต่ราคาพลิกกลับมาปรั บตัวเพิ/มขึ <นอีกครัง< หลังที/ประชุม FOMC ของ
ธนาคารกลางสหรั ฐฯครั ง< ที/ 2 ของปี เมื/ อ 17-18 มี นาคม มี การปรั บลด
คาดการณ์ GDP ปี 2558 ลดลงเหลือ 2.3-2.7% จากคาดการณ์เดิมเมื/อ
ธันวาคม ที/ 2.6-3.0% ทํ า ให้ ต ลาดตี ความว่ า Fed อาจต้ อ งการส่ ง
สัญญาณถึงการปรับขึ <นอัตราดอกเบี <ยที/ไม่จําเป็ นต้ องรี บเร่ ง
 กองทุน SPDR Gold Trust ลดสถานะถื อครองทองคําในมี นาคมลง
26.85 ตันหรื อ 3.48% เหลือ 744.40 ตัน ทําให้ ทงปี
ั < เหลือซื <อสุทธิ อยู่
35.38 ตันหรื อ 4.99%
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนเมษายน
 แนะนํ าลงทุนทองคําเท่ากับตลาดในเดือนเมษายน (Neutral) แนวโน้ ม
ราคาทองคํา เดือนเมษายน ราคามี โอกาสปรั บตัว เพิ/มขึน< ระยะสันจาก
<
Dollar Index เริ/ มอ่อนตัวลงหลังจากที/ขึ <นทดสอบ 100 จุดแล้ วไม่สามารถ
ยื น เหนื อ ระดับ 1200 USD ได้ ขณะที/ ก ารอ่ อ นตัว ลงเร็ ว ของอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯกว่า 20 bps. ตลอดทังเดื
< อนที/ผ่านมา ยัง
เป็ นตัวบัน/ ทอนแรงจูงใจในการถือครองดอลล่าร์ สหรัฐฯ

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดื อ นมี น าคมตลาดตราสารหนี ใ< ห้ ผ ลตอบแทนเป็ นบวกในกลุ่ ม
พันธบัตรทัว/ โลก พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG)
ตราสารหนี แ< ปลงสภาพจากที/อยู่อาศัย และตลาดพันธบัตรรั ฐบาลเกิ ด
ใหม่ (EM) ยกเว้ นหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง (HY) ให้ ผลตอบแทนติด
ลบ

 ปั จจัยหลักในเดือนนี < ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้
รายละเอี ยดของ QE โดยจะเริ/ มเข้ าซื <อพันธบัตร ตังแต่
< วนั ที/ 9 มี นาคม
2558 จนถึง กันยายน 2559 โดยจะเข้ าซื <อพันธบัตรที/มีอายุตงแต่
ั < 2-30 ปี
ในปริ มาณทังสิ
< <น 1.14 ล้ านล้ านยูโร และ ผลการประชุมเฟดประจําเดือน
นี <ยังคงท่าทีนโยบายผ่อนคลาย มุมมองเศรษฐกิจเติบโต อัตราเงินเฟ้ออยู่
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ระดับ ตํ/ า ซึ/ง ก็ มีโอกาสจะขึน< อัตราดอกเบี ย< นโยบายได้ แ ต่ไ ม่ ใช่ เ ร็ ว ๆนี <
นอกจากนี < ธนาคารกลางหลายที/ป รั บลดดอกเบี ย< นโยบาย นํ าโดยจี น
อินเดีย เกาหลี ไทย และ สวีเดน
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี (Yield) ปรับลงมาอยู่ที/ 1.86%
ณ 25 มีนาคม จาก 1.99% ณ วันที/ 27 กุมภาพันธ์ ในขณะที/กลุ่มเครดิต
มี credit spread แคบลงในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง จึงให้ ผลตอบแทน
เป็ นบวก



พร้ อมกับปรับลดการคาดการณ์ เงินเฟ้อในปี นี < อยู่ที/ระดับ 1.50% และ
0.0% ตามลําดับ
ธนาคารกลางญีQปุ่นประกาศคงมาตรการการเข้ าซือ สินทรั พย์ และ
คงอัตราดอกเบี <ยนโยบาย โดยธนาคารกลางญี/ ปนยั
ุ่ งมองว่าเศรษฐกิจจะ
ค่อยๆ ฟื <นตัวดี ขึน< โดยผู้ว่า การธนาคารกลางญี/ ปุ่น ยอมรั บว่า มี ความ
เป็ นไปได้ ที/อตั ราเงินเฟ้อจะลดลงต่ากว่าระดับ 0% โดยราคาพลังงานเป็ น
ปั จจั ย สํ า คั ญ ทั ง< นี ผ< ้ ู ว่ า การฯ เห็ น ว่ า เงิ น เฟ้ อที/ ล ดลงตํ/ า กว่ า ศู น ย์
เพียงชัว/ คราวจะไม่กระทบต่อแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนเมษายน
 ตลาดพันธบัตรรั ฐ บาล คาดว่ าการปรั บ ขึน< อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มี อย่ างจํ า กัด จากผลนโยบายการเงิ นผ่ อนคลายของธนาคาร
กลางส่วนใหญ่ แ ละธนาคารกลางสหรั ฐ ยัง ไม่ รี บ ขึน< อัตราดอกเบี ย< เร็ ว
(ตลาดคาดในเดื อ น มิ ถุ น ายน หรื อ กั น ยายน) นอกจากนี < ในเดื อ น
เมษายน ตลาดอาจได้ รับความผันผวนจาก เรื/ องของกรี ซซึง/ จะมีหนี <ที/ต้อง
ครบกําหนดชําระและต้ องเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก ECB
และการเลือกตังในอั
< งกฤษ จึงควรให้ นํ <าหนักการลงทุนเท่าดัชนี อ้างอิง
(Neutral)
 สําหรับ เครดิต ตลาดหุ้นกู้เอกชน (IG) และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) มี
valuation ที/น่าสนใจ credit default อยู่ในระดับตํ/า ทําให้ credit
spread จะแคบลงต่อได้ ประกอบกับปั จจัยหนุนจากมาตรการ QE ของ
ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี/ปนุ่ นอกจากนี < ราคานํ <ามันคาด
ว่าจะอยูใ่ นกรอบแคบ จึงลดความผันผวนและการเทขายของกลุ่ม HY ซึง/
มี ส ัดส่ว นของบริ ษัทนํ า< มันอยู่ จึง ควรให้ นํา< หนักการลงทุนหุ้นกู้เ อกชน
(IG)และหุ้นกู้อัตราผลตอบแทนสูง (HY) สูงกว่าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย
(SOW)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ






ค่าดัชนี ชี <วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าเล็กน้ อยจาก
95.25 ณ วันที/ 27/2/58 มาอยู่ที/ 96.80 ณ วันที/ 25/3/58 โดยในเดือนที/
ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี <
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรั ฐฯ ออกมาเป็ นกลาง ตัวเลขเศรษฐกิจ
โดยรวมออกมาเป็ นกลาง เว้ นแต่ตลาดแรงงานยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น
แม้ จ ะตํ/ า กว่ า คาดการณ์ โดยผลการประชุม คณะกรรมการนโยบาย
การเงินในเดือนมีนาคมยังคงอัตราดอกเบี <ยนโยบายดังเดิม ทังนี
< ก< าร
ประชุมค่อนข้ างที/จะแสดงออกว่าจะไม่มีการขึ <นอัตราดอกเบี <ยยังไม่น่าจะ
เกิดขึ <นในการประชุมในเดือนเมษายน ทังนี
< <การคาดการณ์ การขึน< อัตรา
ดอกเบี ย< ถูก เลื/ อ นจากเดื อ นมิ ถุนายน เป็ นเดื อ นกันยายน ด้ ว ยสาเหตุ
ดังกล่าวส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง
ธนาคารกลางยุ โ รปคงอัต ราดอกเบี ย นโยบายในการประชุ มใน
เดือนมีนาคม พร้ อมทังเปิ
< ดเผยข้ อกาหนดของการเข้ าซื <อ สินทรัพย์ผ่าน
มาตรการคิวอีเพิ/มเติม โดยธนาคารกลางยุโรปเริ/ มการเข้ าซื <อสินทรัพย์ใน
วันที/ 9 มีนาคม และจะเข้ าซื <อตราสารหนีทีมี/< อตั ราผลตอบแทนติดลบไม่
เกินอัตราดอกเบี <ยเงินฝากของธนาคารกลางยุโรป (ปั จจุบนั อยู่ที/ -0.2%)
ทังนี
< <นักลงทุนมีความกังวลถึงความสามารถในการดําเนินมาตรการของ
ECB เนื/ อ งจากอุปทานของพันธบัตรเป้าหมายที/ จ ะทํ าการซื อ< นัน< มี อ ยู่
อย่างจํากัด โดย ECB ปรับเพิ/มการคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ

1 เมษายน 2558

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 26 มี.ค. 2557 – 26 มี.ค. 2558

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าประมาณ 1.99% จาก 1.1193 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ยูโร ณ 27/2/58 มาอยู่ที/ 1.097 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 25/3/58 ภายหลัง
ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลง ทังนี
< ร< ะหว่างเดือนมีนาคม ค่าเงินยูโรอ่อนค่าไป
แตะระดับ 1.0493 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร หลังจากที/คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. แข็ง
ค่าจากตัวเลขการจ้ างงานที/เติบโตอย่างโดดเด่น กอปรกับความกังวลของ
นักลงทุนในความสามารถของการดําเนินการเข้ าซื <อสินทรัพย์ของธนาคาร
กลางยุโรป
 ค่ าเงินเยน แข็ งค่า ลงเล็ก น้ อยจาก 119.51 เยนต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ
27/2/58 มาอยู่ที/ 119.48 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 25/3/58 หลังจากที/ช่วง
เดือนก่อนหน้ าที/อ่อนค่าไปแตะระดับ 120 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. จากค่าเงิน
ดอลลาร์ ที/แข็งค่าขึ <น
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที/ 1.5432 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
27/2/58 มาอยู่ที/ 1.4878 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 25/3/58

 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีQผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื/ อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที/แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แ ก่
ค่าเงินหยวน และค่าเงินเยน โดยสกุลเงินที/อ่อนค่าที/สุดเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินมาเลเซียริ งกิต และ ฟิ ลปิ ปิ นส์เปโซ
 ธนาคารกลางจีนปรั บลดดอกเบีย นโยบายลงเป็ นครั ง ทีQ 2 ในรอบ 3
เดือน หลังจากที/ปรับลดระดับอัตราส่วนกันสํารองเงินทุน (RRR) ของ
สถาบันการเงินลง 50bps มาที/ 19.5% สําหรับธนาคารขนาดใหญ่ ในเดือน
หน้ า 9
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กุมภาพันธ์ เพื/อสู้กบั ภาวะเงินเฟ้อในระดับตํ/าและการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ที/ชะลอตัวลง โดยทังอั
< ตราดอกเบี <ยเงินฝากระยะ 1 ปี และดอกเบี <ยเงินกู้ถกู
ปรับลดลง 25 basis point มาอยู่ที/ 2.5% และ 5.35% ตามลําดับ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยปรั บลดดอกเบีย นโยบายพร้ อมทัง ปรั บลด
ตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดย ธปท. ลดดอกเบี <ยนโยบาย 25 bps และลดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี นี <เหลือ 3.8% (เดิม 4.0%) เนื/องจากแนวโน้ มการ
ฟื น< ตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงกว่าที/ประเมินไว้ โดยแรงกระตุ้นจากภาค
การคลังต้ องใช้ เวลา ในขณะที/อตั ราเงินเฟ้อทัว/ ไป และคาดว่าจะอยู่ในระดับ
ตํ/า ไปอี กระยะหนึ/ง ธปท. จึง เห็นควรในการดํา เนิ นนโยบายการเงิ นผ่ อ น
คลายเพิ/มเติมเพื/อเพิ/มแรงสนับสนุนให้ เศรษฐกิจ และช่วยพยุงความเชื/อมัน/
ของภาคเอกชน ด้ านภาคการส่งออก มี การปรั บลดการคาดการณ์ จาก
เติบโต 1.0% เป็ น 0.8% ทังนี
< <การส่งออกยังไม่สามารถฟื น< ตัวได้ เนื/องจาก
ตลาดคูค่ ้ าหลัก เช่น จีน ญี/ปนุ่ เศรษฐกิจยังชะลอตัว
ค่ าเงินบาทในเดือน มี.ค. เคลืQอนไหวในทิศทางอ่ อนค่ า จาก ที/ 32.35
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 27/2/58 มาอยู่ที/ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที/ 23/2/58 ภายหลังธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี <ย แต่ทงนี
ั < <ในช่วงปลาย
เดือนมี.ค. ดัชนีดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลง ส่งผลให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่า
ไม่มากนัก

1 เมษายน 2558

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนเมษายน
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื/อนไหวในช่วง 96.5 –
98.5 จากตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจที/ยงั คงเติบโต แต่ทงนี
ั < <อาจไม่
สามารถแข็งค่ามากนักเนื/องจากคนเริ/ มคาดการณ์การประกาศขึ <นอัตรา
ดอกเบี <ยออกไป ทังนี
< <ต้ องจับตาดูปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะปรับตัวในกรอบช่วง 1.07 - 1.11 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทังนี
< <คาดว่าการประชุม ECB ในเดือนเมษายน จะไม่มกี ารประกาศ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ/มเติม แต่ทงนี
ั < <ความเสี/ยงกรี ซจะส่งผลให้ เกิด
ความผันผวนแก่ตลาดในระยะสัน<
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในช่วง 118-120 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.โดยคาดว่าการประชุม BOJ ในเดือนเมษายนจะยังคงการดําเนินการ
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายระดับเดิม
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในทิศทางอ่อนค่า 1.47-1.49 ดอลลาร์
สรอ.ต่อปอนด์ ทังนี
< <ความผันผวนของค่าเงินปอนด์อาจเพิ/มสูงขึ <น เมื/อเข้ า
ใกล้ การเลือกตังในเดื
<
อนพฤษภาคม
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื/อนไหวใน
กรอบในช่วง 32.50 – 32.80 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
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คําแนะนําการลงทุนเดือนเมษายน 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที0มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 27 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/12/2014 28/09/2014 28/03/2014 28/03/2012
27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015

Inception Date
27/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MMM
0.52
0.54
1.10
2.20
2.48 17/02/2005
2.45
BM : ThaiBMA Gov1-3 Yr TR
1.20
1.29
2.52
3.74
4.09 04/01/1999
4.00

Source : Morningstar

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว0 โลกที0มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/12/2014 26/09/2014 26/03/2014 26/03/2012
25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-DEVELOP
6.81
6.20
11.32
9.21
8.48 27/05/2011
5.61

Source : Morningstar

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที0จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที0มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ0าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 27 มีนาคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 28/12/2014 28/09/2014 28/03/2014 28/03/2012
27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015

Inception Date
25/03/2015

Inception Date
28/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
HI-DIV
-0.26
-0.77
-5.65
7.13
7.41 22/01/2009
25.99
BM : SET PR THB
-0.16
-1.01
-6.56
10.00
7.40 30/04/1975
7.19

ช่วงเดือนนี  ควรลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง0 บริ หารและจัดการโดย DB Commodity Services LLC เพียง
กองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ของ
นํ ามันดิบ (light sweet crude oil – WTI) โดยกองทุนหลักได้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์อเมริ กนั (American Stock Exchange)
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุน
หลัก) ที0มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ านํ ามันดิบ ที0จด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี0ยงอัตราแลกเปลี0ยนขึ นอยูก่ บั
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ

Source : Morningstar
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มีนาคม 2558
กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : ISMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ0มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที0มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที0มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว0 โลก
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มีนาคม 2558
☺

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/12/2014 26/09/2014 26/03/2014 26/03/2012
25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/12/2014 26/09/2014 26/03/2014 26/03/2012
25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015

Inception Date
25/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-OIL
-12.14
-15.54
-46.22
-47.96
-21.38 24/04/2009
-6.64

Source : Morningstar

Inception Date
25/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-SMART
4.00
3.94
5.52
9.67
29/10/2013
8.15

Source : Morningstar
1 เมษายน 2558

หน้ า 11

MFC Wealth Journal
คําแนะนําการลงทุนเดือนเมษายน 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึงเป็ น
กองทุนทีลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/12/2014 26/09/2014 26/03/2014 26/03/2012
25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015

Inception Date
25/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-GOLD
-0.57
0.25
-1.01
-9.99
-9.44 06/03/2009
3.40

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ0มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว0 โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
☺ ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว0 โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/12/2014 26/09/2014 26/03/2014 26/03/2012
25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 27 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/12/2014 28/09/2014 28/03/2014 28/03/2012
27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015

Inception Date
25/03/2015

Inception Date
27/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MV-LTF
-1.96
-2.65
-4.02
14.69
13.54 04/11/2004
13.50
BM: SET PR THB
-0.16
-1.01
-6.56
10.00
7.40 30/04/1975
7.01

Source : Morningstar
กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื0อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที0จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที0มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที0ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ0าเสมอทุกเดือน เพื0อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 27 มีนาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/12/2014 28/09/2014 28/03/2014 28/03/2012
27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-REITs
1.98
2.27
12.24
14.33
8.75 29/06/2010
8.56

Source : Morningstar

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ0มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนใน
หุ้นที0มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นที0มีปัจจัยพื น ฐานดีและมีราคาของ
หลักทรัพย์ที0ตํ0าเมื0อเทียบกับปั จจัยพื นฐาน กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํา
ลงทุนแบบสมํ0าเสมอทุกเดือน เพื0อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.078 บาท)

Inception Date
27/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
M-VALUE
-1.84
-2.54
-3.97
14.39
12.76 14/08/2002
16.23
BM : SET PR THB
-0.16
-1.01
-6.56
10.00
7.40 30/04/1975
7.01

Source : Morningstar

ฃ

1 เมษายน 2558
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คําเตือน

เอกสารนี เ< ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ/งจัดทํ าขึ <นเพื/อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ/ งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

เกี/ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั <น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี < หรื อ

กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั/นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี < หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี < หรื อห้ ามกระทํา

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล ออยล์ ฟั นด์

การอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ< ปลี/ยนไปจากเดิม

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื <อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ< ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที/ ม าของข้ อ มูล ที/

ป้องกันความเสี/ ย งที/ เ กี/ ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี/ ย นเงิ น ตราที/ อ าจ

เชื/อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ <นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ <นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื/ อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี/ยนแปลงได้ ขึ <นอยูก่ บั ช่วงเวลาที/นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง< หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั <นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี/ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ <นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความ
เสี/ ยงของสัญญาซื อ< ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที/ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั <น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั <น



ขอรับหนังสือชี <ชวนได้ ที/บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื <อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี <เป็ นเพียงความเห็นเบื <องต้ น
เท่านั <น มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี <ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั <งสิ <น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี <จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี/ยวกับเอกสารฉบับนี <
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง

1 เมษายน 2558

หน้ า 13

