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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคม ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4501,550 จุด โดยปั จจัยที+สําคัญ ได้ แก่ ความกังวลต่อประเด็นกรี ซที+ลดลง
ทิศทางดอกเบี 7ยสหรัฐฯ และแนวโน้ มครึ+ งหลังของเศรษฐกิจไทย เป็ นต้ น
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก น้ อยกว่ าดั ช นี อ้างอิงเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 7ภาครัฐจะปรับตัวเพิ+มขึ 7น โดยตลาด
อาจได้ รับแรงกดดันจากความผันผวนของเงินทุนไหลออกจากตลาดตรา
สารหนี ไ7 ทยเนื+ อ งด้ ว ยระยะเวลาที+ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯจะปรั บ อัตรา
ดอกเบี ย7 นโยบายนันใกล้
7 เข้ ามา รวมถึงการคลี+คลายของปั ญหาหนี 7ของ
ประเทศกรี ซ อย่างไรก็ตามแรงเทขายทํากํ าไรอาจเป็ นไปอย่างไม่รุนแรง
นัก จากสภาพคล่องคงเหลือในระบบการเงินไทยค่อนข้ างสูงผลมาจาก
ธนาคารพาณิชย์ปรับลดเป้าการปล่อยสินเชื+อจึงระดมเงินฝากลดลงและ
ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี 7ยเงินฝากลดลงด้ วยเช่นกัน แนะนําลงทุนน้ อยกว่ า
ตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight) ในตราสารหนีภ าครั ฐ และ
เท่ าตลาด (Neutral) ในตราสารหนีเ อกชน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี 7ยที+ทรงตัวอยู่ในระดับตํ+า โดยอัตราดอกเบี 7ยนโยบายปั จจุบนั
ที+ร้อยละ 1.5 ดัชนี ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที+ร้อยละ
2.35 และอัตราเงินเฟ้อครึ+ งปี แรกติดลบ จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล
(Gross dividend yield) ของกองทุนฯที+อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมี
ความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
Global Equity –ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight) ทัง
Developed Market และ Emerging Market
 แนะนํานํ 7าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย สําหรับทัง7 Developed
Market และ Emerging Market โดยถึงแม้ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมี
การเติบโตอย่างต่อเนื+ อง และมี มาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที+เป็ น
ปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่ความเสี+ยงระยะสันที
7 +เพิ+มขึ 7นในยุโรป จากการ
ที+กรี ซไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ และเริ+ มทํา Capital control รวมถึง
กําหนดการชําระหนี 7ให้ IMF และ ECB เป็ นความเสี+ยงในระยะสัน7
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REITs

Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํDากว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly underweight)
 ปั จ จัยด้ า นการขึน7 ดอกเบี ย7 นโยบายของเฟดจะส่ง ผลให้ ก ลุ่ม พันธบัตร
รัฐบาลประเทศอื+นๆมีการปรับขึ 7นของ yield ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ
(US yield) จึงควรให้ นํ 7าหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตํDากว่ าดัชนี
อ้ างอิง (Underweight) และ คาดว่าผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) จะถูกกดดันจากการปรับขึ 7นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ในขณะ
ที+ credit spread แคบลงได้ อย่างจํากัด จึงควรให้ นํ 7าหนักการลงทุน ตํDา
กว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight) สําหรับ High Yield
Bonds มีผลตอบแทนสูงกว่าและcredit spread กว้ างกว่าจึง แนะนํา
ลงทุนในตราสารหนีเ อกชนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
Commodity – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 แนะนํ า ลงทุ น นํ า มั น ดิ บ น้ อยกว่ าตลาดในเดื อ นกรกฎาคม
(Underweight) แนวโน้ มราคานํ 7ามันดิบใน เดือนกรกฎาคมมีโอกาสปรับ
ลดลงเพราะแนวโน้ มการผลิตของหลายประเทศในกลุ่ม OPEC น่ าจะ
เพิ+มขึ 7น โดยคาดว่าอิหร่ านอาจส่งออกเพิ+มขึ 7นราว 1 ล้ านบาร์ เรล/วัน หาก
ได้ รับการยกเลิกควํ+าบาตรจากประเทศตะวันตก
 แนะนําลงทุนทองคําเท่ ากับตลาด (Neutral) SPDR Gold Trust ถื อ
ครองทองคําลดลงต่อเนื+องในเดือนมิถุนายนสูร่ ะดับบริ เวณ 700 ตันเป็ น
ระดับตํ+าสุดในรอบ 5 ปี ที+ผ่านมาอย่างไรก็ตาม คาดว่า Downside จะอยู่
ในกรอบจํากัด เพราะที+ระดับราคา $1,100-1,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมือง
เฉลี+ย
 REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ตลาดคาดว่าการขึ 7นดอกเบี 7ยของสหรัฐน่าจะเป็ นเดือนกันยายนหรื อสิ 7นปี
ซึง+ อาจจะกดดัน REIT ในเดือนนี 7ได้ อย่างไรก็ ตามในระยะกลางถึงยาว
REIT ยังน่าสนใจอยู่จากสภาพคล่องในระบบที+สงู จากอัดฉี ดชองธนาคาร
กลางญี+ ปุ่ นและธนาคารกลางยุ โ รปเพื+ อ กระตุ้ นเศรษฐกิ จ ของตน

หน้ า 1

MFC Wealth Journal
กลยุทธการลงทุนตามความเสีDยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า
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Max Draw Up
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Tactical Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Dow n

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.08% -0.07%
2.11%
2.71%
18.83%
-0.39
-0.13
1.73
1.94
1.82
0.74%
0.74%
2.49%
3.30%
19.20%
-0.51% -0.93%
-1.24%
-1.24%
-5.09%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.06% -0.06%
2.28%
2.90%
18.73%
-0.32
-0.12
1.92
2.14
1.81
0.73%
0.73%
2.48%
3.46%
19.10%
-0.49% -0.93%
-1.08%
-1.08%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า
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Total

Weight

20.0%
19.0%
10.0%
10.0%
6.5%
7.0%
8.5%
6.0%
5.0%
8.0%
100.0%

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
-0.44% -0.99%
1.44%
2.64% 22.07%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-1.38
-1.26
0.74
1.15
1.28
Max Draw Up
0.00%
0.94%
3.34%
4.47% 24.15%
Max Draw Down
-0.67% -1.86%
-2.41%
-2.41%
-8.35%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
-0.41% -0.98%
1.56%
2.78% 22.11%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-1.30
-1.26
0.82
1.24
1.27
Max Draw Up
0.89%
0.92%
3.27%
4.57% 23.92%
Max Draw Down
-0.67% -1.86%
-2.29%
-2.29%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า
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Total

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
5.0%
9.0%
9.0%
8.5%
8.0%
5.0%
6.5%
100.0%

Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.66% -1.63%
1.61%
2.94% 24.21%
-1.48
-1.54
0.62
0.94
1.05
0.00%
1.20%
4.31%
5.89% 29.01%
-0.81% -2.54% -3.30%
-3.30% -10.03%

Tactical Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.60% -1.58%
1.66%
3.03% 23.34%
-1.39
-1.54
0.66
1.01
1.03
1.03%
1.14%
4.11%
5.85% 27.66%
-0.81% -2.51% -3.07%
-3.07% -10.09%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีDสาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : แม้ ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวในไตรมาสแรกของปี แต่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระยะต่ อไปปรั บตัวดีขึน เป็ นลําดับตามการ
บริโภคทีDดีขนึ  จากการจ้ างงาน ในขณะทีDอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับ
ตํDาเป็ นปั จจั ยเสีDยงต่ อการดําเนินนโยบายการเงินเพืDอเข้ าสู่ภาวะปกติ
ของธนาคารกลางสหรั ฐฯ
 ตัวเลขทบทวนครัง7 ที+ 3 ของ GDP ในไตรมาสแรกของปี 2558 เศรษฐกิจ
กลับมาหดตัว -0.17% (qoq, saar) ลดลงจากการรายงานครัง7 ที+ 2 ที+หด
ตัว -0.75% (qoq, saar) และจากการรายงานครัง7 แรกที+ขยายตัว 0.2%
(qoq, saar) เนื+องจากการชะลอตัวของการบริ โภคภาคเอกชนจากปั จจัย
ชัว+ คราว คือ สภาพอากาศที+หนาวเย็นกว่าปกติและปั ญหาความขัดแย้ ง
ด้ านแรงงานในแถบชายฝั+ งตะวันตก
 ตลาดแรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในเดือนพฤษภาคม มีการจ้ างงานนอก
ภาคเกษตรเพิ+มขึน7 280,000 ตําแหน่ง อัตราการว่างงานกลับเพิ+มมาที+
5.5% เนื+องจากมีแรงงานกลับเข้ าสู่ตลาดแรงงานมากขึน7 บ่งชี ถ7 ึงความ
มัน+ ใจต่อภาวะตลาดแรงงาน
 อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมอยู่ในระดับตํ+า โดยอัตราเงินเฟ้อทัว+ ไปอยู่ที+
0.0% (yoy) แต่อตั ราเงินเฟ้อพื 7นฐานปรับตัวลงเล็กน้ อยที+ 1.7% (yoy)
ในขณะที+การใช้ จ่ ายของผู้บ ริ โภคไม่ร วมอาหารและพลังงาน ทรงตัว ที+
1.2% (yoy) ซึง+ ตํ+ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินที+ 2.0% (yoy)
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที+ 16-17 มิถนุ ายน 2558 ยังคงอัตรา
ดอกเบี ย7 ไว้ ใ นระดับ ตํ+ า ที+ ร ะหว่ า ง 0.00-0.25% แถลงการณ์ ห ลัง การ
ประชุมส่งสัญญาณการปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยสูร่ ะดับปกติเป็ นครัง7 แรกใน
ปี นี 7 เนื+องจากทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ ในระดับ
ปานกลางหลังจากปั จจัยชัว+ คราวที+กระทบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรก
หมดไป ส่วนตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ 7นโดยการจ้ างงานเพิ+มขึ 7นและอัตรา
การว่ างงานยัง คงทรงตัว ด้ านการใช้ จ่า ยของผู้บริ โภคปรั บตัวขึน7 ปาน
กลาง และตลาดที+อยู่อาศัยฟื น7 ตัวขึ 7น
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดคาดการณ์อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ปี 2558 ลงมาที+ 1.8%-2.0% (yoy) จากคาดการณ์ ในเดือนมีนาคมที+
2.3%-2.7% (yoy) แต่ยังคงคาดการณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
2559 ที+ 2.4%-2.7% (yoy) และปี 2560 ที+ 2.1%-2.5% (yoy)
ขณะเดียวกันคงคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อในปี 2558 ที+ระดับ 0.6%-0.8%
(yoy) ส่วนในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.6%-1.9% (yoy) และปี
2560 คาดว่าจะอยู่ทีระดับ 1.9%-2.0% (yoy)
เศรษฐกิจยู โรโซน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรั บตัวดีขึน ประเด็นการ
เจรจาระหว่ างเจ้ าหนีก ับประเทศกรี ซยังเป็ นปั จจัยลบกระทบต่ อความ
มัDนใจ
 ยอดค้ าปลีกเดือนเมษายนปรั บตัวขึน7 1.7% (mom) หลังจากที+หดตัว
ติดต่อกันในช่วงสองเดือนก่อนหน้ า เนื+องจากราคานํ 7ามันที+ลดลงและการ
กําหนดค่าจ้ างแรงงานขันตํ
7 +าใหม่ที+เริ+ มเมื+อต้ นปี
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 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนขยายตัว 0.9% (mom) และมี
ยอดคํ า สั+ง ซื อ7 พื น7 ฐานที+ เ พิ+ ม ขึน7 2.4% (yoy) สอดคล้ อ งกับ ดัช นี PMI
Manufacturing
 การส่งออกสินค้ าเดื อนเมษายนขยายตัว ได้ ดี โดยการส่งออกสินค้ าไป
นอกกลุม่ ยูโรขยายตัว 4.5% (yoy) เนื+องจากค่าเงินอ่อน
 ธนาคารกลางยุโรป คงดอกเบี 7ยไว้ ในระดับตํ+า และยืนยันว่าจะ QE จะ
เกิดขึ 7นตามแผนจนถึงเดือนกันยายน 2560
 กองทุนส่งเสริ มการลงทุนในยุโรป (European Fund for Strategic
Investment : EFSI) ผ่านการลงมติขนสุ
ั 7 ดท้ ายจากสภาพยุโรปในวันที+ 24
มิถุนายน คาดว่า จะทํ าให้ เ กิ ดการลงทุนในโครงสร้ างพื น7 ฐานทั+ว ยุโรป
มูลค่า 3.15 แสนล้ านยูโร หรื อ ประมาณ 3% ของจี ดีพี และน่าจะสร้ าง
งานได้ 1.13 ล้ านตําแหน่งตลอด 3 ปี ข้ างหน้ า
เศรษฐกิจญีDปุ่น : อุปสงค์ ในประเทศเริD มดีขึน จากรายได้ ทD ีเพิDมขึน และ
ความเชืDอมัDนของผู้ประกอบการทีDดีขนึ 
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงสอดคล้ องกับ การส่งออกที+ชะลอตัวลง
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ลดลง -2.2% (mom) เทียบกับ
ที+เพิ+มขึ 7น 1.2% ในเดือนเมษายน เป็ นการลดลงโดยเฉพาะสินค้ าในหมวด
อุปกรณ์การขนส่ง เคมีภณ
ั ฑ์ (ไม่รวมยา) และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้ องกับการส่งออกสินค้ าเดือนพฤษภาคม ที+ชะลอตัวลงมาที+ 2.4%
(yoy) จาก 8.0% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า
 รายได้ แ ละการใช้ จ่ า ยปรั บ ตัว ดี ขึน7 รายได้ ข องครั ว เรื อ นที+ มี เ งิ น เดื อ น
ประจําในเดือนพฤษภาคม ปรับตัวขึ 7น 1.5% สู่ระดับเฉลี+ย 430,325 เยน
ซึ+ง เพิ+ ม ขึ น7 ติ ดต่อ กัน เป็ นเดื อ นที+ 2 สอดคล้ อ งกับ ยอดการใช้ จ่ า ยภาค
ครัวเรื อนของญี+ ปนในเดื
ุ่
อนพฤษภาคม ปรับตัวขึน7 4.8% (yoy) ซึง+ เป็ น
การเพิ+มขึ 7นครัง7 แรกในรอบ 14 เดือน หลังจากที+รัฐบาลได้ ปรับขึ 7นภาษี การ
บริ โภค
 คําสัง+ ซื 7อเครื+ องจักรเดือนเมษายน เพิ+มขึ 7นถึง 3.8% (mom) จาก 2.9%
(mom) ในเดือนก่อนหน้ า และเป็ นการพิ+มขึ 7นตรงข้ ามกับการคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์ที+คาดว่าจะลดลง -2.0% (mom) สอดคล้ องกับข้ อมูลการ
สํารวจของรัฐบาลว่าบริ ษัทต่าง ๆ มีความเชื+อมั+นมากขึ 7นและมีแนวโน้ ม
ขยายการลงทุนทางธุรกิจ ซึ+งข้ อมูลคําสัง+ ซื 7อเครื+ องจักรจะเป็ นตัวบ่งชี 7ถึง
การใช้ จ่ายเพื+อการลงทุนในช่วง 6-9 เดือนช้ างหน้ า
 การประชุมธนาคารกลางญี+ปนวั
ุ่ นที+ 18-19 มิถุนายน 2558 คงเป้าหมาย
การเพิ+มปริ มาณเงินปี ละ 80 ล้ านล้ านเยน เป็ น 355 ล้ านล้ านเยน โดย
ล่าสุดปริ มาณเงินเพิ+มขึ 7นเป็ น 307.4 ล้ านล้ านเยน ณ สิ 7นเดือนพฤษภาคม
หรื อ 35.6% (yoy) ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี+ ปนมี
ุ่ มุมมองที+เป็ นบวก
ต่อทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจว่ายังคงฟื 7นตัวในระดับปานกลาง
โดยระบุ ว่ า การลงทุ น ก่ อ สร้ างบ้ า นดี ขึ น7 แต่ ก ารลงทุ น ภาครั ฐ ลดลง
นอกจากนี 7 ธนาคารกลางญี+ ปุ่ น คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัว ที+ระดับ
0.0% (yoy) เป็ นระยะเวลาหนึ+ง เนื+องจากผลจากการลดลงของราคา
นํ 7ามัน
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีDสาํ คัญ
เศรษฐกิ จ จี น : การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรชะลอตั ว ลง ในขณะทีD
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอืDน ๆ ค่ อนข้ างทรงตัว ส่ งผลให้ ธนาคารกลาง
ยั ง คงดํา เนิ น นโยบายการเงิน ผ่ อนคลายเพืD อสนั บ สนุ นให้ เ ศรษฐกิ จ
ขยายตัวต่ อเนืDองตามเป้าหมายของรั ฐบาล
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมเริ+ มดีขึ 7น แต่การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรยังอ่อนแอ โดยยอดค้ าปลีกเพิ+มขึ 7น 10.1% (yoy) จาก 10.0% (yoy)
ในเดือนก่อนหน้ า และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตรา 6.1%
(yoy) จาก 5.9% (yoy) ในเดือนก่อน แต่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรชะลอ
ตัวมากสุดในรอบ 15 ปี ขยายตัวเพียง 11.4% (yoy)
 การส่งออกสินค้ าลดลง -2.5% (yoy) ส่วนการนําเข้ าสินค้ าลดลง -17.6%
(yoy) ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเกินดุล 59.5 พันล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ การนําเข้ าที+
ลดลงเป็ นสัญญาณเชิงลบต่อการส่งออกสินค้ าของหลาย ๆ ประเทศใน
เอเซียที+มีจีนเป็ นตลาดส่งออกสําคัญ
 ราคาบ้ า นใหม่ โดยเฉลี+ ย ใน 70 เมื อ งใหญ่ ข องจี นในเดื อ นพฤษภาคม
ปรับตัวลงเป็ นเดือนที+ 9 ติดต่อกัน โดยลดลง 5.7% (yoy)
 ธนาคารกลางจีนดําเนินมาตรการด้ านการเงินผ่อนคลายต่อเนื+อง โดยการ
จัดสรรเงินกู้แบบ Pledged Supplementary Lending (PSL) วงเงิน 2.63
แสนล้ านหยวน ให้ แก่ สถาบันการเงินต่างๆ เพื+ อนําไปใช้ เป็ นเงินทุนและ
เพิ+มสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจสําหรับโครงการปรับปรุ งที+อยู่อาศัยและยัง
ได้ ปรั บลดอัตราดอกเบี ย7 มาที+ 3.1% ต่อปี และล่าสุด ธนาคารกลางจี น
ประกาศปรั บ ลดสัดส่วน RRR สํา หรั บ ธนาคารพาณิ ชย์ ที+รองรั บ พื น7 ที+
ชนบท ภาคการเกษตร และธุรกิจขนาดเล็กลง 0.50% และสัดส่วน RRR
สําหรับบริ ษัทการเงินหรื อสถาบันทางการเงินที+ไม่ใช่ธนาคารถูกปรับลดลง
3.0% นอกจากนี 7 ยังได้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ย7 ลงเช่นกัน โดยอัตรา
ดอกเบี ย7 เงินกู้และเงินฝากอายุหนึ+งปี ถูกปรั บลดลง 0.25% มาที+ระดับ
4.85% ต่อปี และ 2.0% ต่อปี ตามลําดับ โดยธนาคารกลางจีนระบุว่า
ภายใต้ ดลุ ยภาพใหม่ของของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างอย่างยัง+ ยืนใน
ลัก ษณะค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ทํ า ให้ เ ผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการสร้ าง
เสถียรภาพให้ กบั เศรษฐกิจ โดยจีนจําเป็ นต้ องเดินหน้ าใช้ นโยบายการเงิน
ด้ วยความยืดหยุ่น เพื+ อลดต้ นทุนในการกู้ยืมและกระตุ้นเศรษฐกิ จผ่าน
การปรับโครงสร้ าง
เศรษฐกิจไทย : กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้ านการใช้ จ่ายในประเทศยังคง
อ่ อนแอ ในขณะทีDอุปสงค์ จากต่ างประเทศยังไม่ ดีขึน การใช้ จ่ายภาครั ฐ
และภาคการท่ องเทีDยวเป็ นแรงสนับสนุนสําคัญ
 กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเดือนพฤษภาคม ยังคงไม่แตกต่างจากในช่วงที+
ผ่านมา โดยภาคการใช้ จ่ายภายในประเทศทังการบริ
7
โภคและการลงทุน
หดตัว -0.4% (yoy) ทัง7 2 ภาคกิ จกรรม ซึ+งยังคงได้ รับแรงกดดันจาก
ภาระหนี ข7 องภาคครัวเรื อน ภาวะรายได้ ในกลุ่มเกษตรกรที+ลดลง อัตรา
การใช้ กําลังการผลิตยังคงอยู่ในระดับตํ+า และภาคธุรกิจรอความชัดเจน
ของการลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื 7นฐานของรัฐบาล
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 ในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัวต่อเนื+องที+ -5.5% (yoy)
ในขณะที+การนํ าเข้ าสินค้ าหดตัวเพิ+มขึ 7น -20.3% (yoy) ซึง+ ยังแสดงถึง
ปั ญหาของการส่งออกสินค้ าที+เกิดจากโครงสร้ างและประเทศไทยยังไม่ได้
ประโยชน์จากการขยายตัวของประเทศคู่ค้า ส่วนการนําเข้ าที+ลดลง อาจ
เป็ นสัญญาณถึงความต้ องการบริ โภคในประเทศและความต้ องการสินค้ า
จากต่างประเทศที+ยงั ไม่ดีพอ
 การใช้ จา่ ยภาครัฐและภาคการท่องเที+ยวยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ
 แรงกดดันด้ านอยู่ในระดับตํ+า โดยในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อทัว+ ไป
หดตัว -1.27% (yoy) และอัตราเงินเฟ้อพื น7 ฐานชะลอลงมาที+ 0.94%
(yoy)
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มี
มติด้วยเสีย งเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้ คงอัตราดอกเบี ย7 นโยบายไว้ ที+ร ะดับ
1.50% ต่อปี และประเมินว่า นโยบายการเงินยังต้ องผ่อนคลายต่อเนื+อง
และพร้ อมที+จะใช้ Policy Space ที+มีอยู่เพื+ อสนับสนุนการฟื 7นตัวทาง
เศรษฐกิจ และระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี 7ยนโยบาย 2 ครัง7 ก่อนหน้ า
นี 7กําลังส่งผลต่อเศรษฐกิจแต่ยงั ต้ องรอดูต่อไปอีกระยะหนึ+ง ข้ อดีของการ
คงอัตราดอกเบี 7ยในครัง7 นี 7 คือสามารถรักษา policy space เอาไว้ ได้ ใน
ยามที+อาจจะมีความเสี+ยงสูงขึ 7นในอนาคต ในระยะต่อไป กนง. จะติดตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ ชิด และพร้ อมใช้ policy
space ทีม+ ีอยู่อย่างเหมาะสมเพื+อสนับสนุนการฟื น7 ตัวของเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื+อง
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2558 ลงเหลือ
3.0% (yoy) จากเดิมที+ประมาณการไว้ 3.8% (yoy) โดยมีเหตุผลหลักจาก
ภาคส่ง ออกมี แ นวโน้ ม ที+จ ะติดลบ 1.5% (yoy) จากคาดการณ์ เดิม ที+
ขยายตัว 0.8% (yoy) ในขณะที+การใช้ จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น7 ตัวช้ า
กว่าคาด โดยจะขยายตัวเพียง 2.0% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะ
ติดลบ 0.5% (yoy) จากผลของราคานํ 7ามันเป็ นสําคัญ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศญี+ปนุ่ (BOJ) ในกลุม่ ยูโรโซน (ECB)
และธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)

ที+มา : Bloomberg
ปั จจัยในประเทศ ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด MERS ถ้ าในเดือน
กรกฎาคม 2558 ไม่ มี ผ้ ูป่ วยเพิ+ ม กระทรวงสาธารณสุข น่ า จะประกาศให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศปลอดเชื 7อ ซึง+ จะส่งผลบวกต่อการบริ โภคและภาคการ
ท่องเที+ยวในประเทศ
หน้ า 4
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนมิถุนายน เป็ นเดือนทีDตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways ในกรอบ
แคบ โดยปรั บตัวปิ ดทีD 1,504.55 หรื อเพิDมขึน ประมาณ 0.57% (8.50 จุด)
เทียบกับเดือนทีDผ่านมา โดยมีปัจจั ยภายในและภายนอก ทีDสําคัญ
ดังต่ อไปนี 
 ตลาดหุ้นมีการปรับตัว Sideways up ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหลัง
กรี ซสามารถที+จะขอเจรจารวบยอดหนี 7ที+ต้องชําระแก่ IMF ไปชําระในวัน
สุดท้ ายของเดือน
 การที+ MSCI ยังไม่นําดัชนีห้ นุ จีน A-Share เข้ าสู่การคํานวณ EM Index
ในรอบนี ถ7 ื อ เป็ นปั จ จัย บวกระยะสัน7 ต่ อ ตลาดหุ้นเกิ ด ใหม่ ป ระเทศอื+ น
รวมถึงไทย
 การคงอัตราดอกเบี 7ยนโยบายของกนง.ในรอบนี ม7 ี โอกาสที+จะทําให้ การ
ไหลออกของ Fund Flow ในช่วงที+ผ่านมาหยุดลงชัว+ คราว
 การประชุม FOMC มีสญ
ั ญาณเชิงบวก เนื+องจากค่ากลางของ Dot plots
มีการปรับตัวลงในปี 2559-2560 แสดงว่าถึงแม้ Fed จะมีการปรับขึน7
ดอกเบี 7ยในปี นี 7 แต่การปรับขึ 7นนันจะเป็
7
นไปอย่างช้ าๆ
 สําหรับปั จจัยเสี+ยงที+เข้ ามากดดันดัชนีพอสมควร ได้ แก่ การขึ 7นธงแดงของ
ICAO หน้ าชื+อประเทศไทย และการพบผู้ป่วยที+ติดเชื 7อไวรัส MERS ราย
แรกในไทย
 ปั จจัยกรี ซเริ+ มมีสญ
ั ญาณที+ดีขึ 7นในช่วงปลายเดือน หลังแผนปฏิรูปฉบับ
ล่าสุดเริ+ มมีทิศทางที+ดีขึน7 นอกจากนัน7 ECB ยังมี การขยายวงเงิน ELA
อย่างต่อเนื+อง
 กลุ่มปิ โตรเคมีเป็ นกลุ่มที+ปรับตัวได้ ดีที+สดุ ในเดือนนี ห7 ลังสเปรดปิ โตรเคมี
ปรับตัวแข็งแกร่ งต่อเนื+อง
 ส่วนกลุ่มที+มีการปรับตัวลงมากที+สดุ ได้ แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลัง
นักวิเคราะห์ตา่ งทยอยปรับลดประมาณการลง
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As of 30 Jun 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมิถุนายน
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรั บ ตัวเพิ+มขึน7 0.46%
ในขณะที+ SET50 Index ปรับตัวลง 1.18%
 Sector ที+มี performance ที+ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 6 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดปิ โตรเคมี หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวด
การแพทย์ หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดพลังงาน และหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์
3 กรกฎาคม 2558

 สําหรั บ Sector ที+มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 6
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดสื+อและสิ+งพิมพ์ หมวด
ธุรกิ จการเกษตร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+อสาร หมวด
อาหารและเครื+ องดื+ม หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหมวดพาณิชย์
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนกรกฎาคม
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคม ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,4501,550 จุด โดยปั จ จัยที+ สํา คัญ ได้ แก่ ความกังวลต่อประเด็นกรี ซ ที+ลดลง
ทิศทางดอกเบี 7ยสหรัฐฯ และแนวโน้ มครึ+งหลังของเศรษฐกิจไทย ทังนี
7 7ประเด็นที+
น่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนในเดือนกรกฎาคม มีดงั นี 7
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ (Fed) ในวันที+ 28-29
กรกฎาคม คาดไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เนื+องจากเป็ น
การประชุมที+ไม่มีการตอบคําถามของนาง Janet Yellen และ
ประมาณการเศรษฐกิจฉบับใหม่
 การประชุมธนาคารกลางญี+ปนุ่ (BoJ) ในวันที+ 14-15 กรกฎาคม
คาดว่าจะไม่มีการเปลี+ยนแปลงทางนโยบายใดที+สําคัญ หลัง
ช่วงที+ผ่านมานาย Haruhiko Kuroda ประธาน BoJ ได้ กล่าวว่า
ระดับค่าเงินเยนที+ 125 เยนต่อดอลลาร์ ถือเป็ นระดับที+อ่อนค่า
เกินไปแล้ ว
 พัฒนาการที+ดีขึน7 ของกรี ซหลังแผนปฏิรูปล่าสุดที+ยื+นให้ กับ Troika เริ+ ม
เป็ นไปทิศทางที+ดีขึ 7นแต่ยงั คงมี ความไม่แน่นอนต่อการช่วยเหลือกรี ซใน
อนาคต
 ติดตามการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึง+ อาจไม่
ออกมาไม่ดีเหมือนที+นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้
 การชําระหนี 7ของกรี ซต่อ ECB ในวันที+ 20 กรกฎาคม มูลค่า 3,500 ล้ านยูโร
 Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ วที+อยู่ในระดับสูงยังคงเป็ นปั จจัย
กดดัน Fund Flow ไม่ให้ ไหลเข้ าสู่ตลาดหุ้นเกิดใหม่มากนักรวมทังตลาด
7
หุ้นไทย
 นักวิเคราะห์ยงั คงมีการปรับลดประมาณการของบริ ษัทจดทะเบียนอย่าง
ต่อเนื+ อง ซึ+งทําให้ Valuation ของ SET Index ยัง คงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ดีคาดการณ์ว่าการ Downgrade จะยุตลิ งหลังมีการประกาศผล
ประกอบการไตรมาสที+ 2 ซึ+งคาดว่าจะออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์
(ยกเว้ นกลุม่ ธนาคารพาณิชย์)
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
หน้ า 5
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ปั จจัยภายในประเทศ

ตลาดตราสารหนีไ ทย

 ตลาดตราสารหนี 7ไทยอาจถูกกดดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ตามการอ่อนค่าของเงินบาท และ การปรับสถานะกองทุนเพื+ อ
รองรับการปรับขึ 7นดอกเบี 7ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (-)
 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที+ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น7 ตัวที+แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ และ การคาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาดถึงโอกาสการปรับลด
ดอกเบี 7ยนโยบายอีก 1 ครัง7 ในอนาคต (+)
จากปั จจั ย ข้ า งต้ น คาดเส้ น อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลจะ
ปรั บตัวเพิDมขึน จากเดือนพฤษภาคม

ตลาดตราสารหนี  : สภาวะตลาดตราสารหนี เ7 ดื อ นมิ ถุน ายน เส้ นอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวในลักษณะ Twist และ Steepen มากขึ 7น
กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 7อายุคงเหลือไม่เกิ น 3 ปี ล้ วนปรั บตัว
ลดลง แต่อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี 7อายุคงเหลือยาวกว่าล้ วนปรับตัวเพิ+ม
สูงขึ 7น
 ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯซึง+ เพิ+มมากกว่าที+ตลาดคาดการณ์ ในเดือน
พฤษภาคม และการที+ผลการประชุม FOMC ในระหว่างเดือนมิถุนายน
ที+ผ่านมา ออกมายื นยันความเห็นในการขึน7 อัตราดอกเบี ย7 นโยบาย
สหรัฐอย่างแน่นอนภายในปี 2558 นี 7 ทังหมวดล้
7
วนทําให้ นกั ลงทุนเท
ขายตราสารหนี 7ระยะกลางถึงยาวออกมา เป็ นผลให้ การเคลื+อนไหวของ
อั ต ราผลตอบแทนตราสารหนี ใ7 นช่ ว งอายุ ดัง กล่ า วทั+ ว โลก ล้ วน
เคลื+อนไหวเปลี+ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงตลาดตราสารหนี 7
ไทยด้ วย

 สําหรับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 7อายุคงเหลือ ตํ+ากว่า 3 ปี นัน7 ยัง
ได้ รับแรงสนับสนุนจากสภาพคล่องคงเหลือในตลาดเงินที+ค่อนข้ างมาก
และ มุม มองของนัก ลงทุนที+ คาดการณ์ ว่ า อัตราดอกเบี ย7 นโยบายมี
โอกาสทรงที+ ร ะดับ ปั จ จุบัน หรื อ ปรั บ ลดลงได้ โดยความเสี+ ย งของ
เศรษฐกิจไทยที+เพิ+มขึ 7นมาคือ ปั ญหาภัยแล้ ง และความเสี+ยงการชะลอ
ตัวของภาคการท่องเที+ยว

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Slightly Underweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศส่วนใหญ่ เริ+ มสะท้ อนถึงการทยอยฟื น7 ตัว
ทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื+อง ภายหลังการดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินหรื อการคลังของบรรดาประเทศต่างๆ จึงเอื 7อต่อการดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายลดน้ อยลง (-)
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที+รายงานออกมาล้ วนแต่สนับสนุนโอกาสการ
ปรั บ อัตราดอกเบี ย7 นโยบายสหรั ฐ ฯในช่ ว งครึ+ ง หลัง ของปี และด้ ว ย
ระยะเวลาการปรั บขึน7 ดอกเบี ย7 นโยบายสหรั ฐฯที+ใกล้ เข้ ามาอาจเพิ+ม
ความผันผวนให้ แก่ตลาดเงินทัว+ โลก (-)
 ความผันผวนของราคานํ 7ามัน (-)
 ความผันวนของตลาดเงินตลาดทุนอันจะเกิดจากสถานการณ์ ปัญหา
หนี 7ของประเทศกรี ซ (+)
3 กรกฎาคม 2558

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Neutral)
 ด้ ว ยปั ญหาอัตราดอกเบี ย7 เงินฝากลดลงจากการชะลอเป้ าสินเชื+ อของ
ธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 7ภาครัฐทรงตัวในระดับ
ตํ+า นักลงทุนมีแนวโน้ มแสวงหาอัตราผลตอบแทนที+สงู ขึ 7นผ่านตลาดหุ้นกู้
แต่ความต้ องการลงทุนหุ้นกู้บางส่วนอาจชะลอลงอันผลจากการปรับตัว
เพิ+ ม ขึ น7 ของอั ต ราผลตอบแทนตราสารหนี ภ7 าครั ฐ เป็ นผลให้ credit
spread มีแนวโน้ มทรงตัว

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี 7ยที+ทรงตัวอยู่ในระดับตํ+า โดยอัตราดอกเบี 7ยนโยบายปั จจุบนั
ที+ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที+ร้อย
ละ 2.35 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที+อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุมของ Fed ที+ยงั คง
อัตราดอกเบี 7ยในระดับตํ+าต่อไปอย่างน้ อยถึงกลางปี 2558 และ ECB อัด
ฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบด้ วยการเข้ าซื 7อพันธบัตร และตราสารหนี 7 ด้ วยวงเงิน
ประมาณ 6 หมื+นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
7 เดือนมีนาคม 2558 จนสิ 7นสุดใน
เดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อครึ+ งปี แรกที+ติดลบ จากราคานํ 7ามันที+ปรับตัวลดลงต่อเนื+อง
และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี 7ยนโยบายของ ธปท. หากการฟื น7 ตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศตํ+ากว่าคาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุน
ในสินทรัพย์ที+อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจมากขึ 7น
 การฟื น7 ตัวของ GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
7
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น7 ฐานที+เพิ+ม
สูงขึ 7นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที+เพิ+มสูงขึ 7น
 ค่าเงินบาทที+มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯที+อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral
หน้ า 6
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 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.3 Underperform ตลาด
หุ้นพัฒนาแล้ วที+ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุมาจากที+ Fed ให้
ความเห็นถึงโอกาสในการขึน7 อัตราดอกเบี ย7 ที+มีมากขึ 7น และตลาดจี นที+
ปรับตัวลดลงรุ นแรง

Forward P/E MSCI Emerging

Forward P/E MSCI World
18

18

 สภาพคล่องที+อยู่ในระดับที+สงู จากอัตราดอกเบี 7ยระดับตํ+าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี+ ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที+ สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี+ ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที+ฟืน7 ตัว
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ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมิถุนายน
 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน REITs เดือนมิถุนายนโดยรวมปรั บตัวลง
โดย Dowjones Global REITs ปรับตัวลง -3.77% รวมทัง7 REIT Asia
และ REIT North America ปรับตัวลง -4.68% และ -2.37% ตามลําดับ
ส่วน REIT Europe ปรับตัวลง -1.76% โดยที+ปัจจัยในเดือนมิถุนายน
ตลาดให้ นํ 7าหนักกับช่วงเวลาการปรับขึ 7นดอกเบี 7ยของธนาคารกลางสหรัฐ
ในปี 2558 ทําให้ ราคา REIT โดยรวมทรงตัวถึงปรั บลดลงเป็ นส่วนมาก
ด้ วยความวิตกว่าการขึ 7นดอกเบี 7ยจะเกิดการดูดซับสภาพคล่องออกจาก
ระบบที+กระทบต่อราคาสินทรัพย์ประเภทที+อยู่อาศัย ขณะที+ตลาด REIT
Europe ที+ใ ห้ ผลตอบแทนสูง สุดนับ จากต้ นปี เป็ นต้ นมา ได้ ป รั บ ตัว ลง
เล็กน้ อยในเดือนมิถนุ ายนโดยที+การทํา QE ของ ECB ไม่ได้ ส่งผลบวกต่อ
มากนัก เนื+ อ งจากปั จ จัย กรี ซ ที+ ร บกวนเซนติ เ มนท์ ก ารลงทุน ในตลาด
สินทรัพย์เสี+ยงและตลาดสินทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื+อการลงทุน
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EMEA

แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกรกฎาคม
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แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที+จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที+อยู่ในระดับที+สงู จากอัตราดอกเบี 7ยระยะสันที
7 +ยงั อยู่ในระดับ
ตํ+าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที+ เ ริ+ ม ฟื 7น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที+ พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
3 กรกฎาคม 2558
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 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี+ ยงยังคงมี แ นวโน้ มที+ จ ะผันผวนในปี 2558 เนื+ อ งจาก
เศรษฐกิจที+เริ+ มฟื น7 ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที+จะปรั บ
อัตราดอกเบี ย7 ระยะสันมากขึ
7
น7 อย่า งไรก็ ตาม เศรษฐกิ จทัว+ โลกที+ยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมี อตั ราดอกเบี ย7 ใน
ระดับตํ+าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึ ง
ความเสี+ยง Tailed Risk อันได้ แก่ โอกาสทีก+ รี ซจะออกจาก Eurozone

Sep-12

10

Dec-12

 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมิถุนายนปรับตัว
ลดลงจากช่วงท้ ายเดือนพฤษภาคม ร้ อยละ 0.4 ปั จจัยที+สําคัญในเดือน
มิถนุ ายน ได้ แก่ การเจรจาที+ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ระหว่างกรี ซ IMF
และยูโรโซน

Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี+ย 5 ปี ที+ผ่านมา (-)
ความเสี+ยงเกี+ยวกับการขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยระยะสันของ
7
Fed (-)
ความเสี+ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี+ยง Greece Exit (-)
แนะนําคงนํ 7าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย สําหรับ Developed
Market และ Emerging Market โดยถึงแม้ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมี
การเติบโตอย่างต่อเนื+ อง และมี มาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที+เป็ น
ปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่ความเสี+ยงระยะสันที
7 +เพิ+มขึ 7นในยุโรป จากการ
ที+กรี ซไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ และเริ+ มทํา Capital control รวมถึง
กําหนดการชําระหนี 7ให้ IMF และ ECB เป็ นความเสี+ยงในระยะสัน7






Jun-12

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค

ยอดขายบ้ านใหม่สหรัฐปรับตัวขึ 7นในเดือนพฤษภาคมทําระดับสูงสุดใน
รอบ 7 ปี ส่งสัญญาณโมเมนตัม บวกในช่วงครึ+ งปี หลัง 2558 ด้ วยปั จจัย
หนุนจากตลาดการจ้ างงานสหรัฐที+สดใส ที+มีตวั เลขการจ้ างงานนอกภาค
เกษตรสหรัฐเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ+มขึ 7นเชิงรวมทังปริ
7 มาณที+อยู่อาศัย
ที+มีจํากัดตัวอย่างไรก็ตามตลาดคาดว่าการขึน7 ดอกเบี 7ยของสหรั ฐน่าจะ
เป็ นเดือนกันยายนหรื อสิ 7นปี ซึง+ อาจจะกดดัน REIT ในเดือนนี 7ได้ อย่างไรก็
ตามในระยะกลางถึงยาว REIT ยังน่าสนใจอยู่จากสภาพคล่องในระบบที+
สูงจากอัดฉีดของธนาคารกลางญี+ ปนและธนาคารกลางยุ
ุ่
โรปเพื+อกระตุ้น
เศรษฐกิจของตนแนะนําลงทุนเท่าตลาด (Neutral)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนมิถุนายนลดลง 1.1 % ส่วนใหญ่แกว่งตัวแคบ
มาก บวกลบเพียง 1-2%ยกเว้ นราคาสินค้ าเกษตรที+ปรับตัวขึ 7นแรง 7.2%
 ราคานํ า7 มันดิบ WTI ผันผวนกรอบแคบแต่สามารถยื นเหนื อระดับ 60
เหรี ย ญต่อบาร์ เรลในเดือ นมิ ถุนายน ท่า มกลางการคงโควต้ าการผลิต
นํ 7ามันของกลุ่มโอเปคเมื+ อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที+ผ่านมา โดยที+ราคา
นํ 7ามันยังคงถูกกดดันจากปั ญหาอุปทานในตลาดเนื+องจากซาอุดอิ าระเบีย
ยัง คงเดิ นหน้ า ผลิ ตและส่ ง ออกนํ า7 มัน ในระดับ สูง เพื+ อ รั ก ษาส่ ว นแบ่ ง
การตลาด
 ราคาสินทรั พย์ ป ลอดภัยเช่นทองคํา แกว่ งในกรอบแคบบริ เวณ 1,1601,205 เหรี ยญต่อออนซ์ ท่ามกลางการให้ นํ 7าหนักต่อการขึ 7นดอกเบี 7ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐในปี 2558 แม้ ธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี 7ย
FED ที+ตํ+าใกล้ ศนู ย์ในเดือนมิถุนายน แต่ตลาดยังคาดหมายว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐจะขึ 7นดอกเบี 7ยภายในปี นี 7
 ดัชนี S&P GSCI Agricultural Index ปรับตัวขึ 7นเหนือกว่า Benchmark
ในเดือนมิถุนายน เนื+องจากราคาพืชผลทางการเกษตรทัง7 ข้ าวโพด ฝ้าย
และ ถั+วแหลืองต่างปรั บตัวขึน7 ในช่วงเวลาดัง กล่าวเนื+ องจากปั ญหาภัย
ธรรมชาติในพื 7นที+สําคัญทางการเกษตร ที+สง่ ผลกระทบต่อการเก็บเกี+ยว
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม
 ประเด็นที+ควรติดตามคือโดยอิหร่ านคาดว่าอาจส่งออกเพิ+มขึ 7นราว 1 ล้ าน
บาร์ เรล/วันหากได้ รับการยกเลิกควํ+าบาตรจากประทศตะวันตก แนะนํ า
ลงทุนน้ อยกว่าตลาด (Underweight)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนมิถุนายน
 ราคานํ า7 มันดิบทรงตัวในกรอบในช่ วงเดือนมิถุนายน แม้ ว่ ากลุ่มโอเปค
ยังคงโควต้ าการผลิตนํ 7ามันที+ระดับ 30 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน อย่างไรก็ดีราคา
นํ า7 มันมี ปัจจัยสนับสนุนจากปริ มาณการผลิตนํ า7 มันในสหรั ฐที+ชะลอตัว
เป็ นสัญ ญาณว่ า ปั ญ หาปริ ม าณนํ า7 มัน ดิ บ กํ า ลัง คลี+ ค ลายและความ
ต้ องการแก็สโซลีนในสหรัฐที+เพิ+มขึ 7น นอกจากนี 7ปั จจัยกรี ซถ่วงเซนติเมนท์
ตลาดนํ า7 มันตลาดคาดกรี ซไม่สามารถจ่ายหนี ไ7 ด้ ตามกํ าหนดภายในสิ 7น
เดือนมิถนุ ายน
 ปั จจัยที+น่าจับตามอง 1) การแก้ ไขปั ญหาวิกฤติหนี 7กรี ซที+ยงั ไม่มีข้อสรุ ปจะ
ส่งผลกดดันราคานํ 7ามันต่อไปหรื อไม่ โดยล่าสุดยังไม่มีแนวโน้ มว่ากรี ซจะ
สามารถหาเงินมาชําระหนี 7งวดล่าสุดให้ แก่ IMF ราว 1.6 พันล้ านยูโร ได้
ทันก่อนเส้ นตายที+กําหนดไว้ ในวันที+ 30 มิถุนายน นี 7 หลังการเจรจาร่ วม
ระหว่างกรี ซและกลุ่มเจ้ าหนี 7ล้ มเหลวไปเมื+อสัปดาห์ที+ผ่านมา โดยทังสอง
7
ฝ่ ายยังคงตกลงกันไม่ได้ ในเรื+ องแผนปฎิรูปของกรี ซ การลดเงินบําเหน็จ
บํานาญและเงินเดือนของข้ าราชการ
 การผลิตนํ า7 มันในลิเบี ย ที+คาดว่ าจะปรั บตัว เพิ+ มขึน7 จากระดับ ปั จจุบันที+
432,000 บาร์ เรลต่อวัน ไปแตะระดับ 800,000 บาร์ เรลต่อวัน หลังรัฐบาล
ลิเบียพยายามที+จะกลับมาเปิ ดดําเนินการแหล่งผลิต El Sharara และ El
Feel รวมถึงท่าเรื อ Zueitina ใหม่อีกครัง7 ซึง+ อุปทานนํ 7ามันที+เพิ+มขึ 7นนี 7อาจ
ส่งผลกดดันราคานํ 7ามัน
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 ซาอุดิอาระเบียยังคงเดินหน้ าผลิตและส่งออกนํ 7ามันดิบในระดับสูงเพื+ อ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ โดยเดือน เมษายน ที+ผ่านมา ซาอุฯ ผลิต
นํ 7ามันดิบสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที+ระดับ 10.36 ล้ านบาร์ เรล/วัน ขณะที+
การส่งออกนํ 7ามันดิบก็เพิ+มขึ 7นสูงสุดในรอบ 10 ปี ที+ 7.9 ล้ านบาร์ รเรล/วัน
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกรกฎาคม
 แนวโน้ มราคานํ 7ามันดิบมีโอกาสปรับลงเพราะแนวโน้ มการผลิตของหลาย
ประเทศในกลุ่ม OPEC น่ า จะเพิ+ ม ขึ น7 โดยอิ ห ร่ า นคาดว่ า อาจส่ง ออก
เพิ+มขึ 7นราว 1 ล้ านบาร์ เรล/วันหากได้ รับการยกเลิกควํ+าบาตรจากประทศ
ตะวันตก แนะนําลงทุนน้ อยกว่าตลาดในเดือนกรกฎาคม (Underweight)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมิถุนายน
 ราคาทองคําโลกปรั บตัวลดลง $15/Oz มาเคลื+อนไหวแถว $1,175/Oz
โดยกรอบการแกว่งตัวค่อนข้ างจํากัด ขณะที+ปริ มาณการซื 7อขายเฉลี+ยต่อ
วันใน COMEX Gold Futures ลดลงจากเดือนก่อน 33% เพราะขาด
ปั จจัยบวก-ลบที+มีนยั สําคัญกับราคาทองคํา โดยเฟดยังไม่ส่งสัญญาณ
ปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยในการประชุมเมื+อ 16-17 มิถนุ ายน 2558
 การจ้ า งงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐ เดื อ นพฤษภาคม ปรั บ ตัว เพิ+ ม ขึ น7
280,000 ตําแหน่งงาน มากกว่า consensus 222,000 ตําแหน่งงาน
รวมทัง7 ค่าจ้ างชัว+ โมงทํางานเฉลี+ยรายเดือนปรั บตัวเพิ+มขึ 7น 0.3% M-M
มากกว่า consensus 0.2% M-M รวมทังยอดค้
7
าปลีกพื 7นฐานสหรั ฐ
เติบโต 1.0% M-M ออกมาดีกว่า consensus ที+คาดเติบโต 0.7% M-M
พร้ อมทังยอดค้
7
าปลีกทัว+ ไปขยายตัว 1.2%ในทิศทางเดียวกันกระตุ้นให้
FED ดําเนินการปรับขึ 7นดอกเบี 7ยนโยบายในปี 2558
 ประเด็นการปรับโครงสร้ างหนี 7กรี ซไม่ได้ กระทบราคาทองคํามากนัก แต่
ความตึงเครี ยดในช่วงแรกได้ สร้ างความวิตกว่ากรี ซจะนํ าทองคําในทุน
สํารองที+มีอยู่ 111.9 ตัน (82.4% ของทุนสํารอง) หรื อ 4.3 พันล้ านดอล
ล่าร์ สหรัฐฯออกมาขายหรื อไม่ ซึง+ ถ้ าหากไม่สามารถปรับโครงสร้ างหนี 7ได้
อาจสร้ างแรงกดดันให้ กบั ราคาทองคําในระยะถัดไป
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม
 SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําลดลงต่อเนื+องในเดือนมิถุนายนสู่
ระดับบริ เวณ 700 ตันเป็ นระดับตํ+าสุดในรอบ 5 ปี ที+ผ่านมาอย่างไรก็ตาม
คาดว่า Downside จะอยู่ในกรอบจํ ากัด เพราะที+ระดับราคา $1,1001,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมืองเฉลี+ย แนะนําลงทุนเท่าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนมิถนุ ายน ตลาดตราสารหนี 7ส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ
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 ปั จจัยหลักที+มีอิทธิ พลได้ แก่ ผลการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ ใน
รอบเดื อ นมิ ถุนายน ออกมาตามตลาดคาดด้ ว ยการคงอัตราดอกเบี ย7
นโยบายเช่นเดิม และเฟดมองว่าภาพการชะลอลงของเศรษฐกิจในช่วงที+
ผ่า นมานัน7 เป็ นปั จ จัย ชั+ว คราวเท่า นัน7 และได้ ส่ง สัญ ญาณเรื+ อ งการขึน7
ดอกเบี 7ยภายในปี นี 7อยู่ โดยผล Dot Plot พบว่าคณะกรรมการ 15 ใน 17
ท่านนันยั
7 งเห็นดอกเบี 7ยในระดับที+สงู ขึ 7นช่วงปลายปี 2558 และค่ากลาง
ดอกเบี 7ยที+ 0.625% ซึง+ ไม่แตกต่างจากเดือนมีนาคม แต่มีการการปรับลด
ระดับของดอกเบี 7ยที+ในปี 2559 และ 2560 ทังนี
7 7ประธานเฟดเน้ นความ
รวดเร็ วของการขึ 7นดอกเบี 7ยมากกว่าไปมุ่งสนใจที+การขึ 7นดอกเบี 7ยครัง7 แรก
และสําหรับมุมมองต่อภาพเศรษฐกิจนัน7 ซึง+ ตลาดตีความว่าดอกเบี 7ยจะ
ปรับขึ 7นอย่างช้ า ๆ นอกจากนี 7 ด้ านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงสะท้ อน
การเติบโตค่อยเป็ นค่อยไป
 สําหรับกลุ่มยูโรโซน อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ปรับเพิ+มขึ 7น 0.3% (yoy)
(0.0% เดือนเม.ย.) มากกว่าที+ตลาดคาด แต่ภาคการผลิตและแรงงาน
ยัง คงอ่ อ นแอ โดยเฉพาะอัตราการว่ า งงานในยุ โรปเดื อ น เม.ย.อยู่ ที+
11.1% (ตํ+าสุดตังแต่
7 เม.ย. 2556) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมุมมอง
ต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในยุโรปดีขึ 7น โดยปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
ในปี 2558 ขึ 7นมาที+ 0.3%YoY 1.5% ปี 2559 และ 1.7% ปี 2560 โดย
ระดับเป้าหมายที+ 2.0% ทังนี
7 7 ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยอมรับ
ว่าตลาดตราสารหนี 7มีความผันผวนสูงขึ 7นและทาง ECB ยังไม่มีมาตรการ
อื+นๆเข้ าควบคุม นอกเหนือจาก QE ที+ยงั ดําเนินการต่อเนื+อง สิ 7นสุด ก.ย.
2559
 ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลดอัตราดอกเบี 7ยลงจากระดับ 3.50% มาที+
3.25% ซึง+ ตลาดไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ และธนาคารกลางเกาหลีใต้ ลดอัตรา
ดอกเบี 7ยลงอีก 25bps มาที+ 1.50%
 Yield curve ของพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ ปรับชันขึ 7น โดย Yield ของ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (UST) 10 ปี ที+ 2.40% และ Yield ของพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมัน 10 ปี ที+ 0.88% (26 มิ.ย.58) ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลติดลบ สําหรับกลุม่ เครดิตพบว่า credit spread กว้ างขึ 7น
ทั ง7 ในกลุ่ ม หุ้ นกู้ เอกชนผลตอบแทนสู ง (HY) และกลุ่ ม หุ้ นกู้ เอกชน
คุณภาพสูง ทําให้ อตั ราผลตอบแทนติดลบ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกรกฎาคม
 คาดว่าการปรั บขึน7 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) จะปรั บตัวสูงขึน7
หากตั ว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฟื 7 น ตั ว แข็ ง แกร่ ง เพี ย งพอ โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร รายได้ เฉลี+ยต่อชัว+ โมง
อัตราเงินเฟ้อ ซึง+ จะส่งผลให้ ตลาดมีการ price in การขึ 7นดอกเบี 7ยนโยบาย
ของธนาคารกลางสหรั ฐฯสํา หรั บการประชุมในเดือนกันยายน (16-17
ก.ย.) มากขึน7 ทังนี
7 7ตลาดติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย ซึง+ จะรายงานวันที+ 8 ก.ค. และ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
จะมีการประชุม (FOMC) สําหรับเดือน ก.ค.ในวันที+ 28-29 ก.ค. สําหรับ
กลุม่ ยูโรโซน คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนสะท้ อนการเติบโตเปราะบาง
อัตราการว่ างงานที+ สูง ภาคการลงทุนชะลอตัว และธนาคารกลางยูโร
ยังคงมาตรการเข้ าซื 7อพันธบัตรรัฐบาล (QE) ต่อเนื+อง นอกจากนี 7ธนาคาร
กลางส่วนใหญ่ ยัง คงนโยบายการเงิ นผ่อ นคลายเพื+ อ กระตุ้นเศรษฐกิ จ
จากปั จจัยหลักการขึ 7นดอกเบี 7ยนโยบายของเฟดจะส่งผลให้ กลุ่มพันธบัตร
รัฐบาลประเทศอื+นๆมีการปรับขึ 7นของ yield ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ
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(US yield) ทังนี
7 7 ตลาดอาจมีความผันผวนจากความกังวลการผิดนัดชํา
หระหนี 7ของกรี ซ หากการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินของกรี ซกับ
เจ้ าหนี ก7 ลุ่มประเทศยุโรปไม่สําเร็ จ จึงให้ นํา7 หนักการลงทุนตํ+ากว่าดัชนี
อ้ างอิง (underweight)
 สําหรับ เครดิต ให้ นํ 7าหนักการลงทุนตํ+ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
underweight) : สํ า หรั บ ตลาดหุ้น กู้ เอกชนคุณ ภาพดี (IG) คาดว่ า
ผลตอบแทนยัง คงถู ก กดดัน จากการปรั บ ขึ น7 ของอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตร ในขณะที+ credit spread แคบลงได้ อย่างจํากัด อย่างไรก็ตาม
ยังคงได้ ประโยชน์ จากมาตรการผ่อนคลายของธนาคารกลางส่วนใหญ่
โดยเฉพาะ QE ของ ECB ซึง+ จะเข้ าซื 7อทังพั
7 นธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน
ยุโรป จึงควรให้ นํา7 หนักการลงทุนหุ้นกู้ IG ตํ+ากว่าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly underweight) สําหรับหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) มูลค่ามีความ
น่าสนใจและมี premium risk มากกว่า ประกอบกับ credit default อยู่ใน
ระดับตํ+า แต่อาจมีความผันผวนจากราคานํ 7ามันได้ เนื+องจากตลาด HY มี
สัดส่วนบริ ษัทนํ 7ามันอยู่ จึงควรให้ นํ 7าหนักการลงทุนหุ้นกู้ HY เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ค่าดัชนีชี 7วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 96.91 ณ วันที+
29/5/58 มาอยู่ที+ 95.47 ณ วันที+ 26/6/58 โดยในเดือนที+ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 7
 ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ส่ วนใหญ่ อ อกมาเป็ นกลางถึ ง บวก
ตัวเลข GDP ในไตรมาสที+ 1 ติดลบ - 0.2% qoq (ตํ+ากว่าที+ประเมินไว้ ก่อน
หน้ า ที+ -0.7% qoq) ในขณะที+ ย อดการจ้ า งงานนอกการเกษตรเพิ+ ม ขึ น7
285,000 ตําแหน่งสูงกว่าที+คาดไว้ ในขณะที+รายงาน Beige Book รายงาน
เศรษฐกิ จ โดยรวมเติ บ โต ค่ า จ้ า งงานเพิ+ ม ขึ น7 เล็ ก น้ อ ย โดยการประชุ ม
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ในเดื อ นมิ ถุ นายน ยัง คงอัต ราดอกเบี ย7 นโยบาย
ในขณะที+ผลการสํารวจ Dot Plot พบว่าความชันของการขึ 7นอัตราดอกเบี 7ย
ลดลงเล็กน้ อย ในขณะที+สมาชิก FOMC ส่วนใหญ่มีความเห็นให้ เริ+ มมีการ
ขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบายภายในปี นี 7
 ธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบีย นโยบาย ในขณะที+การเจรจาระหว่างกรี ซ
กับกลุ่มเจ้ าหนี 7ยังไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรป
ส่ว นใหญ่ เ ติบโต โดยเฉพาะอัตราเงิ นเฟ้ อที+ ร ะดับ 0.3% YoY ในเดื อ น
พฤษภาคม อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงกว่า 11% ทําให้ นกั ลงทุน
คาดการณ์ว่าทาง ECB จะหยุดมาตรการเข้ าซื 7อสินทรัพย์ ส่งผลให้ คา่ เงินยูโร
แข็งค่าขึ 7น แต่อย่างไรก็ ตามนาย Mario Draghi ได้ ยืนยันเดินหน้ าดําเนิน
นโยบายการเข้ าซื 7อสินทรัพย์
 ผู้ว่าการธนาคารกลางญีD ปุ่นกล่ าวว่ าค่ าเงินเยนจะไม่ อ่อนค่ ามากไป
กว่ านี  ส่งผลให้ ค่าเงินเยนปรั บตัวแข็งค่าขึ 7น จากช่วงก่อนหน้ าที+อ่อนค่าไป
แตะระดับ 125 เยน/ดอลลาร์ สรอ. ภายหลังค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 7นจาก
ตัวเลขการจ้ างงานที+เติบโตโดดเด่น รวมถึงการคาดการณ์ ธ นาคารกลาง
สหรัฐอเมริ กาจะเริ+ มขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยนโยบาย
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ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 26 มิ.ย. 2557 – 26 มิ.ย. 2558

สหรัฐฯ โดยการประชุมของ กนง. มีความกังวลเกี+ ยวกับการชะลอตัวของจีน
ซึง+ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
 ค่ าเงินบาทในเดือน มิ.ย. เคลื+อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที+ 33.69 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที+ 29/5/58 มาอยู่ที+ 33.79 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที+ 26/6/58 โดยในเดือนที+ผ่านมาค่าเงินบาทเคลื+อนไหวในกรอบ 33.5033.90 และเคลื+อนไหวตามเงินดอลลาร์



ที+มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.0987 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/5/58 มา
อยู่ที+ 1.164 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 26/6/58 โดยค่าเงินยูโรแข็งค่าขึน7
ภายหลังอัตราเงินเฟ้อของยุโรปสูงกว่าที+คาด
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 124.11 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/5/58 มาอยู่ที+
123.85 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 26/6/58 หลังจากอ่อนค่าไปจนแตะระดับ
125 เยน/ดอลลาร์ สรอ. ภายหลังผู้ว่าการญี+ปนกล่
ุ่ าวว่าค่าเงินเยนจะไม่อ่อน
ค่าไปมากกว่านี 7
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บตัวแข็งค่าจาก ที+ 1.5288 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
29/5/58 มาอยู่ที+ 1.575 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 26/6/58 ภายหลังตัวเลข
เศรษฐกิจอังกฤษออกมาค่อนข้ างดียกเว้ นอัตราเงินเฟ้อที+อยู่ในระดับติดลบ
ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลง ส่งผลให้ คา่ เงินปอนด์แข็งค่าขึ 7น

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื+อนไหวในช่วง 95.5 – 98.0
โดยคาดว่ า จะแปรผันตามตัว เลขทางเศรษฐกิ จ และค่าเงิ นยูโร ทังนี
7 ก7 าร
ประชุมของ FED ในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี+ยนแปลง
 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะปรับตัวในกรอบช่วง 1.08 - 1.12 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยต้ องติดตามการเจรจาระหว่างกลุ่มเจ้ าหนี 7กับกรี ซที+ยงั ไม่สามารถ
หาข้ อสรุ ปได้
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลือ+ นไหวในช่วง 120-124 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ทังนี
7 7คาดว่าในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางญี+ ปนจะยั
ุ่
งคงไม่เปลี+ยนแปลง
นโยบายการเงิน
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื+อนไหวในกรอบ 1.56-1.58 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
7 7แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่า เงินบาทมี แนวโน้ มเคลื+อ นไหวใน
กรอบในช่วง 33.60 – 33.90 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

ที+มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีDผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื+ อ เที ย บกับ ดอลลาร์ โดยสกุลเงิ นที+ อ่ อ นค่าที+ สุดเที ยบกับ ดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินมาเลเซียริ งกิต และฟิ ลปิ ปิ นส์เปโซ
 ธนาคารกลางจีนปรั บลดดอกเบีย นโยบายลงเป็ นครั ง ทีD 4 อีก 25 bps
พร้ อมกับปรั บลด RRR ทังนี
7 7การปรับลดดังกล่าวเป็ นความพยายามในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอย่างต่อเนื+อง ภายหลังการปรับลด RRR ในเดือน
กุมภาพันธ์และเมษายน และลดดอกเบี 7ยนโยบายในเดือนมีนาคม ทังนี
7 7การ
ปรั บลดดังกล่าวเป็ นความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของจี นอย่า ง
ต่อเนื+อง
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยั ง ธปท. คงดอกเบี ย นโยบาย ภาครวมการ
ส่ งออกตํDากว่ าคาด ซึง+ ถื อเป็ นการหดตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที+ 5 และส่งผล
ให้ ใ นช่ ว ง 5 เดื อ นแรกของปี นี ม7 ู ล ค่ า การส่ ง ออกไทยยัง คงหดตัว กว่ า
4.2%YOY ด้ า นมู ล ค่ า การนํ า เข้ าหดตัว รุ น แรงในเดื อ นพฤษภาคมที+
20%YOY โดยมีมลู ค่าอยู่ที+เพียง 16,012.1 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งผลให้ ใน
เดือนพฤษภาคมไทยกลับมาเกินดุลการค้ าสูงถึง 2,416.8 ล้ านดอลลาร์

3 กรกฎาคม 2558
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกรกฎาคม 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 29 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/03/2015 30/12/2014 30/06/2014 30/06/2012
29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015

Inception Date
29/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
1.04
0.52
1.05
2.18
2.41
2/17/2005
2.44
BM : ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR
2.25
1.03
2.31
4.23
4.06
1/4/1999
4.01

Source : Morningstar

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว0 โลกที0มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/03/2015 26/12/2014 26/06/2014 26/06/2012
25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015

Inception Date
25/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-DEVELOP
12.19
5.03
11.54
14.32
13.61 5/27/2011
6.53

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

กองทุนนํา มัน : I-OIL

☺ 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

ช่วงเดือนนี  ควรลดนํ าหนักการลงทุน (Underweight)

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 29 มิถนุ ายน 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 30/03/2015 30/12/2014 30/06/2014 30/06/2012
29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015

Inception Date
31/05/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
2.02
2.29
2.28
2.81
8.05
1/22/2009
24.25
BM : SET PR THB
0.90
1.07
0.87
1.89
8.85
4/30/1975
6.98

Source : Morningstar
กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ 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 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/03/2015 26/12/2014 26/06/2014 26/06/2012
25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized)
I-SMART
1.52
-2.38
1.46
5.42

☺ 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
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/03/2015 26/12/2014 26/06/2014 26/06/2012
25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015

Inception Date
25/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-OIL
-3.42
9.93
-7.16
-47.68
-11.19 4/24/2009
-4.93

Source : Morningstar

Inception Date
25/06/2015
Inception
Return
Date
(Annualized)
10/29/2013
5.32

Source : Morningstar

3 กรกฎาคม 2558
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง0 เป็ น
กองทุน ที0 ล งทุน ในทองคํ า แท่ ง เพื0 อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุน ให้
ใกล้ เ คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/03/2015 26/12/2014 26/06/2014 26/06/2012
25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 29 มิถนุ ายน 2558
Inception Date
25/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-GOLD
0.19
0.77
1.02
-8.74
-8.15
3/6/2009
3.39

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี เพิ0 มค่า หุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนในหุ้นที0 มี
ศัก ยภาพในการเติ บ โตสู ง และหุ้ น ที0 มี ปั จจั ย พื น ฐานดี แ ละมี ร าคาของ
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)

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
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

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/03/2015 30/12/2014 30/06/2014 30/06/2012
29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MV-LTF
-1.44
0.53
-1.15
6.85
13.80
11/4/2004
13.21
BM : SET PR THB
0.90
1.07
0.87
1.89
8.85
4/30/1975
6.99

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 29 มิถนุ ายน 2558

ผลการดําเนินงาน ณ วันที0 25 มิถนุ ายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 26/03/2015 26/12/2014 26/06/2014 26/06/2012
25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/03/2015 30/12/2014 30/06/2014 30/06/2012
29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015

Inception Date
25/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
I-REITs
-1.73
-3.64
-1.45
3.18
7.48 6/29/2010
7.31

Inception Date
29/06/2015

Fund Code
M-VALUE

Inception Date
29/06/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
-1.43
0.42
-1.13
6.61
13.07
8/14/2002
15.92

Source : Morningstar

Source : Morningstar
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คําเตือน

เอกสารนี 7เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี+ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ+งจัดทํ าขึ 7นเพื+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 7น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 7 หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 7 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 7 หรื อห้ ามกระทํา

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

การอื+นใดที+ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ7 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 7อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื+อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ7 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 7นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 7นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื+ อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี+ยนแปลงได้ ขึ 7นอยูก่ บั ช่วงเวลาที+นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี+ยงด้ านอัตราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง7 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 7นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี+ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี+ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื+อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ 7นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื+อมีความเข้ าใจในความ
เสี+ ยงของสัญญาซื อ7 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 7น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที+ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 7น



ขอรับหนังสือชี 7ชวนได้ ที+บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 7อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที+ปรากฏในเอกสารนี 7เป็ นเพียงความเห็นเบื 7องต้ น
เท่านั 7น มิใช่คํามัน+ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 7ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั 7งสิ 7น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 7จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี+ยวกับเอกสารฉบับนี 7
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที+โดยตรง
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