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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายนปรับตัว Sideways คาดดัชนีแกว่งตัว
ในกรอบ 1,300-1,400 จุด โดยปั จจัยสนับสนุนที.สําคัญ ได้ แก่ การเลื.อน
คาดการณ์การปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยของ Fed รวมไปถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ของครม.ชุดใหม่ เป็ นต้ น แนะนําลงทุนให้ คงนํ า หนั กการ
ลงทุน (Neutral)
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Neutral)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนจะทรงตัว จากแรงซื 5อสินทรั พย์ เสี.ยงเช่น
ตราสารทุน เนื.องจากตลาดกลับเข้ าสู่ Risk –on sentiment อีกครัง5 จาก
การคลายกั ง วลการปรั บ ลดลงอย่ า งรุ น แรงของตลาดหุ้น จี น ขณะที.
ธนาคารกลางสหรัฐยังคงส่งสัญญาณความไม่แน่นอนในการขึ 5นดอกเบี 5ย
ภายในปี นี 5 (Normalizing mode) ในส่วนปั จจัยภายในประเทศตัวเลข
เศรษฐกิจต่างๆชี 5ให้ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟืน5 ตัวอย่างมีนยั สําคัญ แต่
ด้ ว ยการมี ที ม เศษฐกิ จ ชุด ใหม่ อาจทํ า ให้ ล ดทอนโอกาสการปรั บ ลด
ดอกเบี 5ยนโยบายไทยลงได้ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) ใน
ตราสารหนีภ าครั ฐ และมากกว่ าตลาด (Overweight) ในตราสารหนี 
เอกชน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี 5ยที.ทรงตัวอยู่ในระดับตํ.า โดยอัตราดอกเบี 5ยนโยบายปั จจุบนั
ที.ร้อยละ 1.5 ดัชนี ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที.ร้อยละ
2.21 และอัตราเงินเฟ้อ7 เดือนแรกของปี 2558 ติดลบ จึงทําให้ อตั ราการ
จ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของกองทุนฯที.อยู่ในช่วงร้ อยละ
7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนําคงนํ า หนั ก การลงทุ นเท่ ากั บ ตลาด (Neutral) สํ าหรั บ ทั ง
Developed market และ Emerging market เนื.องจากตราสารทุนทัว.
โลกปรั บ ตัว ลดลงรุ นแรงอย่า งมากในเดือ นที. ผ่า นมาช่ วยให้ Valuation
ปรั บตัวลดลงและทําให้ ตราสารทุนต่างประเทศมี ความน่าสนใจมากขึน5
อย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยกดดันที.สําคัญได้ แก่การขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย
ระยะสัน5 และเศรษฐกิจจีนที.มีแนวโน้ มชะลอตัว
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Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ปั จจัยการขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายของ Fed ในเดือนกันยายนถูกคาดการณ์
ลดลงโดยตลาด และการปรับขึ 5นของ yield ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ
(US yield) อาจถูกจํากัดด้ วยการคาดการณ์ เงินเฟ้อระดับตํ.า และความ
กัง วลต่อ การเติบ โตเศรษฐกิ จโลก จี น และสหรั ฐ ควรให้ นํา หนั ก การ
ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาลเท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง (Neutral) คาดว่ า
ผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) จะถูกกดดันจากการปรับขึ 5นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ในขณะที. credit spread แคบลงได้ อย่าง
จํ า กัด จึง ควรให้ นํา5 หนัก การลงทุนหุ้นกู้เ อกชนคุณ ภาพดี ตํ. า กว่ า ดัช นี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight) สําหรับ High Yield Bonds แม้ มี
ผลตอบแทนสูงกว่าและcredit spread กว้ างกว่าแต่อ่อนไหวต่อการเท
ขายตามสินทรั พ ย์ เสี. ยง แนะนํ าลงทุ นในตราสารหนี เ อกชนตํHากว่ า
ดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
Commodity – ให้ นาํ  หนักตํHากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Underweight)


แนะนําลงทุนกองทุนนํา มันตํHากว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly
Underweight) แนวโน้ มราคานํ 5ามันดิบ ยังมีประเด็นกดดันจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน การแข็งค่าขึ 5นของดอลลาร์ และ อุปทานส่วนเกินที.
ยังมีแนวโน้ มเพิ.มสูงขึ 5นภายหลังอิหร่ านบรรลุข้อตกลง

 แนะนําลงทุนทองคําเท่ ากับตลาด (Neutral) SPDR Gold Trust ถื อ
ครองทองคําลดลงสูร่ ะดับบริ เวณ 675 ตันเป็ นระดับตํ.าและความผันผวน
น่ า จะมี ม ากขึ น5 เนื. อ งจากใกล้ ช่ ว งเวลาปรั บ ขึน5 ดอกเบี ย5 นโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐมากขึ 5นทุกทีจบั ตาคือประชุม FOMC ในวันที. 16-17
กันยายน อย่างไรก็ตามด้ วยความเป็ นสินทรัพย์ที.ปลอดภัยจากสินทรัพย์
เสี.ยงทัว. โลกเนื.องจากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในครึ. งปี
หลัง 2558 ทําให้ มีเม็ดเงินไหลเข้ าในช่วงนี 5
REITs – ให้ นาํ  หนักตํHากว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ปั จจัยที.ควรระวังและมีผลต่อการเคลื.อนไหวของราคา REIT คือการขึน5
ดอกเบี 5ยของ Fed ภายในปี นี 5 ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที.ชะลอ
และแรงขายสินทรัพย์เสี.ยงในตลาดหุ้นเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ ว
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีHยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึHงเดือนข้ างหน้ า

Tactical Asset Allocation

Money Market, 3.3%
Global REIT, 0.0%
Local Equity, 10.0%
Global Commodity, 4.5%
Global Bond, 9.3%
Emerging Country Equity,
5.0%
Developed Co untry
Equity, 5.0%

Local Gov Bond
35.0%

Property Fund, 10.0%
Local Corp
Bond, 18.0%

Money Market

O/U

Local Equity

N

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

OW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

N

Global Commodity

SUW

Global REIT

SUW

Money Market
Total

Weight

10.0%
35.0%
18.0%
10.0%
5.0%
5.0%
9.3%
4.5%
0.0%
3.3%
100%

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

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

Conservative

10.00%
35.00%
15.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
5.00%
0.00%
5.00%
100.00%

Moderate

20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
7.50%
7.50%
10.00%
7.00%
5.00%
3.00%
100.00%

Aggressive

30.00%
10.00%
10.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
100.00%

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.85% -3.24%
-1.79%
-1.09%
13.39%
-6.42
-3.74
-1.13
-0.48
1.15
0.18%
0.80%
2.49%
3.30%
18.04%
-2.86% -3.80%
-3.99%
-3.99%
-5.09%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-2.85% -3.13%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศทีHสาํ คัญ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : เครืH องชี ส ภาวะทางเศรษฐกิ จ ทีH สํ า คั ญ เดื อ น
กรกฎาคม 2558 ปรั บตัวดีขนึ  ต่ อเนืHอง แต่ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํHา
ทําให้ เกิดความคิดเห็นทีHแตกต่ างในการปรั บขึน ดอกเบีย ครั งแรกของ
เจ้ าหน้ าทีH FED
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2/58 ทบทวนครั ง5 ที. 2 ปรั บ เพิ. ม ขึน5 เป็ น
เศรษฐกิจขยายตัว 3.7% (qoq, saar) จากการรายงานครัง5 ที. 1 ที.ขยายตัว
2.3% (qoq,saar) เป็ นการปรั บตัวเลขที.เพิ.มขึน5 ในทุกองค์ประกอบใน
GDP ทังการลงทุ
5
นโดยรวม สินค้ าคงคลัง การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนและ
รัฐบาล รวมถึงการส่งออกสุทธิ
 ตลาดแรงงานเพิ.มขึ 5นอย่างต่อเนื.องและเริ. มมีเสถี ยรภาพ โดยการจ้ างงาน
นอกภาคเกษตรเพิ.มขึ 5น 215,000 ตําแหน่ง ตํ.ากว่าจํานวนจ้ างงานเฉลี.ย 3
เดื อ นที. 235,000 ตํ า แหน่ ง และตํ. ากว่ า ค่า เฉลี.ย 12 เดื อนที. 243,000
ตําแหน่ง แต่อตั ราว่างงานทรงตัวที. 5.3% เพราะกํ าลังแรงงานที.เข้ ามาสู่
ระบบเพิ.มขึ 5นบ่งชี 5ถึงความมัน. ใจต่อภาวะตลาดแรงงาน ส่วนค่าจ้ างเฉลี.ย
ต่อชัว. โมงกลับมาเพิ.มขึน5 0.2% (mom) จากที.ไม่มีการขยายตัวในเดือน
ก่ อ น ส่ ว นตํ า แหน่ ง งานที. เ ปิ ดรั บ สมัค รโดยสถานประกอบการ (Job
Openings) เดือนมิถนุ ายนอยู่ที. 5.2 ล้ านตําแหน่ง
 อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ 5น ยอดค้ าปลีกเพิ.มขึ 5น 0.6% (mom) จากที.
ไม่มีการขยายตัวในเดือนก่อน ซึง. ผู้บริ โภคมีความเชื.อมัน. มากขึ 5น ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื 5อสินค้ าคงทนประเภทรถยนต์ และสินค้ าอื.นๆ
 ตลาดที. อ ยู่ อ าศัย โดยภาพรวมฟื 5นตัว ต่ อ เนื. อ ง สะท้ อ นจากดัช นี ค วาม
เชื.อมัน. ผู้สร้ างบ้ านแห่งชาติ (NAHB) ในเดือนสิงหาคม อยู่ที.ระดับ 61 จุด
บ่งชี 5ถึงความเชื.อมัน. ที.เพิ.มขึ 5นต่อตลาดที.อยู่อาศัย สอดคล้ องกับยอดขาย
บ้ านมือสอง สิ 5นสุดเดือน กรกฎาคมสูงกว่าเดือนก่อนหน้ า 1 แสนหลัง (อยู่
ที. ร ะดับ 5.59 ล้ า นหลัง ) และตัว เลขการสร้ างบ้ านใหม่ ตัง5 แต่ ต้ น ปี
(มกราคม-มิถนุ ายน) ที.เพิ.มขึ 5นเฉลี.ย 5.07 แสนหลังต่อเดือน
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ.าเนื.องจากราคานํ า5 มันดิบที.ลดลงและค่าเงิน
ดอลลาร์ ที.แข็งค่า อัตราเงินเฟ้อเพิ.มขึ 5น 0.1% (yoy) จาก 0.4% (yoy) ใน
เดื อ นก่ อ นหน้ า ส่ว นอัตราเงิ นเฟ้ อพื น5 ฐานไม่ ร วมอาหารและพลัง งาน
เพิ.มขึ 5น 1.8% (yoy)
 รายงานการประชมุธนาคารกลางสหรั ฐฯ แสดงให้ เห็นว่าเจ้ าหน้ าที.เฟด
แสดงความวิ ต กกั ง วลเกี. ย วกั บ แนวโน้ มเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที. แ ม้ ว่ า
ตลาดแรงงานจะมีสญ
ั ญาณฟื น5 ตัวดีขึ 5น แต่อตั ราเงินเฟ้อยังคงแนวโน้ มใน
ระดับ ตํ. าจากค่า เงิ นดอลลาร์ ที.แ ข็ง ค่า ขึน5 และราคานํ า5 มันที. ปรั บ ลดลง
รายงานการประชุมครัง5 ล่าสุด ส่งผลให้ ตลาดมองว่า Fed มี โอกาสที.จะ
ปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงจาก 48% เหลือ
เพียง 34%
เศรษฐกิจยูโรโซน : เศรษฐกิจโดยภาพรวมปรั บตัวดีขนึ  ในลักษณะช้ า ๆ
สอดคล้ องกับความเชืHอมัHนทีHดีขนึ  ในขณะทีHเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํHา
 เศรษฐกิจไตรมาส 2/58 ขยายตัว 1.2% (yoy) จากที.ขยายตัว 1.0% (yoy)
ในไตรมาสแรก จากแรงขับเคลื.อนอุปสงค์ในประเทศ เนื.องจากการเติบโต
ของสินเชื.อที.เพิ.มขึ 5น การเข้ มงวดด้ านการคลังที.น้อยลง และตลาดแรงงาน
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ที.ค่อย ๆ ดีขึน5 ทังนี
5 5 เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี อิตาลี และสเปน มี
อัตราการขยายตัวที.ดี
 ผลสํ า รวจดัช นี ค วามเชื. อ มั.น ปรั บ ตัว ดี ขึ น5 ดัช นี ค วามเชื. อ มั.น ผู้ บ ริ โ ภค
เบื 5องต้ นเดือนสิงหาคม ลดลงน้ อยลงจาก -7.1 จุด ในเดือนก่อนมาที. -6.8
จุด จากปั จจัยบวกราคานํ 5ามันที.ลดลง
 อัตราเงินเฟ้อทรงตัว โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคม ขยายตัว 0.2%
(yoy) ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้ า
 ปั ญหากรี ซค่อยๆ คลี.คลายหลังจากบรรลุข้อตกลงเงินช่วยเหลืองวดที. 3
แต่มี ความเสี. ย งทางการเมื อ งขึน5 กล่า วคื อ รั ฐ สภากรี ซ ลงมติใ ห้ ความ
เห็นชอบแผนปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ภายใต้ ข้ อ ตกลงให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงินที.รัฐบาลกรี ซทําไว้ กบั เจ้ าหนี 5 โดยข้ อตกลงเงินช่วยเหลือมูลค่า 8.6
หมื. น ล้ า นยู โ ร ระยะเวลา 5 ปี ทัง5 นี 5 รั ฐ บาลได้ อ นุมัติใ ห้ มี ก ารแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจแห่งแรก ซึง. หน่วยงานกํ ากับดูแลการขายสินทรัพย์ของกรี ซได้
ลงนามในสัมปทานกับบริ ษัท ฟราพอร์ ท ของเยอรมนี และบริ ษัท โคเพลู
ซอส ของกรี ซ เป็ นเวลา 40 ปี เพื. อให้ บริ ษัทเหล่านี 5เข้ ามาบริ หารจัดการ
สนามบินระดับภูมิภาคทัง5 14 แห่ง ในวงเงิน 1.2 พันล้ านยูโร แต่ความ
เสี.ยงด้ านการเมืองเกิดขึ 5น จากการที. นายก Tsipras ประกาศลาออกจาก
ตําแหน่งหลังจากได้ รับอนุมตั ิวงเงินช่วยเหลือ (Bailout) รอบที.สาม โดย
กรี ซจะจัดเลือกตังใหม่
5 ในปลายเดือนกันยายน (คาดว่าจะเป็ นวันที. 20
กันยายน)
เศรษฐกิจญีHปุ่น : เศรษฐกิจหดตัวลงในไตรมาส 2/2558 จากการบริ โภค
และการส่ ง ออกทีH ลดลง แต่ ธนาคารกลางญีH ปุ่ นมีมุมมองเชิ งบวกต่ อ
เศรษฐกิจในระยะต่ อไป
 เศรษฐกิจไตรมาส 2/58 หดตัว -1.6% (qoq,saar) จากที.ขยายตัว 4.5%
(qoq,saar) ในไตรมาสแรกของปี เนื. องจากการส่งออกสินค้ าและการ
บริ โภคภาคครัวเรื อนลดลง ในขณะที.การลงทุนด้ านสินค้ าทุนอยู่ในระดับ
ตํ.า และสต็อกสินค้ าคงคลังเพิ.มขึ 5น ทําให้ มีการคาดการณ์ ว่ารัฐบาลจะมี
มาตรการด้ านเศรษฐกิจออกมาส่งเสริ มการบริ โภคในประเทศ
 การส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัวในอัตราที.ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที.
9.5% (yoy) มาที. 7.6% (yoy) ด้ านการนํ าเข้ าหดตัว -3.2% (yoy)
เพิ.มขึ 5นจากเดือนก่ อนที. -2.9% (yoy) ส่งผลให้ ยอดขาดดุลการค้ าเพิ.ม
ขึ 5นอยู่ที. -2.68 แสนล้ านเยน ซึง. การส่งออกจะยังคงเติบโตได้ ต่อเนื.องแต่
อยู่ใ นระดับ ที. ช้า เนื. อ งจากอุป สงค์ จ ากจี นซึ.ง เป็ นผู้นํา เข้ า หลัก ชะลอตัว
ดังนันในส่
5 วนที.เหลือของปี นี 5ภาคการค้ าระหว่างประเทศน่าจะไม่มีบทบาท
ในการขับเคลื.อนเศรษฐกิจมากนัก
 ดัชนีความเชื.อมัน. ของผู้บริ โภคลดลงตํ.าสุดในรอบ 6 เดือน จากผลกระทบ
ราคาอาหารที.เพิ.มขึ 5น ในขณะที.ค่าจ้ างแรงงานเพิ.มขึ 5นไม่มากนัก ซึง. ดัชนี
ความเชื. อ มั.นลดลงมาที.ระดับ 40.3 จุด ในเดือนกรกฎาคม 2558 จาก
41.7 จุดในเดือนก่อน
 ธนาคารกลางญี. ปนุ่ (BoJ) ประเมินว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ มจะฟื น5 ตัวดีขึ 5น
ต่อเนื.องในช่วงที.เหลือของปี นีโดยมี 2 ปั จจัยสนับสนุนหลักได้ แก่
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1. การบริ โภคน่าจะฟื น5 ตัวได้ ดีขึน5 ในระยะอันใกล้ จากการที.ญี.ปุ่นกํ าลัง
เผชิญกับภาวะแรงงานขาดแคลน ส่งผลให้ บริ ษัทต่างๆจําเป็ นต้ องปรับขึ 5น
ค่าจ้ างเพื.อดึงดูดแรงงานในตลาด
2. ภาคการลงทุนยังคงเพิ.มขึน5 และมี แนวโน้ มจะขยายการลงทุนอย่าง
ต่อเนื.อง ภายหลังจากรัฐบาลของนายชินโสะ อาเบะ ได้ เริ. มทําการปฏิรูป
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจอย่างจริ งจังตังแต่
5 ช่วงต้ นปี ที.ผ่านมา โดยมุ่งเน้ น
การเพิ.มรายได้ ให้ แก่ บริ ษัทญี. ปุ่นและพยายามลดต้ นทุนการผลิตรวมถึง
ต้ นทุนการดําเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจจีน : เครืH องชี ภ าวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมอยู่ในทิศทางทีH
ชะลอตัวลง ด้ านธนาคารกลางจีนดําเนินนโยบายการเงินทีHผ่อนคลาย
ต่ อเนืHองผ่ านช่ องทางอัตราแลกเปลีHยนและอัตราดอกเบีย
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 6.0% (yoy) ชะลอตัวจาก 6.8% (yoy)
ในเดื อ นก่ อ นหน้ า เป็ นผลจากการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมและภาค
สาธาณูปโภคที.ลดลง สอดคล้ องกับ PMI Manufacturing ที.ลดลงมาที.
ระดับ 50 จุด ในเดือนกรกฎาคม ส่วนยอดค้ าปลีกขยายตัว 10.5% (yoy)
ชะลอตัวจาก 10.6% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า ซึง. การบริ โภคที.ชะลอตัวลง
เป็ นผลจากการใช้ จ่ายด้ านรถยนต์และพลังงาน แต่การใช้ จ่ายอื.น ๆ ที.เป็ น
สินค้ าไม่คงทนยังคงขยายตัวได้ ดี ซึง. อาจบ่งชี ไ5 ด้ ส่วนหนึ.งว่าตลาดหุ้นที.
ปรับตัวลงตังแต่
5 กลางเดือนมิถนุ ายน นัน5 มีผลกระทบจํากัดต่อการบริ โภค
ภาคครัวเรื อน
 นอกจากนี 5การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 7 เดือนแรกขยายตัว 11.2%
(yoy) ชะลอตัวลงจาก 6 เดือนแรกที.ขยายตัว 11.4% (yoy) ซึง. การลงทุน
ชะลอตั ว ลงเ ป็ นการลงทุ น ในโครงสร้ างพื น5 ฐาน การลงทุ น ใ น
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ. ง การลงทุ น มี ทิ ศ ทาง
ขยายตัวขึ 5นหลังจากที.รัฐบาลได้ ประกาศมาตรการที.จะสนับสนุนเงินทุน
ให้ แก่การลงทุนในโครงสร้ างพื 5นฐาน
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัว -8.3% (yoy) จากที.ขยายตัว 2.8% (yoy)
ในเดื อนก่ อนหน้ า ส่วนมูลค่าการนํ า เข้ า สินค้ ายัง หดตัวที. -8.1% (yoy)
ลดลงมากขึน5 จาก 6.1% (yoy) ในเดือนก่ อน ซึ.งสะท้ อ นว่า อุปสงค์ใ น
ประเทศและต่างประเทศยังไม่ดีนกั
 ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่ากลาง (CNY fixing) ของอัตราแลกเปลี.ยน
เงิ นหยวนลง 1.9% เมื. อ วันที. 11 สิงหาคม นอกจากนัน5 ทางการจี นยัง
ประกาศให้ การกํ าหนดค่ากลางของอัตราแลกเปลี.ยนในวันถัดไปอิงกับ
ราคาปิ ดของวั น ก่ อ นหน้ า ซึ. ง จะทํ า ให้ ค วามเคลื. อ นไหวของอั ต รา
แลกเปลี. ย นเป็ นไปตามกลไกตลาดมากขึ น5 ในการกํ า หนดอั ต รา
แลกเปลี. ย นค่าเงิ นหยวน ธนาคารกลางจี นจะประกาศค่า กลาง (CNY
Fixing) ของอัตราแลกเปลี.ยนเป็ นรายวัน และอนุญาติให้ ค่าเงินหยวน
เคลื.อนไหวตามกลไกตลาดได้ ไม่เกิน +/-2% จากค่ากลางภายในหนึ.งวัน
การเปลี.ยนวิธีการกํ าหนดค่าเงินใหม่ ประกอบกับการขยาย Band ของ
ค่าเงิน ทําให้ เงินหยวนสามารถเคลื.อนไหวตามกลไกตลาดได้ มากขึ 5น ซึง.
ถื อเป็ นส่วนหนึ.งของการปฏิรูปทางการเงินของจีน ที.มุ่งหวังจะให้ ค่าเงิน
หยวนเป็ นสกุ ลเงิ นสากลที. ใ ช้ ใ นการซื อ5 ขายแลกเปลี. ย นในตลาดโลก
ได้ มากขึ 5น โดยเป้าหมายระยะสันจี
5 นต้ องการให้ สกุลเงินหยวนถูกรวมเข้ า
ในตะกร้ าเงินทุนสํารองระหว่างประเทศของ IMF (Special Drawing
Rights: SDR) ซึง. จะมีการพิจารณากันภายในปี นี 5
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 การปรั บเปลี.ยนนโยบายค่าเงินหยวนส่งผลดีต่อประเทศจี น คือ ช่วยใน
การกระตุ้นการส่งออกที.กําลังหดตัว และเป็ นการปูทางเพื.อนําเงินหยวน
เป็ นสกุลหลักของโลก (Internationalization) โดยการเข้ าเป็ นหนึ.งในสิทธิ
พิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDRs) ซึง. เป็ นตะกร้ าของ
เงินตราต่างประเทศที.สร้ างขึ 5นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
เพื.อให้ ประเทศต่าง ๆ เป็ นเงินสํารองระหว่างประเทศ ซึง. IMF มีเงื.อนไขว่า
การที.หยวนจะเข้ าร่ วมเป็ น SDRs ได้ นนั 5 จีนจะต้ องปล่อยให้ ค่าเงินหยวน
เคลื.อนไหวอย่างเสรี
 ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื. อ
กระตุ้นเศรษฐกิจที.มีแนวโน้ มชะลอลงดังนี 5
1. ลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายลง 25 bps ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี 5ยกู้ยืมระยะ
1 ปี ลดลงเหลือ 4.6% และอัตราดอกเบี 5ยเงินฝากระยะ 1 ปี ลดลงเหลือ
1.75% นับว่าเป็ นการลดดอกเบี ย5 ครั ง5 ที. 5 นับตังแต่
5 เดือน พฤศจิกายน
2557
2. ยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี 5ยเงินฝากระยะยาวเกิน 1 ปี ขึ 5นไป จากเดิมที.
กําหนดไว้ ไม่เกิน 1.5 เท่าของดอกเบี 5ยเงินฝากนโยบาย
3. ลดอัตราการกันสํารองของสถาบันการเงินโดยทัว. ไป (RRR) ลง 50 bps
เหลือ 18% และลด RRR เพิ.มเติมสําหรับสถาบันการเงินในพื 5นที.ชนบท
และบริ ษั ท ปล่ อ ยสิ น เชื. อ รถยนต์ เพิ. ม ให้ อี ก 50 bps และ 300bps
ตามลําดับ
การลด RRR 50 bps จะช่วยเพิ.มสภาพคล่องในระบบประมาณ 5.97
แสนล้ านหยวน (คํานวณจากยอดเงินฝากทังหมด
5
ณ เดือนกรกฎาคม ที.
119.4 ล้ านล้ านหยวน) และช่วยชดเชยเงินทุนที.ไหลออกในสภาวะที.ตลาด
คาดการณ์ว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลง
เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ ไตรมาส 2/58 ชะลอตั ว ลง ในขณะทีH
หน่ วยงานต่ าง ๆ ปรั บลดคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี
2558 ทิศทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม โดยภาพรวมยังคงอ่ อนแอ
แต่ มปี ระเด็นบวกจากนโยบายเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/58 ขยายตัว 2.8% (yoy) ชะลอตัวจาก 3.0%
(yoy) ในช่ วงไตรมาส 1/58 โดยการใช้ จ่า ยของรั ฐ บาลและภาคการ
ท่องเที.ยวเป็ นปั จจัยขับเคลื.อนเศรษฐกิจ
 สํา นัก งานพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติป รั บ ลดคาดการณ์
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 เป็ นเติบโตในช่วง 2.7%-3.2%
(yoy) จากคาดการณ์ เดิม 3.0%-4.0% (yoy) จากผลของการส่งออก
สินค้ าที.ลดลงและการบริ โภคภาคครัวเรื อนที.ชะลอตัวลง
 เงินเฟ้อทัว. ไปเดือนกรกฎาคมยังคงหดตัว -1.05% (yoy) ตามราคาสินค้ า
กลุม่ พลังงานที.ปรับลงต่อ แม้ กลุม่ ราคาอาหารสดจะกลับมาขยายตัวเป็ น
ครัง5 แรกในรอบ 5 เดือน ส่วนเงินเฟ้อพื 5นฐานยังแข็งแกร่ ง ขยายตัวต่อเนื.อง
ในระดับ +0.94% (yoy) ในช่วงเดือนกรกฎาคม
 การบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนเดือนกรกฎาคม ยังคง
อ่อนแอ โดยการบริ โภคภาคเอกชนหดตัว -2.1% (yoy) แต่การลงทุน
ภาคเอกชนเติบโตในระดับตํ.าที. 0.5% (yoy) ซึง. สอดคล้ องกับความเชื.อมัน.
ของผู้บริ โภคและภาคธุรกิจที.อยู๋ในระดับตํ.า
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 สํานักงานกรมบัญชีกลางรายงานว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 10
เดื อ นแรกของปี งบประมาณ 2558 คิ ด เป็ น 80.1%
80
ของงบโดยรวม
แบ่งเป็ น การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําคิดเป็ น 85.7%
85 ของงบประจํารวม
และการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที. 53.5% ของงบลงทุนรวม อย่างไรก็ตาม
หากนับรวมสัญญาที.รอการเบิกจ่ายอาจจะส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบลงทุน
เพิ.มขึ 5นเป็ น 69.6% ของงบลงทุน ทังนี
5 5 กรมบัญชีกลางคาดว่าการเบิกจ่าย
งบประจํา และงบลงทุนจะสามารถทําได้ ถึง 98%
% และ 70% ภายในสิ 5น
ปี งบประมาณ 2558 (รัรั ฐบาลตังเป
5 ้ าการเบิกจ่ายงบประจํ าที. 98% งบ
ลงทุนที. 87% และงบประมาณโดยรวมที. 96%)
%) ซึ.งถ้ ารั ฐบาลสามารถ
เบิ ก จ่ ายได้ ตามเป้ าหมายจะช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ ในช่ว งไตรมาส 2 ปี 58
สามารถขยายตัวได้ และเป็ นแรงขับเคลื.อนเศรษฐกิจในช่วงที.เหลือ
 การส่งออกสินค้ าเดือนกรกฎาคม หดตัว -3.1% (yoy) ดีขึน5 จากเดือน
ก่ อ นที. ล ดลง -8.9% (yoy) เป็ นผลจากการส่ ง ออกรถยนต์ แ ละ
ส่ว นประกอบที.ก ลับ มาขยายตัว ด้ า นการนํ า เข้ า สินค้ าหดตัว -10.6%
(yoy) จากที.ขยายตัว 0.3% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า ซึง. บ่งชี 5ถึงภาวะอุป
สงค์ในประเทศและต่างประเทศที.อ่อนแอ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม หดตัว -5.3% (yoy) ดี
ขึ 5นจากเดือนก่อนที.หดตัว -7.7% (yoy) โดยกลุ่มการผลิตที.มีการฟื น5 ตัว
ได้ แก่ การผลิตอาหารและเครื. องดื.ม ปิ โตรเลียม ยานยนต์ และเคมีภณ
ั ฑ์
 รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ เปิ ดเผยนโยบายเศรษฐกิจที.
ต้ อ งเร่ ง ดํ า เนิ น การในระยะสัน5 3 มาตรการ ที. ผ่ า นการอนุมัติ ข อง
คณะรัฐมนตรี วันที. 1 กันยายน ได้ แก่
1. การกระตุ้นเศรษฐกิจท้ องถิ.นโดยเพิ.มเงินกองทุนหมู่บ้าน มูลค่า 5.9
หมื.นล้ านบาท
2. การกระตุ้นเศรษฐกิจท้ องถิ.นผ่านการใช้ จ่ายส่วนตําบล 7,000 แห่ง
ทัว. ประเทศ มูลค่า 3.5 หมื.นล้ านบาท
3. เร่ งรั ดโครงการลงทุนขนาดเล็กมูลค่าตํ.ากว่า 1 ล้ านบาท คิดเป็ น
โครงการรวมมูลค่า 1.6 หมื.นล้ านบาท

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกันยายน
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศ
ของประเทศเศรษฐกิ จหลัก โดยส่วนใหญ่ ใ ห้
ความสนใจการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ถึงความเป็ นไปได้ ในการ
ปรับขึ 5นดอกเบี 5ยครัง5 แรก

ที.มา : Bloomberg

 ติดตามการเลือกตังทั
5 ว. ไปของประเทศกรี ซที.จะมีขื 5นในวันที. 20 กันยายน
2558
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันที. 6
 การโหวตผ่านร่ างรั ฐธรรมนูญของสภาปฏิ
กันยายน 2558 ถ้ าโหวตผ่าน ประชาชนจะโหวตลงประชามติ
ประชาชนจะ
ในวันที. 10
มกราคม 2559 ซึ.งมีความเป็ นไปได้ ที.จะผ่าน แม้ ว่าจะนักการเมืองและ
นักวิชาการบางกลุ่มจะไม่เห็นด้ วยในประเด็นการตังคณะกรรมการแก้
5
วิกฤต

 สําหรับนโยบายระยะยาวมี 5 แนวทางหลัก ได้ แก่
1. สร้ างความเข้ มแข็งเศรษฐกิจท้ องถิ.น ผ่านการส่งเสริ ม OTOP
2. สร้ างคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรม 6-7 แห่ง เพื.อเพิ.มความสามารถในการ
แข่งขัน
3. สร้ างนักธุรกิจรุ่ นใหม่
4. เร่ งแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
5. ปรับปรุ งประสิทธิภาพของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

1 กันยายน 2558
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนสิงหาคม เป็ นเดือนทีHตลาดหุ้นไทยปรั บตัวลงต่ อเนืHอง โดยปรั บตัว
ปิ ดทีH 1,382.41 หรื อลดลงประมาณ 4.01% (57.71 จุด) โดยมีปัจจัย
ภายในและภายนอก ทีHสําคัญดังต่ อไปนี 
 การปรับฐานของตลาดหุ้นจีนยังคงเกิดขึ 5นและทวีความรุ นแรงมากขึ 5น จน
ทางการจี นต้ องมีการอัดฉี ดสภาพคล่อง ทังการลดดอกเบี
5
ย5 และการลด
ระดับกันสํารองของธนาคารพาณิชย์
 ตัวเลขภาคการผลิตเบื 5องต้ นของจีนที.ออกมาในระดับตํ.าสุดนับตังแต่
5 เดือน
มีนาคมปี 2552 และตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐฯที.ตํ.าสุดในรอบเกื อบ
2 ปี ทําให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทวั. โลกปรับตัวลงต่อเนื.อง
 ปั จจัยกดดันภายในเกิดขึน5 หลังจากมี เหตุระเบิดรุ นแรงในกรุ งเทพฯถึง 2
ครัง5 ภายในระยะเวลาไล่เลี.ยกัน
 อย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือน Sentiment ทัว. โลกเริ. มปรับตัวดีขึ 5นหลังนัก
ลงทุน เริ. ม เลื. อ นคาดการณ์ ช่ ว งเวลาที. Fed จะขึ น5 ดอกเบี ย5 ออกไป
เนื.องจากแนวโน้ มเงินเฟ้อที.ชะลอลงตามราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 นอกจากนัน5 ความคาดหวัง ทางด้ า นเศรษฐกิ จในประเทศเริ. ม ดีขึน5 หลัง
รั ฐ บาลเตรี ย มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ รอบแรกหลัง จากมี ก าร
ปรับเปลี.ยน ครม.
 กรี ซสามารถได้ รับเงินช่วยเหลือรอบที. 3 จากเจ้ าหนี 5 เป็ นมูลค่า 86,000
ล้ านยูโรเป็ นผลสําเร็ จ และได้ นําไปชําระหนี 5แก่ ECB ในวันที. 20 สิงหาคม
มูลค่า 3.2 พันล้ านยูโรเป็ นผลสําเร็ จ
 กลุม่ พาณิชย์เป็ นกลุ่มที.ปรับตัวดีที.สดุ ในเดือนนี 5หลังเป็ นกลุ่มที.คาดว่าจะ
ได้ ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่
 ส่วนกลุม่ ที.มีการปรับตัวลงมากที.สดุ ได้ แก่ กลุ่มพลังงานตามการปรับตัว
ลงของราคานํ 5ามัน
Sector Performance MTD
COMM
HELTH
ETRON
CONS
BANK
MEDIA
PROP
SET
SET100
SET50
FOOD
ICT
TRANS
PETRO
CONMAT
AGRI
ENERG

4.92%
1.31%
0.78%
0.28%
-1.91%
-3.36%
-4.00%
-4.01%
-4.62%
-4.71%
-4.96%
-5.37%
-6.18%
-6.61%
-7.08%
-7.66%
-9.39%
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As of 31 Aug 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนสิงหาคม
 ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรับตัวลดลง 7.7% ในขณะที.
SET50 Index ปรับตัวลง 9.5%
 Sector ที.มี performance ที.ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 8 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดการแพทย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดวัสดุ
ก่อสร้ าง หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดพาณิชย์ และหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์
1 กันยายน 2558

 สําหรั บ Sector ที.มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 8
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดธนาคาร หมวดสื.อและ
สิง. พิมพ์ หมวดอาหารและเครื. องดื.ม หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวด
พลังงาน และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื.อสาร
Sector Performance YTD
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-4.98%
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนกันยายน
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายนปรับตัว Sideways คาดดัชนี แกว่งตัวใน
กรอบ 1,300-1,400 จุด โดยปั จ จัยสนับสนุนที. สํา คัญ ได้ แ ก่ การเลื. อ น
คาดการณ์ การปรั บขึน5 อัตราดอกเบี ย5 ของ Fed รวมไปถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของครม.ชุดใหม่ ทังนี
5 5ประเด็นที.น่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนใน
เดือนกันยายน มีดงั นี 5
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที. 16-17 กันยายน
คาด Fed จะยังไม่มีการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยในรอบนี 5 หลังแนวโน้ มเงิน
เฟ้อชะลอตัวตามการปรับฐานของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที. 3 กันยายนและการ
ประชุมธนาคารกลางญี.ปนุ่ (BoJ) ในวันที. 14-15 กันยายน คาดไม่
มีการเปลี.ยนแปลงทางนโยบาย
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ในวันที.
16 กันยายน คาด กนง.จะมีมติคงดอกเบี 5ยไว้ ที. 1.5% เนื.องจาก
ค่าเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่ามากแล้ ว
 การเลื.อนคาดการณ์การขึ 5นดอกเบี 5ยของ Fed ออกไป จากตัวเลขเงินเฟ้อ
ระดับตํ.าและเศรษฐกิจประเทศจีนเข้ าสูภ่ าวะชะลอตัว รวมไปถึงความผัน
ผวนที.เกิดขึ 5นในตลาดการเงินทัว. โลก
 การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ซึง. ในช่วงแรกจะเน้ นไปที.การ
กระตุ้นการบริ โภคของเกษตรกร และผู้มีรายได้ น้อย รวมทังมาตรการการ
5
ช่วยเหลือ SME
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้ านการเงินของจีน อาทิ การลดดอกเบี 5ย
และการลดระดับสํารองของธนาคารพาณิชย์
 การโหวตผ่านรั ฐธรรมนูญของ สปช. น่าจะช่วยบรรยากาศการลงทุนใน
ทางบวก
แนะนําลงทุนให้ คงนํา หนักการลงทุน (Neutral) สําหรั บตราสารทุน
ในประเทศ
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
ปั จจัยภายในประเทศ
 ด้ ว ยปั ญ หาอัตราดอกเบี ย5 เงินฝากลดลงจากการชะลอเป้ าสินเชื. อ ของ
ธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5ภาครัฐทรงตัวในระดับ
ตํ.า นักลงทุนมีแนวโน้ มแสวงหาอัตราผลตอบแทนที.สงู ขึ 5นผ่านตลาดหุ้นกู้
เป็ นผลให้ credit spread มีแนวโน้ มแคบลงต่อเนื.อง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
ปั จและกองทุ
จัยบวก นรวมโครงสร้ างพืน ฐาน

 สภาวะตลาดตราสารหนี เ5 ดือนสิงหาคม เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเคลื.อนไหวในลักษณะที.มีความผันผวนค่อนข้ างสูง กล่าวคือ
 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เส้ นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5ปรับตัว
ลดลงอย่างรุ นแรงภายหลังจากจากเหตุการณ์ ระเบิดที.ราชประสงค์
จะกระทบภาคการท่ อ งเที. ย วซึ.ง นับ ว่ า เป็ นปั จ จัย หลัก ขับ เคลื. อ น
เศรษฐกิจไทย ณ ช่วงเวลาปั จจุบนั
 อย่างไรก็ตามหลังจาก ทางการจีนประกาศลดค่าเงินหยวนเพื.อชะลอ
ปั ญหาการเกิด Capital Fight และปรับเงินหยวนให้ เข้ าเกณฑ์ของ
IMF ตลาดกับกังวลว่าอาจเป็ นการส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างหนัก
ของเศรษฐกิ จ จี น ผลที.เกิ ดคื อ นักลงทุนต่า งเทขายสินทรั พย์ เ สี.ย ง
โดยเฉพาะ สินทรั พย์ ที.อยู่ในสกุลเงินตลาดเกิ ดใหม่รวมถึงประเทศ
ไทย แล้ วนํ าเงินไปพักในสินทรั พย์ ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรั ฐบาล
สหรั ฐ ฯ เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วนี ส5 ่ง ผลให้ เ ส้ น อัตราผลตอบแทนไทย
ปรับตัวสูงขึ 5นสูร่ ะดับเดิมก่อนมีเหตุการณ์ระเบิดที.ราชประสงค์
 จากแรงขายอย่างต่อเนื. องของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทยทําธุ รกรรมรั บซื อ5 พันธบัตรในตลาดรอง ส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5ไทยปรับตัวย่อลง
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Neutral)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที.รายงานออกมาล้ วนแต่สนับสนุนโอกาสการปรับ
อัตราดอกเบี ย5 นโยบายสหรัฐฯในช่วงครึ. งหลังของปี และด้ วยระยะเวลา
การปรั บขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบายสหรั ฐฯที.ใกล้ เข้ ามาอาจเพิ.มความผันผวน
ให้ แก่ตลาดเงินทัว. โลก (-)
 ความผันผวนของราคานํ 5ามัน (+)
 ความผันวนของตลาดเงินตลาดทุนอันจะเกิดจากสถานการณ์ ในประเทศ
จีน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 การประกาศนโยบายเศรษฐกิ จของทีมเศรษฐกิ จชุดใหม่ รวมถึงค่าเงิน
บาทยังมีทศิ ทางที.อ่อนค่า อาจทําให้ ลดทอนการคาดการณ์ ของนักลงทุน
ในตลาดถึงโอกาสการปรับลดดอกเบี 5ยนโยบายลง (-)
 ตลาดตราสารหนี 5ไทยอาจถูกกดดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ตามการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และ การปรับสถานะกองทุนเพื.อ
รองรับการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (-)
 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที.ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น5 ตัวที.แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องที.เหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ (+)
1 กันยายน 2558

 อัตราดอกเบี 5ยที.ทรงตัวอยู่ในระดับตํ.า โดยอัตราดอกเบี 5ยนโยบายปั จจุบนั
ที.ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที.ร้อย
ละ 2.21 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที.อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง และ ECB อัดฉี ดเม็ดเงินเข้ าสู่ระบบ
ด้ วยการเข้ าซื 5อพันธบัตร และตราสารหนี 5 ด้ วยวงเงินประมาณ 6 หมื.นล้ าน
ยูโรต่อเดือน ตังแต่
5 เดือนมีนาคม 2558 จนสิ 5นสุดในเดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อ 7 เดือนแรกทีต. ดิ ลบ จากราคานํ 5ามันที.ปรับตัวลดลงต่อเนื.อง
และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายของ ธปท. หากการฟื น5 ตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศตํ.ากว่าคาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุน
ในสินทรัพย์ที.อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจมากขึ 5น
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
5
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื 5นฐานที.เพิ.ม
สูงขึ 5นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที.เพิ.มสูงขึ 5น
 ค่าเงินบาทที.มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนฯที.อ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนสิงหาคมปรับตัว
ลดลงรุ นแรงจากช่วงท้ ายเดือนกรกฎาคม ร้ อยละ 6.8 ปั จจัยที.สําคัญใน
เดือนสิงหาคม ได้ แก่ ตัวเลข PMI ของจีนที. 47.1 ส่งสัญญาณชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจต่อเนื.อง ทําให้ ตลาดตราสารทุนต่างประเทศทัว. โลกมีความ
กังวลผลกระทบที.สง่ ผลต่อเศรษฐกิจโลกด้ วย หลังจากที.ตลาดตราสารทุน
ต่างประเทศปรับตัวลดลงรุ นแรง ทางการจีนได้ เพิ.ม Liquidity ในตลาด
ด้ วยการลด deposit rate ลง 25 bps เหลือ 1.75% และลด RRR ลง 50
bps เหลือ 18.0% รวมถึงให้ เงินเสริ มสภาพคล่องระยะสัน5 140 หยวนกับ
ธนาคารพาณิชย์ ช่วยให้ ตลาดทัว. โลกลดความผันผวนลงได้ ในระยะสัน5
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 9.9 Underperform ตลาด
หุ้นพัฒนาแล้ วที.ปรับตัวลดลงร้ อยละ 6.5 โดยมีสาเหตุมาจากความกังวล
เรื. องเศรษฐกิ จ โลก ส่งผลให้ ร าคานํ า5 มัน สินค้ าโภคภัณฑ์ ปรั บ ตัวลดลง
รุ นแรง
 สภาพคล่องที.อยู่ในระดับที.สงู จากอัตราดอกเบี 5ยระดับตํ.าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี. ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที. สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี. ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที.ฟืน5 ตัว
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 ราคาสิ นทรั พ ย์ เ สี. ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที. จ ะผัน ผวนในช่ ว งท้ า ยปี 2558
เนื.องจากเศรษฐกิจที.เริ. มฟื น5 ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที.
จะปรับอัตราดอกเบี 5ยระยะสันมากขึ
5
5นสร้ างความกดดันให้ ตลาด อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิ จทัว. โลกที.ยังไม่ แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด
ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี 5ยในระดับตํ.าและการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการ
เงินแบบพิเศษ QE

ตลาด REITs
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แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกันยายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที.จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที.อยู่ในระดับที.สงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 .ยงั อยู่ในระดับ
ตํ.าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที. เ ริ. ม ฟื 5น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที. พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี.ย 5 ปี ที.ผ่านมา (-)
 ความเสี.ยงเกี. ยวกับการขึน5 อัตราดอกเบี ย5 ระยะสันของ
5
Fed อาจทําให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง5 (-)
 ความเสี.ยงเกี.ยวฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน อาจส่งผลเชิงลบกับเศรษฐกิจจีน
และเศรษฐกิจโลก (-)
 ความเสี.ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี.ยง Greece Exit (-)
 แนะนําคงนํา หนั ก การลงทุ นเท่ ากั บตลาด (Neutral) สําหรั บ ทัง5
Developed market และ Emerging market เนื.องจากตราสารทุนทัว. โลก
ปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและทําให้
ตราสารทุนต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ 5น อย่างไรก็ตามตลาดยังมี
ปั จจัยกดดันที.สําคัญได้ แก่การขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยระยะสัน5 และเศรษฐกิ จ
จีนที.มีแนวโน้ มชะลอตัว
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 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT รอบเดือนสิงหาคม ที.อ้างอิงโดยดัชนี
Dowjones Global REIT index -0.57% ขณะที. REIT เอเชี ย ให้
ผลตอบแทนลบ -3.64% เนื.องจากแรงขายหุ้นในตลาดหุ้นจีนกดดันตลาด
สินทรัพย์เสี.ยงในเอเชียเหนือ สําหรับ REIT ยุโรป ให้ ผลตอบแทนดีสดุ ใน
กลุม่ เปรี ยบเทียบ +1.65% เนื.องจากสถานการณ์ ที.คลี.คลายต่อภาวะหนี 5
กรี ซ ที. ถึ ง กํ า หนดชํ า ระหนี น5 ัน5 สามารถหาข้ อ ยุติ โดยที. EU ให้ ค วาม
ช่วยเหลื อทางการเงินแก่ รัฐบาลกรี ซ เป็ นระยะเวลาอี ก 3 ปี วงเงิน 8.6
หมื.นล้ านยูโรแลกกับการปฎิรูปประเทศกรี ซที.เข้ มงวด รวมทัง5 การดําเนิน
เข้ าซื 5อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื. องของ ECB หลังจากที.ออก QE ใน
เดือนกุมภาพันธ์ที.ผ่านมา
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกันยายน

-6.8%

EMEA

EM Latin

ภาวะตลาด REITs เดือนสิงหาคม

-2.1%

 ปั จจัยที.ควรจับตา 1) แนวโน้ มเศรษฐกิจจีนในครึ.งปี หลัง 2558 2)ช่วงเวลา
การปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของธนาคารกลางสหรั ฐที.ประชุม FOMC ในเดือน
กันยายน และแรงขายสิน ทรั พ ย์ เ สี. ย งในตลาดหุ้น เกิ ดใหม่ แ ละตลาด
พัฒนาแล้ ว เราให้ นํา หนั กตํHากว่ าตลาดเล็ กน้ อยในเดื อนกั นยายน
(Slightly Underweight)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนสิงหาคม ปรั บตัวลดลง 8 % ขณะที.ค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่ากดดันต่อราคานํ 5ามันดิบทีป. รับตัวลดลง 14% ทําจุด
ตํ.าสุดในรอบกว่า 6 ปี เนื. องจากสต็อกนํ า5 มันดิบสหรั ฐเพิ.มขึน5 ผิดจากที.
คาดว่าจะปรั บตัวลดลง กระตุ้นความกังวลต่อปั ญหาอุปทานล้ นระบบ
ราคาทองคํ า ปรั บตัวขึน5 5% ด้ วยความเป็ นสินทรั พ ย์ ที.ป ลอดภัยจาก
สินทรัพย์เสี.ยงทัว. โลกเนื.องจากความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ในครึ.งปี หลัง 2558 หลังจากที.กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับ
ลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมาที. 3.3% ในการประชุมเดือน
กรกฎาคมจากเดิม 3.5% ในเดือนเมษายน
 ความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนชะลอ และกํ าลังซื 5อสินค้ า Commodity จาก
จี นที. หายไปเพราะเงิ นหยวนอ่ อ นค่า ทํ า ใหนัก ลงทุนอยู่ใ นภาวะ Risk
averse เต็มที. เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี.ยงเข้ าสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัย
มากขื 5น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับลงเหลือ
เพียง 1.972% ตํ.ากว่าในช่วงวิกฤต Subprime
 ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในเดื อ นสิ ง หาคมเคลื. อ นไหวทรงตัว ถึ ง อ่ อ นค่ า
เล็กน้ อย โดยดัช นี dollar index มาที.ระดับ 95-96 และผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ปี ของสหรัฐปรับลดลงมาที. 2.06% จากการคาดการณ์
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การขึ 5นอัตราดอกเบี ย5 จากมุมมองตลาดซื 5อขายสัญญาดอกเบี ย5 เฟดล่วง
หน้ าสะท้ อนโอกาสการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในเดือนกันยายนปรับลดลง โดย
ข้ อ มู ลอัตราเงิ นเฟ้ อของสหรั ฐ ฯ ในเดื อ นกรกฎาคมยัง ทรงตัว ที. ร ะดับ
เพิ.มขึ 5นเล็กน้ อย 0.1% จากเดือนก่อนหน้ าซึง. อยู่ที. 0.3%
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกันยายน
 แนวโน้ มราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ในเดือนกันยายนยังคงผันผวนในเชิงลบ
ต่อไป ด้ วยปั จจัยพื น5 ฐานที.แท้ จริ งของสินค้ าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ที.อยู่ใน
ภาวะปริ ม าณผลผลิตส่ว นเกิ น นอกเหนื อจากเศรษฐกิ จจี นชะลอ และ
ค่าเงินผันผวน เราให้ นํา หนักตํHากว่ าตลาดเล็กน้ อยในเดือนกันยายน
(Slightly Underweight)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนสิงหาคม
 ราคานํ 5ามันดิบ WTI ทําจุดตํ.าสุดในรอบมากกว่า 6 ปี เนื.องจากสต็อก
นํ 5ามันดิบสหรัฐเพิ.มขึ 5นเนื.องจากการปิ ดซ่อมบํารุ งโรงกลัน. Whiting อย่าง
กะทัน หัน ซึ.ง เป็ นโรงกลั.น ที. มี กํ า ลัง การผลิต 0.24 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน
กระตุ้นความกังวลต่อปั ญหาอุปทานล้ นตลาดอีกครัง5
 จํ า นวนแท่ น ขุด เจาะนํ า5 มันดิ บ ยัง คงเพิ. ม ขึ น5 อย่ า งต่ อ เนื. อ ง โดยล่า สุด
Baker Hughes เปิ ดเผยจํานวนแท่นขุดเจาะนํ 5ามันดิบปรับเพิ.มขึ 5นอีก 2
แท่น สูร่ ะดับ 672 แท่น จาก 670 แท่นขุดเจาะ เป็ นสัญญาณบ่งชี 5ว่ากําลัง
ผลิตของสหรั ฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี 5 ข้ อมูลล่าสุดเปิ ดเผย
อัตราการผลิตนํ 5ามันดิบในรั ฐ North Dakota ของสหรัฐฯ ปรั บเพิ.มขึน5
8,500 บาร์ เรลต่อวัน สูร่ ะดับ 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในเดือนมิถนุ ายนเป็ น
เดือนที. 2 ติดต่อกัน
 แรงกดดันจากตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ที.ปรับตัวลดลง โดยดัชนีดาวน์โจนส์
ของสหรั ฐ ฯ ทํ า ระดั บ ตํ. า ที. สุ ด ในรอบ 6 เดื อ นจากความกั ง วลใน
สถานการณ์ ที. ยัง ไม่ แ น่ น อนในยุ โ รป จากเหตุที. นายอเล็ ก ซิ ส ซี ป ราส
นายกรัฐมนตรี กรี ซได้ ประกาศลาออกจากตําแหน่ง และสภาพเศรษฐกิจ
จีนที.ชะลอตัวลง
 ปริ ม าณสต็อ กนํ า5 มัน ดิบ คงคลัง ของสหรั ฐ ฯ ที. ป ระกาศโดยสํ า นัก งาน
สารสนเทศด้ านพลังงานสหรั ฐฯ พบว่าปรั บตัวเพิ.มขึน5 2.6 ล้ านบาร์ เรล
ขึ 5นมาอยู่ที.ระดับ 4,565 ล้ านบาร์ เรลในสัปดาห์ที. 14 สิงหาคม เนื.องจาก
1) ปริ มาณการนํ าเข้ านํ า5 มันดิบเพิ.มสูงขึ 5น 2) อัตราการกลัน. ของโรงกลัน.
นํ 5ามันในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกันยายน

รวมทังการที
5
.ได้ แรงซื 5อจากสภาวะการเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยโดยที.ตลาด
หุ้ น ทั.ว โลกโดยเฉพาะดาวน์ โ จนส์ ป รั บ ตั ว ลดลงจากความกั ง วลใน
เศรษฐกิจโลก ทําจุดตํ.าสุดในรอบ 7 เดือน ประกอบกับความกังวลในเรื. อง
ค่ า เงิ น ที. ท ยอยอ่ อ นค่ า ลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ. ง ในตลาด Emerging
Markets ทําให้ มีแรงซื 5อกลับของทองคํา และประกอบแรงซื 5อในฐานะ
Short Covering ขณะที. SPDR ถื อครองทองคําเพิ.มขึ 5น 3.57 ตัน โดย
ปั จจุบนั ถือครองทองคําที.ระดับ 675.44 ตัน
 อุปสงค์ทองคําในไตรมาส 2/2558 ปรับตัวลดลง 12% สู่ระดับตํ.าในรอบ
6 ปี ที. 914.9 ตัน เนื. องจากอุปสงค์การบริ โภคที.ลดลงในอินเดียและจี น
ส่ว นในเทอมดอลลาร์ สหรั ฐ ทองคํ าซื อ5 ขายในกรอบแคบ 70 ดอลลาร์
สหรัฐ ที.มีความแปรปรวนเพียง 13% เทียบกับค่าเฉลี.ย 5ปี ที. 18% โดยที.
ราคาเคลื.อนไหวออกข้ างในด้ านปริ มาณอุปสงค์ กลุ่มจิวเวอร์ รี.เผชิญกับ
การปรับตัวลงมากที.สดุ ในไตรมาส 2/2558 โดยปรับตัวลง 81.1 ตัน เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื.องจากการชะลอการบริ โภคในอินเดีย
และจีน
 ธนาคารกลางจีนเพิม. การสะสมทองคําอย่างมีนยั สําคัญตังแต่
5 ต้นไตรมาส
3/2558 โดยในเดื อนกรกฎาคม ธนาคารกลางจี นประกาศเพิ.มสัดส่ว น
สํารองทองคํามาที.ระดับ 1,658.1 ตัน เพิ.มขึ 5น 57% นับจากการประกาศ
ครัง5 ที.แล้ วในปี 2552 โดยสัดส่วนของสํารองในธนาคารกลางจีน มีทองคํา
เพี ยง 2% จากสัดส่วนทังหมด
5
ทําให้ WGC เชื. อว่ายังมี โอกาสเติบโต
สําหรับสัดส่วนทองคําในสํารองของธนาคารกลาง
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกันยายน
 SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําลดลงสู่ระดับบริ เวณ 675 ตันเป็ น
ระดับตํ.าและความผันผวนน่าจะมีมากขึ 5นเนื.องจากใกล้ ช่วงเวลาปรับขึ 5น
ดอกเบี ย5 นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐมากขึน5 ทุกทีจับตาคือประชุม
FOMC ในวันที. 16-17 กันยายน อย่างไรก็ตามด้ วยความเป็ นสินทรัพย์ที.
ปลอดภัยจากสินทรัพย์เสี.ยงทัว. โลกเนื.องจากความกังวลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกในครึ.งปี หลัง 2558 ทําให้ มีเม็ดเงินไหลเข้ าในช่วงนี 5 แนะนํา
ลงทุนเท่ าตลาดในเดือนกันยายน (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดื อ นสิ ง หาคม โดยภาพรวมตลาดตราสารหนี ต5 ่ า งประเทศให้
ผลตอบแทนเป็ นบวกเฉพาะในกลุ่ม พัน ธบัต รรั ฐ บาล และพันธบัต ร
รัฐบาลสหรัฐ

 แนวโน้ มราคานํ า5 มั น ดิ บ ยั ง มี ป ระเด็ น กดดัน จากการชะลอตัว ของ
เศรษฐกิ จจี น การแข็ งค่า ขึน5 ของดอลลาร์ และ อุป ทานส่ว นเกิ นที.ยัง มี
แนวโน้ มเพิ.มสูงขึ 5นภายหลังอิหร่ านบรรลุข้อตกลง เราให้ นํา หนักตํHากว่ า
ตลาดเล็กน้ อยในเดือนกันยายน (Slightly Underweight)
ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนสิงหาคม
 ราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ.มขึ 5น 5.6% เนื.องจากผลการรายงาน
ประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐ เดื อ นกรกฎาคมที. ค่อ นข้ า งโน้ ม เอี ย งไปใน
ทิศทางที.ว่า อาจจะยังไม่มีการปรั บขึน5 อัตราดอกเบี ย5 ในเดือนกันยายน
1 กันยายน 2558

 ตลาดตราสารหนี ไ5 ด้ รั บ อิ ทธิ พ ลหลักจากความกัง วลของตลาดต่อ การ
ชะลอตัวเศรษฐกิจจีน และธนาคารกลางจีน( PBOC) มีการปรับค่ากลาง
เงินหยวนในทิศทางอ่อนค่าซึง. การลดค่าเงินหยวนของจีน เป็ นสิ.งที.ตลาด
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ไม่ได้ คาดไว้ ทําให้ นกั ลงทุนเกิดความกังวลมากว่าเศรษฐกิจจีนเข้ าสูภ่ าวะ
ชะลอตัว ส่งผลให้ มีแรงเทขายในสินทรั พย์ เสี.ยงทัว. โลก และกลับเข้ าถื อ
ครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตลาดพันธบัตรรัฐบาล
 ปั จจัยความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ โดยรายงานการ
ประชุม เฟดปลายเดือ นกรกฎาคมที.ผ่า นมา ส่งสัญ ญาณชะลอการขึน5
อัตราดอกเบี 5ยนโยบายขณะที.อตั ราเงินเฟ้อในระยะกลางยังเสี.ยงที.จะตํ.า
กว่าเป้าหมายที.วางไว้ 2.0% รวมทังตั
5 วเลขเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนนี 5เริ. ม
ส่งสัญญาณชะลอตัว ด้ วยเหตุนี 5ตลาดจึงลดการคาดการณ์ ที.เฟดจะขึน5
อัตราดอกเบี 5ยนโยบายในการประชุมเดือน กันยายนนี 5ลง
 สําหรับด้ านยุโรป อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว +0.1% (mom) แต่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจยังคงนําโดยเยอรมัน จาก PMI ภาคการผลิตเยอรมันยังคง
แข็งแกร่ งเพิ.มขึ 5นมาอยู่ที. 53.2 จุด นอกจากนี 5 สภาเยอรมันรับรองแผน
ช่วยเหลือกรี ซฉบับที. 3 ทําให้ ตลาดคลายความกังวลต่อวิกฤตกรี ซในระยะ
สันถึ
5 งกลางลง
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคลื.อนไหวตํ.าลงจาก 2.18% ณ
วันที. 31 กรกฎาคม มาอยู่ที.ตํ.าสุด 2.01% ณ วันที. 24 สิงหาคม และ
กลับมาอยู่ที. 2.14% ณ วันที. 27 สิงหาคม ในขณะที.อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันเพิ.มขึ 5นจาก 0.643 % ณ วันที. 31 กรกฎาคม มา
อยู่ที. 0.727% ณ วันที. 27 สิงหาคม ทังนี
5 5ความกังวลดังกล่าวของตลาด
ส่งผลให้ credit spread กว้ างขึ 5นส่งผลเชิงลบต่อตลาดเครดิต
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกันยายน
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน5 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield)จะปรั บตัวสูงขึน5 อย่างจํ ากัด เนื. องจากตลาดค่อนข้ างคาดการณ์
โน้ มเอี ยงไปในทางธนาคารกลางสหรั ฐ จะชะลอการขึน5 อัตราดอกเบี ย5
นโยบาย อย่างไรก็ตามมีความเป็ นไปได้ เช่นกันหากธนาคารกลางสหรั ฐ
จะขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายในการประชุม FOMC 16-17 กันยายน หาก
พิ จ ารณาตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฟื 5นตัว แข็ ง แกร่ ง เพี ย งพอ โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน สําหรับกลุม่ ยูโรโซน คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนยังคง
เติบโตเปราะบาง และธนาคารกลางยูโร ยังคงมาตรการเข้ าซื 5อพันธบัตร
รัฐบาล (QE) ต่อเนื.องจึงยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดตราสารหนี 5กลุ่มยูโร
โซน จึงให้ นํ 5าหนักการลงทุนเท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดว่าผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) จะถูกกดดันจากการปรับ
ขึน5 ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและปริ ม าณอุป ทานหุ้นกู้ใ นตลาด
ในขณะที. credit spread แคบลงได้ อย่างจํ ากัด จึงควรให้ นํา5 หนักการ
ลงทุ น หุ้ น กู้ เอกชนคุ ณ ภาพดี ตํ. า กว่ า ดัช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
underweight) สําหรับ High Yield Bonds แม้ มีผลตอบแทนสูงกว่าและ
credit spread กว้ างกว่าแต่อ่อนไหวต่อการเทขายตามสินทรัพย์เสี.ยงเมื.อ
ตลาดมี ความกังวล แนะนําลงทุนในตราสารหนี เ อกชนตํHากว่ าดัชนี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
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ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ค่าดัชนีชี 5วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 97.34 ณ วันที.
31/7/58 มาอยู่ที. 95.10 ณ วันที. 27/8/58 โดยในเดือนที.ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 5
 รายงานการประชุ มธนาคารกลางสหรั ฐฯ ยั งไม่ ส่ง สั ญญาณการขึ น
ดอกเบีย ในการประชุมครั ง หน้ า ยอดการจ้ างงานนอกการเกษตรเพิ.มขึ 5น
ใกล้ เคียงกับที.คาดไว้ ในขณะที.รายได้ เฉลี.ยเพิ.มขึ 5นเล็กน้ อย ตลาดบ้ านใหม่
ยังคงเติบโต คณะที.รายงานการประชุมของ FOMC ในเดือนกรกฎาคม
ค่อนข้ างที.จะกังวลถึงอัตราเงินเฟ้อที.อยู่ในระดับตํ.า จากผลกระทบของราคา
นํ 5ามัน ถึงแม้ ว่าตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ 5นก็ตาม ทําให้ นกั ลงทุนเลื.อนการ
คาดการณ์การขึ 5นดอกเบี 5ยจากเดิม เดือนกันยายน เป็ นเดือนธันวาคม ทําให้
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า กอปรกับช่ วงกลางเดื อน ธนาคารกลางจี น
ประกาศลดค่าเงินหยวน เพื.อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ นัก
ลงทุนกังวลว่าปั จจัยดังกล่าวอาจสร้ างความลําบากในการเริ. มใช้ นโยบาย
การเงินแบบเข้ มงวดของ FED โดยปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ นกั ลงทุนทัว. โลก
ลดการถือครองสินทรัพย์เสี.ยง
 ผลของความกั ง วลทัHวโลก และจากค่ าเงินดอลลาร์ ทีHอ่อนค่ าลง นัก
ลงทุนเพิ.มการถือครองสกุลเงินที.ให้ ผลตอบแทนตํ.า ได้ แก่ สกุลเงินยูโร และ
สกุลเงินเยน ที.ประเทศมีอตั ราดอกเบี 5ยนโยบายอยู่ในระดับตํ.า เนื.องจากสกุล
เงินทังสองมี
5
แนวโน้ มอ่อนค่า ทําให้ นกั ลงทุนมีการทําสัญญาขายล่วงหน้ าไว้
เมื.อมีการลดสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินนันๆ
5 จึงต้ องทําการปิ ดสถานะการ
ขายล่วงหน้ า ส่งผลให้ คา่ เงินทังสองประเทศแข็
5
งค่าขึ 5นอย่างรวดเร็ ว
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 27 ส.ค. 2557 – 27 ส.ค. 2558

ที.มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.0987 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/7/58 มา
อยู่ที. 1.1315 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 26/8/58 โดยค่าเงินยูโรได้ แข็งค่าไป
แตะระดับ 1.1611 โดยแข็ง ค่าต่อเนื. อ งหลังจากการรายงานการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 123.92 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/7/58 มาอยู่ที.
119.90 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 26/8/58 หลังจากแข็งค่าไปจนแตะระดับ
116.45 เยน/ดอลลาร์ สรอ.
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 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที. 1.5622 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ
31/7/58 มาอยู่ที. 1.5458 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อปอนด์ ณ 26/8/58 โดยระหว่าง
เดือนค่าเงินปอนด์อ่อนค่าไปที.ระดับ 1.5816 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกันยายน
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื.อนไหวในช่วง 93.5 –
97.50 โดยต้ องจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ
 ค่ าเงินยู โร คาดว่าจะปรั บตัวในกรอบช่วง 1.10 - 1.15 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยต้ องติดตามการเลือกตังกรี
5 ซ
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื.อนไหวในช่วง 119-124 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทัง5 นี ค5 าดว่ า ในเดื อ นกั น ยายน ธนาคารกลางญี
ธนาคารกล . ปุ่ นจะยัง คงไม่
เปลี.ยนแปลงนโยบายการเงิน
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื.อนไหวในกรอบ 1.53-1.56 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
5 5แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์

ที.มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท

 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื.อนไหวใน
กรอบในช่วง 35.75 – 36.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ร

 ภาพรวมช่ วงเดือนทีHผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื.อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที.อ่อนค่าที.สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
รอ
ได้ แก่ ค่าเงินมาเลเซียริ งกิต และค่าอินโดนีเซียรูเปี ยะ
 จีนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านการลดค่ าเงินหยวนและลดอัตราดอกเบีย
และ RRR ภายหลังจีนลดค่าเงินหยวน นักลงทุนกังวลถึงเศรษฐกิจจีนที.
อาจจะชะลอตัวจนส่งผลให้ จีนต้ องลดค่าเงินหยวนเพื.อกระตุ้นการส่งออก
ร่ วมกับการบริ โภคในประเทศและการใช้ จา่ ยของรัฐบาลเป็ นแรงผลักดันใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
 เศรษฐกิ จ โลกชะลอตั วส่ ง ผลกระทบส่ ง ออกไทย การส่ง ออกติดลบ
ต่อเนื.องเป็ นเดือนที. 7 ลดลง 3.56% ในขณะที.การนําเข้ าลดลง 12.73% ทํา
ให้ ไทยได้ ดลุ การค้ าในเดือนกรกฎาคม 770 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยเงินทุนใน
เดือนกรกฎาคมไหลออกทังตลาดตราสารหนี
5
5และตลาดทุนตามประเทศอื. น
ในภูมิภาคเดียวกัน ในขณะที.รัฐบาลได้ มีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ
คณะรัฐมนตรี เศรษฐกิ
เศรษฐกิจเพื.อบริ หารเศรษฐกิจในประเทศครึ.งปี หลัง
 ค่ าเงินบาทในเดือน ส.ค. เคลื.อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที. 34.99 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที. 31/7/58 มาอยู่ที. 35.62
62 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที. 26/8/58 โดยในเดือนที.ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื.อง จนถึง
ระดับ 35.83 บาท ทังนี
5 เ5 ป็ นผลมาจากการเหตุการณ์ ระเบิดที.กรุ งเทพ และ
อ่อนค่าตามประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกันยายน 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที/มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/06/2015 01/03/2015 01/09/2014 01/09/2012
Inception Date
31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
31/08/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
1.30
0.40
0.96
2.04
2.33
2/17/2005
2.43
BM : ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR
2.58
0.43
2.11
4.19
3.85
1/4/1999
3.98

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว/ โลกที/มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/05/2015 28/02/2015 28/08/2014 28/08/2012
27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015

Inception Date
27/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-DEVELOP
7.94
-5.46
2.81
11.21
10.01
5/27/2011
5.30

Source : Morningstar

Source : Morningstar

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ น ลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที/ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที/มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ/าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 สิงหาคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 01/06/2015 01/03/2015 01/09/2014 01/09/2012
Inception Date
31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
31/08/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
-3.35
-3.78
-6.63
-6.83
4.46
1/22/2009
22.51
BM: SET PR THB
-7.70
-7.60
-12.89
-11.48
4.04
4/30/1975
6.73

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” ที/มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ี/มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว/ โลก

กองทุนนํา มัน : I-OIL
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง/ 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 ) ที/ มี นโยบายลงทุน ในสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้ า นํ า มันดิ บ ที/ จ ด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี/ยงอัตราแลกเปลี/ยนขึน อยู่กับ
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/05/2015 28/02/2015 28/08/2014 28/08/2012
27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015

Inception Date
27/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
-23.90
-18.99
-18.47
-53.97
-21.87
4/24/2009
-8.31

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/05/2015 28/02/2015 28/08/2014 28/08/2012
27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015

Inception Date
27/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-SMART
2.30
-0.59
-1.41
4.27
10/29/2013
5.24

Source : Morningstar
1 กันยายน 2558
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกันยายน 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV และลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ NAV กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกิน
ปี ละ 2 ครั ง ทัง นี  หากผู้ ล งทุน ไม่ มี เ วลาจับ จัง หวะในการลงทุน (Market
Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
บาท)

☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง/ เป็ น
กองทุน ที/ ล งทุน ในทองคํ า แท่ ง เพื/ อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุน ให้
ใกล้ เ คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/05/2015 28/02/2015 28/08/2014 28/08/2012
27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015

Inception Date
27/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
-1.26
-2.66
-1.86
-6.54
-10.31
3/6/2009
3.06

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/06/2015 01/03/2015 01/09/2014 01/09/2012
31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015

Inception Date
31/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MG-LTF
4.74
-2.72
-5.55
1.52
5.63
6/29/2007
2.78
BM: SET PR THB
-7.70
-7.60
-12.89
-11.48
4.04
4/30/1975
6.73

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว/ โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว/ โลก 3 กลุ่มหลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 สิงหาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/05/2015 28/02/2015 28/08/2014 28/08/2012
27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015

ฃ

1 กันยายน 2558

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื/อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที/มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที/ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 31 สิงหาคม 2558

Inception Date
27/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-REITs
-2.35
-5.52
-3.47
1.83
5.31
6/29/2010
6.93

Source : Morningstar

Source : Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/06/2015 01/03/2015 01/09/2014 01/09/2012
31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015

Inception Date
31/08/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
M-VALUE
-5.29
-2.37
-7.35
-2.15
9.79
8/14/2002
15.34

Source : Morningstar
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คําเตือน

เอกสารนี เ5 ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี.ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ.งจัดทํ าขึ 5นเพื.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 5น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทํา

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

การอื.นใดที.ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ5 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 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื.อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ5 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 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื. อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี.ยนแปลงได้ ขึ 5นอยูก่ บั ช่วงเวลาที.นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง5 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 5นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี.ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี.ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื.อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื.อมีความเข้ าใจในความ
เสี. ยงของสัญญาซื อ5 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 5น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที.ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 5น



ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที.บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 5อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที.ปรากฏในเอกสารนี 5เป็ นเพียงความเห็นเบื 5องต้ น
เท่านั 5น มิใช่คํามัน. สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี.ยวกับเอกสารฉบับนี 5
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที.โดยตรง

1 กันยายน 2558
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