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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดื อ นพฤศจิ ก ายนปรั บ ตัว Sideways ในกรอบ
1,360-1,440 จุด ทังนี
, ,มีประเด็นสําคัญที5ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุน
ตราสารทุน ได้ แก่ คาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ5มเติมของ
ECB ความกังวลการที5 Fed อาจจะมีการขึ ,นดอกเบี ,ยในเดือนธันวาคม
เเละเม็ ดเงิน LTF/RMF ที5อ าจเข้ ามาในช่ว งท้ ายของปี 2558 เป็ นต้ น
แนะนําให้ คงนํา หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับกว่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาด เส้ นอั ต ราผลตอบแทนระยะสั น จะเคลื6 อนไหวทรงตั ว ส่ วน
อัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสที6จะปรั บตัวสูงขึน จาก
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนอันจะเพิ5มขึน, มาก ซึ5งเกิดจาก
ใกล้ ช่วงเวลาประชุมธนาคารสหรั ฐฯในเดือนธันวาคม 2558 แล้ วตลาด
ยังคงมีมมุ มองที5แตกแยกในสองทิศทาง คือ ขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยภายในปี นี ,
และ ขึน, อัตราดอกเบี ย, ภายในไตรมาสแรกปี หน้ า ซึ5ง จะกระทบต่อ การ
เคลื5อนไหวของตราสารหนี ,ระยะยาว ส่วนตราสารหนี ,ระยะสันคาดว่
,
าจะ
เคลื5 อ นไหวทรงตัว ตามทิ ศ ทางดอกเบี ย, นโยบายไทยที5 ยั ง ไม่ มี ก าร
เปลี5ยนแปลง แนะนําลงทุนเท่ ากั บตลาด (Neutral) ทัง ตราสารหนี 
ภาครั ฐ และตราสารหนีเ อกชน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี ,ยที5ทรงตัวอยู่ในระดับตํ5า โดยอัตราดอกเบี ,ยนโยบายปั จจุบนั
ที5ร้อยละ 1.50 ดัชนี ผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที5ร้อยละ
2.22 และอัตราเงินเฟ้อ 10 เดือนแรกของปี 2558 ติดลบ จึงทําให้ อตั รา
การจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของกองทุนฯที5อยู่ในช่วงร้ อย
ละ 6-7 ยังคงมีความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ ทั ง
Developed Market และ Emerging Market เนื5องจากสองเดือนก่อน
หน้ าตราสารทุนทัว5 โลกปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมาก ช่วยให้ Valuation
ปรั บตัวลดลงและทําให้ ตราสารทุนต่างประเทศมี ความน่าสนใจมากขึน,
อย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยกดดันที5สําคัญได้ แก่การขึ ,นอัตราดอกเบี ,ย
ระยะสันในเดื
,
อนธันวาคม และเศรษฐกิจจีนที5มีแนวโน้ มชะลอตัว ตลาด
ตราสารทุนทัว5 โลกมีแนวโน้ มที5จะแกว่งตัวในกรอบกว้ าง
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Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ธนาคารกลางสหรัฐยังคงพิจารณาการขึ ,นดอกเบี ,ยนโยบายสิ ,นปี อย่างไร
ก็ตามขึ ,นกับตัวเลขเศรษฐกิ จสหรัฐ ทังนี
, , ตลาดค่อนข้ างคาดการณ์ โน้ ม
เอี ย งไปในทางจะชะลอการขึ น, อัต ราดอกเบี ย, นโยบายไปในปี หน้ า
ประกอบกั บ ธนาคารกลางหลัก อย่ า งญี5 ปุ่ นและยู โ รโซนยัง คงดํ า เนิ น
มาตรการผ่อนคลาย ทําให้ คาดว่าการปรับขึ ,นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield)จะปรับตัวสูงขึ ,นอย่างจํากัด แนะนําลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาล
เท่ ากั บดัชนี อ้างอิง (Neutral) คาดผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) credit spread แคบลงได้ เล็กน้ อย สําหรับ High Yield Bonds
น่าจะให้ ผลตอบแทนสูงกว่า และและมี premium risk มากกว่ า แต่
อ่อนไหวต่อการเทขายหากเกิดความกังวลของตลาด แนะนําลงทุนใน
ตราสารหนีเ อกชนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
Commodity
Overweight)

– ให้ นํ า หนั ก มากกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly

 แนะนําลงทุนนํา มันมากกว่ าตลาดเล็ก น้ อย (Slightly Overweight)
ราคานํ ,ามันยังมี โอกาสปรับตัวขึน, ในเดือนพฤศจิกายนจากการเข้ าสู่ช่วง
ฤดูหนาวของประเทศตะวันตกซึง5 มีการใช้ นํ ,ามันเยอะในช่วงฤดูหนาวของ
ทุกปี และยังมีปัจจัยบวกได้ แก่ จํ านวนแท่นขุดเจาะนํ า, มัน และ ปริ มาณ
การผลิตนํ ,ามันดิบที5ปรับตัวลดลง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และ
สหภาพยุโรป และ สถานการณ์ความไม่สงบในซีเรี ย
 แนะนําลงทุนทองคําเท่ าตลาด (Neutral)
คาดว่าจะแกว่งออกข้ างในกรอบ แต่ก็มีความเสี5ยงว่าโครงสร้ างตลาด ไตร
มาส ที5 3 ปี 2558 ที5จะกลับมาเป็ นอุปทานส่วนเกิน จากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน และการหมดเทศกาลแต่งงานของชาวอินเดียส่วนปั จจัยที5
น่ า จับ ตาอยู่ ที5 การเปิ ดเผยตัว เลขจ้ า งงานนอกภาคเกษตรงวดเดื อ น
ตุลาคม 2558 (6 พฤศจิกายน 2558) ซึง5 อาจเป็ นตัวแปรที5ตดั สินทิศทาง
ราคาทองคํ า ในช่ ว งที5 เ หลื อ ของปี ได้ หากออกมาตํ5 า กว่ า เดื อ นก่ อ นที5
142,000 คนก็จะหนุนให้ ราคาทองคําได้
REITs – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่างๆทําให้ อตั ราดอกเบี ,ยโลก
จะทรงตัวในระดับตํ5าไปอีกระยะเวลาหนึง5 โดยคาดว่าจนถึงปลายไตรมาส
ที5 1 ของปี 2559 ซึง5 จะทําให้ ผลตอบแทนของ REIT มี ความน่าสนใจ
ลงทุน ทัง, นี ต, ้ องติดตามผลการประชุม FOMC ในช่ ว งเดื อนธันวาคม
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี6ยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ6งเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.86% 0.30%
-0.84%
1.75%
13.92%
6.82
0.29
-0.44
0.60
1.17
1.77% 3.24%
3.24%
3.30%
15.54%
-0.30% -2.67%
-3.96%
-3.99%
-5.09%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.84% 0.29%
-0.71%
2.05%
13.90%
6.87
0.29
-0.37
0.71
1.18
1.75% 3.24%
3.24%
3.46%
15.41%
-0.30% -2.67%
-3.82%
-3.89%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ6งเดือนข้ างหน้ า
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20.0%
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10.0%
7.5%
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100.0%

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.91% -0.02% -2.78%
0.12%
14.15%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
6.40
0.03
-0.86
0.05
0.77
Max Draw Up
0.00% 5.22%
5.22%
5.22%
19.51%
Max Draw Down
-0.57% -4.55% -7.47%
-7.77%
-8.35%
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.85% -0.05% -2.66%
0.35%
14.34%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
6.38
0.01
-0.83
0.10
0.78
Max Draw Up
2.81% 5.19%
5.19%
5.19%
19.44%
Max Draw Down
-0.57% -4.55% -7.32%
-7.66%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ6งเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
3.48% -0.65% -5.20% -1.80%
12.29%
5.58
-0.20
-1.20
-0.23
0.53
0.00% 6.57% 6.57%
6.57%
23.07%
-0.83% -6.13% -10.77% -11.24% -12.50%

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
3.42% -0.58% -4.79% -1.36%
12.09%
5.58
-0.18
-1.14
-0.17
0.53
3.57% 6.44% 6.44%
6.44%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศที6สาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : แม้ ว่าเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2558 จะชะลอตัวลง
แต่ ไม่ ได้ บ่งชีว ่ าเศรษฐกิจสหรั ฐฯแผ่ วลง เพราะการใช้ จ่ายส่ วนบุคคลยัง
ขยายตัวได้ ดี ในขณะที6ธนาคารกลางสหรั ฐยั งคงอัตราดอกเบี ย ไว้ ใน
ระดับตํ6า
 GDP ไตรมาส 3/58 ชะลอตัว ลง 1.5% (qoq,saar) จาก 3.9%
(qoq,saar) ในไตรมาส 2/58 เนื5 องจากสินค้ าคงคลังลดลงหลังจากที5มี
การสะสมมากในไตรมาสก่อน โดยการใช้ จ่ายส่วนบุคคลและการใช้ จ่าย
ของรัฐบาลเป็ นแรงขับเคลื5อนเศรษฐกิจ
 ตลาดแรงงานมีจํานวนการจ้ างงานที5แผ่วลงจากการจ้ างงานที5น้อยลงใน
ภาคอุตสาหกรรมและกลุม่ พลังงาน โดยการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือน
กันยายน 2558 เพิ5มขึ ,น 142,000 ตําแหน่ง ตํ5ากว่าจํานวนจ้ างงานเฉลี5ย 3
เดื อนที5 167,000 ตํา แหน่ ง และตํ5 ากว่ าค่า เฉลี5 ย 12 เดื อนที5 229,000
ตําแหน่ง แต่อตั ราว่างงานคงที5 5.1% ของกําลังแรงงาน เพราะอัตราการมี
ส่วนร่ วมในกําลังแรงงานลดลงเป็ น 62.4% อย่างไรก็ตาม ค่าจ้ างเฉลี5ยต่อ
ชัว5 โมงทรงตัวที5 2.1% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ5าเนื5องจากราคานํ า, มันดิบที5ลดลงและค่าเงิน
ดอลลาร์ ที5แข็งค่า อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงมาที5 0.0% (yoy) จาก 0.2%
(yoy) ในเดื อนก่ อ นหน้ า ส่ว นอัตราเงิ นเฟ้อพื น, ฐานไม่ รวมอาหารและ
พลังงานเพิ5มขึ ,น 1.9% (yoy) จาก 1.8% (yoy) ด้ าน Core PCE เดือน
สิงหาคม เพิ5มขึ ,น 1.3% (yoy) จากเดือนกรกฎาคม ที5 1.2% (yoy)
 รายงาน Beige Book ของ Fed ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวได้
ปานกลางในหลายภูมิภาคในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้ นเดือนตุลาคม
แต่ยัง มี ปัจ จัย ฉุดรั ง, จากภาคอุตสาหกรรมที5 ช ะลอตัว ลง เนื5 อ งจากการ
ชะลอตัวของอุตสาหกรรมด้ านพลังงานและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สหรั ฐ ในขณะที5 ก ารใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริ โ ภค และตลาดที5 อ ยู่ อ าศัย ยัง คง
ขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื5อง นอกจากนี ,ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวมากขึ ,น
 ผลการประชุม FOMC วันที5 27-28 ตุลาคม 2558 ยังคงอัตราดอกเบี ย,
Fed Fund ไว้ ที5ระดับ 0.0-0.25% ต่อปี เพื5อสนับสนุนตลาดแรงงานและ
เสถี ยรภาพด้ านราคา ใน Statement หลังการประชุมมีการตัดประโยคที5
เคยระบุในการประชุมเดือนกันยายน ถึงความกังวลเกี5 ยวกับการชะลอ
ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและความผันผวนของตลาดการเงินโลก ใน
การตัดสินใจที5จะปรั บขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยในการประชุมครั ง, ถัดไป (15-16
ธั น วาคม 2558) จะขึ น, อยู่ กั บ ทั ง, มู ล จริ ง และการคาดการณ์ ภ าวะ
ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อที5ปรับตัวดีขึ ,น
เศรษฐกิจยู โรโซน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจช้ าลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ ใน
ระดับตํ6า ในขณะที6ธนาคารกลางยุ โรปคงอัตราดอกเบี ย ไว้ ในระดับตํ6า
และคงมาตรการ QE พร้ อมส่ งสัญญาณผ่ อนคลายด้ านการเงินต่ อเนื6อง
 เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ นําโดยจีนที5ชะลอตัวลงส่งผลให้
การส่งออกของยุโรปลดลง และนําไปสู่การชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิต โดยในเดือนสิงหาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพลิกกลับมาหด
ตัว -0.5% (mom) จากเดือนก่ อนที5ขยายตัว +0.8% (mom) เนื5องจาก
ความต้ องสินค้ าของกลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่ นํ าโดยจี นชะลอตัวลง
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ส่งผลต่อความต้ องการสินค้ าลดลง โดยเฉพาะ รถยนต์ และเครื5 องมื อ
เครื5 องจักร
 ระดับอัตราเงินเฟ้อของยุโรป (Eurozone HICP) ในเดือนตุลาคมเพิ5ม
ขึ ,นมาเป็ น 0.0% (yoy) จากเดือนก่อนหน้ าที5 -0.1% (yoy) เป็ นเพราะ
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าจึงช่วยให้ อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึน, แต่อัตราเงินเฟ้อยัง
น่าจะทรงตัวในระดับตํ5าต่อไปเพราะราคานํ ,ามันที5อยู่ในระดับตํ5า ซึง5 อัตรา
เงินเฟ้ออาจใช้ เวลานานกว่าที5คาดไว้ ที5จะบรรลุเป้าหมายที5 2%
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี มติคงอัตราดอกเบี ย, ไว้ ที5 0.05% ตามที5
นักวิเคราะห์คาด และคงวงเงินซื ,อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริ มาณ (QE) ที5ระดับ 6 หมื5นล้ านยูโรต่อเดือน โดยนาย Mario Draghi
กล่าวว่า พร้ อมที5จะเพิ5มวงเงิน และขยายระยะเวลามาตรการ QE รวมถึง
ปรั บลดอัตราดอกเบี ย, เงินฝาก หากเศรษฐกิ จ มี แนวโน้ มฟื ,นตัวได้ ช้าลง
และอัตราเงิ น เฟ้ อมี แ นวโน้ ม จะไม่ ถึ ง เป้ าหมายที5 2% เนื5 องจากได้ รั บ
ผลกระทบจาก
1)

เศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging market)
ชะลอตัวลง

2)

ราคานํ ,ามันที5ลดลง

ทังนี
, , ECB จะทําการทบทวน เพื5อพิจารณาว่าจะมีการดําเนินการเพิ5มเติม
หรื อไม่ในเดือน ธันวาคม 2558 เพื5อกระตุ้นเงินเฟ้อที5ยงั คงอยู่ในระดับตํ5า
เศรษฐกิจญี6ปุ่น : กิจกรรมภาคการผลิตได้ รับผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจในกลุ่ มตลาดเกิดใหม่ นําโดยจีน ในขณะที6อัตราเงิน
เฟ้อพืน ฐานไม่ รวมอาหารสดยังคงหดตัวเนื6อง โดยธนาคารกลางญี6ปุ่น
พร้ อมผ่ อนปรนนโยบายการเงินเพิ6มเติมหากเงินเฟ้อไม่ บรรลุเป้าหมาย
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากความต้ องการสินค้ าของประเทศจี น
ลดลง ทัง, นี , ในเดื อนสิงหาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว -1.2%
(mom) จากเดือนก่อนที5 -0.8% (mom) เนื5องจากผู้ผลิตสินค้ ายานยนต์
เครื5 อ งใช้ ไฟฟ้ า และหน่ ว ยความจํ า คอมพิ ว เตอร์ ล ดกํ า ลัง การผลิ ต
เนื5องจากความต้ องการสินค้ าของประเทศคู่ค้าลดลง นําโดยประเทศจี น
สอดคล้ องกับยอดคําสัง5 ซื ,อเครื5 องจักรที5กลับมาหดตัวมากที5สดุ นับตังแต่
,
เดือนพ.ย. 57 โดยในเดือนส.ค. 58 หดตัว -3.5% (mom) จากที5ขยายตัว
2.8% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ5า ในเดือนกันยายนอัตราเงินเฟ้อทัว5 ไปชะลอตัว
ลงมาที5 0.0% (yoy) จาก 0.2% (yoy) เนื5 องจากราคานํ า, มันที5ลดลง
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื ,นฐานรวมพลังงานแต่ไม่รวมอาหารสด ทรง
ตัวที5 -0.1% (yoy)
 เดือนตุลาคม ธนาคารกลางญี5ปนุ่ (BOJ) มีมติให้ คงนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลาย โดยคงอัตราดอกเบี ,ยไว้ ที5 0.0-0.1% (yoy) และคงเป้าหมาย
การขยายฐานเงิน (QQE) ในอัตรา 80 ล้ านล้ า นเยนต่อปี แม้ ว่าราคา
นํ ,ามันที5ลดลงกดดันให้ อตั ราเงินเฟ้อห่างจากเป้าหมายที5 2% (yoy) และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อาจส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิ จญี5 ปุ่นก็ ตาม อย่ างไรก็ ตาม ผู้ว่า การธนาคารกลาง
ญี5ปนุ่ (BOJ) พร้ อมที5จะผ่อนคลายนโยบายเพิ5มเติม หากแนวโน้ มเงินเฟ้อ
มีความเสี5ยงที5หลุดออกจากเป้าหมาย
หน้ า 3
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 BOJ ปรับลดแนวโน้ มเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี งบ
การเงิน 2558 และ 2559 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) โดยคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสดจะเพิ5มขึ ,น 0.1% (yoy) จากคาดการณ์ เดิม
ที5 0.7% (yoy) และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จคาดว่าจะขยายตัว
1.2% (yoy) จากเดิมที5คาดว่าจะเติบโต 1.7% (yoy)
 ในปี งบการเงิน 2559 (เมษายน 2559 – มี นาคม 2560) BOJ คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อไม่ รวมอาหารสดจะเพิ5มขึน, เป็ น 1.4% (yoy) ลดลงจาก
คาดการณ์เดิมที5 1.9% (yoy) และคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 1.4% (yoy)
ลดลงจากคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2558 ที5 1.5% (yoy)
 รัฐบาลปรับลดการประเมินเศรษฐกิจประจําเดือน ตุลาคม 2558 เป็ นครัง,
แรกในรอบ 12 เดือน โดยรายงานระบุว่า เศรษฐกิจญี5ปนมี
ุ่ การฟื น, ตัวได้ ใน
ระดั บ ปานกลาง แต่ มี บ างภาคส่ ว นที5 อ่ อ นแอ หลั ง จากการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว ลง เนื5 องจากอุป สงค์จากต่างประเทศ
อ่อนแอ และได้ ปรับลดการประเมินด้ านการผลิตจากเดือนก่อนที5 “ทรงตัว
เป็ น “ซบเซา” ในเดือนนี , หลังยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวใน
เดือนส.ค. เป็ นเดือนที5สองติดต่อกัน

”

เศรษฐกิจจี น : เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ในขณะที6
ธนาคารกลางจี นยั งคงดําเนิ นมาตรการด้ านการเงินที6ผ่อนคลายเพื6 อ
ประคับประคองเศรษฐกิจให้ เติบโตได้ ใกล้ เคี ยงเป้าหมายที6ประมาณ
7.0% (yoy)
 เศรษฐกิ จชะลอตัวลงอย่างช้ า ๆ โดยไตรมาส 3/58 เศรษฐกิจขยายตัว
6.9% (yoy) ชะลอตัวจากไตรมาส 2/58 ที5 7.0% (yoy) ซึง5 ภาคบริ การและ
การใช้ จ่ายเป็ นปั จจัยขับเคลื5อนเศรษฐกิจ ในขณะที5การส่งออกสินค้ าและ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ซึง5 สอดคล้ องกับความตังใจของรั
,
ฐบาล
จีนที5ต้องการปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จเพื5อลดสัดส่วนของภาคการ
ลงทุนและเพิ5มสัดส่วนของการบริ โภคภายในประเทศ โดยปั จจัยสนับสนุน
มาจากการดําเนิ นมาตรการด้ านการเงิ นและการคลังที5ผ่อนคลายของ
รัฐบาล
 มูลค่าการส่งออก เดือน กันยายน หดตัว -3.8% (yoy) ชะลอลงจาก -5.6
(yoy) หดตัวต่อเนื5องเป็ นเดือนที5 3 ขณะที5มูลค่าการนาเข้ าหดตัว -20.5
(yoy) เร่ งขึ ,นจากเดือนก่อนหน้ าที5 -13.9% (yoy) และหดตัวต่อเนื5องเป็ น
เดือนที5 11 ส่งผลใหดุ้ลการค้ าเกินดุล 6.0 หมื5นล้ าน
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ5า โดยดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือน กันยายน
ชะลอตัวลงมาที5 1.6% (yoy) จากเดือนก่อนที5 2.0% (yoy) หลังจากราคา
หมูลดลง ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงติดลบติดต่อกันเป็ นเดือนที5 43
โดยเดือน กันยายน ติดลบ –5.9% (yoy) เท่ากับเดือนก่อนทังนี
, เ, ป็ นผล
จากผู้ผลิตยัง คงเผชิ ญ ภาวะกํ า ลัง การผลิตส่ว นเกิ นซึ5ง ทํ า ให้ เ กิ ดภาวะ
อุปทานล้ นตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ าโภคภัณฑ์ กดดันให้ ราคาสินค้ า
ของผู้ผลิตลดลง
 ธนาคารกลางจี น (PBOC) ดําเนินมาตรการด้ า นการเงินที5ผ่อนคลาย
ต่อเนื5อง โดยปรับลดอัตราดอกเบี ,ยนโยบายลง -25 bps ส่งผลให้ อตั รา
ดอกเบี ย, เงินกู้ลดลงสู่ระดับ 4.35% และอัตราดอกเบี ย, เงินฝากลดลงสู่
ระดับ 1.5% ซึง5 การปรับลดอัตราดอกเบี ,ยนับเป็ นครัง, ที5 6 นับตังแต่
, เดือน
พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี ป, รั บ ลดอัตราการกันสํารองของธนาคาร
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พาณิชย์โดยทัว5 ไป (RRR) ลง -50 bps สูร่ ะดับ 17.5% และลด RRR เพิ5ม
อีก -50 bps เป็ น 17.0% สําหรับสถาบันการเงินที5สนับสนุนธุรกิจ Small
and Micro Size Enterprises และธุรกิจที5เกี5 ยวข้ องกับภาคการเกษตร
การปรั บลด RRR นับเป็ นครั ง, ที5 4 ตังแต่
, ต้นปี และยกเลิกเพดานอัตรา
ดอกเบี ย, เงินฝากทุกรู ปแบบของธนาคารพาณิ ชย์ เพื5 อปรั บปรุ งให้ อัตรา
ดอกเบี ,ยเป็ นไปตามกลไกตลาด ซึง5 ก่อนหน้ านี ,ได้ ประกาศยกเลิกเพดาน
อัตราดอกเบี ,ยเงินฝากระยะยาวเกิน 1 ปี ขึ ,นไป
 ที5ประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ (CPC) ได้ เห็นชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจทัว5 ประเทศระยะ 5 ปี (2559-2563) ซึง5 ประกอบด้ วย
3 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1) การพัฒนาความเป็ นเมือง (Urbanization)
2) การปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้ หนั มาพึง5 พิงภาคการบริ โภคแทน
การลงทุน
3) การตังเป
, ้ าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตามรายละเอียดของแผนทังหมดจะรายงานออกมาได้
,
ในเดือน
มีนาคม 2559 ภายจากแผนดังกล่าวได้ รับการรับรองเป็ นกฎหมาย ซึง5 นัก
เศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลกลางจี นจะตังเป
, ้ าหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2559 อยู่ในช่วง 6.5-7.0% (yoy)
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจโดยภาพรวมฟื  นตัวช้ า ๆ ในขณะที6รัฐบาล
ประกาศมาตรการสนับสนุนอุปสงค์ ในประเทศเพิ6มเติม
 กิจกรรมทางเศรษฐกิ จโดยภาพรวมในเดือนเดือนกันยายน 2558 ยังคง
ฟื น, ตัวอย่างช้ า ๆ จากความต้ องการใช้ จ่ายในประเทศทังการบริ
,
โภคภาค
ครั ว เรื อนและการลงทุนภาคเอกชนที5ป รั บ ตัว ดีขึน, แต่ยังอยู่ใ นระดับตํ5 า
ในขณะที5การใช้ จ่ายภาครัฐเริ5 มแผ่วลงหลังจากที5เร่ งการใช้ จ่ายในช่วงก่อน
แต่ความต้ องการใช้ จ่ายจากต่างประเทศยังไม่ดีนกั การส่งออกสินค้ าหด
ตัว ตามความต้ อ งการสิ น ค้ า จากจี น และอาเซี ย นที5 ล ดลง นอกจากนี ,
นักท่องเที5ยวลดลงหลังจากเหตุการณ์ระเบิดราชประสงค์
 รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการอสังหาริ มทรัพย์
มาตรการช่วยเหลือ SMEs มาตรการด้ านภาษี และอื5น ๆ เพื5อสนับสนุน
อุปสงค์ในประเทส มีรายละเอียดดังนี ,
มาตรการอสังหาริมทรั พย์ ได้ แก่
1. ลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนและค่ า จดจํ า นอง เหลื อ 0.01% เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือนนับจากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามใน
ประกาศกระทรวงฯ
2. ให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื5 อให้ แก่ ผ้ ูที5มีรายได้
น้ อย จํ านวน 1 หมื5 นล้ านบาท ระยะเวลาชํ าระคืน 30 ปี เป็ นเวลา 1 ปี
นับตังแต่
, วนั ที5 19 ตุลาคม 2558
3. ให้ สิทธิผ้ ทู ี5ซื ,อบ้ านหลังแรกที5ราคาตํ5ากว่า 3 ล้ านบาท สามารถนําเอา
20% ของมูลค่าบ้ านไปหักลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา เป็ นระยะเวลา 5
ปี
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มาตรการช่ วยเหลือ SMEs เฟด 2 วงเงิน 5,000
000 ล้ านบาท ดังนี ,
1.

เงินสําหรั บการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของ SMEs ที5ประกอบ
กิจการอยู่แล้ ว วงเงิน 2.95 พันล้ านบาท

2.

เงินเพื5อการวิจยั และพัฒนา SMEs วงเงิน 1..12 พันล้ านบาท

3.

เงินช่วยเหลือ SMEs ที5ต้องการปรั บโครงสร้ างธุรกิ จ วงเงิน 630
ล้ านบาท

4.

เงินเพื5 อส่งเสริ มนวัตกรรมและผู้ประกอบการใหม่ วงเงิน 408.47
ล้ านบาท

มาตรการด้ านภาษี รัฐบาลปรับลดภาษี เงินได้ นิตบิ ุคคลจากเดิม 23%
เหลือ 20% เป็ นการถาวร (จากเดิ
จากเดิมจะสิ ,นสุดการลดหย่อนสิ ,นปี 2558)
เพื5 อสร้ างความเชื5 อมั5นให้ กับนักธุร กิ จและเพิ5มขี ดความสามารถในการ
แข่ ง ขันกั บ ต่ า งชาติ และ อนุมัติ ก ารยกเว้ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคลของ
กิจการร่ วมลงทุนภาครัฐ (Government
Government Joint Venture Capital)
C
เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี

ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิ นในวันที5 4 พฤศจิก ายน
2558 คาดว่ า จะคงอัตราดอกเบี ย, นโยบายไว้ ที5ร ะดับ 1.5% ต่อ ปี ไม่
เปลี5ยนแปลง เนื5องจากนโยบายการเงินในปั จจุบนั อยู่ในระดับที5ผ่อนคลาย
และรอผลจากการดําเนินมาตรการด้ านการคลังที5รัฐบาลทยอยประกาศ
มาตรการเพื5อสนับสนุนอุปสงค์ในช่วงที5ผ่านมา ภายใต้ อตั ราเงินเฟ้อที5อยู่
ในระดับตํ5า
 วันที5 16 พฤศจิกายน 2558 สภาพัฒน์ ฯ รายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี
2558 ซึ5ง คาดว่ า จะขยายตัว 2.66% (yoy) ตํ5 า กว่ า การสํ า รวจของ
Bloomberg ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม 2558 ที5คาดว่า GDP ไตรมาส 3 ปี
2558 จะขยายตัว 2.8% (yoy) โดยคาดว่าปั จจัยขับเคลื5อนเศรษฐกิจจะ
มาจากการใช้ จ่ายของรัฐบาล

มาตรการอื6น ๆ รั ฐบาลอนุมัติโครงการเงินกู้ผ่อนปรน จํ านวน 4 หมื5 น
ล้ า นบาท (อัต ราดอกเบี ย, 3% ผ่ า นทางธนาคารเพื5 อ การเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร) เพื5 อชะลอปริ ม าณข้ าวในตลาดจากผลผลิตที5 ล้น
ตลาดในขณะนี ,
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2558
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางญี5ปนุ่ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี ,ยและมาตรการ
QE ไม่เปลี5ยนแปลง ดังนี ,

ที5มา : Bloomberg

 การรายงาน GDP ไตรมาส 3/58 ครั ง, ที5 2 ซึ5ง การรายงานครั ง, แรก
เศรษฐกิจขยายตัว 1.5% (qoq,saar) มีความเป็ นไปได้ ที5จะมีการปรับตัว
เลขดีขึ ,นในการรายงานครัง, ที5 2
 การรายงาน GDP ไตรมาส 3/58 ของประเทศในกลุ
ในกลุม่ ยูโรและญี
ร
5ปนุ่ ดังนี ,

ที5มา : Bloomberg

3 พฤศจิกายน 2558
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนตุลาคมตลาดหุ้นไทยปรั บตัวได้ ดีในช่ วง 3 สัปดาห์ แรก และสิน
เดือนปรั บตัวมาปิ ดที6 1,394.94 หรื อเพิ6มขึน ประมาณ 3.41% (45.94 จุด)
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก Fund Flow ที6มีทิศทางดีขึน สําหรั บปั จจั ย
ภายในและภายนอกที6สําคัญ มีดังต่ อไปนี 
 ตัว เลขการจ้ างงานของสหรั ฐ ฯ ที5 ออกมาอ่ อนแอ ทํ าให้ นัก ลงทุนเลื5 อ น
คาดการณ์ ช่วงเวลาที5 Fed จะขึ ,นดอกเบี ,ยออกไป ส่งผลให้ Bond yield
สหรัฐฯ ปรับตัวลง และตลาดหุ้นเกิดใหม่ปรับตัวดีขึ ,น
 Fund Flow มีสญ
ั ญาณดีขึ ,นในตลาด TIP หลังจากที5เงิน USD มีการอ่อน
ค่าลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีการ Long สุทธิในตลาดล่วงหน้ าเพื5 อปิ ด
สถานะ Short ที5เคยเปิ ด
 การออกมาตรการกระตุ้ น ภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง, การลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ดอกเบี ,ย และมาตรการทางภาษี
 ประมาณการของบริ ษัทจดทะเบี ยนที5นกั วิเคราะห์ยังคงปรั บลดต่อเนื5อง
ซึง5 ทําให้ Valuation ของดัชนีสงู ขึ ,นโดยปริ ยาย
 ECB นํ าโดยนาย Mario Draghi ออกมาส่งสัญญาณการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพิ5มเติม ซึง5 อาจเกิดขึ ,นเร็ วสุดในการประชุมรอบถัดไปใน
เดือนธันวาคม การส่งสัญญาณนี ,เป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยในด้ าน
การทํา EUR Carry Trade ทีอ5 าจเพิ5มสูงขึ ,น
 ตลาดหุ้นปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนหลังนักลงทุนมองความว่า Fed มี
โอกาสที5จะขึ ,นดอกเบี ,ยในการประชุมรอบหน้ าเดือนธันวาคม ซึง5 ทําให้ เงิน
USD แข็งค่าขึ ,นอย่างมีนยั สําคัญ
 กลุ่ม พลัง งานเป็ นกลุ่ม ที5 ปรั บ ตัว ดี ที5สุดในเดื อนนี , หลัง ตลาดมองว่ า ผล
ประกอบการไตรมาส 3 น่าจะเป็ นจุดตํ5าสุดของปี นี ,แล้ ว
 ส่วนกลุ่มอาหารและเครื5 องดื5มปรับตัวขึน, ได้ น้อยที5สุด ตามหลังราคาหุ้น
CPF และ TU ที5อ่อนตัวลง
Sector Performance MTD
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As of 30 ตุลาคม 2558
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนตุลาคม
 ในช่ว ง 10 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรั บ ตัวลดลง 6.86%
ในขณะที5 SET50 Index ปรับตัวลง 10.14%
 Sector ที5มี performance ที5ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 10 เดือนแรก
ได้ แ ก่ หมวดอิเล็กทรอนิ กส์ หมวดการแพทย์ หมวดบริ การรั บเหมา

3 พฤศจิกายน 2558

ก่อสร้ าง หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดปิ โตรเคมี หมวดพาณิชย์ และหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ที5มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 10
เดือ นแรก ได้ แก่ หมวดธนาคาร หมวดธุ รกิ จ การเกษตร หมวดสื5อ และ
สิ5ง พิ ม พ์ หมวดพลัง งาน หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื5 อ สาร
หมวดอาหารและเครื5 องดื5ม และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
Sector Performance YTD
ETRON
HELTH
CONS
CONMAT
PETRO
COMM
TRANS
SET
PROP
SET100
SET50
FOOD
ICT
ENERG
MEDIA
AGRI
BANK

20.83%
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As of 30 ตุลาคม 2558
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนพฤศจิกายน
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายนปรั บตัว Sideways ในกรอบ 1,3601,440 จุด ทังนี
, ,มีประเด็นสําคัญที5ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนตราสารทุน
ในเดือนนี , ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (MPC) ในวันที5
4 พฤศจิกายน คาดว่า กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี ,ยที5 1.5% เช่นเดิม
 การประชุมธนาคารกลางญี5ปนุ่ (BoJ) ในวันที5 18-19 พฤศจิกายน
หาก BoJ ไม่มีการส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก
การประชุมครัง, ก่อน คาดอาจมีโอกาสเกิดขึ ,นได้ ในการประชุมครัง,
นี , โดยรู ปแบบที5เกิดขึ ,นน่าจะเป็ นการขยายวงเงิน QE เป็ นหลัก
 สัญญาณ Fund Flow ที5กลับมาอ่อนแรงอีกครัง, หลังเงิน USD และ Bond
yield สหรั ฐฯ ปรั บตัวขึน, เนื5 องจากนักลงทุนในตลาดเริ5 มคาดการณ์ ว่า
Fed มีโอกาสขึ ,นดอกเบี ,ยในเดือนธันวาคมนี ,
 ติดตามตัวเลขภาคการผลิตของจีนในช่วงต้ นเดือนอย่างใกล้ ชิด ซึง5 อาจมี
ผลกระทบต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
 การรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง5 มองว่า
ราคาหุ้นได้ มีการรับรู้ ไปแล้ วส่วนหนึง5 เช่น กลุม่ พลังงาน เป็ นต้ น
 ในช่วงปลายเดือนนี , ตลาดหุ้นไทยอาจจะเริ5 มมีความผันผวนมากขึ ,นจาก
การขยับสูงขึน, เพื5 อรั บข่ าวการผ่อ นคลายนโยบายการเงิ นเพิ5 มเติม ของ
ECB และขยับตัวลดลงจากจากความกังวลการที5 FED อาจจะมีการขึ ,น
ดอกเบี ,ยในช่วงต้ นเดือนธันวาคม
 เม็ดเงิน LTF/RMF ที5อาจเข้ ามาในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี อาจเป็ นตัวช่วย
พยุงตลาดไม่ให้ มีการปรับฐานได้ รุนแรงมากนัก
แนะนําคงนํา หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนใน
ประเทศ

หน้ า 6

MFC Wealth Journal
ตลาดตราสารหนีไ ทย

 สภาวะตลาดตราสารหนี เ, ดือนตุลาคม เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเคลื5อนไหวในลักษณะแบนราบลง กล่าวคือ
 ในช่ ว งต้ น ถึ ง กลางเดื อ นตุ ล าคม ตัว เลขการจ้ างงานนอกภาค
การเกษตรของสหรั ฐ ออกมาตํ5า กว่า ที5ตลาดคาด กอปรกับ ตัวเลข
เศรษฐกิ จอื5 นๆที5รายงานมาระหว่างเดือนก็ ตํ5ากว่าคาดเช่นเดียวกัน
ทํา ให้ ตลาดปรั บ มุม มองถึ ง โอกาสที5 ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯจะปรั บ
ดอกเบี ,ยนโยบายภายในสิ ,นปี ลดลง โดยตลาดเริ5 มมีมุมมองว่าโอกาส
ที5จะปรับขึ ,นภายในไตรมาสแรกปี 2559 มีสูงขึน, ผลที5เกิดคือทําให้
เงินดอลลาร์ ชะลอการแข็งค่า จึงมี กระแสเงินทุนไหลเข้ าตลาดตรา
สารหนี ,เกิดใหม่รวมทังประเทศไทยด้
,
วย เป็ นผลให้ อตั ราผลตอบแทน
ปรั บตัวลดลงในทุกช่ วงอายุ โดยเฉพาะตราสารหนี ร, ะยะกลางถึ ง
ระยะยาว
 แต่อ ย่ า งไรก็ ตาม ภายหลัง ที5 ผ ลการประชุม FOMC ออกมาใน
สัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือน มีมติคงอัตราดอกเบี ,ยนโยบายสหรัฐฯ และ
ส่งสัญญานชัดเจนว่าพร้ อมที5จะพิจารณาปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยการ
ประชุมครั ง, ต่อไปเดือนธันวาคม หากตัวเลขเศรษฐกิ จยังคงเป็ นไป
ตามการประมาณการณ์ ของธนาคารสหรัฐฯต่อเนื5อง ด้ วยเหตุนี ,จึงมี
แรงเทขายสินทรั พ ย์ ใ นสกุลเงินตลาดเกิ ดใหม่ร วมถึง ประเทศไทย
ส่ง ผลให้ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ช, ะลอการปรั บ ลดลงจาก
ระดับกลางเดือน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Neutral)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนจะเพิ5มขึ ,นมาก ซึ5งเกิดจากใกล้
ช่วงเวลาประชุมธนาคารสหรัฐฯในเดือนธันวาคม ตลาดยังคงมีมุมมองที5
แตกแยกในสองทิศทาง คือ ขึน, อัตราดอกเบี ย, ภายในปี นี , และ ขึน, อัตรา
ดอกเบี ,ยภายในไตรมาสแรกปี หน้ า (-)
 ความผันวนของตลาดเงินตลาดทุนทีเ5 กิดจากการชะลอตัวของจีน (+)
 ความผันผวนของราคานํ ,ามัน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 การเร่ งลงทุนโครงการต่างๆภายใต้ การบริ หารงานของทีมเศรษฐกิ จชุด
ใหม่ รวมถึ ง ค่ า เงิ น บาทยัง มี ทิศ ทางที5 อ่ อ นค่ า อาจทํ า ให้ ล ดทอนการ
คาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาดถึงโอกาสการปรั บลดดอกเบี ,ยนโยบาย
ลง (-)
 ภายหลัง รั ฐ บาลได้ มี ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพิ5 ม เติม ผ่ า นการเร่ ง
โครงการลงทุนต่างๆ เป็ นผลให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื5อเพิ5มมากขึ ,น
และลดสัดส่วนการถือครองพอร์ ตการลงทุนในตราสารหนี , (-)

3 พฤศจิกายน 2558

 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที5ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น, ตัวที5แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Neutral)
 ภายหลัง รั ฐ บาลได้ มี ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพิ5 ม เติม ผ่ า นการเร่ ง
โครงการลงทุนต่างๆ เป็ นผลให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื5อเพิ5มมากขึ ,น
อัตราดอกเบี ,ยเงินฝากจึงมี แนวโน้ มปรับสูงขึ ,น กอปรกับ credit spread
ของหุ้นกู้ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ค่อ นข้ า งตํ5 า ภายใต้ สถานการณ์ ที5อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี ,ภาครัฐเป็ นขาขึ ,น จึงทําให้ ความต้ องการลงทุนหุ้น
กู้เอกชนลดน้ อยลง หรื อต้ องการส่วนต่างชดเชยความเสี5ยงที5เพิ5มสูงขึ ,น

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี ,ยที5ทรงตัวอยู่ในระดับตํ5า โดยอัตราดอกเบี ,ยนโยบายปั จจุบนั
ที5ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที5ร้อย
ละ 2.22 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที5อยู่ในช่วงร้ อยละ 6-7 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง และ ธนาคารกลางญี5 ปุ่นและ ECB
ยังคงใช้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอยู่อีกระยะหนึง5
 อัต ราเงิ น เฟ้ อ 10 เดื อ นแรกที5 ติ ดลบ จากราคานํ า, มัน ที5 ป รั บ ตัว ลดลง
ต่อเนื5อง และแนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี ,ระยะสัน-ปานกลาง
,
ยังคงอยู่ในระดับตํ5า คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรัพย์ที5อ้างอิงกับ
เงินปั นผลมีความน่าสนใจมากขึ ,น
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
,
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื ,นฐานที5เพิ5ม
สูงขึ ,นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที5เพิ5มสูงขึ ,น
 ค่าเงินบาทที5มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนที5อ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนี ดัชนี ตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดื อนตุลาคม
ปรับตัวเพิ5มขึ ,นจากจุดตํ5าสุดในเดือนกันยายน ร้ อยละ 7.8 ปั จจัยที5สําคัญ
ในเดือนตุลาคม ได้ แก่ การประชุม ECB โดยประธาน Mario Draghi ให้
ความเห็นเกี5 ยวกับการเพิ5มระยะเวลาการทํา QE ในยุโรปออกไป โดย
อาจจะประกาศอย่างเป็ นทางการในเดือนธันวาคม ในขณะที5การประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมุมองที5 Hawkish ต่อตลาดมากขึน,
โดยพูดถึ งโอกาสในการขึน, อัตราดอกเบี ย, ระยะสันในเดื
,
อ นธันวาคมนี ,
ทางด้ าน BoJ นันยั
, งคงนโยบายทางการเงินเช่นเดิม สําหรับ PBoC ปรับ
ลด Benchmark Lending Rate 25 bps เหลือ ร้ อยละ 4.6 และ ปรับลด
RRR 50bps เหลือร้ อยละ 17.5 นอกจากนี ,ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ในไตร
มาส 3 ประมาณการครัง, แรกอยู่ที5ร้อยละ 1.5 qoq (Annualized)
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 ตลาดหุ้ นประเทศเกิ ดใหม่ป รั บ ตัวเพิ5ม ขึน, ร้ อยละ 7.0 underperform
ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ วที5ปรั บตัวเพิ5มขึน, ร้ อยละ 7.8 โดยมี สาเหตุมาจาก
Emerging Market ปรั บตัวลงในช่วงท้ ายของเดือน หลังจาก Fed ให้
ความเห็นถึงโอกาสการขึ
การขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยในเดือนธันวาคม
 สภาพคล่องที5อยู่ในระดับที5สงู จากอัตราดอกเบี ,ยระดับตํ5าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิ
าทิเช่น ยุโรปและญี5 ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที5 สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี5 ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที5ฟืน, ตัว
 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี5 ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที5 จ ะผันผวนมากขึน, ในช่ ว งท้ า ยปี
2558 เนื5องจากการคาดการณ์ ต่อการปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยระยะสันของ
,
Fed สร้ างความกดดั
มกดดันให้ ตลาด เศรษฐกิจทัว5 โลกที5ยงั ไม่แข็งแรง อาจสร้ าง
ความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอัตราดอกเบี ย, ในระดับตํ5าและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินแบบพิเศษ QE

ผ งลบกับเศรษฐกิจ
 ความเสี5ยงเกี5ยวกับฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน อาจส่งผลเชิ
จีนและเศรษฐกิจโลก (-)
 ความเสี5ยงของเศรษฐกิจยุโรปจะถดถอย
ถดถอย (-)
 แนะนําคงนํา หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (N) สําหรั บ Developed
Market และ Emerging Market เนื5องจากสองเดื
งจาก
อนก่อนหน้ าตราสารทุน
ทัว5 โลกปรับตัวลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและ
ทําให้ ตราสารทุนต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ ,น อย่างไรก็ตามตลาด
ยังมีปัจจัยกดดันที5สําคัญได้ แก่การขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยระยะสันของ
น,
Fed ใน
เดือนธันวาคม และเศรษฐกิ จจี นที5มีแนวโน้ มชะลอตัว ตลาดตราสารทุน
ทัว5 โลกมีแนวโน้ มที5จะแกว่งตัวในกรอบกว้ าง

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนตุลาคม

แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที5จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที5อยู่ในระดับที5สงู จากอัตราดอกเบี ,ยระยะสันที
, 5ยงั อยู่ในระดับ
ตํ5าและการกระตุ
ะตุ้นเศรษฐกิ จจากธนาคารกลางในประเทศที
จากธนาคารกลางใน
5 พฒ
ั นาแล้ ว
(+)
 เศรษฐกิ จ ที5 เ ริ5 ม ฟื ,น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อยไปในประเทศที
อ ยไปในประเทศที5 พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี5ย 5 ปี ที5ผ่านมา (-)
 ความเสี5ยงเกี5 ยวกับการขึน, อัตราดอกเบี ย, ระยะสันของ
,
Fed อาจทําให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง, (-)
3 พฤศจิกายน 2558

 ดัชนี REIT เดือ นตุลาคมปรั บ ตัวขึน, 5.7% MTD กระแสเงินไหลเข้ า
สินทรั พย์ เสี5ย งมากขึน, หลัง FOMC ในเดื อนตุลาคมไม่ ปรั บ ขึน, อัตรา
ดอกเบี ,ยนโยบาย รวมถึง MBA mortgage application ของสหรัฐฯ เร่ ง
ตัวขึน, ในปลายสัปดาห์ ของเดือนตุตุลาคมที5ผ่านมาถึ
นมา ง 11.8% หลังจาก
ลดลง 27.6% ในช่วงสัปดาห์ห์ก่อนหน้ า โดยอัตราการกู้ยืมคงที5 30 ปี อยู่ที5
เฉลี5 ย 3.95% เป็ นระดับ ตํ5 า สุดใน 5 เดื อ นครึ5 ง สํ า หรั บ refinancing
application ได้ ปรั บตัวขึน, มา 8.8%
% และ purchase application ได้
เพิ5มขึน, 16.4% จากนี ย, ังมี ปัจจั
จจัยบวกจากความพยายามของธนาคาร
กลางต่างๆทัว5 โลกที5ต้องการเพิ5มสภาพคล่องเพื5อกระตุ้นเศรษฐกิจที5ชะลอ
ตัวลง อาทิ ECB ที5สง่ สัญญาณถึงมาตรการ QE รอบใหม่ และ PBOC ที5
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี ย, เงินกู้ เงินฝาก และ RRR ลงเพื5อกระตุ้น
เศรษฐกิจที5ชะลอตัวลงมาก ตลาด REIT ในเอเชียที5ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ ,น
ในเดื อ นตุลาคมตามราคาสินทรั พย์ เสี5 ย งที5 ป รั บ ตัวดี ขึน, โดยตัวเลขการ
เติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3 ที5ทําระดับตํ5าสุดในรอบหลายปี ทํา
ให้ นกั ลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน
เพิ5มเติม เช่นเดียวกับ REIT Europe ที5คาดหมายมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริ มาณเพิ5มเติมจาก ECB
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน
 นโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่างๆทําให้ อตั ราดอกเบี ,ยโลก
จะทรงตัวในระดับตํ5าไปอี กระยะเวลาหนึ5ง ซึ5งจะทําให้ ผลตอบแทนของ
REIT มี ความน่ า สนใจลงทุนทัง, นี ต, ้ อ งติดตามผลการประชุม FOMC
ในช่ ว งปลายเดื อ นธั นวาคม แนะนํ าคงนํ า หนั ก การลงทุ นมากกว่ า
ตลาดเล็กน้ อยในเดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน (Slightly Overweight)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคม
 สินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคมเริ5 มปรับตัวดีขึ ,นมาบ้ างโดยปรั บตัวเพิ5มขึน,
1.1% โดยราคานํ ,ามันปรับขึ ,น 3.3% จากความคลายกังวลเรื5 อง Supply
ที5ล้นตลาด ขณะที5ราคาทองคําปรับตัวบวก 2.3% จากการคาดการณ์ ว่า
Fed จะชะลอการปรับขึ ,นดอกเบี ,ยออกไป ซึง5 ทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ กลับมา
อ่อนค่าแทบตลอดทังเดื
, อน
 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจี นใน ไตรมาส 3 ปี 2558 ขยายตัวที5
ระดับ 6.9% YoY ตํ5าที5สดุ ในรอบ 6 ปี หรื อหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก และ
ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 ที5 7.0% แต่ยงั คงมากกว่าที5คาดว่าจะเติบโต
ที5ระดับ 6.8% ทําให้ ตลาดเกิดความกังวลต่อความต้ องการใช้ นํ ,ามันที5อาจ
ชะลอตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ ว่า อัตรา
การเติบโตในไตรมาส 3 ดัง กล่าว จะเป็ นระดับตํ5 าสุดของปี เนื5 อ งจาก
ธนาคารกลางจีนอาจมีมาตรการเพื5อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ5มเติมในช่วงไตร
มาสที5 4 เพื5 อ สร้ างแรงผลัก ดันให้ เ ศรษฐกิ จ จี นในปี นี เ, ติบ โตในระดับ ที5
คาดการณ์
 ตลาดคลายความกังวลต่อ ประเด็นการขึน, ดอกเบี ย, ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ โดยรายงานการประชุมของ Fed ประจําในเดือนตุลาคม บ่งชี ,ว่า
Fed อาจจะชะลอการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยออกไปก่ อนแต่ก็ยงั ต้ องรอดูการ
ประชุมในเดือนธันวาคม โดยกรรมการหลายคนของธนาคารกลางสหรัฐฯ
มีความเห็นว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทัว5 โลกในช่วงที5ผ่าน
มานันกดดั
,
นให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเผชิญกับความเสี5ยงช่วงขาลง
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
 แนวโน้ ม ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ใ นเดือนพฤศจิก ายนยัง คงผันผวนต่อไป
ด้ วยปั จจัยพื น, ฐานที5แท้ จริ งของสินค้ าโภคภัณฑ์ ส่วนใหญ่ ที5อยู่ในภาวะ
ปริ มาณผลผลิตส่วนเกินสูง นอกเหนือจากเศรษฐกิจจีนทีช5 ะลอตัวลง และ
นโยบายการเงินของประเทศหลักในโลกที5สวนทางกัน อย่างไรก็ตามราคา
นํ า, มันยังมี โอกาสปรั บ ตัวขึน, ในเดื อนพฤศจิก ายนจากการเข้ าสู่ช่ว งฤดู
หนาวของประเทศตะวันตกซึง5 มีปริ มาณการใช้ นํา, มันสูงในช่วงฤดูหนาว
ของทุก ปี แนะนํ า ลงทุน มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ยในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
(Slightly Overweight)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนตุลาคม
 เดือนตุลาคมราคานํ ,ามันดิบปรับตัวขึ ,น 3.3% มาทีร5 ะดับ 45-46 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์ เรลเนื5องจากความคลายกังวลจากภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดโลกที5ได้ รับผลลบจากเศรษฐกิจจีนและสหรัฐที5อ่อนกํ าลังในช่วง
ไตรมาส 3 ทีผ่านมา
 จํานวนแท่นขุดเจาะนํ ,ามันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื5อง โดยล่าสุด Baker
Hughes เปิ ดเผยจํ านวนแท่นขุดเจาะนํ า, มันดิบปรั บลดลงสู่ระดับ 644
แท่น จาก 670 แท่นขุดเจาะในเดือนก่อนหน้ า ทําให้ ปริ มาณการผลิตของ
สหรั ฐ ลดลงจาก 9.6 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน เป็ น 9.1 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน
อย่ า งไรก็ ต าม ปริ ม าณนํ า, มั น ดิ บ ยั ง คงอยู่ ใ นภาวะล้ น ตลาดต่ อ ไป
เนื5 องจาก OPEC ได้ ออกมายืนยันคงกํ าลังการผลิตเดิม ที5 31.57 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน เพื5อรักษาฐานลูกค้ า
3 พฤศจิกายน 2558

แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนพฤศจิกายน
 ราคานํ า, มัน ยัง มี ป ระเด็ น กดดัน จากการชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ โลก
โดยเฉพาะจี น ทัง, นี , การฟื ,น ตัว ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ จะทํ า ให้ Fed
ตัดสินใจขึน, ดอกเบี ย, ในปี นี , ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ ,น ส่วนด้ าน
อุปทาน คาดว่าอิหร่ านจะสามารถส่งนํ ,ามันดิบเข้ าสู่ตลาดได้ ในช่วงกลาง
ปี 2559 คาดการณ์ ในระยะปานกลางภาวะนํ า, มันล้ นตลาดยังคงกดดัน
ราคานํ ,ามันอยู่ต่อไป แต่ในระยะสันความต้
,
องการใช้ นํ ,ามันปรับตัวสูงขึน,
ในช่วงหน้ าหนาวอาจทําให้ ราคาปรับสูงขึ ,นต่อได้ ให้ นํา หนักมากตลาด
เล็กน้ อยในเดือนพฤศจิกายน (Slightly Overweight)
ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนตุลาคม
 ราคาทองคําโลกเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ5มขึ ,น 2.3% จากผลการประชุม
FOMC ที5ยังไม่ขึน, ดอกเบี ย, , กระแสเงินที5 ไหลเข้ าพักในทองคํ าช่วงที5
สินทรัพย์เสี5ยงชะลอตัว, และปั จจัยทางด้ านฤดูกาลที5กําลังเข้ าสู่เทศกาล
แต่งงานของชาวอินเดีย
 Dollar Index อ่ อนตัวสู่ร ะดับ 95 จุดแล้ วเริ5 มทรงตัวก่ อนจะฟื ,นกลับ
เล็กน้ อย ขณะที5อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯเคลื5อนไหวทรงตัว ทํา
ให้ ราคาทองคําไม่ได้ รับผลกระทบจากการเคลื5อนไหวของเงินสกุลสําคัญ
มากนัก
 กองทุน SPDR Gold Trust ลดสถานะถื อครองทองคํา 2.32 ตัน หรื อ
0.3% M-M มาอยู่ที5 680.27 ตัน โดยระหว่างเดือนลงไปตํ5าสุดที5 674.61
ตัน ก่ อ นจะมี แ รงซื อ, กลับ มาในช่ ว งปลายเดื อ น ส่ว นรายงานสถานะ
COMEX Gold Futures ของ CFTC เป็ นลบในช่วงปลายเดือน โดย
กองทุนต่างๆมี การเร่ งปิ ดสถานะ Long และเปิ ดสถานะ Short ทําให้
จิตวิทยาการลงทุนในทองคําผ่าน Futures ยังไม่สดใสนัก
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤศจิกายน
 คาดว่าราคาทองคําจะแกว่งออกข้ างในกรอบ ในแง่ของโครงสร้ างตลาดก็
มี ความเสี5 ย งจากการนํ า เข้ า ทองคํ า ของจี นและการเพิ5 ม ทองคํ า ในทุน
สํารองของธนาคารกลางต่างๆที5ชะลอตัวลง จึงคาดว่าการฟื น, ตัวของรา
คื อ งคํ า เป็ นเพราะปั จ จั ย ฤดู ก าล ซึ5 ง มี นํ า, หนั ก เป็ นเพี ย ง Technical
Rebound เพื5อรออ่อนตัวลงต่อเท่านัน, ให้ นํา หนักเท่ าตลาดในเดือน
พฤศจิกายน (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนตุลาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต, ่างประเทศให้ ผลตอบแทน
เป็ นบวกในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทน
สูง และหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG)
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 ธนาคารกลางหลักของจี นและยูโรโซน ยังคงดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
เริ5 มต้ นด้ วยธนาคารจีน (PBOC) ประกาศลดดอกเบี ,ยลง 25 bps และลด
เกณฑ์การกันสํารอง (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ลง 50 bps ซึง5 เป็ นการ
ผ่อ นคลายนโยบายการเงิ นเป็ นครั ง, ที5 6 นับ ตัง, แต่เดื อ นพฤศจิ ก ายนปี
2557 เนื5 อ งจากตัว เลขจี ดี พี จี น ไตรมาส 3 ออกมาที5 6.9% น้ อ ยกว่ า
เป้าหมายที5 7.0% และการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เดือนนี ,ส่ง
สัญญาณว่าอาจเพิ5มการเข้ าซื ,อสินทรั พย์ ภายใต้ โครงการ Quantitative
Easing (QE) โดยอาจเพิ5มปริ มาณการเข้ าซื ,อต่อเดือน สินทรัพย์ที5จะเข้ า
ซื ,อ หรื อปรั บลดดอกเบี ย, ลง โดยตลาดมองว่า มี โอกาสที5 ECB จะลด
ดอกเบี ย, deposit rate ลง 10bps มาที5 -0.3% ส่งผลให้ Yield ของ
พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน สเปนและอิตาลีปรับลดลง โดย Yield พันธบัตร
รัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ที5 0.508% อิตาลีอยู่ที5 1.48% และสเปนอยู่
ที5 1.64% ณ 30/10/2558 จากเดิม 0.586% 1.72% และ 1.89 %
ตามลําดับ ณ 29/09/2558
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 27-28 ตุลาคม ได้ ลดความกังวล
เกี5 ย วกับ ความเปราะบางของเศรษฐกิ จ โลก และยัง คงมุม มองการขึน,
ดอกเบี ,ยได้ ในวันที5 15-16 เดือนธันวาคมนี , แม้ ว่าเฟดจะมองว่าเศรษฐกิจ
สหรั ฐ ฯ มี ก ารชะลอตัว ลง การจ้ างงานชะลอลง แต่ก ารลงทุนและการ
บริ โภคขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ ง ส่งผลให้ นักลงทุนในตลาด ปรั บเพิ5ม
ความเป็ นไปได้ ที5เฟดจะขึน, ดอกเบี ย, เดือนธันวาคม (การประชุม 15-16
ธันวาคม) มาที5 50% จากเดิมที5 30% ส่งผลให้ Yield Curve พันธบัตร
สหรัฐ ปรับชันขึ ,นเล็กน้ อย Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรั บ
ขึ ,น มาที5 2.15% ณ 30/10/2558 จาก 2.01% ณ 29/09/2558 อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในไตรมาส 3 ขยายตัว ชะลอลงที5 1.5%QoQ
(saar) จาก 3.9%QoQ (saar) ในไตรมาส 2 และเป็ นอัตราที5น้อยกว่าที5
ตลาดคาดไว้ ที5 1.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื ,นฐานชะลอลงมาที5 1.3%YoY
ในไตรมาส 3 จาก 1.9%YoY ในไตรมาสก่อน ซึง5 การที5อตั ราเงินเฟ้อยังอยู่
ในระดับ ตํ5 าและการชะลอตัวของเศรษฐกิ จทํ า ให้ นัก ลงทุนยัง มองว่ า มี
โอกาสทีเ5 ฟดอาจไม่ปรับขึ ,นดอกเบี ,ยในปี นี ,ได้
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนพฤศจิกายน
 ตลาดพันธบั ต รรั ฐ บาล : ธนาคารกลางสหรั ฐ ยัง คงพิ จารณาการขึน,
ดอกเบี ,ยนโยบายสิ ,นปี อย่างไรก็ตามขึ ,นกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทังนี
, ,
ตลาดค่ อ นข้ า งคาดการณ์ โ น้ ม เอี ย งไปในทางจะชะลอการขึ น, อั ต รา
ดอกเบี ,ยนโยบายไปในปี หน้ า ประกอบกับธนาคารกลางหลักอย่างญี5 ปุ่น
และยู โ รโซนยั ง คงดํ า เนิ น มาตรการผ่ อ นคลาย ทํ า ให้ ค าดว่ า อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรับตัวสูงขึ ,นอย่างจํากัด แนะนําลงทุน
ในพันธบัตรรั ฐบาลเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดเครดิต : คาดว่าผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) จะถูก
กดดันจากการปรับขึ ,นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แต่ credit spread
ยัง คงแคบลงได้ เ ล็ ก น้ อ ย จึง ควรให้ นํา หนั ก การลงทุ นหุ้ น กู้ เ อกชน
คุณภาพดีเท่ ากับดัชนี อ้างอิง (Neutral) สําหรั บ High Yield Bonds
(HY) ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าและcredit spread มีโอกาสแคบลงได้ ต่อ
ประกอบกับ credit default อยู่ในระดับตํ5า และการชะลอตัวเศรษฐกิ จ
โลกทําให้ นกั ลงทุนยังคงมองหาผลตอบแทนสูง จึงควรให้ นํา หนักการ
ลงทุนหุ้นกู้ HY เท่ ากับการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
3 พฤศจิกายน 2558

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ








ค่าดัชนีชี ,วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าจาก 96.28 ณ
วันที5 30/9/58 มาอยู่ที5 96.99 ณ วันที5 30/10/58 โดยในเดือนที5ผ่านมา
มีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี ,
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คงดอกเบี ,ยนโยบาย ยอดการจ้ างงาน
นอกการเกษตรตํ5ากว่าคาด ในขณะที5ตวั เลขเศรษฐกิจอื5นๆ ยังไม่เป็ น
ปั จจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ขณะที5รายงานการประชุม FOMC
ในเดื อ นกันยายน ค่อ นข้ า งที5 จ ะกัง วลถึ ง ความเสี5 ย งภายนอกที5 อ าจ
กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้ นกั ลงทุนคาดการณ์ว่า Fed
อาจเลื5อนการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบายออกไปปี หน้ า ส่งผลให้ ค่าเงิน
ดอลลาร์ ในช่วง 3 สัปดาห์แรก อ่อนค่าอย่างต่อเนื5 อง โดยการประชุม
FOMC ในเดือนตุลาคม ในช่วงการอภิปรายของประธานกลางสหรัฐ มี
การพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิ จและตลาดแรงงานปรับตัวดีขึน, โดยมิได้
กล่าวถึงความเสี5ยงภายนอกที5กงั วลในการประชุมเดือนกันยายน ส่งผล
ให้ นักลงทุนลดการคาดการณ์ การเลื5อนการขึน, อัตราดอกเบี ,ย ค่าเงิน
ดอลลาร์ สรอ. จึงแข็งค่าขึ ,น
ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี ,ยนโยบาย และส่งสัญญาณพร้ อมขยาย
ระยะเวลาการเข้ าซื ,อสินทรัพย์เพิ5มเติมหากจําเป็ น โดยประกาศว่าอาจ
มีการตัดสินใจดําเนินการทางเศรษฐกิ จเพิ5มเติมในการประชุมเดือน
ธันวาคม ภายหลังประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทังนี
, , ECB มีการ
ประกาศว่า มิไ ด้ มีการเลือกใช้ เครื5 องมื อทางเศรษฐกิ จเพี ยงอย่างใด
อย่างหนึง5 แต่จะพิจารณาใช้ ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ธนาคารกลางญี5ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นในการประชุมเดือนตุลาคม จาก
ช่วงก่อนหน้ าที5นกั ลงทุนคาดการณ์ ว่า BOJ จะประกาศเพิ5มการเข้ าซื ,อ
สินทรัพย์ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ คา่ เงินเยนปรับตัวแข็งค่าขึ ,นภายหลัง
การประชุม จากช่วงก่ อนหน้ าที5ค่าเงินอ่อนค่าอย่างต่อเนื5 อง จากแรง
เก็ ง กํ า ไรของนัก ลงทุน ในขณะนัก เศรษฐศาสตร์ มี ก ารปรั บ ลดการ
คาดการณ์ GDP ไตรมาส 3 จาก 1.3% เป็ น 0.4% โดยสาเหตุหลักมาก
จากความต้ องการของคูค่ ้ าในกลุม่ ทวีปเอเชียลดลง ในขณะที5อตั ราเงิน
เฟ้อของญี5ปนยั
ุ่ งคงหดตัวลดลงเป็ นเดือนที5 2 ติดต่อกัน ที5 -0.1% MoM

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 30 ต.ค. 2557 – 30 ต.ค. 2558

ที5มา MFC, Bloomberg
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 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
เดือนตุลาคมค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึง5 เป็ น
ผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ,น


ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.1176 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/9/58
มาอยู่ที5 1.1014 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/10/58 ทังนี
, ,ค่าเงินยูโรอ่อนค่า
อย่างต่อเนื5องภายหลังการประขุม ECB ทังนี
, ,อ่อนค่าลงไปแตะระดับ 1.09
ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ภายหลังการประชุม FOMC

 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 119.84 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/9/58 มาอยู่ที5
120.58 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/10/58 ทังนี
, ค, ่าเงินเยนอ่อนค่าอย่าง
ต่อเนื5องจากการคาดการณ์การทํา QE เพิ5มเติมของธนาคารกลางญี5ปนุ่
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวแข็งค่าจาก ที5 1.5127 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/9/58 มาอยู่ที5 1.5343 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/10/58 โดยค่าเงิน
ปอนด์แข็งค่าภายหลังการเผยแพร่ การรายงานการประชุมของ FOMC ของ
เดือ นกันยายน แต่อย่ างไรก็ ตามได้ ปรั บตัวอ่ อนค่า เล็กน้ อยภายหลัง การ
ประชุม FOMC ในเดือนตุลาคมที5มีทศั นคติตอ่ เศรษฐกิจดีขึ ,น

ที5มา MFC, Bloomberg
 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนตุลาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื5อนไหวในช่วง 96.5 –
98.0 โดยต้ องติดตามตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตร และรายงาน
การประชุมเดือนตุลาคมเป็ นสําคัญ
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะปรั บตัวในกรอบช่วง 1.08- 1.11 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยยังคงต้ องพิจารณาจากความผันผวนในตลาดโลกเป็ นหลัก ที5อาจ
มีความเสี5ยงให้ ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ ,น หากนักลงทุนหลีกหนีความเสี5ยงต้ อง
ปิ ดสถานะการขายเงินยูโรในฐานะ Funding Currency
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื5อนไหวในช่วง 118-121 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทัง, นี ค, าดว่า ค่าเงิ นเยนอาจมี แนวโน้ ม แข็งค่าหากความผันผวนใน
ตลาดโลกเพิ5มสูงขึ ,น ในฐานะที5เงินเยนมีสภาพเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe
Haven)
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื5อนไหวในกรอบ 1.525-1.55 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
, ,แปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื5อนไหวใน
กรอบในช่วง 35.25 – 35.85 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.

ที5มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
ภาพรวมช่ วงเดือนที6ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื5อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที5แข็งค่าที5สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินอินโดนีเซียรู เปี ยะ และค่าเงินวอน


จี น ปรั บ ลดเป้ าหมายการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยสรุ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี จากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ ยืนยัน
ว่าจะไม่ใช่นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนค่า เพื5อกระตุ้นภาคการส่งออก
ทังนี
, ,มีความเห็นว่าการอ่อนค่าของเงินหยวนในปั จจุบนั เกิดจากการ
สะท้ อนมูลค่าในตลาด



สศค. ปรั บลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายหลังการ
ส่งออกเติบโตตํ5ากว่าคาด โดยปรับลด GDP ปี นี ,ลงจาก 3.0% เหลือ
2.8% ส่วนปี หน้ าคาด 3.8% มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุน
ภาครัฐที5คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื5องจากการเร่ งรัดการใช้ จ่ายภาครัฐ
และการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการช่วยเหลือกลุม่ ผู้มี
รายได้ น้อยและธุรกิจ SMEs



ค่ าเงินบาทในเดือนตุลาคม เคลื5อนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ที5
36.36 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที5 30/9/58 มาอยู่ที5 36.54 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที5 30/10/58 โดยในเดือนที5ผ่านมาค่าเงิน
บาทแข็งค่าอย่างมาก ตามประเทศอื5นในภูมิภาคเดียวกัน

3 พฤศจิกายน 2558
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คําแนะนําการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ที3มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 30 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/07/2015 01/05/2015 31/10/2014 31/10/2012
30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015

☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว3 โลกที3มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 28 ตุลาคม 2558
Inception Date
30/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
1.53
0.35
0.78
1.90
2.25 17/02/2005
2.41
BM : ThaiBMA Gov1-3 Yr TR
2.83
0.32
0.97
3.70
3.59 04/01/1999
3.96

Source : Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 29/07/2015 29/04/2015 29/10/2014 29/10/2012
28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015

Fund Code
I-DEVELOP

Inception Date
28/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
11.01
-0.57
-1.00
18.35
11.16 27/05/2011
5.76

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรเพิ3มนํ าหนักการลงทุน (Overweight)

☺ Hi-Div เน้ น ลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที3 จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที3มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ3าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 30 ตุลาคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 31/07/2015 01/05/2015 31/10/2014 31/10/2012
30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015

Inception Date
31/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
-3.30
-1.69
-5.28
-6.89
2.19 22/01/2009
21.91
BM : SET PR THB
-6.86
-1.59
-8.63
-10.89
2.53 30/04/1975
6.72

Source : Morningstar

☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง3 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 ) ที3 มี นโยบายลงทุน ในสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้ า นํ า มันดิ บ ที3 จ ด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี3ยงอัตราแลกเปลี3ยนขึน อยู่กับ
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 28 ตุลาคม 2558

กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART

☺

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  คงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที3มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ี3มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว3 โลก

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 29/07/2015 29/04/2015 29/10/2014 29/10/2012
28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015

Fund Code
I-OIL

Inception Date
28/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-22.42
-5.75
-19.08
-47.34
-19.08 24/04/2009
-7.83

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 28 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 29/07/2015 29/04/2015 29/10/2014 29/10/2012
28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized)
I-SMART
2.78
-0.07
-1.00
4.80

Inception Date
28/10/2015
Inception Return
Date
(Annualized)
29/10/2013
5.04

Source : Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD
ช่วงเดือนนี  คงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง3 เป็ น
กองทุน ที3 ล งทุน ในทองคํ า แท่ ง เพื3 อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุน ให้
ใกล้ เ คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 28 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 29/07/2015 29/04/2015 29/10/2014 29/10/2012
28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015

Fund Code
I-GOLD

Inception Date
28/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
2.07
7.39
1.80
-0.42
-9.85 06/03/2009
3.50

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF
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) แนะนําลงทุนแบบสมํ3าเสมอทุกเดือน เพื3อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 30 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/07/2015 01/05/2015 31/10/2014 31/10/2012
30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

Fund
Code
MG-LTF

Inception Date
30/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
7.08
1.15
-0.52
3.19
4.68 29/06/2007
3.00

Source : Morningstar
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ3มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว3 โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
☺ ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว3 โลก 3 กลุ่มหลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 28 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 29/07/2015 29/04/2015 29/10/2014 29/10/2012
28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015

Fund Code
I-REITs

Inception Date
28/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
0.72
0.23
-1.63
5.16
6.88 29/06/2010
7.32

Source : Morningstar

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื3อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที3จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที3มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที3ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ3าเสมอทุกเดือน เพื3อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 30 ตุลาคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/07/2015 01/05/2015 31/10/2014 31/10/2012
30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015

Inception Date
30/10/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
M-VALUE
-5.31
-0.58
-4.45
-6.34
7.55 14/08/2002
15.13

Source : Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิw


คําเตือน

เอกสารนี เ, ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี5ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ5งจัดทํ าขึ ,นเพื5อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ5 งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

เกี5ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั ,น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี , หรื อ

กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั5นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี , หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี , หรื อห้ ามกระทํา

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล ออยล์ ฟั นด์

การอื5นใดที5ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ, ปลี5ยนไปจากเดิม

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื ,อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื5อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ, ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที5 ม าของข้ อ มูล ที5

ป้องกันความเสี5 ย งที5 เ กี5 ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี5 ย นเงิ น ตราที5 อ าจ

เชื5อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ ,นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ ,นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื5 อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี5ยนแปลงได้ ขึ ,นอยูก่ บั ช่วงเวลาที5นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี5ยงด้ านอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง, หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั ,นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี5ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ ,นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อมีความเข้ าใจในความ
เสี5 ยงของสัญญาซื อ, ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที5ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั ,น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที5ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั ,น



ขอรับหนังสือชี ,ชวนได้ ที5บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื ,อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี ,เป็ นเพียงความเห็นเบื ,องต้ น
เท่านั ,น มิใช่คํามัน5 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี ,ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั ,งสิ ,น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี ,จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี5ยวกับเอกสารฉบับนี ,
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง
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