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Thai Equity – ให้ นํา หนั กมากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดื อนธันวาคมปรั บตัว Sideways up ในกรอบ
1,350-1,420 จุด ทังนี
- -มีประเด็นสําคัญที5ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุน
ได้ แก่ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ธนาคารกลางญี5 ปุ่ น (BoJ) คณะกรรมการนโยบายการเงิ นของไทย
(MPC) และคาดการณ์เม็ดเงิน LTF/RMF ที5จะไหลเข้ าสูต่ ลาดหุ้น เป็ นต้ น
Thai Bond –
Underweight)

ให้ นํา หนั ก ตํ1 ากว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly

 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน จะเคลื1อนไหวทรงตัว ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสที1จะปรั บตัวสูงขึน จากความ
ผันผวนของตลาดเงิ นและตลาดทุนอันจะเพิ5 ม ขึน- มาก ซึ5ง เกิ ดจากใกล้
ช่วงเวลาประชุมธนาคารสหรัฐฯเดือนธันวาคม ซึง5 คาดว่าจะปรับขึ -นอัตรา
ดอกเบี -ยนโยบายเป็ นครัง- แรกในรอบ 6 ปี กอปรกับธุรกรรมตลาดค่อนข้ าง
เบาบาง ซึ5งจะกระทบต่อการเคลื5อนไหวของตราสารหนี ร- ะยะยาว ส่วน
ตราสารหนี ร- ะยะสัน- คาดว่ า จะเคลื5 อ นไหวทรงตัว ตามทิศทางดอกเบี ยนโยบายไทยที5 ยังไม่มีก ารเปลี5ยนแปลง ด้ านตราสารหนี เ- อกชนคาดว่ า
Credit Spread จะทรงตัวตามปริ มาณหุ้นกู้เสนอขายใหม่ในตลาดแรก
ค่อนข้ างน้ อยในเดือนธันวาคม
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี -ยที5ทรงตัวอยู่ในระดับตํ5า โดยอัตราดอกเบี -ยนโยบายปั จจุบนั
ที5 ร้ อยละ 1.50 สภาพคล่อ งในระบบยัง อยู่ใ นระดับ สูง รวมถึ ง สภาพ
เศรษฐกิ จ ที5 มี แ นวโน้ ม ฟื -นตัว ขึน- น่ าจะมี ส่ว นช่ ว ยให้ สินทรั พ ย์ ที5ก องทุน
ลงทุนสร้ างรายได้ ได้ มากขึ -น อัตราการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน (Gross
dividend yield) ของกองทุนฯที5ระดับประมาณร้ อยละ 6-7 ยังคงมีความ
น่าสนใจ นอกจากนี -ตลาด Property Fund และ REIT ยังคงเติบโตขึนอย่างต่อเนื5อง เป็ นการช่วยส่งเสริ มการลงทุนทังในแง่
สภาพคล่องและการ
กระจายความเสีย5 งที5ดีขึ -น
Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 หลายเดือนก่อนตราสารทุนทัว5 โลกปรับตัวลดลงรุ นแรง ทําให้ Valuation
ปรับตัวลดลงทําให้ ตราสารทุนต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ -น
 อย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยกดดันที5สําคัญได้ แก่การขึ -นอัตราดอกเบี -ย
ของ FED ในเดือนธันวาคม และสถานการณ์ การก่อการร้ ายกลุ่ม ISIS
ตลาดตราสารทุนทัว5 โลกมีแนวโน้ มที5จะแกว่งตัวในกรอบกว้ าง
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REITs

Global Bond – ให้ นํา หนั ก ตํ1ากว่ าดัช นี อ้างอิง เล็ กน้ อย (Slightly
underweight)
 ธนาคารกลางสหรัฐยังคงพิจารณาการขึน- ดอกเบี ย- นโยบายสําหรับการ
ประชุม 15-16 ธันวาคม และจะเป็ นการปรับขึ -นดอกเบี -ยอย่างช้ าๆสําหรับ
ปี หน้ า ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน (yield) พันธบัตรรัฐบาล ระยะสันปรั
- บ
เพิ5มขึ -นมากกว่าพันธบัตรระยะยาว ทังนี
- - สําหรั บกลุ่มยูโรโซน ธนาคาร
กลางยังคงดําเนินนโยบายผ่อนคลายรวมทังพิ
- จารณาปรับลดดอกเบี -ยใน
การประชุมวันที5 3 ธันวาคม ทังนี
- -ราคาพันธบัตรรัฐบาลของกลุม่ ยูโรโซนได้
สะท้ อนปั จจัยนี -ไปค่อนข้ างมาก แนะนําลงทุนในพันธบั ตรรั ฐบาลตํ1า
กว่ าดั ช นี อ้างอิงเล็ก น้ อย (Slightly underweight) สํ าหรั บ เครดิต
แนะนําการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) และหุ้น
กู้ ผลตอบแทนสู ง (HY)ตํ1 า กว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
underweight) คาดผลตอบแทนจะถูกกดดันจากการปรั บขึน- ของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรในขณะที5 credit spread แคบลงได้ อย่างจํากัด
Commodity – ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ราคานํ -ามันยังมี โอกาสปรับตัวขึน- ในเดือนธันวาคมจากการเข้ าสู่ช่วงฤดู
หนาวของประเทศตะวันตกซึง5 มีการใช้ นํ -ามันเยอะในช่วงฤดูหนาวของทุก
ปี และยังมีปัจจัยบวกได้ แก่ จํานวนแท่นขุดเจาะนํ -ามัน และ ปริ มาณการ
ผลิตนํ -ามันดิบที5ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐที5แข็งค่า
จากการที5 ธ นาคารกลางสหรั ฐ จะประกาศขึน- ดอกเบี ย- เป็ นอี ก ปั จ จัย ที5
กดดันราคานํ -ามันดิบ แนะนําลงทุนนํา มันเท่ าตลาด (Neutral)
 ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐเดือนตุลาคมที5ประกาศมาช่วง
ต้ นเดือนพฤศจิกายน เพิ5มขึ -น 271,000 ตําแหน่งดีกว่าที5ตลาดคาดการณ์
ไว้ มากทําให้ ดอลลาร์ แข็งค่าอย่างรวดเร็ วกดดันราคาทองคํารวมถึงจาก
การที5ธนาคารกลางสหรั ฐจะประกาศขึน- ดอกเบี ย- เป็ นอี กปั จจัยที5กดดัน
ราคาทองคําต่อเนื5อง แนะนําลงทุนทองคําเท่ าตลาด (Neutral)
REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 นักลงทุนจับตาดูธนาคารกลางสหรัฐเตรี ยมปรับขึ -นดอกเบี -ย FED ในการ
ประชุม FOMC วันที5 15-16 ธันวาคมที5จะถึงนี - หลังจาก นางเจเนท เยเลน
ประธาน FED ส่งสัญญาณ Hawkish ตังแต่
- เดือนตุลาคม อย่างไรก็ดี
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที5แข็งแกร่ งสะท้ อนขึ -นมาทันทีหาก FED ขึ -นดอกเบี -ย
เท่ากับสะท้ อนว่า เศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื น- ตัวตามลําดับและแข็งแกร่ ง
เพียงพอแล้ ว
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี1ยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ1งเดือนข้ างหน้ า
Tactical Asset Allocation
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Total

Weight

11.0%
33.0%
15.0%
10.0%
5.0%
5.0%
8.9%
5.0%
0.0%
7.1%
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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.66%
1.17%
-1.03%
1.37%
12.50%
-3.54
1.79
-0.54
0.45
1.06
0.36%
2.33%
3.36%
3.36%
14.26%
-1.06% -1.06%
-3.80%
-3.99%
-5.09%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.70%
1.13%
-0.97%
1.63%
12.45%
-3.68
1.75
-0.51
0.54
1.07
0.37%
2.31%
3.36%
3.46%
14.13%
-1.12% -1.12%
-3.69%
-3.89%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ1งเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
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4.1%
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18.0%
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7.5%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

SOW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

N

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

22.0%
18.0%
10.0%
10.0%
7.5%
7.5%
8.9%
7.0%
5.0%
4.1%
100.0%

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity
Global REIT

Developed Country Eq uity
7.5%
Prop erty Fund
10.0%

Money Market
Local Corp Bond
10.0%

N
SUW
N
N
OW

Total

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2015
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.37% 1.40% -3.06%
-0.69% 11.76%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-4.03
1.23
-0.95
-0.10
0.65
Max Draw Up
0.00% 3.68%
5.34%
5.34% 17.04%
Max Draw Down
-1.93% -1.93% -6.84%
-7.77%
-8.35%
3 ปี
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2015
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.42% 1.32% -3.02%
-0.51% 11.91%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-4.12
1.17
-0.94
-0.07
0.66
Max Draw Up
0.77% 3.61%
5.30%
5.30% 16.93%
Max Draw Down
-1.98% -1.98% -6.74%
-7.66%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ1งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.1%
Global REIT, 5.0%
Global Commodity, 10.0%
Global Bond, 8.9%
Local Equity,
32.0%
Emerging Country Equity,
10.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

SOW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

N

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

32.0%
9.0%
10.0%
5.0%
10.0%
10.0%
8.9%
10.0%
5.0%
0.1%
100.0%

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity

Developed Country
Equity, 10.0%

Global REIT
Local Gov Bond Money Market
9.0%
Total
Local Corp Bond, 10.0%

Property Fund, 5.0%
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N
SUW
N
N
OW

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.97% 1.01% -5.49%
-2.93%
9.26%
-4.23
0.66
-1.26
-0.37
0.42
0.00% 4.59% 6.72%
6.72%
19.58%
-2.60% -2.60% -9.84%
-11.24% -12.50%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.99% 0.98% -5.15%
-2.49%
9.06%
-4.28
0.66
-1.22
-0.32
0.41
0.98% 4.52% 6.56%
6.56%
18.56%
-2.62% -2.62% -9.38%
-10.74% -11.80%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศที1สาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : แม้ ว่าเศรษฐกิจไตรมาส 3/58 ชะลอตัวลง แต่ เป็ น
เพราะสิ น ค้ า คงคลั ง ที1 ลดลงมาก ทั ง นี  แนวโน้ มการขยายตั ว ทาง
เศรษฐ กิ จ ยั ง มี ต่ อเ นื อ งจ าก การใช้ จ่ าย ในประเ ทศตามภาวะ
ตลาดแรงงานที1ดีขนึ 
 GDP ไตรมาส 3/58 ปรั บปรุ งครั ง- ที5 2 ปรั บเพิ5มเป็ น 2.1% (qoq,saar)
จากการรายงานครั ง- แรกที5 1.5% (qoq,saar) และยังคงชะลอตัวจาก
3.9% (qoq,saar) ในไตรมาส 2/58 สาเหตุหลักที5 ปรั บเพิ5 มขึน- ในการ
รายงานครั ง- ที5 2 เนื5 องจากสินค้ าคงคลังลดลงน้ อยกว่าการรายงานครั งแรก
 เครื5 องชี -สภาวะเศรษฐกิจด้ านตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ -น การจ้ างงานนอก
ภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) เดือนตุลาคม ที5มีการจ้ างงานสูงถึง
271,000 ตําแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงมาที5 5.0% ซึ5งเข้ าใกล้
อัตราการจ้ างงานเต็มศักยภาพที5 Fed ประเมินไว้ ที5 4.9% นอกจากนี รายได้ เฉลี5ยต่อชัว5 โมงขยายตัวสูงถึง 2.5% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อยังคงตํ5ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ที5 2.0%
(yoy) โดยอัตราเงินเฟ้อทัว5 ไป (Headline CPI) เดือนตุลาคม ขยายตัว
0.2% (mom) จากเดือนก่อนที5หดตัว -0.2% (mom) เพราะราคาพลังงาน
ในเดือนตุลาคม ปรับตัวเพิ5มสูงขึ -น หากเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อัตราเงินเฟ้อขยายตัว 0.2% (yoy) มากกว่าเดือนก่อนที5 0.0% (yoy)
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื -นฐาน ซึง5 ไม่นบั รวมราคาและอาหารสด (Core CPI)
คงที5จากเดือนก่อนที5 0.2% (mom) แต่เพิ5มขึ -น 1.9% (yoy) จาก 1.8%
(yoy) ในเดือนก่อน ซึง5 เป็ นผลจากการเพิ5มขึ -นในหมวดบริ การ ได้ แก่ ค่า
เช่าบ้ านและค่ารักษาพยาบาล ส่วนการใช้ จ่ายส่วนบุคคลที5ไม่รวมความ
ผันผวนของอาหารและพลังงาน (Core PCE) ที5ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้
พิจารณาในการดําเนินมาตรการนโยบายการเงิน ทรงตัวที5 1.3% (yoy)
ในเดือนตุลาคม
 รายงานการประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ วันที5 27-28 ตุลาคม 2558
แสดงให้ เห็ น ว่ า คณะกรรมการส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามกั ง วลต่ อ ภาวะ
ตลาดแรงงานที5 มีก ารจ้ า งงานน้ อ ยลงและขาดความมั5นใจต่อแนวโน้ ม
อัตราเงินเฟ้อจีงคงอัตราดอกเบี -ยไว้ ที5ระดับ 0.0-0.25% ต่อปี แต่กรรมการ
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า สภาวะเศรษฐกิ จ และแนวโน้ ม ภาวะ
ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในปั จจุบัน น่า จะทําให้ สามารถเริ5 มขึนอัตราดอกเบี ย- สู่ร ะดับ ปกติใ นการประชุม ครั ง- ถั ดไป (15-16 ธันวาคม
2558) และได้ ระบุว่าการชะลอการขึ -นดอกเบี -ยออกไป อาจสร้ างความไม่
แน่นอนและสร้ างความเสี5ยงต่อตลาดการเงิน และอาจแสดงให้ เห็นว่ า
Fed ไม่มีความเชื5อมั5นต่อเศรษฐกิ จ และอาจทําให้ Fed สูญเสียความ
น่าเชื5อถือ
เศรษฐกิจยู โรโซน : เศรษฐกิจในกลุ่ มฟื  นตัวต่ อเนื1 องในลักษณะช้ า ๆ
ค่ อยเป็ นค่ อยไป ด้ านธนาคารกลางยุโรปส่ งสัญญาณผ่ อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ1มเติมจากความกังวลภาวะเงินฝื ดและความเสี1ยงของอุปสงค์
ในประเทศ
 เศรษฐกิ จไตรมาส 3/58 ขยายตัว 1.6% (yoy) ดีขึ -นเล็กน้ อยจาก 1.5%
(yoy) ในช่วงไตรมาส 2/58 โดยอุปสงค์ในประเทศเป็ นแรงขับเคลื5อนทาง
เศรษฐกิ จ ในขณะที5 ก ารส่ง ออกสินค้ า สุทธิ ป รั บ ตัว ลง ซึ5ง การรายงาน
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เศรษฐกิ จไตรมาส 3/58 พบว่าเศรษฐกิ จของประเทศฝรั5 งเศลมี ทิศทาง
ปรั บตัวดีขีน แต่เยอรมนี และอิตาลีชะลอตัวลง ในขณะที5 ประเทศอื5 น ๆ
ชะลอตัวลง ซึง5 เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าสุทธิที5ลดลงเป็ นส่วนใหญ่
 รายงาน Markit Flash PMI Composite Index (รวมทัง- Services และ
Manufacturing) เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึง5 เป็ นตัวเลขเบื -องต้ นปรับตัว
เพิ5มขึน- (เป็ นการสํารวจระหว่างวันที5 12-20 พฤศจิก ายน 2558) มาที5
ระดับ 54.4 จุด จากเดือนก่อนหน้ าที5 53.9 จุด ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจ
ไตรมาส 4/58 ของยูโรโซนมีแนวโน้ มขยายตัว 0.4% (qoq) และมีความ
เป็ นไปได้ ที5จะเติบโตถึง 0.5% (qoq) หากการรายงาน PMI ของเดือน
ธันวาคม 2558 ปรับตัวดีขึ -นต่อเนื5อง
 อัตราเงินเฟ้อทัว5 ไปยังอยู่ในระดับตํ5า เดือนตุลาคม ปรับตัวเพิ5มขึน- อยู่ที5
ร้ อยละ 0.0 เพิ5มขึ -นจากเดือนก่อนหน้ าที5อยู่ที5ร้อยละ -0.1 แต่ยงั คงถื อว่า
อยู่ในระดับตํ5าและตํ5ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที5 2.0% (yoy)
 การประชุม ธนาคารกลางยุโ รปวัน ที5 3 ธั นวาคม ยัง คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ที5ระดับ 0.05% ต่อปี แต่ได้ ประกาศผ่อนคลายมาตรการด้ าน
การเงินเพิ5มเติมดังนี 1.

ปรับลดอัตรา Deposit Facility Rate ลง -0.10% จาก -0.20%เป็ น
-0.30% ต่อปี ตามที5นกั วิเคราะห์โดยส่วนใหญ่คาดการณ์

2.

ขยายระยะเวลาในการทํา QE ออกไปอีก 6 เดือนจนถึงสิ -นสุดเดือน
มี นาคม 2560 เป็ นอย่ า งน้ อ ย จากเดิ ม ที5 สิ น- สุด เดื อ น กันยายน
2559 แต่คงวงเงินการเข้ าซื -อสินทรัพย์ที5 6 หมื5นล้ านยูโรต่อเดือน

3.

ขยายขอบเขตสินทรั พ ย์ โดยรวมตราสารหนี ท- ้ อ งถิ5 นภาครั ฐ ของ
ประเทศสมาชิก

 นอกจากนี - ECB ได้ คงคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2558 ที5 0.1% (yoy) แต่
ปรับลดคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2559 และ 2560 ลงมาปี ละ 0.1% จาก
คาดการณ์ เดิมมาที5 1.0%(yoy) และ 1.6% (yoy) ตามลําดับ ส่วนการ
คาดการณ์ GDP ปี 2558 และ 2559 ยังคงเดิมที5 1.5% (yoy) และ 1.7%
(yoy) ตามลํ า ดับ ขณะที5 ปี 2017 ปรั บ ดี ขึ น- มาที5 1.9% (yoy) จาก
คาดการณ์เดิมที5 1.8% (yoy)
เศรษฐกิ จ ญี1 ปุ่ น : เศรษฐกิ จ เข้ า สู่ ภ าวะถดถอยทางเทคนิ ค ทิ ศ ทาง
ข้ างหน้ ายังมีความไม่ แน่ นอนจากผลกระทบการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จี นส่ งผ่ านมายั งภาคการส่ งออก ด้ านธนาคารกลางญี1 ปุ่นคงนโยบาย
การเงินไม่ เปลี1ยนแปลง
 เศรษฐกิจไตรมาส 3/58 หดตัว -0.8% (qoq,saar) ต่อเนื5องจากไตรมาส
ก่อนที5หดตัว -0.7% (qoq,saar) เป็ นเพราะการลดลงอย่างมากของสินค้ า
คงคลัง อย่างไรก็ตาม การส่งออกและการใช้ จ่ายภายเอกชนขยายตัวดีขึ -น
และเป็ นปั จจัยขับเคลื5อนเศรษฐกิจ
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัวจากประเทศจีนและเอเซีย เดือนตุลาคม หด
ตัว -2.1% (yoy) ในขณะที5มูลค่าการนําเข้ าหดตัว -13.4% (yoy) ทําให้
ดุลการค้ ากลับมาเกินดุลที5 1.1 แสนล้ านเยน การส่งออกสินค้ าหดตัวครังแรกในรอบ 14 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากการเศรษฐกิจจีนที5ชะลอตัวลง
ประกอบกับการส่งออกไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียนซึง5 หดตัวเช่นเดียวกัน

หน้ า 3

MFC Wealth Journal
 อัตราเงิ นเฟ้ อทรงตัวในระดับตํ5า ในเดื อนตุลาคม อัตราเงิ นเฟ้ อไม่ รวม
อาหารสดยังคง หดตัว -0.1% (yoy) ไม่เปลี5ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้ า
ในขณะที5อตั ราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ5มขึ -นเล็กน้ อย 0.2%
(yoy) จากเดือนก่ อนที5 0.1% (yoy) ซึ5งอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ5ากว่ า
เป้าหมายของธนาคารกลางญี5ปนที
ุ่ 5 2.0% (yoy)
 การประชุมธนาคารกลางญี5ปนุ่ (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี -ยไว้ ที5 0.05%
ต่อปี และคงการเพิ5มปริ มาณฐานเงินประมาณ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี ซึง5
BOJ มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มว่ายังคงฟื น- ตัว
ลัก ษณะค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป แม้ ว่ า การส่ ง ออกและการผลิ ต จะได้ รั บ
ผลกระทบจากการชะลอตัว ของประเทศตลาดเกิ ดใหม่ แต่อุป สงค์ ใ น
ประเทศ ได้ แก่ การลงทุนภาคธุรกิ จ การบริ โภคภาคครั วเรื อนและการ
ก่อสร้ างบ้ านยังคงเติบโตต่อเนื5อง และอัตราเงินเฟ้อที5ไม่รวมอาหารสดจะ
อยู่ในระดับ 0% (yoy) ไปในระยะเวลาหนึ5ง แต่อตั ราเงินเฟ้อคาดการณ์ มี
แนวโน้ มเพิ5มขึ -นในระยะยาว
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อย
ไป
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจี นในเดื อ นตุลาคมอยู่ใ นทิศทางที5
ชะลอตัวลงทังผลผลิ
ตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ แต่การ
บริ โภคซึ5งสะท้ อนจากยอดค้ า ปลีกขยายตัว ได้ ต่อเนื5 อง แสดงให้ เห็นถึ ง
ความคืบหน้ าของการปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที5ต้องการ
ให้ เศรษฐกิจพึ5งพิงการบริ โภคภายในประเทศแทนการลงทุน การปฏิรูป
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจเพื5 อให้ เศรษฐกิ จเติบโตได้ อย่างมี เสถี ยรภาพใน
ระยะยาว ทําให้ รัฐบาลจําเป็ นต้ องยอมให้ เศรษฐกิ จในระยะสันชะลอลง
ทังนี
- ร- ัฐบาลมี แผนจะลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะ 5 ปี
ข้ า งหน้ า (2559-2563) ลงเป็ นขยายตัว ไม่ ตํ5า กว่า 6.5% (yoy) จาก
เป้าหมายในปี นี -ที5 7.0% (yoy)
 อุปสงค์จากต่างประเทศยังไม่ดีขึ -น โดยการส่งออกสินค้ าเดือนตุลาคมหด
ตัว -6.9% (yoy) ส่วนการนําเข้ าหดตัว -18.8% (yoy) ทังนี
- - การส่งออก
สินค้ าไม่ มีความเป็ นไปได้ ที5จะบรรลุเ ป้าหมายของรั ฐบาลที5 6% (yoy)
เพราะ ยอดส่งออกสินค้ า 10 เดือนแรกของปี 2558 หดตัว -2.5% (yoy)
 ธนาคารกลางจี นปรั บ ลดอัตราดอกเบี ย- สินเชื5 อ โครงการเงิ นกู้ร ะยะสัน(SLF) ซึง5 เป็ นเครื5 องมือเพิ5มสภาพคล่องให้ แก่สถาบันการเงินในประเทศ
โดยอัตราดอกเบี -ย SLF แบบข้ ามคืน (Overnight rate) จะถูกปรับลดเป็ น
2.75% ต่อปี จาก 4.5% ต่อปี และอัตราดอกเบี -ยแบบ 7 วัน จะถูกปรับลด
เป็ น 3.25% ต่อปี จาก 5.5% ต่อปี ซึ5งมี เป้าหมายที5จะปฏิรูปกรอบการ
ดําเนินนโยบายการเงินให้ เป็ นไปกลไกตลาด และเป็ นสากลมากขึ -น
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจโดยภาพรวมฟื  นตัวช้ า ๆ จากแรงสนับสนุน
การใช้ จ่ายภาครั ฐและภาคการท่ องเที1ยว
 เศรษฐกิจฟื น- ตัวช้ า ๆ โดยเศรษฐกิจไตรมาส 3/58 ขยายตัว 2.9% (yoy) ดี
ขึน- อย่ างช้ า ๆ จากไตรมาส 2/58 ที5 2.8% (yoy) และหากขจัดปั จจัย
ทางด้ านฤดูกาลไปแล้ ว GDP จะขยายตัวที5 1.0% (qoq) เพิ5มขึ -นจากไตร
มาสก่อนที5 0.3% (qoq) จากแรงขับเคลื5อนของภาคการท่องเที5ยวและการ
ใช้ จ่ายภาครัฐ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี5ยงที5น่ากังวลอยู่ 2 ประเด็นคือ
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1.การลงทุนของภาคเอกชนที5หดตัวเพิ5มขึ -นเป็ น -6.6%(yoy) มากขึ -นจาก
ไตรมาสก่อนที5 -3.4% (yoy)
2. ภาคการเกษตรที5ยังคงหดตัวต่อเนื5องเป็ นไตรมาสที5 5 จากปั ญหาภัย
แล้ ง ซึง5 หดตัว -5.7% (yoy) จากไตรมาส 2/58 ที5 -6.2% (yoy)
 คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ สัง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) คาดว่ า
เศรษฐกิ จไทยปี 2558 จะขยายตัวได้ ประมาณ 2.9% (yoy) จากเดิมที5
คาดการณ์ ไว้ ที5 2.7-3.2% (yoy) และในปี 2559 เศรษฐกิ จมี แนวโน้ ม
ขยายตัวเพิ5มขึ -นเป็ น 3.0-4.0% (yoy)
 ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/58 ยังมีทิศทางไม่แตกต่างจากในช่วง
ที5ผ่านมา สะท้ อนจากการรายงานกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเดือนตุลาคม
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที5ภาครัฐยังมีการใข้ จ่ายทังงบประจํ
าและงบ
ลงทุนในการสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะที5ภาคการท่องเที5ยวเริ5 มดีขึ -นจาก
นักท่องเที5ยวชาวจีน
 อุป สงค์โลกที5อ่ อ นแอและราคานํ า- มันที5อ ยูใ นระดับตํ5 า ยังคงเป็ นปั จ จัย
กดดันภาคการส่งออก โดยในเดือ นตุลาคม มูลค่า การส่งออกหดตัว 8.1% (yoy) จากเดือนก่อนที5หดตัว -5.5% (yoy) ส่วนมูลค่าการนําเข้ าหด
ตัว -18.2% (yoy) เพิ5มขึ -นจาก -26.2% (yoy) ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเกินดุล
2.1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ สอดคล้ องกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(MPI) เดือน ต.ค. 58 หดตัว -4.2% (yoy) จาก -3.6% (yoy) ขณะที5 อัตรา
การใช้ กําลังการผลิต (Capacity utilization) ลดลงสูร่ ะดับ 59.9%
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี -ย
นโยบายไว้ ที5ระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที5 4 พฤศจิกายน 2558
เนื5องจากเห็นว่านโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอ
และต่อเนื5อง และจะติดตามผลจากมาตรการการทางการคลังต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจและภาวะการเงินในตลาดโลกอย่างใกล้ ชิด
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนธันวาคม
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก

ที5มา : Bloomberg

 ติดตามการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรั ฐฯ หลังจากการประชุม
วัน ที5 15-16 ธั น วาคม 2558 ถึ ง ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น
หลังจากที5มีการคาดการณ์ ว่าจะมีการปรับขึ -นอัตราดอกเบี -ย Fed Fund
เป็ นครัง- แรก
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที5 16 ธันวาคม 2558
คาดว่ า จะคงอัต ราดอกเบี ย- นโยบายไว้ ที5 ร ะดับ 1.5% ต่ อ ปี เพราะ
เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปั จจัยลบจากต่างประเทศรวมทังความผั
น
ผวนของตลาดการเงิ น โลกที5 อ าจสูง ขึ น- อี ก ทัง- รอผลจากการดํ า เนิ น
มาตรการด้ านการคลังและแผนการลงทุนในโครงสร้ างพื -นฐานของรัฐบาล
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การเกษตร หมวดธนาคาร หมวดสื5อ และสิ5งพิ มพ์ หมวดพลังงาน และ
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อนพฤศจิ ก ายนเป็ นเดื อนที1 ต ลาดหุ้ นไทยถู ก กดดั นจากทั ง ปั จ จั ย
ภายในและภายนอก โดยปรั บ ตั วลงมาปิ ดที1 1,359.70 หรื อลดลง
ประมาณ 2.53% (35.24 จุด) โดยมีประเด็นสําคัญดังต่ อไปนี 
 ความผิดหวังจากการประชุมธนาคารกลางญี5ปนในช่
ุ่
วงปลายเดือนก่อนที5
ไม่ได้ มีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ5มเติม
 ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนที5ยงั คงตํ5ากว่าระดับ 50.0 สะท้ อนความ
เสี5ยงต่อการส่งออกของไทยรวมถึงราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
 การออกมาส่งสัญญาณขึ -นดอกเบี -ยในการประชุมเดือนธันวาคมของนาง
Janet Yellen ประธาน Fed หลังจากตัวเลขการจ้ างงานของสหรัฐฯ ที5
ออกมาแข็งแกร่ งจนทําให้ นกั ลงทุนในตลาดเพิ5มตวามเชื5อมัน5 ว่า Fed จะ
ขึ -นดอกเบี -ยในเดือนธันวาคมเป็ น 68% จากเดิมที5 56% ส่งผลให้ Bond
yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ -น และกดดันระดับ Earning yield gap
 สัญญาณ Fund Flow ที5ยงั คงอ่อนแรงทังในตลาดหุ
้ น ตลาดล่วงหน้ า และ
ตลาดตราสารหนี  การประมูลคลื5น 1800 MHz ที5ยืดเยื -อจนทําให้ ราคาใบอนุญาติอยู่สงู กว่า
ราคาตังต้
- นกว่า 100% เป็ นปั จจัยกดดันกลุม่ สื5อสารและตลาดหุ้นไทย
 การปรับตัวลงของราคานํ -ามันดิบหลังสต็อกนํ -ามันในสหรัฐฯ ปรับเพิ5มสูง
กว่าคาด
 เหตุวินาศกรรมในปารี สส่งผลลบเชิงจิตวิทยาต่อการลงทุน
 การปรั บตัวลงของตลาดหุ้นจีนหลังคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ ของ
จีน (CSRC) คุมเข้ มการปล่อยเงินกู้เพื5อซื -อหุ้น
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศเดือนพฤศจิกายน
 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรับตัวลดลง 9.2% ในขณะ
ที5 SET50 Index ปรับตัวลง 13.2%
 Sector ที5มี performance ที5ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 11 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการแพทย์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดปิ
โตรเคมี หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
พาณิชย์ และหมวดอาหารและเครื5 องดื5ม
 สําหรับ Sector ที5มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 11
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื5อสาร หมวดธุรกิจ

4 ธันวาคม 2558
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนธันวาคม
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคมปรับตัว Sideways up ในกรอบ 1,3501,420 จุด ทังนี
- -มีประเด็นสําคัญที5สง่ ผลกระทบต่อภาวะการลงทุน ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที5 3 ธันวาคม ECB
มี มติผ่อนคลายนโยบายการเงิ นเพิ5 มเติมโดยการลดดอกเบี ยและ ขยายระยะเวลาการทํา QE ออกไปอี ก 6 เดือนโดยคง
ปริ มาณเงินที5ซื -อตราสารหนี -ไว้ ที5เดือนละ 60 ล้ านยูโรเช่นเดิม
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที5 15-16 ธันวาคม
คาด Fed จะมีมติขึ -นดอกเบี -ย Fed funds 25 bps
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (MPC) ใน
วันที5 16 ธันวาคม คาดไม่มีการเปลี5ยนแปลงทางนโยบาย
 การประชุมธนาคารกลางญี5 ปนุ่ (BoJ) ในวันที5 17-18 ธันวาคม
คาดไม่มีการเปลี5ยนแปลงทางนโยบาย
 คาดการณ์ เม็ดเงิน LTF/RMF ที5จะไหลเข้ าสู่ตลาดหุ้นกว่า 2-3 หมื5นล้ าน
บาท หลังช่วงที5ผ่านมายังมีปริ มาณน้ อยอยู่ ซึง5 จะส่งผลบวกต่อหุ้นขนาด
ใหญ่
 คาดการณ์ระดับการซื -อขายของนักลงทุนต่างชาติในเดือนนี - จะเริ5 มลดลง
หลังเข้ าสูช่ ่วงหยุดยาวปลายปี
 เงิน USD และ Bond yield สหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวลงชัว5 คราวจากการถูก
Sell on fact หาก Fed ตัดสินใจขึ -นดอกเบี -ยในระดับตํ5ากว่า 25 bps ซึง5
เป็ นระดับที5ตลาดคาดการณ์ซงึ5 จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย
แนะนํ า ให้ นํ า หนั ก หุ้ นไทยมากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

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 - (-)
 ช่ว งใกล้ ปิดปี อาจมี ก ารเสนออัตราดอกเบี ย- เงินฝากพิ เศษจากบรรดา
ธนาคารพาณิชย์ (-)
 แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที5ยงั ไม่สะท้ อนการฟื น- ตัวที5แข็งแรงเพียงพอ
อาจเป็ นเหตุให้ การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงใน
ประเทศ (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Neutral)
ช่วงปลายปี เป็ นช่วงที5ธุรกรรมตลาดค่อนข้ างเบาบาง จึงมีการเสนอขายหุ้นกู้
ใหม่ค่อนข้ างน้ อย เป็ นผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชนอาจไม่มีการ
เปลี5ยนแปลงนัก แม้ อตั ราผลตอบแทนตราสารหนี ภ- าครัฐอาจปรั บตัวเพิ5มขึนด้ วยความผันผวนจากตลาดต่างประเทศ

 สภาวะตลาดตราสารหนี เ- ดื อ นพฤศจิ ก ายน เส้ น อัต ราผลตอบแทน
พันธบัต รรั ฐ บาลเคลื5 อ นไหวในลัก ษณะแบนชัน ขึน- เล็ก น้ อ ย แต่อัตรา
ผลตอบแทนปรั บ ตัว ลดลงในทุก ช่ ว งอายุ โดยเฉพาะตราสารหนี อ- ายุ
คงเหลือ 3 – 7 ปี กล่าวคือ
 ในช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตร
ของสหรัฐออกมาสูงกว่าที5ตลาดคาด ส่งผลให้ ตลาดมองว่ามีโอกาส
สูงที5ธนาคารกลางสหรั ฐฯจะปรับขึ -นอัตราดอกเบี -ยนโยบายเป็ นครั งแรกในรอบ 6 ปี ภายในเดือนธันวาคมนี - ส่งผลให้ นกั ลงทุนต่างชาติเท
ขายตราสารหนี -ไทยออกมาอย่างต่อเนื5องส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน
ตราสารหนี -ไทยปรับตัวสูงขึ -นในช่วงครึ5งแรกของเดือนพฤศจิกายน 58
 อย่างไรก็ตาม ด้ วยสภาพคล่องตลาดที5เบาบางลง เพราะใกล้ วนั หยุด
ยาวของนักลงทุนไทยและต่างชาติ และ การเข้ ามาทําธุรกรรมซื -อคืน
พันธบัตรในตลาดรอง (OMO) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ใน
พันธบัตรอายุคงเหลือ 4 – 10 ปี ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนตราสาร
หนี -ไทยที5ปรั บขึ -นในช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายนทยอยปรั บตัวลดลงใน
ระดับที5ตํ5ากว่าสิ -นเดือนตุลาคม
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Slightly Underweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนอันจะเพิ5มขึน- มาก ซึ5งเกิดจาก
ใกล้ ช่ ว งเวลาประชุม ธนาคารสหรั ฐ ฯในเดื อ นธัน วาคม 58 ซึ5ง คาดว่ า
ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ -นอัตราดอกเบี -ยนโยบายเป็ นครัง- แรกในรอบ
6 ปี (-)
 ความผันวนของตลาดเงินตลาดทุนทีเ5 กิดจากการชะลอตัวของจีน (+)
 ความผันผวนของราคานํ -ามัน (+)
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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
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัว
ลดลง ร้ อยละ -0.5 ปั จจั ย ที5 สํ า คั ญ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ได้ แก่
ตลาดแรงงานสหรั ฐฯที5มีตวั เลข Non Farm Payroll ปรั บตัวเพิ5มขึนหน้ า 6
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271,000 จากที5ตลาดคาดไว้ ที5 180,000 ส่งผลให้ โอกาสในการที5 Fed จะ
ปรับเพิ5มอัตราดอกเบี -ยระยะสันเพิ
- 5มขึ -นเป็ น 72% ในช่วงกลางเดือนและ
ท้ า ยเดื อ นได้ มี เ หตุก ารณ์ ก่ อ การร้ ายที5 ก รุ ง ปารี ส อี ก ทัง- ยังมี เ หตุก ารณ์
เครื5 องบินรบรัสเซีย SU-24 ถูกเครื5 องบินรบตุรกี F-16 ยิงตก ส่งผลให้
ตลาดกังวลถึงสงครามที5อาจเกิดขึ -น และมีแรงเทขายในตลาดตราสารทุน
ยุโรป โดยเฉพาะหุ้นในอุตสาหกรรมท่องเที5ยว โรงแรม และสินค้ าแบรนด์
เนม
 ตลาดหุ้นประเทศเกิ ดใหม่ปรั บตัว -2.5% Underperform ตลาดหุ้น
พัฒนาแล้ วที5ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยเพียง -0.3% โดยได้ รับผลกระทบมา
จากการร่ ว งลงของตลาดหุ้นจี นหลังจากมี ข่ าวว่ าทางการจี นได้ เ ข้ า ไป
ตรวจสอบบริ ษัทโบรกเกอร์ เกี5 ยวกับการให้ Margin นักลงทุนในการเทรด
หุ้น รวมถึ งการคาดการณ์ ต่อการปรั บขึน- ดอกเบี ย- ของ FED ในเดือ น
ธันวาคมที5ใกล้ เข้ ามา
 การประชุม ECB ประจําเดือนธันวาคมได้ มีมติลดดอกเบี -ย Deposit Rate
ลงเพียง 10 bps มาอยู่ที5 -0.3% (เดิม -0.2%) และขยายกรอบเวลาการ
ทํามาตรการ QE ให้ สิ -นสุดที5เดือนมี นาคม 2560 จากเดิมถึงแค่เดือน
กันยายน 2559 อย่างไรก็ตามตลาดตีความในเชิงผิดหวังที5 ECB ไม่ได้
ขยายขนาดวงเงิน QE ในเดือนธันวาคมอย่างที5คาดไว้ หลังจากในช่วงที5
ผ่านมาประธาน ECB ได้ พดู ให้ ความหวังอย่างต่อเนื5อง รวมทังไม่
- ได้ พดู ให้
ความหวังต่อตลาดว่าในอนาคตมีความเป็ นไปได้ ว่าจะออกมาตรการอื5นๆ
เพิ5มเติม
 สภาพคล่องที5อยู่ในระดับที5สงู จากอัตราดอกเบี -ยระดับตํ5าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น 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 างความกดดันให้ ตลาด เศรษฐกิจทัว5 โลกที5ยังไม่แข็งแรง อาจ
สร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี -ยในระดับตํ5าและ
การกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE อี กทังแรงกดดั
นด้ าน
Geopolitical Risk ที5มีมากขึ -น จาก Proxy War ในซีเรี ย
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ภาวะตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน

 ธนาคารกลางสหรัฐเตรี ยมปรับขึน- ดอกเบี -ย FED ในการประชุม FOMC
เดื อ นธัน วาคมที5 จ ะถึ ง นี - หลัง จาก เจเนท เยเลน ประธาน FED ส่ ง
สัญญาณ hawkish มาเมื5อเดือนตุลาคม อย่างไรก็ดีภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ
ที5แข็งแกร่ งสะท้ อนขึ -นมาทันทีหาก FED ขึ -นดอกเบี -ย เท่ากับสะท้ อนว่า
เศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื น- ตัวตามลําดับและแข็งแกร่ งเพียงพอแล้ ว

-15.2%
-26.9%

-32%
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ตลาด REITs
 ผลตอบแทนตลาด REIT ในเดือนพฤศจิกายน โดยรวปรับตัวลง -1.23%
โดยโซนยุโรปให้ ผลตอบแทนรายเดือนในเชิงลบ มากที5สดุ -5.50% เมื5 อ
เปรี ยบเทียบกับโซนต่างๆ เนื5องจากข้ อมูลเศรษฐกิจในยุโรปเริ5 มชะลอตัว
และ เงิ นเฟ้อที5 ยัง ไม่ ถึง เป้ าหมายของ ECB อย่ า งไรก็ ดี การประชุม
ธนาคารกลางยุโรปวันที5 3 ธันวาคม ปรั บลดอัตราดอกเบี ย- เงินฝากจาก
ระดับ -0.20% ไปสูร่ ะดับ -0.30% ต่อปี แต่ได้ ประกาศขยายระยะเสลา
การผ่อนคลายมาตรการด้ านการเงินเพิ5มเติมไปอี ก 6 เดิอนสิ -นสุดเดือน
มีนาคม 2560

MSCI Index (USD)
MTD
North America

แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนธันวาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที5จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที5อยู่ในระดับที5สงู จากอัตราดอกเบี -ยระยะสันที
- 5ยงั อยู่ในระดับ
ตํ5าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จจากธนาคารกลางในประเทศที5พฒ
ั นาแล้ ว
(+)
 เศรษฐกิ จ ที5 เ ริ5 ม ฟื -น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที5 พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี5ย 5 ปี ที5ผ่านมา (-)
 ความเสี5ยงเกี5 ยวกับการขึน- อัตราดอกเบี ย- ระยะสันของ
Fed อาจทําให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง- (-)
 ความเสี5ยงเกี5ยวกับฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน อาจส่งผลเชิงลบกับเศรษฐกิจ
จีนและเศรษฐกิจโลก (-)
 ความเสี5ยงของเศรษฐกิจยุโรปจะถดถอย (-)
 แนะนําคงนํา หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (N) สําหรั บ Developed
market และ Emerging market เนื5องจากตราสารทุนทัว5 โลกปรับตัว
ลดลงรุ นแรงอย่างมากช่วยให้ Valuation ปรับตัวลดลงและทําให้ ตราสาร
ทุนต่างประเทศมี ความน่าสนใจมากขึน- อย่างไรก็ ตามตลาดยังมี ปัจจัย
กดดันที5สําคัญได้ แก่การขึ -นอัตราดอกเบี -ยระยะสันในเดื
อนธันวาคม และ
สถานการณ์การก่อการร้ ายกลุม่ ISIS ตลาดตราสารทุนทัว5 โลกมีแนวโน้ ม
ที5จะแกว่งตัวในกรอบกว้ าง

-22%

-12%

-2%

8%
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แนวโน้ มตลาด REIT เดือนธันวาคม

487.3 ล้ านบาร์ เรล ซึง5 ใกล้ เคียงกับระดับสูงสุดในเดือนเมษายน 2558 ที5
490.9 ล้ านบาร์ เรล และถื อว่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปี ที5แล้ วกว่า 8%
ในขณะที5ปริ ม าณนํ า- มันดิบ คงคลังสหรั ฐ ณ จุดส่ง มอบนํ า- มันดิบคุชชิ5 ง
โอกลาโฮมา ปรับตัวเพิ5มขึ -นต่อเนื5อง และอยู่ในระดับที5สงู กว่าปี ที5แล้ วกว่า
140%

 นักลงทุนต่างจับตาไปที5 ผลประชุม FOMC ของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางสหรั ฐ ในวันที5 15-16 ธันวาคม 2558 แนะนําคง
นํา หนักการลงทุนเท่ าตลาดในเดือนธันวาคม (Neutral)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนพฤศจิกายนอ่อนตัว โดย S&P GSCI ปรับตัว
ลดลงถึง -8.8% ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์อ่อนตัวทุกประเภทเนื5องจากภาวะ
อุ ป สงค์ ที5 ช ะลอตั ว ตามภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกที5 อ่ อ นแอกว่ า ที5 นั ก
เศรษฐศาสตร์ คาด โดย IMF ปรับลดประมาณการณ์ การเติบโตเศรษฐกิจ
โลกในปี 2558 อีกครัง- ในรอบการประชุมเมื5อเดือนตุลาคม 2558 สู่ 3.1%
จากเดิม 3.3%สะท้ อนความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที5กําลังขยายตัวและ
การชะลอตัวของจีน ตามสินค้ าโภคภัณฑ์ที5อ่อนแอ
 เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว ในไตรมาส 3 ปี 2558 เติบโต 2.1% มากกว่า
การประกาศครั ง- แรก เนื5 อ งจากการใช้ จ่ า ยของประชาชนที5 ก ระตุ้ น
เศรษฐกิจ พร้ อมทัง- ราคาแก๊ ซโซลีนที5ถูก และการจ้ างงานเชิงบวกหนุน
การจับจ่ายใช้ สอยดอลลาร์ สหรัฐที5กําลังแข็งค่า ตอบรับคาดหมายของนัก
ลงทุนว่า FED จะปรับขึ -นดอกเบี -ยในเดือนธันวาคม
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม
 ประธานธนาคารกลาง ECB แถลงการประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที5 3
ธันวาคม ว่ายังคงอัตราดอกเบี ย- นโยบายไว้ ที5ระดับ 0.05% ต่อปี แต่ได้
ประกาศผ่อนคลายมาตรการด้ านการเงินเพิ5มเติมไปอี ก 6 เดิอนสิ -นสุด
เดือนมีนาคม 2560 และปั จจัยที5ต้องติดตามต่อคือ การประชุมของ FED
เดือนธันวาคม และ การประชุม OPEC ในวันที5 4 ธันวาคม โดยตลาดคาด
ว่า OPEC จะไม่ปรับลดกําลังการผลิต แนะนําลงทุนเท่ าตลาดในเดือน
ธันวาคม (Neutral)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนพฤศจิกายน
 ราคานํ า- มั น ดิ บ ปรั บ ลดลงในกรอบ -10.5% ซึ5 ง โดยรวมในเดื อ น
พฤศจิกายนปรับลงเนื5องจากความกังวลต่ออุปทานนํ -ามันดิบที5ล้นตลาด
และทิศทางดอลลาร์ ที5แข็งค่าขึ -นต่อเนื5องมาหลังจากที5ประธาน FED ส่ง
สัญญาณ Hawkish ในการประชุม FOMC เดือนตุลาคม
 IEA เปิ ดเผย สต็อกนํ -ามันดิบคงคลังทัว5 โลกโดยรวมปรับเพิ5มขึ -น ทําระดับ
สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที5 3 พันล้ านบาร์ เรล รวมถึงได้ รับแรงกดดันจาก
ปริ ม าณนํ า- มันดิ บ คงคลัง สหรั ฐ ที5 ยัง คงอยู่ ใ นระดับ ที5 สูง ที5 490.9 ล้ า น
บาร์ เรล นอกจากนี - ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที5มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ -นเมื5อเทียบ
กับสกุลเงินหลัก จากกระแสคาดการณ์ ที5ว่าธนาคารกลางสหรัฐ อาจจะ
ปรับขึ -นอัตราดอกเบี ย- ในเดือนธันวาคม ซึง5 อาจเป็ นปั จจัยที5กดดันราคา
นํ -ามันดิบในระยะข้ างหน้ า
 ปริ มาณนํ -ามันดิบคงคลังสหรัฐ มีแนวโน้ มที5จะปรับตัวสูงขึ -นต่อเนื5อง โดย
สํานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานปริ มาณนํ -ามันดิบ
คงคลัง สหรั ฐ (สิน- สุดวันที5 13 พฤศจิ ก ายน 2558) ปรั บ เพิ5 มขึน- อย่ า ง
ต่อเนื5องเป็ นสัปดาห์ที5 8 ติดต่อกัน ส่งผลให้ ปริ มาณนํ -ามันดิบคงคลังสูงถึง
4 ธันวาคม 2558

แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนธันวาคม
 ราคานํ -ามันยังมี โอกาสปรับตัวขึน- ในเดือนธันวาคมจากการเข้ าสู่ช่วงฤดู
หนาวของประเทศตะวันตกซึง5 มีการใช้ นํ -ามันเยอะในช่วงฤดูหนาวของทุก
ปี และยังมีปัจจัยบวกได้ แก่ จํานวนแท่นขุดเจาะนํ -ามัน และ ปริ มาณการ
ผลิตนํ -ามันดิบที5ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐที5แข็งค่า
จากการที5 FEDจะประกาศขึ น- ดอกเบี ย- เป็ นอี ก ปั จ จั ย ที5 ก ดดัน ราคา
นํ -ามันดิบ ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาดในเดือนธันวาคม (Neutral)
ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนพฤศจิกายน
 ธนาคารกลางสหรั ฐเตรี ยมปรั บขึ -นดอกเบี -ยนโยบายในปี 2558 ทําราคา
ทองคํา spot ลดลง มายื นบริ เวณ 1,057 เหรี ยญต่อออนซ์ ณ วันที5 27
พฤศจิ ก ายน เนื5 อ งจาก ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ส่ ง สัญ ญาณ
Hawkish ในการประชุม FOMC เดื อนตุลาคมที5ผ่า นมา ตอบรั บว่ า
ธนาคารกลางสหรั ฐเตรี ยมปรั บขึน- ดอกเบี ย- นโยบายในช่วงเวลาที5เหลือ
ของปี 2558 แม้ ว่าระยะสันเหตุ
- การณ์ วางระเบิด ณ กรุ งปารี ส และความ
ตึงตัวระหว่างประเทศในรัสเซีย และตุรกี ส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อความ
ต้ องการทองคําเพื5 อความปลอดภัย อย่างไรก็ดี เมื5อเหตุการณ์ คลี5คลาย
ราคาทองคําน่าจะกลับสูช่ ่วงปกติของอิทธิพลจากการขึ -นดอกเบี -ย FED
 ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนตุลาคมที5ประกาศมาช่วง
ต้ นเดือนพฤศจิกายน เพิม5 ขึ -น 271,000 ตําแหน่งดีกว่าที5ตลาดคาดการณ์
ว่าจะเติบโต 181,000 เร่ งเร้ าให้ ดอลลาร์ แข็งค่าอย่างรวดเร็ ว และกดดัน
ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว
 World Gold Council รายงานสภาวะตลาดทองคําในไตรมาส 3 ปี 2558
ว่าอุปสงค์ทองคําฟื น- ตัวขึ -นมา 8% yoy กลับสู่ระดับเหนือกว่า 1,000 ตัน
มาที5 1,120.9 ตัน ทว่าอุปสงค์เอเชียตะวันออกยังอ่อนแอ ยกเว้ นญี5 ปนที
ุ่ 5
เพิ5มขึ -น สําหรับความต้ องการทองคําในอินเดียเพิ5มขึ -นเล็กน้ อยโดยขณะที5
อุปทานเคลื5อนไหวทรงตัว +1%yoy แต่ -1% YTD
 SPDR Gold Trust ถือครองทองคําลดลงต่อเนื5องในเดือนพฤศจิกายนมา
ที5ระดับบริ เวณ 655 ตันเป็ นระดับตํ5าที5สดุ นับในรอบ 7 ปี โดยช่วงปี 2551
ซึง5 เป็ นวิกฤตการเงินสหรัฐและก่อนที5ธนาคารกลางสหรัฐ(FED) จะอัดฉีด
QE กระตุ้นเศรษฐกิจ นัน- SPDR ถือครองทองคําบริ เวณ 600 ตัน
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนธันวาคม



ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐเดือนตุลาคมที5ประกาศมาช่วง
ต้ นเดือนพฤศจิกายน เพิ5มขึ -น 271,000 ตําแหน่งดีกว่าที5ตลาดคาดการณ์
ไว้ มากทําให้ ดอลลาร์ แข็งค่าอย่างรวดเร็ วกดดันราคาทองคํารวมถึงจาก
การที5 FED จะประกาศขึ -นดอกเบี ย- โดยความต้ องการดอลลาร์ สหรั ฐที5
เพิ5มขึ -นช่วงสันส่
- งผลเชิงลบต่อราคาทองคําอย่างต่อเนื5องให้ นํา หนักเท่ า
ตลาดในเดือนธันวาคม (Neutral)
หน้ า 8

MFC Wealth Journal
ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 เดือนพฤศจิกายน ภาพรวมตลาดตราสารหนี -ต่างประเทศให้ ผลตอบแทน
ดังนี -

พัน ธบัตรรั ฐ บาลของกลุ่ม ยู โ รโซนได้ ส ะท้ อ นปั จ จัย นี ไ- ปค่ อ นข้ า งมาก
แนะนํ า ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาลตํ1 า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย
(Slightly underweight)
 สําหรั บ เครดิต แนะนําการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพ
ดี (IG) และ หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) ตํ1ากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly underweight) เช่ นกัน คาดว่าผลตอบแทนจะถูกกดดันจาก
การปรั บขึน- ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในขณะที5 credit spread
แคบลงได้ อย่างจํากัด นอกจากนี - ตลาด HY อาจได้ รับอิทธิพลของความ
ไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี -ยนโยบายสหรัฐทําให้ ตลาดค่อนข้ างมี
ความผันผวนสูงได้

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ปั จจัยหลัก ความชัดเจนของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสําคัญ
ขณะที5เศรษฐกิ จยูโรไตรมาส 3 เติบโต 0.3% (ลดลงจากไตรมาสก่ อน)
ยังคงชะลอตัว ทําให้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญ ญาณจะเพิ5 ม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง5 ท้ ายที5สดุ ผลการประชุม ECB ในวันที5 3
ธันวาคมได้ มีการลดดอกเบี -ยเงินฝากลง 10 bps มาอยู่ที5 -0.3% (เดิม 0.2%) เท่ากับที5ตลาดคาดการณ์ แต่คงอัตราดอกเบี -นนโยบายไว้ ที5ระดับ
0.05% และขยายกรอบเวลาการทํามาตรการ QE ให้ จบที5เดือนมีนาคม
2560 จากเดิม กันยายน 2559 ซึ5งตลาดตีความในเชิงผิดหวังที5 ECB
ไม่ได้ ขยายขนาดวงเงิน QE ส่งผลให้ ยิวด์พนั ธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ
10 ปี จาก 0.46% อิ ตาลี อ ยู่ที5 1.40% และสเปนอยู่ที5 1.52% ณ
30/11/2015 มาอยู่ที5 0.86% 1.84% 1.72% ตามลําดับ ณ วันที5
3/12/2015
 ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยังคงมุมมองว่าอาจจะปรับขึ -นอัตราดอกเบี -ย
ในเดือนธันวาคม ทังนี
- -คณะกรรมการยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและพัฒนาการอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี - เฟดส่ง
สัญญาณว่าการขึ -นอัตราดอกเบี -ยจะเป็ นไปอย่างช้ าๆ และความกังวลต่อ
ความเปราะบางของเศรษฐกิ จ โลกน้ อยลง อย่ า งไรก็ ดี ความเห็นของ
คณะกรรมการยัง คงมี ค วามแตกต่า งกัน ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ที5 ม องว่ า
เศรษฐกิจพร้ อมแล้ วที5จะขึ -นอัตราดอกเบี -ย กลุ่มที5มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที5รายงานก่อนการประชุมเดือนธันวาคมน่าจะทําให้ เฟดขึ -นอัตรา
ดอกเบี -ยได้ ในช่วงนัน- และกลุ่มที5มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่ทํา
ให้ มนั5 ใจว่าเฟดจะขึ -นอัตราดอกเบี -ยได้ ในระยะอันใกล้ นี - จากข้ อมูลการ
จ้ างงานสหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้ มที5ดีตอ่ เนื5อง ดัชนีคา่ จ้ างแรงงานของสหรัฐฯ
ปรั บ เพิ5 ม ขึ น- เล็ ก น้ อ ย การผลิ ต และการสร้ างบ้ า นปรั บ ตัว ดี ขึ น- เพี ย ง
บางส่วน ส่งผลให้ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน- (2 ปี ) เพิ5มขึ -น มาที5 0.92
ปรับขึ -น มากกว่าพันธบัตร 5 ปี ที5ยงั ทรงระดับ 1.65% ขณะพันธบัตร 10
ปี เพิ5มมาที5ระดับ 2.22%

 ค่าดัชนีชี -วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าจาก 96.95 ณ
วันที5 30/10/58 มาอยู่ที5 100.02 ณ วันที5 27/11/58 โดยในเดือนที5ผ่านมา
มีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี  รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐ เปิ ดโอกาสให้ FED ขึ -นอัตรา
ดอกเบี -ยในการประชุมเดือนธันวาคมภายหลังภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดี
ขึน- แต่ทงนี
ั - ย- ังต้ องพิจารณาข้ อมูลเศรษฐกิ จ ณ ขณะนัน- หากไม่พร้ อม
สําหรั บการขึน- อัตราดอกเบี ย- FOMC สามารถเลื5อนระยะเวลาการขึนอัตราดอกเบี -ยได้ แต่ทงนี
ั - -รายงานการประชุมดังกล่าวมิได้ สง่ ผลกระทบต่อ
ตลาดมากนักเนื5องจากตลาดได้ ตอบสนองเรื5 องการขึ -นอัตราดอกเบี -ยใน
เดือนธันวาคมมาระยะหนึง5 แล้ ว ในขณะที5ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยเฉพาะตลาดแรงงานที5ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื5อง
 รายงานเสถียรภาพทางการเงินของ ECB มองภาพรวมเศรษฐกิจ
ยุโรปยังคงเปราะบาง โดยคาดว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที5ชะลอตัว
อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป ความเสี5ยงในระบบเศรษฐกิจ
ที5เพิ5มขึน- จากกลุ่มประเทศเกิ ดใหม่ ทังนี
- ภ- าพรวมหนี ส- าธารณะและหนี ภาคเอกชนของบางประเทศในกลุ่มยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที5
ภาคสถาบันการเงินถึงแม้ ว่าผลกํ าไรและความสามารถในการจ่ายชําระ
หนี -จะดีขึ -น แต่ทงนี
ั - ย- งั คงมี หนี ท- ี5ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ อยู่ในระดับสูง กอปร
กับภาพรวมเศรษฐกิจที5อ่อนแอ ส่งผลให้ เป็ นอุปสรรคในการปล่อยสินเชื5อ
รวมถึงการเพิ5มทุน
 ธนาคารกลางญี1 ปุ่นมองภาพรวมเงินเฟ้อปรั บเพิ1มขึน ในส่วนที5ไม่
รวมอาหารสดและนํ -ามันทังนี
- -ยังรายงานเพิ5มเติมว่าสาเหตุหลักที5ญี5ปนยั
ุ่ ง
ไม่สามารถเข้ าสูเ่ ป้าหมายเงินเฟ้อที5 2% เนื5องจาก GDP ของประเทศอยู่
ตํ5 า กว่ า ระดับ ผลผลิ ต ศัก ยภาพ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นโยบายการเข้ า ซื อสินทรัพย์มีประสิทธิ ภาพตํ5ากว่าที5คาด ทังนี
- -รั ฐบาลญี5 ปนจะเริ
ุ่
5 มนโยบาย
เพิ5มค่าแรงขันตํ
- 5าในปี งบประมาณหน้ า
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 30 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2558

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนธันวาคม
 ตลาดพันธบั ต รรั ฐ บาล : ธนาคารกลางสหรั ฐ ยัง คงพิ จารณาการขึนดอกเบี -ยนโยบายสําหรับการประชุม 16-17 ธันวาคม และจะเป็ นการปรับ
ขึ -นดอกเบี ย- อย่างช้ าๆสําหรั บปี หน้ า ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน (yield)
พันธบัตรรัฐบาล ระยะสันปรั
- บเพิ5มขึ -นมากกว่าพันธบัตรระยะยาว สําหรับ
กลุ่ม ยู โ รโซน ธนาคารกลางยัง คงดํ า เนิ น นโยบายผ่ อ นคลายรวมทังพิ จ ารณาปรั บ ลดดอกเบี ย- ในการประชุม วัน ที5 3 ธัน วาคม ทัง- นี ร- าคา
4 ธันวาคม 2558

ที5มา MFC, Bloomberg
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 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน พฤศจิกายน ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึง5 เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ -น
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.1005 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/10/58
มาอยู่ที5 1.059 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 27/11/58 ทังนี
- -ค่าเงินยูโรอ่อนค่า
อย่ า งต่ อ เนื5 อ งภายหลั ง ผลการจ้ างงานนอกภาคการเกษตรของ
สหรัฐอเมริ กาที5เติบโตอย่างโดดเด่น ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 120.61 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/10/58 มาอยู่
ที5 122.82 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/11/58 ทังนี
- -ค่าเงินเยนแข็งค่าขึนเล็กน้ อยภายหลังความกังวลสถานการณ์ ก่อการร้ ายที5เกิดชึน- ในฝรั5งเศส
ลดลง
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวแข็งค่าจาก ที5 1.5428 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/10/58 มาอยู่ที5 1.5035 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 27/11/58 ทังนี
- ธนาคารกลางอังกฤษยังไม่มีสญ
ั ญาณที5แน่ชัดในการขึน- อัตราดอกเบี ยนโยบาย

ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที5 27/11/58 โดยในเดือนที5ผ่านมาค่าเงินบาทได้ อ่อน
ค่ า แตะระดับ สู ง สุด 36.00 บาทต่ อ ดอลลาร์ ส รอ. ทัง- นี อ- ่ อ นค่ า ลดลง
ภายหลังนักลงทุนต่างชาติเข้ าซื -อตลาดตราสารหนี -ติดต่อกัน

ที5มา MFC, Bloomberg
 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนธันวาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื5อนไหวในช่วง 98.5 –
100.5 โดยแปรผันตามตัว เลขทางเศรษฐกิ จ และการประชุม ในเดื อ น
ธันวาคมที5นัก ลงทุนให้ ความสํ า คัญ ในการกํ า หนดดอกเบี ย- นโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา
 ค่ า เงิ น ยู โ ร คาดว่ า จะเคลื5 อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.05 - 1.08 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. โดยต้ องติดตามการเคลื5อนไหวของผู้บริ หารของ ECB ที5จะ
ออกมาให้ ข่าวภายหลังการประชุมธนาคารกลาง
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื5อนไหวในช่วง 120-124.50 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทังนี
- ค- าดว่า ธนาคารกลางญี5 ปุ่นจะยังคงไม่เ ปลี5 ยนแปลงนโยบาย
การเงิน

ที5มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท


ภาพรวมช่ วงเดือนที1ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี ยส่วนใหญ่อ่อน
ค่าเมื5อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที5อ่อนค่าที5สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินรู ปี และค่าเงินหยวน



ดัชนีความเชื1อมั1นผู้บริโภคความเชื1อมันของจีนในเดือนพฤศจิกายน
ปรั บตัวดีขึน เพิ5มขึ -นจากระดับตํ5าสุดในเดือนตุลาคม ภายหลังธนาคาร
กลางจีนใช้ นโยบายการเงินอย่างผ่อนคลายอย่างต่อเนื5อง ทังการลดอั
ตรา
ดอกเบี ย- กู้ยื ม รวมถึ ง ลดสัดส่ว น Required Reserve Ratio (RRR)
ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ -นแต่ยงั อยู่ในระดับตํ5ากว่าคาด ในขณะที5ตลาด
บ้ า น ระดับ ราคาบ้ า นยังคงลดลงอย่ า งต่อ เนื5 อ งแต่อ ย่ า งไรก็ ตามความ
ต้ องการซื -อบ้ านของผู้บริ โภคยังคงมีอยู่



ภาพรวมการส่ งออกไทยยังคงหดตัวอย่ างต่ อเนื1อง กระทรวงพาณิชย์
รายงานมูลค่าการส่งออกไทยเดือนตุลาคมหดตัวกว่า 8.1%YOY โดยหด
ตัวลงมากที5สุดในปี นี แ- ละรุ นแรงกว่าเมื5 อเดือนก่ อนหน้ า ทําให้ มูลค่าการ
ส่งออกไทยลดลงติดต่อ กันเป็ นเดือนที5 10 ด้ านการนํ าเข้ าหดตัวลงกว่ า
18.2%YOY ในเดือนตุลาคมส่งผลให้ ไทยยังคงเกิดดุลการค้ าอย่างต่อเนื5อง
โดยในเดือนตุลาคมไทยเกินดุลการค้ าเพิ5มราว 2,101 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
โดยการส่งออกที5ลดลงเป็ นไปตามอุปสงค์ตา่ งประเทศที5ชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก



ค่ าเงินบาทในเดือนพฤศจิกายน เคลื5อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที5
35.59 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที5 30/10/58 มาอยู่ที5 35.86 บาทต่อ

4 ธันวาคม 2558

 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื5อนไหวในกรอบ 1.50-1.55 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
- แ- ปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ ในขณะที5การประชุม
ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี -ยนโยบาย
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื5อนไหวใน
กรอบในช่วง 35.75 – 36.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที5การประชุม
ของธปท. คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี -ยนโยบาย
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คําแนะนําการลงทุนเดือนธันวาคม 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุน (Overweight)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/12/2014 01/12/2012
Inception Date
30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015
30/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
1.64
0.34
0.74
1.82
2.22 17/02/2005
2.40
BM : ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR
2.97
0.38
0.81
3.18
3.53 04/01/1999
3.95

Source : Morningstar

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 27/08/2015 27/05/2015 27/11/2014 27/11/2012
InceptionDate
26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015
26/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
5.75
I-DEVELOP
11.46
3.84
-1.88
13.01
11.59 27/05/2011

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/12/2014 01/12/2012
InceptionDate
30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015
30/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
HI-DIV
-4.49
-1.18
-4.92
-9.56
0.44 22/01/2009
21.40
BM: SET PRTHB
-9.21
-1.64
-9.11
-14.70
0.89 30/04/1975
6.64

Source : Morningstar
กองทุนรวมทีเน้ 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” ทีมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ีมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว โลก

กองทุนนํา มัน : I-OIL
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP
(“USO”) ทีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง ซื อขาย
โดยใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง บริ หารและจัดการโดย
United States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุน
หลัก) ทีมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทีอ้างอิงกับราคานํ า มันดิบ
คุ ณ ภ า พ ดี ( light,
sweet
crude
oil)
ไ ด้ ที
www.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน I-OIL มี ก าร
ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนขึ นอยู่กับสถานการณ์ ค่าเงินในแต่ละ
ขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 27/08/2015 27/05/2015 27/11/2014 27/11/2012
InceptionDate
26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015
26/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
-9.04
I-OIL
-29.36
-0.52
-26.04
-47.60
-22.04 24/04/2009

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 25 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last3M
Last6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 26/08/2015 26/05/2015 26/11/2014 26/11/2012
InceptionDate
25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015 25/11/2015
25/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
I-SMART
3.15
1.32
0.73
3.53
29/10/2013
5.03

Source : Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนธันวาคม 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD
ช่วงเดือนนี  คงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง เป็ น
กองทุนทีลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M Last3Y
01/01/2015 27/08/2015 27/05/2015 27/11/2014 27/11/2012
InceptionDate
26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015
26/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
I-GOLD
-5.73
-5.68
-7.82
-6.47
-12.85 06/03/2009
2.24

Source : Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  คงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
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 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2558

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) แนะนําลงทุนแบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar
Cost Average (ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52
บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2558
YTD
Last 3M
Last6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/12/2014 01/12/2012
InceptionDate
30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015
30/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
MG-LTF
7.53
2.66
-0.13
2.15
4.01 29/06/2007
3.02

Source : Morningstar

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพือการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนทีดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2558

YTD
Last3M
Last 6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 27/08/2015 27/05/2015 27/11/2014 27/11/2012
InceptionDate
26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015 26/11/2015
26/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
I-REITs
0.09
3.76
-2.55
1.39
6.75 29/06/2010
7.08

YTD
Last 3M
Last 6M
Last12M
Last3Y
01/01/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/12/2014 01/12/2012
InceptionDate
30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015
30/11/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
FundCode (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) InceptionDate (Annualized)
14.92
M-VALUE
-6.46
-1.23
-3.57
-10.85
5.88 14/08/2002

Source : Morningstar

Source : Morningstar
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คําเตือน

เอกสารนี -เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



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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