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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมีนาคม ปี 2559
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คาดตลาดหุ้นเคลือนไหว Side way ในเดือนมีนาคม โดยตลาดคาดการ
ประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐฯยั งไม่ มีการปรั บขึน, Fed Fund Rate
และธนาคารญี ปุ่ นและยุ โ รป จะมี ก ารอั ด ฉี ด และ/หรื อ ผ่ อนคลาย
นโยบายการเงินเพิมเติมจาก รวมถึงตลาดลดความคาดหวังเรื องตัวเลข
MPI ของจีนว่ าไม่ น่าจะสูงกว่ า 50 จุดในระยะเวลาอันใกล้ คาดตลาด
ตราสารทุ น ทั วโลกกลั บ มารี บ าวน์ ช่ วงสั ,น รวมถึง ตลาดตราสารหนี ,
กลับมาคึกคักเก็งเฟดเลือนการขึน, ดอกเบีย, ออกไป

REITs

Thai Equity – ให้ คงนํา, หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยจะปรั บตัวผันผวน Sideways ในกรอบดัชนี 1,2801,380 จุด โดยดัชนีในช่วงครึ1 งเดือนแรกน่าจะปรับตัวดีกว่าช่วงครึ1 งเดือน
หลัง มองทิศทางของดัชนีจะยังถูกกําหนดโดยปั จจัยต่างประเทศเป็ นหลัก
ปั จจัยที1ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ การประชุมธนาคารกลางของ
ยุโรป ญี1ปนุ่ และสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม ติดตามตัวเลขภาคการผลิตของ
จีน และติดตามระดับ Credit Default Swap (CDS) Spread ของสถาบัน
การเงินในยุโรปที1อาจปรับตัวสูงขึ LนอีกครังL แนะนําให้ คงนํา, หนักเท่ ากับ
ดัชนีอ้างอิง
Property Fund – ให้ นํา, หนักมากกว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Overweight)
 สําหรับภาวะที1อตั ราดอกเบี ยL ทรงตัวอยู่ในระดับตํ1าทัว1 โลก รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี1ยงอื1นมีความผันผวนค่อนข้ างมาก ทําให้ ทําให้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของสินทรัพย์ที1กองทุน
ลงทุนทีค1 อ่ นข้ างแน่นอนอยู่ในช่วงร้ อยละ 5-6 ยังคงมีความน่าสนใจ และ
ในเดือนมีนาคมยังเป็ นช่วงที1กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ REIT และกองทุน
โครงสร้ างพื Lนฐานจะขึ Lน XD เพื1อจ่ายปั นผลสําหรับรอบผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที1ผ่านมา น่าจะช่วยจํากัดการปรับตัวลงของราคาในระยะสันL
Thai Bond – ให้ นาํ , หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน, จะเคลือนไหวทรงตัว ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสทีจะปรั บตัวสูงขึน, เล็กน้ อย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ณ ปั จ จุบัน ทรงตัว
ระดับตํ1าสุดตังแต่
L ปี 2551 มีโอกาสสูงที1จะเกิดแรงเทขายทํากํ าไรตราสาร
หนี Lระยะกลางถึงยาว นอกเหนือจากนี Lปั จจัยต่างประเทศจะสร้ างความผัน
ผวนต่อตลาดพันธบัตรไทยเพิ1มมากขึ Lน ส่วนตราสารหนี Lระยะสันคาดว่
L
าจะ
เคลื1อนไหวทรงตัวตามทิศทางดอกเบี Lยนโยบายไทยที1คาดว่าจะยังไม่มีการ
เปลี1ยนแปลง ด้ านตราสารหนี Lเอกชนคาดว่า Credit Spread จะทรงตัวลง
ตามการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ1มหลังจากอัตราผลตอบแทนตราสาร
หนี Lภาครัฐทรงตัวในระดับตํ1าเป็ นเวลานาน
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–ให้ นํ า, หนั ก ตํ ากว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly

 แนะนํ า นํ าL หนัก การลงทุน น้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ย (SUW) สํ า หรั บ
Developed market และ Emerging market โดยคาดการณ์ ว่า ตลาด
ตราสารทุนต่างประเทศน่าจะแกว่งตัวในกรอบกว้ างในช่วงการประชุม
G20 และการประชุมของธนาคารกลางทัว1 โลก ได้ แก่ BoJ ECB และ Fed
สําหรับแนวโน้ มตลาดตราสารทุนในปี 2559 มีแนวโน้ มที1จะผันผวนรุ นแรง
เนื1องจากสภาพเศรษฐกิจในโลกส่วนใหญ่อ่อนแอ ในขณะที1 Fed ยังคงมี
แนวโน้ มในการขึ Lนอัตราดอกเบี Lยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
Global Bond – ให้ นํ า, หนั ก ตํ ากว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 จากการที1ตลาดตราสารทุนทัว1 โลกยังมีความผันผวนต่อเนื1อง และอัตรา
เงินเฟ้อยังคงตํ1า คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield) และ
หุ้น กู้ เอกชนคุ ณ ภาพดี (IG) จะยัง ทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ1 า อยู่ ไ ด้ ด้ า น
ผลตอบแทนหุ้น กู้ ผลตอบแทนสูง (HY) ยัง ต้ อ งเผชิ ญ ความเสี1 ย งด้ า น
คุณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ เ นื1 อ งจากราคานํ าL มั น และสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต กตํ1 า
แนะนํ า ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล และIG เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Neutral) และหุ้ น กู้ ผลตอบแทนสู ง (HY) ตํ ากว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Underweight)
Commodity – ให้ นาํ , หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ระยะสันราคานํ
L
าL มันเผชิญกับความผันผวน เนื1องจากความพยายามใน
การลดหรื อคงกําลังการผลิตที1ระดับปั จจุบนั ของผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและ
รัสเซียยังปราศจากความชัดเจน ประกอบกับสต็อกนํ Lามันดิบสหรัฐที1ยัง
ทรงตัวในระดับสูง ขณะที1ปริ มาณนํ Lามันอิหร่ านที1เข้ าระบบเพิ1มเติมหลัง
ยกเลิกมาตรการควํ1าบาตร อุปทานนํ Lามันดิบมีแนวโน้ มเข้ าสู่ภาวะสมดุล
ในช่วงไตรมาสสามตามที1นกั วิเคราะห์หลายสํานักคาดการณ์ เนื1องจาก
การผลิตนํ Lามันดิบของกลุ่ม Non-OPEC ที1จะลดลง 0.8 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน ซึง1 ปริ มาณการผลิตนํ Lามันของสหรัฐมีแนวโน้ มปรับตัวลงตามจํานวน
แท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ
REITs – ให้ นาํ , หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 ปั จจัยที1ควรติดตามคือการประชุม FOMC ในเดือนมีนาคมว่า FED จะไม่
รี บร้ อนขึ Lนดอกเบี Lย และ ประชุม ECB ว่าจะดําเนินมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณเพิ1มเติมหรื อไม่ ให้ นํ Lาหนักการลงทุนเดือนมีนาคมเท่าตลาด
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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SUW
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N
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N
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Total

Weight

10.0%
32.0%
16.5%
11.0%
4.5%
4.5%
9.8%
5.0%
0.0%
6.7%
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
1.90% 0.00%
-3.16%
-3.33%
2.95%
6.23
0.02
-0.91
-0.52
0.23
1.39% 2.60%
2.60%
3.36%
13.67%
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.84% 0.39%
-2.85%
-2.73%
2.83%
5.88
0.45
-0.83
-0.43
0.23
1.42% 2.37%
2.38%
3.46%
13.05%
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Tactical Asset Allocation
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Weight

Local Equity

N

20.0%
18.0%
11.0%
11.0%
6.8%
6.8%
9.8%
7.0%
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4.7%
100.0%
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Total

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.74% -0.88% -4.14%
-6.54% -1.07%
5.06
-0.48
-0.95
-0.77
-0.02
0.00% 3.97% 3.97%
5.34% 16.74%
-1.46% -4.62% -10.82%
-13.36% -13.56%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2015
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.68% -0.54% -3.91%
-6.07% -1.05%
4.82
-0.29
-0.91
-0.72
-0.02
2.58% 3.74% 3.74%
5.30% 16.14%
-1.49% -4.05% -10.37%
-12.85% -12.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Local Equity

Global Commodity, 10.0%
Local Equity,
30.0%

Global Bond, 9.8%

Emerging Country Equity,
9.0%
Developed Country
Equity, 9.0%

N
SUW

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

N

Global Commodity

N

Local Gov Bond
Money Market
9.0%

Local Corp Bond, 11.0%

O/U

Local Gov Bond

Global REIT

Property Fund, 4.5%
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Tactical Asset Allocation

Total

N
OW

Weight

30.0%
9.0%
11.0%
4.5%
9.0%
9.0%
9.8%
10.0%
5.0%
2.7%
100.0%

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
3.40% -1.98% -3.69%
-8.05%
-3.70%
4.61
-0.80
-0.78
-0.79
-0.11
0.00% 5.05% 5.05%
6.72% 19.02%
-2.16% -6.57% -11.73%
-16.38% -17.57%

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
3.24% -1.61% -3.42%
-7.32%
-3.88%
4.39
-0.68
-0.74
-0.75
-0.13
3.36% 4.65% 4.65%
6.56% 17.53%
-2.17% -5.86% -11.08%
-15.43% -16.43%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมีนาคม
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ระบุ ถึ ง ความเสี ยงจาก
ต่ างประเทศทีเพิมขึน, อาจส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจสหรั ฐฯ แต่ ยังไม่ เปลี ยน
ทิศทางในการดําเนินนโยบายการเงินให้ กลับสู่ภาวะปกติ
 เศรษฐกิ จไตรมาส 4/58 ชะลอตัว ลงตามการบริ โภคที1ช ะลอลง และการลงทุน
ภาคเอกชนที1หดตัว โดยมีอตั ราขยายตัว 0.7% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาส
3/58 ที1 2.0% (qoq,saar) ตลอดปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัว 2.4% (yoy) ทรงตัว
จากปี ก่อนหน้ า
 ตลาดแรงงานยัง เติ บ โตต่ อ เนื1 อ ง แม้ ว่ า จํ า นวนการจ้ า งงานนอกภาคเกษตร
(Nonfarm Payrolls) เดือน มกราคม 2559 เพิ1มขึ Lนเพียง151,000 ตําแหน่ง ลดลง
จาก 296,000 ตําแหน่ง ในเดือนก่อนหน้ า ส่วนอัตราการว่างงานลดลงมาที1 4.9%
เข้ าสู่เป้าหมายการจ้ างงานเต็มที1ของธนาคารกลางสหรั ฐ นอกจากนี Lอัตราการมี
ส่วนร่ วมในกํ าลังแรงงาน (Participation rate) เพิ1มขึ Lนมาที1 62.7% บ่งชี Lถึงความ
เชื1อมัน1 ของผู้ที1ต้องการทํางานและกลับสูร่ ะบบแรงงานมาก
 นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริ การ
การเงินประจําสภาผู้แทนราษฎร์ สหรัฐ โดยระบุถึงสภาวะที1ตงึ ตัวในตลาดการเงิน
เกิดจากการลดลงของราคาหุ้น, ความไม่แน่นอนเกี1 ยวกับเศรษฐกิจจีน และการ
ประเมิ นความเสี1ย งด้ านสินเชื1 อของประเทศต่าง ๆ ในโลก อาจส่ง ผลกระทบให้
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ อ่ อ นแอลง แต่ ป ระธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ยั ง คงเชื1 อ ว่ า
เศรษฐกิ จสหรั ฐจะยัง คงมี ก ารขยายตัว ปานกลาง ซึ1งจะทํ า ให้ การปรั บ ดอกเบี ยL
นโยบายทํา อย่า งค่อยเป็ นค่อยไป และได้ ร ะบุว่ า รายได้ แ ละความมั1งคัง1 ในภาค
ครัวเรื อนกําลังเพิ1มขึ Lน ขณะที1การใช้ จ่ายในประเทศยังคงปรับตัวขึ Lน และการลงทุน
ทางธุรกิจนอกภาคอุตสาหกรรมนํ Lามันได้ เพิ1มขึ Lนในช่วงครึ1 งปี หลังของปี 2558 และ
คาดว่าตลาดแรงงานจะยังคงปรั บตัวขึ Lน และเงินเฟ้อจะฟื นL ตัวขึนL สู่เป้าหมายของ
ธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ประธานธนาคารกลางสหรัฐได้ ระบุถึงความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และภาวะอุปทานล้ น
ตลาดของสินค้ าโภคภัณฑ์ ได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกนํ Lามัน ซึง1 การชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จโลก และความไม่แน่นอนของปั ญหาของเศรษฐกิ จจีน ได้ ทําให้ สภาวะ
ทางการเงินของภาคธุรกิจสหรัฐตึงตัวขึ Lน ทังนี
L L ประธานธนาคารกลางสหรัฐยังคง
เปิ ดทางเลือกไว้ สําหรั บการปรั บขึ Lนอัตราดอกเบี ยL โดยระบุว่า Fed ยังไม่น่าจะ
ยกเลิกการปรั บขึ Lนอัตราดอกเบี ยL ที1เริ1 มขึ Lนในเดือนธันวาคม 2558 แต่ก็ยอมรั บถึง
ภาวะการเงินที1ตงึ ตัวและความไม่แน่นอนเกี1 ยวกับจี น สอดคล้ องกับรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในรอบการประชุมวันที1
26-27 มกราคม 2559 ที1บ่ งชี วL ่ ามี ความเสี1 ยงเพิ1มมากขึนL ต่อภาพรวมเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ จากตลาดการเงินโลกที1ผนั ผวน และการเติบโตที1ช้าลงของเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจยูโรโซน : แรงส่ งต่ อทางเศรษฐกิจเริ มช้ าลง ความเสียงระยะสัน, Brixit
กระทบต่ อความเชื อมันภาคเอกชน ในขณะที ECB ส่ ง สั ญ ญาณผ่ อนคลาย
นโยบายการเงินเพิมเติม
 เศรษฐกิจขยายตัว 1.5% (yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 จาก 1.6% (yoy) ในไตร
มาส 3 ปี 2558 ตามการจ้ างงานที1ปรับตัวดีขึ Lนอย่างช้ า ๆ และนโยบายการเงินที1
ผ่อนคลายส่งผลให้ อปุ สงค์ภายในประเทศทังการบริ
L
โภคและการลงทุนภาคเอกชน
และภาคการผลิตปรับตัวดีขึ Lน

ระหว่างวันที1 12-19 กุมภาพันธ์ 2559) ปรับตัวลงมาที1ระดับ 52.7 จุด ติดต่อกันเป็ น
เดือนที1 2 จากระดับ 53.5 จุด ในเดือนมกราคม 2559 และเป็ นระดับตํ1าสุดในรอบ
13 เดือน เป็ นการลดลงทังภาคบริ
L
การและภาคอุตสาหกรรม ส่งสัญญาณถึงแรงส่ง
ต่อทางเศรษฐกิจที1ช้าลง
 นาย Mario Draghi ประธาน ECB ยํ าL ความพร้ อมในการผ่อนคลายนโยบาย
เพิ1มเติมหากความผันผวนของตลาดการเงินส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจยุโรป
โดยปั จจัยหลักที1จะทําให้ ผ่อนคลายนโยบายเพิ1มเติม ได้ แก่ 1) ผลกระทบจากความ
ผันผวนของตลาดการเงินโลกต่อความตึงตัวของตลาดการเงินและความสามารถใน
การปล่อยกู้ของธนาคารในยุโรป และ 2) ผลกระทบจากราคานํ Lามันและสินค้ าโภค
ภัณฑ์ที1ลดลงซึง1 ส่งผลกดดันเงินเฟ้ออย่างต่อเนื1อง
 นายเดวิด คาเมรอน นายกฯ ประเทศอังกฤษ กําหนดการทําประชามติเพื1อตัดสินว่า
ประเทศอังกฤษจะออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปหรื อไม่ หรื อ Brexit ในวันที1
23 มิถนุ ายน 2559 หลังจากได้ บรรลุการเจรจาต่อรองกับผู้นําประเทศอื1น ๆ ใน EU
เพื1 อ เปลี1 ย นแปลงเงื1 อนไขสมาชิ ก โดยข้ อ ตกลงใหม่ ทํา ให้ ป ระเทศอัง กฤษยัง คง
สถานภาพพิเศษใน EU เหมือนเดิม โดยยังคงใช้ เงินปอนด์และสงวนสิทธิxที1จะไม่เข้ า
ร่ วมกับ EU ในรู ปแบบอื1นซึง1 อาจเกิดขึ Lนในอนาคต เช่น การรวมกลุม่ ในเชิงการเมือง
(political integration) และยังสามารถปลดล็อคข้ อกําหนดเกี1ยวกับผลประโยชน์สา
หรั บ แรงงานชาวต่า งชาติ รวมถึ ง จํ า กัดสิทธิ ใ นการขอรั บ สวัสดิก ารในประเทศ
อังกฤษเพื1อลดภาระผู้อพยพซึง1 เป็ นประเด็นกดดันให้ ออกจาก EU อีกด้ วย ปั จจุบนั
ค่าเฉลี1ยของผลสํารวจของ YouGov/The Times เลือกที1จะคงสถานภาพสมาชิก
หรื อออกจาก EU อยู่ที1 43% ต่อ 31% (26% ยังไม่ตดั สินใจ)
เศรษฐกิจญี ปุ่ น : ธนาคารกลางญี ปุ่ นดําเนินนโยบายการเงินทีผ่ อนคลายด้ วย
การใช้ อัตราดอกเบีย, ติดลบ เพือให้ เงินเฟ้อกลับมาทีระดับ 2.0% (yoy)
 เศรษฐกิ จไตรมาส 4 ปี 2558 กลับมาหดตัว -1.4% (qoq,saar) จากที1ขยายตัว
1.3% (qoq,saar) ในช่วงไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลจากการลดลงของการบริ โภค
ภาคครัวเรื อน
 อัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับตํ1า ในเดือนมกราคม 2559 อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหาร
สดและพลังงาน เพิ1มขึ Lน 0.8% (yoy) อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสดเพิ1มขึ Lน 0.1%
(yoy) และอัตราเงินเฟ้อทัว1 ไปเพิ1มขึ Lน 0.2% (yoy) ยังคงอยู่ตํ1ากว่าเป้าหมายของ
ธนาคารกลางญี1ปนที
ุ่ 1 2.0% (yoy)
 ประธานธนาคารกลางญี1 ปุ่ นกล่ า วในการประชุ ม สภา ถึ ง จุ ด ประสงค์ ใ นการ
ประกาศใช้ อตั ราดอกเบี Lยติดลบ ไม่ใช่เพื1อให้ เงินเยนอ่อนค่า แต่เพื1อให้ เงินเฟ้อเข้ าสู่
เป้าหมาย 2% ได้ เนื1องจากประเทศที1มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น ญี1 ปนุ่ ยุโรปและ
สหรัฐฯ นันL ผลกระทบของค่าเงินต่อ GDP และเงินเฟ้อมีน้อย เมื1อเทียบกับประเทศ
ที1มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าอย่างเดนมาร์ กและสวิตฯ ซึง1 มีสดั ส่วนการค้ าต่อ GDP
มากกว่า การใช้ อตั ราดอกเบี Lยติดลบจึงทําให้ เงินอ่อนค่า ส่งผลให้ GDP และเงิน
เฟ้อเพิ1มขึ Lน พร้ อมกันนี L ประธานธนาคารกลางญี1ปนยั
ุ่ งกล่าวอีกว่า ผลของนโยบาย
ดอกเบี ยL ติดลบ จะเห็นได้ จากอัตราดอกเบี ยL ที1ลดลงในตลาดพันธบัตรตลอดช่วง
อายุ
เศรษฐกิจจี น : เครื องชี ภ, าวะเศรษฐกิจส่ งสั ญญาณถึงแรงส่ งของภาคการผลิต
และภาคบริการทีแผ่ วลง ด้ านธนาคารกลางจีนดําเนินมาตรการด้ านการเงินผ่ อน
คลายต่ อเนืองโดยปรั บลด RRR

 รายงาน Markit Flash PMI Composite Index (รวมทังL Services และ
Manufacturing) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึง1 เป็ นตัวเลขเบื Lองต้ น (เป็ นการสํารวจ
2 มีนาคม 2559
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 อุปสงค์จากต่างประเทศยังไม่ดี โดยการส่งออกสินค้ าเดือนมกราคม
นม
2559 หดตัว 11.2% (yoy) เพิ1มขึ Lนจากเดือนก่อนที1 -1.4% (yoy) ส่วนการนําเข้ าหดตัว -18.8%
(yoy) จากเดือนก่อนที1 -7.6% (yoy)
 รัฐบาลจีนเตรี ยมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐ และเตรี ยมลดสัดส่วน
เงินสํารองหนี Lเสียของธนาคารพาณิชย์ลงเป็ นประมาณ 120%
% จากปั จจุบนั ที1 150%
ของหนี Lเสีย เพื1 อให้ สามารถปล่อยกู้ได้ มากขึนL และส่งผลบวกต่อผลกํ าไรของภาค
ธนาคารพาณิชย์
 ยอดอนุมตั สิ นิ เชื1อเงินหยวน (New Yuan Loans) เดือน มกรา
กราคม 2559 เพิ1มขึ Lนเป็ น
2.51 ล้ านล้ านหยวน มากกว่าเดือนก่อนที1 0.60 ล้ านล้ านหยวน โดยการเร่ งตัวของ
สินเชื1 อส่ว นหนึ1ง เกิ ดจากการที1 บ ริ ษั ทเร่ งกู้เ งิ นหยวนเพื1 อ ชํ าระคื นหนี ใL นสกุลเงิ น
ต่างประเทศ เพื1อลดความเสี1ยงจากค่าเงินหยวนอ่อน สอดคล้ องกับความตังใจของ
L
PBoC ที1เร่ งอัดฉีดสภาพคล่องเพื1อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยนับแต่ต้น
ปี PBoC ได้ อดั ฉี ดเงินเข้ าระบบรวม 1.545 ล้ านล้ านหยวน ผ่านการทําสัญญาซื Lอ
คืนพันธบัตรระยะสันL (Reverse-repurchase
urchase agreement) ซึง1 หากเทียบกับฐาน
เงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ ในจี นที1ราว 120 ล้ านล้ านหยวนแล้ ว สภาพคล่องที1
เพิ1 ม ขึนL นับ ตังL แต่ต้ นปี จะเที ย บเท่า กับ การลดอัต ราการกัน สํ า รองของธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) ประมาณ 130 bps
 PMI ภาคการผลิตและ PMI ภาคบริ การ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ปรับลดลงมาที1
ระดับ 49.0 จุด และ 52.7 จุด ตามลําดับ ทังนี
L L ภาคการผลิตของจีนหดตัวลงเป็ น
เดือนที1 7 ติดต่อกัน ซึง1 ส่งสัญญาณถึงภาคการผลิตที1ชะลอตัวลงอย่
ลง างต่อเนื1อง
 ธนาคารกลางจี น (PBOC) ประกาศปรั บลดสัดส่วนการกันสํา รองของธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) ลง 0.5% สูร่ ะดับ 17% สําหรับธนาคารขนาดใหญ่ โดยมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที1 1 มี.ค. 2559 โดยการปรับ RRR ลงครังL นี Lมีวตั ถุประสงค์เพื1อเพิ1มสภาพ
คล่องในตลาดการเงิน และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ หลังจากที1
ราคาหุ้นปรับลดลงและเงินหยวนอ่อนค่า
เศรษฐกิจไทย : แรงส่ งทางเศรษฐกิจแผ่ วลง ในขณะทีอุปสงค์ จากต่ างประเทศ
โดยเฉพาะการส่ งออกสิ น ค้ า ยั ง อ่ อ นแอ และมี แ นวโน้ มที จะลดลง ทํ า ให้
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ปรั บลดคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี 2559
 เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2558 ขยายตัว 2.8% (yoy) ชะลอตัวเล็กน้ อยจากไตรมาส
ก่อนที1 2.9% (yoy) โดยอุปสงค์ในประเทศ ได้ แก่ การบริ โภคภาคเอกชน การใช้
จ่ายและการลงทุนของรัฐบาล เป็ นปั จจัยขับเคลื1อน ซึง1 ได้ รับแรงส่งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและจากการเร่ งซื Lอรถยนต์ก่อนการปรับภาษี ใหม่ รวมถึงการลงทุน
ในโครงการบริ หารจัดการนํ าL และระบบขนส่งทางถนนของรัฐบาล ในขณะที1การ
ส่งออกสินค้ ายังเป็ นข้ อจํากัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ตลอดปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที1 2.8% (yoy) โดยได้ รับแรงสนับสนุนหลัก
จากการส่งออกบริ การ และการลงทุนภาครัฐ โดยมี ปัจจัยฉุดรั งL หลัก ได้ แก่ การ
ส่งออกสินค้ าและการลงทุนภาคเอกชน
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ปรับ
ประมาณการ GDP ปี 2559 ลดลงเป็ นช่วงระหว่าง 2.8-3.88% (yoy) จากเดิม 3.04.0% เนื1องจากการส่งออกที1อ่อนแอ
 แรงส่งของเศรษฐกิ จในเดือนมกราคม 2559 มีทิศทางแผ่วลง ทังการบริ
L
โภค การ
ลงทุน การส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื1องจากปั จจัยชั1วคราวเริ1 มหมดไป
2 มีนาคม 2559

ได้ แก่ การเร่ งซื Lอรถยนต์ก่อนปรับขึ Lนภาษี สรรพสามิต และ มาตรการเร่ งการใช้ จ่าย
ของภาคครัวเรื อนในช่วงปลายปี
 การส่งออกสินค้ าเดือน มกราคม 2559
25 หดตัว -9.3% (yoy) จากเดือนก่อนที1 9.1% (yoy) ส่วนการนําเข้ าหดตัวแรง -17.8% (yoy) จาก -8.7% (yoy) ในเดือน
ก่อน โดยเป็ นการลดลงจากการส่งออกสินค้ าที1เกี1ยวเนื1องกับราคานํ Lามัน อย่างไรก็
ตาม การส่งออกรถยนต์นงั1 ส่วนบุคคล และฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ยังคงขยายตัวเพิ1มขึ Lน
ของชุมชนให้ ดีขึ Lน โดยโครงการนี Lคิดเป็ นประมาณ 0.3% ของ GDP
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมเพื1อตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก ดังนี L

 การประชุ ม สภานินิ ติ บั ญ ญั ติ จี น เพื1 อ กํ า หนดเป้ าหมายและนโยบายใหม่ ท าง
เศรษฐกิจในช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2559
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที1 23 มีนาคม 2559 คาดว่าจะ
คงอัตราดอกเบี Lยนโยบายไว้ ที1ระดับ 1.5% ต่อปี เนื1องจากเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญ
กับปั จจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศรวมทังความผั
L
นผวนของตลาดการเงินโลก
ที1อาจสูงขึ Lน ในขณะที1ภาวะการเงินและอัตราแลกเปลี1ยนยังเอื Lอต่อการฟื นL ตัวของ
เศรษฐกิจ อีกทังรอผลจากการดํ
L
าเนินมาตรการด้ านการคลังและแผนการลงทุนใน
โครงสร้ างพื Lนฐานของรัฐบาล

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรั บตัวผันผวนในลักษณะ Sideways
up โดยปรั บตัวขึน, มาปิ ดที 1,332.37 หรื อเพิมขึน, 2.41% (31.39 จุด) โดยได้ รับ
อิทธิพลจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก สําหรั บประเด็นสําคัญมีดังต่ อไปนี ,
 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาที1ระดับ 49.4 ตํ1ากว่าระดับ 50 เป็ นเดือนที1 6
ติดต่อกัน ส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นจีน และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 มี ก ารเข้ า ซื Lอพันธบัตรรั ฐบาลทั1วโลกจนทํ าให้ Bond yield ปรั บ ตัว ลงอย่า งมี
นัยสําคัญ หลังธนาคารกลางญี1 ปุ่นหันใช้ นโยบายดอกเบี ยL ติดลบ และแนวโน้ มที1
Fed จะชะลอการขึ Lนดอกเบี Lยมีมากขึ Lน
 CDS Spread ของสถาบันการเงินในยุโรปมี การปรั บตัวขึนL สู่ระดับ New High
หลัง จากนัก ลงทุนกั
น กัง วลกับ ความสามารถในการชํ า ระหนี ขL องธนาคารเหล่า นี L
โดยเฉพาะ Deutsche Bank และมีการปรับตัวลดลงหลังธนาคารในยุโรปหลัก
หลายแห่งประกาศว่ามีฐานะการเงินที1มนั1 คง
 ราคานํ าL มันเริ1 ม มี ก ารปรั บ ตัว ขึนL หลัง มี สญ
ั ญาณที1 ดีจากการเจรจาระหว่า งกลุ่ม
OPEC และ Non-OPEC ในการร่ วมมือคงกํ
ค าลังการผลิต
 ปั ญหาภัยแล้ งเริ1 มทวีความรุ นแรงมากขึ Lน ซึง1 อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เกษตรกร
และความสามารถในการใช้ จ่ายของคนกลุม่ นี Lลดลงในช่วงถัดไป
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 ตัวเลขการส่งออกเดือนมกราคมหดตัวกว่า 8.9% แย่กว่าที1ตลาดคาดอย่างมาก
และอาจเป็ นปั จจัยสําคัญที1ฉดุ การขยายตัวของ GDP ในปี นี LอีกครังL
 กลุ่มพลังงานเป็ นกลุ่มที1ปรั บตัวสูงขึนL มากที1สุดในเดือนนี ตL ามการปรั บตัวขึนL ของ
ราคานํ Lามัน ส่วนกลุ่มที1ปรับตัวลงมากที1สดุ ได้ แก่ กลุ่มบริ การรับเหมาก่อสร้ าง ซึง1
ได้ รับผลกระทบจากการประกาศผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที1คาดการณ์ และ
กระแสข่าวการปรับเปลี1ยน รมว.คมนาคม
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์
 ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ Lน 3.44% ในขณะที1 SET
50 Index ปรับตัวสูงขึ Lน 4.61%
 Sector ที1มี performance ที1ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรก ได้ แก่
หมวดธนาคาร หมวดขนส่ง และโลจิสติกส์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื1อสาร หมวดพาณิ ชย์ พมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดพลังงาน หมวดปิ โตรเคมี และ
หมวดธุรกิจการเกษตร
 สําหรับ Sector ที1มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดวัสดุก่ อสร้ าง หมวดสื1อ และสิ1งพิ ม พ์
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดการแพทย์ และหมวดอาหารและเครื1 องดื1ม

 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที1 10 มีนาคม คาด ECB จะมีการผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ1มเติมโดย 1) ปรับลดดอกเบี Lยเงินฝากธนาคารพาณิชย์จาก
-0.3% เป็ น -0.4% และ/หรื อ 2) เพิ1มขนาดวงเงิน QE เพิ1มเติมจากระดับเดือนละ 6
หมื1นล้ านยูโร
 การประชุมธนาคารกลางญี1 ปนุ่ (BoJ) ในวันที1 14-15 มีนาคม คาดมีโอกาสที1 BoJ
จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ1มเติม โดย 1) ปรับลดดอกเบี Lยเงินฝากธนาคาร
พาณิ ชย์ จาก -0.1% เป็ น -0.2% และ/หรื อ 2) เพิ1มขนาดวงเงิน QE ไปยังบาง
สินทรัพย์ อาทิเช่น JGB, ETF, J-REIT และ/หรื อ 3) การขยาย Universe ของ JGB
ที1เข้ าซื Lอให้ ครอบคลุมรุ่ นที1อายุยาวมากขึ Lน
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที1 15-16 มีนาคม คาด Fed จะมีมติ
คงอัตราดอกเบี ยL ที1 0.25-0.50% และจะมี ก ารปรั บ ลดค่า กลางประมาณการ
ดอกเบี Lยที1เหมาะสม (Dot plots)
 ติดตามตัว เลขภาคการผลิตของจี นในช่ วงต้ นเดื อนซึ1งอาจส่งผลต่อ ทิศทางของ
สินทรัพย์เสี1ยง
 ติดตามระดับ Credit Default Swap (CDS) Spread ของสถาบันการเงินในยุโรปที1
อาจปรับตัวสูงขึ LนอีกครังL และอาจเป็ นปั จจัยรบกวนบรรยากาศการลงทุนทัว1 โลก
 ตลาดอยู่ในช่วงของการทยอยประกาศจ่ายเงินปั นผล ซึง1 Dividend Yield อยู่ใน
ระดับที1น่าสนใจ
แนะนําคงนํา, หนักหุ้นไทยเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไ, ทย
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนมีนาคม
คาดตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวผันผวน Sideways ในกรอบดัชนี 1,280-1,380 จุด โดย
ดัชนีในช่วงครึ1 งเดือนแรกน่าจะปรับตัวดีกว่าช่วงครึ1 งเดือนหลัง มองทิศทางของดัชนีจะ
ยังถูกกํ าหนดโดยปั จจัยต่างประเทศเป็ นหลัก สําหรับปั จจัยสําคัญที1ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ ชิด ได้ แก่
2 มีนาคม 2559

ตลาดตราสารหนี ไ, ทยเดื อนกุ มภาพั นธ์ : อั ตราผลตอบแทนตราสารหนี ป, รั บ
ลดลงในทุกช่ วงอายุ โดยตราสารหนีอ, ายุ คงเหลือ 3 – 15 ปี ปรั บตัวลดลงมาก
เป็ นพิเศษ ส่ วนตราสารหนีร, ะยะสัน, อายุไม่ เกิน 3ปี เคลือนไหวค่ อนข้ างทรงตัว
ซึง1 เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี L
 Sentiment เชิงลบที1เข้ ามาในตลาดนับตังแต่
L ต้นเดือนมกราคม อาทิเช่น ความกังวล
เศรษฐกิจโลกเข้ าสู่ภาวะถดถอย, ความเสี1ยงภาคเศรษฐกิจและภาคการเงินของ
ประเทศจีนที1เพิ1มมากขึ Lน, ความไร้ ประสิทธิผลของการดําเนินดอกเบี Lยนโยบายติด
ลบ และนําไปสู่ความอ่อนแอของภาคธนาคารที1เพิ1มมากขึ Lน, ภาวะราคาพลังงาน
และสินค้ าโภคภัณฑ์อื1นๆที1ตกตํ1า นําไปสู่ความต้ องการถื อครองสินทรัพย์ปลอดภัย
เพิ1มมากขึ Lน ไม่ว่าจะเป็ นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล
 ความต้ องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยที1เพิ1มขึ Lนได้ สะท้ อนผ่านเงินเยน (YEN) ที1
แข็งค่า รวมไปถึงโอกาสที1 Fed จะคงดอกเบี Lย ตลอดปี 2559 นี L ส่งผลให้ USD อ่อน
ค่าลงเมื1อเทียบกับ EUR จากการแข็งค่าของ YEN ส่งผลให้ BOJ ปรับลดดอกเบี Lย
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นโยบายติดลบเป็ นครั งL แรก และตลาดยังคาดว่า ECB ต้ องปรั บดอกเบี ยL ติดลบ
เพิ1มขึ Lนตามเช่นกัน เพื1อชะลอการแข็งค่าของ EUR
 ส่วนในไทย BOT ยังคงดอกเบี Lยนโยบาย ที1 1.50% เนื1องจาก คาดว่านโยบายการ
คลังยังคงมีประสิทธิ ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้ วยเหตุนี Lอัตราผลตอบแทนตรา
สารหนี Lอายุคงเหลือตํ1ากว่า 1 ปี จึงทรงตัว
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี สL ่งผลให้ มี แรงซื Lอตราสารหนี จL ากนักลงทุนไทยเป็ นหลัก
ส่วนนักลงทุนต่างประเทศยังเป็ นด้ านขายสุทธิ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี จL ึง
ปรับลดลงมากเป็ นพิเศษในช่วงอายุคงเหลือตังแต่
L 3 -15 ปี ซึง1 เป็ นช่วงที1นกั ลงทุน
สถาบันในประเทศมีความต้ องการลงทุน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ, าครั ฐเดือนกุมภาพันธ์ (Slightly Underweight)
ช่วงระยะเวลาที1เ หลือของปี 2559 เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลมี แนวโน้ ม
ปรับตัวสูงขึ Lนและชันมากขึ Lนกว่าระดับสิ Lนเดือนกุมภาพันธ์ จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี L
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 Fed ยังคงไม่ได้ มีมุมมองลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยังคงทิศทางในการลดการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่ างช้ าๆ แม้ จะยอมรั บว่าความเสี1ยงของเศรษฐกิ จ
สหรัฐฯอาจเพิ1มขึ Lนตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานที1อยู่ในระดับตํ1า แต่
ก็จะจับตาพัฒนาการของประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด (-)
 พัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจจีนและความผันผวนของค่าเงินหยวน (+)
 ทิศทางของราคานํ Lามันในตลาดโลก : การแก้ ปัญหาอุปทานร่ วมกันระหว่าง OPEC
และ Non-OPEC, ท่าทีของซาอุฯที1มีตอ่ ปั ญหาอุปทานล้ นภายใต้ ปัญหาเงินทุนไหล
ออกอย่างต่อเนื1อง, พัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจจีน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 แรงเทขายทํากํ าไร ด้ วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Lคงอยู่ในระดับตํ1ามากที1สุด
นับตังแต่
L ปี 2551 (-)
 การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันบางกลุ่ม ที1ลดการถื อครอง
สินทรัพย์เสี1ยง โดยเพิ1มการถือครองตราสารหนี Lภาครัฐ (+)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Slightly Overweight)
นักลงทุนมีแนวโน้ มลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิ1มมากขึนL เพื1อ Enhance Yield หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี Lภาครัฐที1ทรงตัวในระดับตํ1า และการทยอยปิ ดรั บเงินฝากของ
บรรดาสถาบันการเงินเนื1 องจากการขยายตัวของสินเชื1อตํ1ากว่าคาด จากปั จจัยข้ างต้ น
คาด Credit Spread จะทรงตัวในระดับปั จจุบนั

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน, ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ / REITs และกองทุ น รวมโครงสร้ าง
พืน, ฐานในเดือนกุมภาพันธ์
 เดื อ นกุ ม พัน ธ์ 2559 ดัช นี ผ ลตอบแทนของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื1อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ1มขึ Lนร้ อยละ 3.42 สูงกว่าดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ที1ปรับตัวเพิ1มขึ Lนทีร1 ้ อยละ 2.41 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการที1
อัตราดอกเบี Lยนโยบายยังคงตัวอยู่ในระดับตํ1า และสินทรัพย์เสี1ยงมีความผันผวนสูง

 เดือนมี นาคมจะเป็ นช่วงจ่ายเงินปั นผลของ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ฯ/REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพื Lนฐาน ซึง1 โดยเฉลี1ยแล้ วเงินปั นผลจ่ายค่อนข้ างสูงเมื1 อ
เทียบกับอัตราดอกเบี Lยไทยที1ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับตํ1า โดยอัตราดอกเบี Lยนโยบาย
ปั จจุบนั ที1ร้อยละ 1.5 รวมถึงแนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี รL ะยะสันL
ปานกลางยังคงอยู่ในระดับตํ1า การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพื Lนฐานยังคงน่าสนใจ
 สภาพคล่ อ งในระบบอยู่ ใ นระดับ สูง ยัง จะช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ เ งิ นไหลมาลงทุน ใน
สินทรัพย์ที1มีอตั ราผลตอบแทนที1น่าสนใจ
 ในช่วงเดือนมีนาคมมีกองทุน REIT ที1จะมีการระดมทุนใหม่ น่าจะช่วยส่งเสริ มเรื1 อง
สภาพคล่อง และทางเลือกในการลงทุนได้ ดียิ1งขึ Lน
 มีการคาดการณ์ ว่าทาง ธปท. อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี Lยนโยบายในไตร
มาสที1สอง เพื1อช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจเพิ1มเติม ซึง1 หากมีการดําเนินการจริ งก็
จะทําให้ อตั ราเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/ REIT/โครงสร้ างพื Lนฐานมี
ความน่าสนใจมากยิ1งขึ Lน
 แนวโน้ มของเศรษฐกิจในปี 2559 ที1มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ Lน ทําให้ ความสามารถของ
สินทรัพย์ที1กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที1ดีขึ Lน ซึง1 จะช่วยเสริ มความสามารถใน
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน, ฐานในเดือนมีนาคม คือ Slightly Overweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกุมภาพันธ์มีการปรับตัวลดลง
ร้ อยละ -1.4 ต่อเนื1 องจากเดือนมกราคม ปั จจัยที1สําคัญในเดือน ได้ แก่ ความผัน
ผวนของราคานํ Lามันอย่างรุ นแรง โดยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดมีการเก็งกําไรถึง
การลดกําลังการผลิตของกลุม่ ผู้ผลิตนํ Lามันรายใหญ่ แต่ผ้ ผู ลิตนํ Lามันรายสําคัญ อัน
ได้ แก่ รัสเซีย ซาอุดิอาระเบียและอิหร่ านยังคงยืนกํ าลังการผลิตที1ระดับสูงเท่าเดิม
ในขณะที1 Yellen ให้ ความเห็นถึงความเสี1ยงของเศรษฐกิ จโลกมากขึนL แต่ยงั คง
ดําเนินนโยบายการเงินเช่นเดิม คือ ขึนL อัตราดอกเบี ยL อย่างค่อยเป็ นค่อยไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจ
 ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ วปรับตัวร้ อยละ -1.5 Underperform ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่
ที1ปรับตัวลดลงร้ อยละ -0.2
 เศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน้ ม ฟื Lนตัว อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปจากภาคบริ ก ารเป็ นหลัก
ในขณะที1ภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อ นแอ โดยเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯมี การฟื Lนตัว ได้ ดี
สภาพคล่องที1อยู่ในระดับที1สงู จากอัตราดอกเบี Lยระดับตํ1าและนโยบายการทํา QE
ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเช่น ยุโรปและญี1 ปนุ่ ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที1สนับสนุนการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี1ยง
 ราคาสินทรัพย์เสี1ยงยังคงมีแนวโน้ มที1จะผันผวนมากในปี 2559 เนื1องจาก FED ได้
เริ1 ม Tightening Cycle แล้ ว ในขณะที1เศรษฐกิ จ ทัว1 โลกยังไม่แข็ง แรงมากพอ
ปั ญหาเสถี ยรภาพของค่าเงินหยวนของจี นเริ1 มเป็ นปั ญหาที1สําคัญ อาจสร้ างแรง
กดดันและความผันผวนต่อตลาดตราสารได้ อี กทังแรงกดดั
L
นด้ าน Geopolitical
Risk ที1มีมากขึ Lน และโอกาสในการ Default ของกลุม่ ผู้ผลิตนํ Lามัน

แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน, ฐาน ในเดือนมีนาคม
2 มีนาคม 2559
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ภาวะตลาด REITs เดือนกุมภาพันธ์
 ผลตอบแทน REITs โดยรวมเดือนกุกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ1มขึ Lน +0.57% โดย REITs
โซนเอเชียให้ ผลตอบแทน +3.92%
% ขณะที1 REITs ยุโรป -2.53% และ REITs โซน
สหรัฐ +0.39%
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 สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติของสหรั ฐ (NAR) รายงาน ดัชนีการทํา
สัญญาขายบ้ านที1รอปิ ดการขาย (pending
pending home sales) ลดลง 2.5% (mom) หรื อ
1.4% (yoy) สู่ระดับ 106 ในเดือน มกราคม 2559 ได้ รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศหนาว, สต็ อ กบ้ า นที1 มี อ ยู่จํ า กัด และราคาบ้ า นที1 สูง ขึ นL ตรงข้ า มกับ ที1
นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้ านี Lว่า ดัชนีจะปรับตัวขึ Lนเล็กน้ อย

0.5%

MSCI Emerging

-0.2%

Asia PA x JP

-0.2%

EM Asia

 ธนาคารกลางจี น (PBOC) ประกาศปรั บลดสัดส่วนการกันสํา รองของธนาคาร
พาณิ ชย์ (RRR) ลง 0.5% สู่ระดั
ระดับ 17% สําหรับธนาคารขนาดใหญ่ โดยการปรั บ
RRR ลงครังL นี Lมีวตั ถุประสงค์เพื1อเพิ1มสภาพคล่องในตลาดการเงิน และกระตุ้นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ หลังจากที1ราคาหุ้นปรับลดลงและเงินหยวนอ่อน
ค่า
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมีนาคม

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนมีนาคม


 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที1จะออกมาให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที1อยู่ในระดับที1สงู จากอัตราดอกเบี Lยระยะสันที
L 1ยงั อยู่ในระดับตํ1าและ
การกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จที1เ ริ1 มฟื Lนตัวอย่า งค่อยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที1พัฒนาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี1ย 5 ปี ที1ผ่านมา (-)
 ความเสี1ยงเกี1ยวกับการขึ Lนอัตราดอกเบี Lยระยะสันของ
L
Fed ต่อเนื1องในปี 2559 อาจ
ทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครังL (-)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุกุมภาพันธ์


ดัชนี ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อ่อนตัวในเดือนกุ
น มภาพันธ์ โดยรวมลดลง -0.2% แต่
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่า (precious metal) เช่น สินทรัพย์ทองคํา
ปรับตัวขึ Lน +9.3 % จากความกังวลต่อตลาดเงินที1ผนั ผวนช่วยหนุนให้ มีการเข้ าซื Lอ
สินทรัพย์ปลอดภัย ด้ านราคานํ Lามันยังคงผั
คง นผวนโดยปรับตัวลดลง -2.5%



ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jenet Yellen
Ye แถลงต่อแถลงต่อคณะกรรมาธิการ
บริ การการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ โดยระบุว่า ปั จจัยจากสภาวะที1ตึง
ตัวในตลาดการเงินจากการลดลงของราคาหุ้น, ความไม่แน่นอนเกี1ยวกับเศรษฐกิจ
จีน ภาวะอุปทานล้ นตลาดของสินค้ าโภคภัณฑ์ และการประเมินความเสี1ยงด้ าน
สินเชื1 อในระดับโลก อาจส่
าจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จสหรั ฐให้ อ่อนแอลง คําแถลง
ดังกล่าวอาจเป็ นการส่งสัญญาณชะลอการปรั บขึ Lนอัตราดอกเบี Lยในการประชุม
เฟดเดือนมีนาคม 2559 นอกจากนี L ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ยังยอมรั บว่า
Fed มีความประหลาดใจต่อการปรับตัวลงอย่างมากของราคาพลังงาน และการ
แข็งค่าขึ Lนของดอลลาร์

 ความเสี1ยง Default เกี1ยวกับตลาด High Yield โดยเฉพาะในกลุม่ ผู้ผลิตนํ Lามัน (-)
 ความเสี1ยงของสงคราม และการก่อการร้ าย ISIS (-)
 แนะนํานํา, หนักการลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (SUW) สําหรั บ Developed
market และ Emerging market โดยคาดการณ์ ว่า ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ
น่าจะแกว่งตัวในกรอบกว้ างในช่วงการประชุม G20 และการประชุมของธนาคาร
กลางทัว1 โลก ได้ แก่ BoJ ECB และ Fed สําหรั บแนวโน้ มตลาดตราสารทุนในปี
ใ
2559 มี แนวโน้ ม ที1จ ะผันผวนรุ นแรง เนื1 อ งจากสภาพเศรษฐกิ จในโลกส่ว นใหญ่
อ่อนแอ ในขณะที1 Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ Lนอัตราดอกเบี Lยอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป

ปั จจัยที1 ควรติดตามคื อการเลื1 อนช่ วงเวลาขึนL ดอกเบี ยL ของธนาคารกลางสหรั ฐ
ออกไปในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม ซึง1 ตลาดคาดหมายว่า ธนาคารกลาง
สหรั ฐจะยังไม่รีบ ร้ อนปรั บ ขึนL ดอกเบี ยL ในปี นี มL ากนักเนื1 อ งจากในรายงาน FED
Statement ย้ อนหลังยังมีความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกและความผันผวนที1เกิดขึ Lน
ในตลาดเงิ น การประชุ ม ธนาคารกลางญี1 ปุ่ นและธนาคารกลางยุ
นและ
โรป ตลาด
คาดหมายว่าจะมีมี แนวโน้ มผ่อนคลายเชิงปริ มาณต่อเนื1อง แนะนําลงทุน REITs
เท่าตลาด (Neutral)

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีมีนาคม
 สินค้ าโภคภัณฑ์มีแนวโน้
แนวโน้ มที1ไม่เห็นชัดเจน โดยต้ องติดตามการประชุมของธนาคาร
กลางของจี น, ยุโรป, และสหรั ฐ ให้ นําL หนักสินค้ าโภคภัณฑ์ เท่าตลาดในเดือ น
มีนาคม (Neutral)
2 มีนาคม 2559
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ตลาดนํา, มัน
ภาวะตลาดนํา, มันเดือนเดือนกุมภาพันธ์
 ราคานํ Lามันดิบปรับตัวลดลง -2.5% เนื1องจากความกังวลต่ออุปทานนํ Lามันของโลก
แม้ ว่ า ระยะสันL ตลาดตอบรั บ ต่ อ การเจรจาระหว่ า งกลุ่ม โอเปกและรั สเซี ย โดย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงนํ Lามันของซาอุดอิ าระเบียผู้สง่ ออกนํ Lามันรายใหญ่ของโลก
เปิ ดเผยในการประชุม IHS Energy Conference ณ เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัสของ
สหรั ฐ ฯ ว่ า ซาอุดิ อ าระเบี ย พร้ อมที1 จ ะคงกํ า ลัง ระดับ การผลิต นํ าL มัน ดิบ ไว้ หาก
ประเทศผู้ผลิตนํ Lามันดิบรายใหญ่ทงหมดคงระดั
ัL
บการผลิต โดยอาจจะมีการหารื อ
เร็ ว ที1สุดในเดือ นมี นาคม อย่า งไรก็ ตามราคานํ าL มันได้ รั บแรงกดดันจากสต็อ ก
นํ Lามันดิบสหรัฐ สําหรับสัปดาห์สิ Lนสุดวันที1 19 กุมภาพันธ์ ปรั บตัวเพิ1มขึ Lนต่อเนื1 อง
กว่า 3.5 ล้ านบาร์ เรลจากสัปดาห์ก่อนหน้ า มากกว่าที1ตลาดคาดการณ์ที1 2.41 ล้ าน
บาเรล ส่งผลให้ ป ริ ม าณนํ าL มันดิบคงคลัง สหรั ฐ ฯ ปรั บ ตัว สูง ขึนL มาที1 508.0ล้ า น
บาร์ เรล
 อิหร่ านออกมาสนับสนุนความพยายามในการสร้ างเสถี ยรภาพต่อราคานํ Lามันดิบ
แต่ความเป็ นไปได้ ที1อิ หร่ านจะลดหรื อคงปริ ม าณการผลิตที1 ร ะดับ ปั จ จุบันนันL มี
ค่อนข้ างน้ อย ล่าสุด อิหร่ านมีแนวโน้ มที1จะไม่ให้ ความร่ วมมื อในการคงระดับการ
ผลิตนํ Lามันดิบ ทําให้ หลายฝ่ ายกังวลว่าภาวะอุปทานนํ Lามันดิบส่วนเกินจะยังคงไม่
คลี1คลายในระยะสันL
 IEA คาดปริ มาณการผลิตนํ Lามันดิบจากสหรัฐฯ จะปรับลดลงกว่า 600,000 บาร์ เรล
ต่อวันในปี นี Lและกว่า 200,000 บาร์ เรลต่อวันในปี หน้ า หลังราคานํ Lามันดิบที1ปรับตัว
ลดลงมากส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตนํ Lามันดิบในสหรัฐฯ ปรับลดงบค่าใช้ จ่ายลงทุนลงต่อเนื1อง
กว่า 2 ปี ติดต่อกัน

ในรอบหลายปี ขณะที1นกั ลงทุนในตลาดทองคําคาดหมายว่า ธนาคารกลางสหรัฐ
จะคงดอกเบี Lยในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม
 ภาพรวมความต้ องการทองคําในช่วงปี 2558 ที1ผ่านมา ปรากฎว่าความต้ องการ
ทองคําในช่วงครึ1งปี หลัง 2558 แข็งแกร่ งกว่า ช่วงครึ1งปี แรก โดยในช่วงไตรมาส 4 ปี
2558 อุปสงค์ทองคําโลก ขยายตัว 4% คิดเป็ นเพิ1มขึ Lน 47 ตัน สู่ระดับ 1,117.7 ตัน
ขณะที1 Mine production ลดลง 16 ตัน มาที1ระดับ 824.8 ตัน ซึง1 เป็ นการลดลงครังL
แรกนับตังแต่
L ปี 2551
 SPDR gold trust ถื อครองทองคํา 760.32 ตัน ณ ข้ อมูลวันที1 24 กุมภาพันธ์ จาก
642.37 ตันในช่วงสิ Lนปี 2558 โดยเพิ1มขึ Lน 118 ตัน เมื1อนับจากต้ นปี 2559 เป็ นต้ น
มา เป็ นบวกต่อเซนติเมนท์ของราคาหาก SPDR มี แนวโน้ มเพิ1มนํ าL หนักทองคํา
ต่อเนื1อง
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมีนาคม
 ปั จจัยที1ควรจับตาคือ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ, ยุโรป และญี1 ปนให้
ุ่ นํ Lาหนัก
ทองคําในเดือนมีนาคมเป็ นกลางถึงมากกว่าตลาดเล็กน้ อยซึง1 ปั จจัยที1ให้ นํ Lาหนักคือ
ความผันผวนในตลาดเงินที1หนุนความต้ องการสินทรั พย์ ปลอดภัย (safe haven
asset) ให้ นํ าL หนัก ทองคํ า มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ยในเดื อ นมี น าคม (Slightly
Overweight)

ตลาดตราสารหนีต, ่ างประเทศ
 เดือนกุมภาพันธ์ ภาพรวมตลาดตราสารหนี Lต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี L

 ปริ มาณหลุมขุดเจาะนํ Lามันดิบของผู้ผลิตนํ Lามันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื1 องโดยจาก
รายงานของ Baker Huges พบว่าปริ มาณหลุมขุดเจาะนํ Lามันดิบสําหรับสัปดาห์
สิ Lนสุดวันที1 26 กุมภาพันธ์ ปรั บลดลงต่อเนื1 อ งกว่า 10 สัป ดาห์ติดต่อกันมาอยู่ที1
ระดับตํ1าสุดในรอบ 7 ปี ที1ระดับ 400 แท่นขุดเจาะนํ Lามันดิบ
แนวโน้ มตลาดนํา, มันเดือนมีนาคม
 ระยะสันราคานํ
L
Lามันเผชิญความผันผวน เนื1องจากความพยายามในการลดหรื อคง
กําลังการผลิตที1ระดับปั จจุบนั ของผู้ผลิตในกลุม่ โอเปกและรัสเซียยังปราศจากความ
ชัดเจน ประกอบกับสต็อกนํ าL มันดิบสหรัฐที1ยังทรงตัวในระดับสูง ขณะที1ปริ มาณ
นํ Lามันอิหร่ านที1เข้ าระบบเพิ1มเติมหลังยกเลิกมาตรการควํ1าบาตรอุปทานนํ Lามันดิบมี
แนวโน้ ม เข้ า สู่ภาวะสมดุลในช่ ว งไตรมาสสามตามที1 นัก วิ เ คราะห์ หลายสํ า นัก
คาดการณ์ เนื1องจากการผลิตนํ Lามันดิบของกลุ่ม Non-OPEC ที1จะลดลง 0.8 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน ซึง1 ปริ มาณการผลิตนํ Lามันของสหรัฐมีแนวโน้ มปรับตัวลงตามจํานวน
แท่นขุดเจาะในสหรัฐฯทีล1 ดลงให้ นํ Lาหนักเท่าตลาดในเดือนมีนาคม (Neutral)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์
 สินทรั พย์ปลอดภัยประเภททองคําเคลื1อนไหวทิศทางบวกตัวตลอดเดือน +9.3%
เนื1องจากนักลงทุนและกองทุน SPDR gold trust หันมาเข้ าซื Lอสินทรัพย์ปลอดภัย
เป็ นครังL แรกในรอบ 3 ปี ท่ามกลางตลาดเงินที1ผนั ผวน ทังจากการดํ
L
าเนินนโยบาย
ดอกเบี Lยเงินฝากติดลบเป็ นครังL แรกของธนาคารกลางญี1ปนุ่ ทําให้ คา่ เงินเยนแข็งค่า

2 มีนาคม 2559

 ปั จจัยสําคัญที1สง่ ผลกระทบกับตลาดเดือนกุมภาพันธ์ ได้ แก่ แรงซื Lอพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐและเยอรมันซึง1 เป็ นสินทรัพย์ที1ปลอดภัย เนื1องจากความผันผวนของตลาดทุน
ยัง สูง มาก ตัวเลขการผลิตสะท้ อ นการชะลอตัว ลงของเศรษฐกิ จสหรั ฐ และจี น
ความกังวลเกี1 ยวกับปั ญหาหนี Lสูญของธนาคารพาณิชย์ (โดยเฉพาะในยุโรป) จาก
กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิ โตรเลียม และยังมี แรงกดดันราคานํ Lามัน อย่างไรก็ตาม
ในช่ ว งครึ1 ง เดื อ นหลัง ความวิ ตกเรื1 อ งนํ าL มัน เริ1 ม คลี1 คลายลงบ้ า งหลัง จากกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิต ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ได้ เจรจากันและบรรลุข้อตกลงที1จะคุม
การผลิตไม่มากเกินว่าที1เป็ นอยู่ ในขณะที1ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปส่วนใหญ่ มีเงิน
ดํารงทุนต่อสินทรัพย์เสี1ยงที1แข็งแกร่ งและได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางยูโร
จึงน่าจะสามารถรับมือกับปั ญหาหนี Lสูญ(หากมี) ได้ ทางด้ านธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ได้ ส่ง สัญ ญาณพร้ อมที1 จ ะใช้ ม าตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ เพิ1 ม เติ ม ด้ า น
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แสดงความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะได้ รับผลกระทบ
จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอื1นๆ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง
มาทีร1 ะดับ 1.75% พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี ปรับลดมาอยู่ที1 0.15%
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต, ่ างประเทศ เดือนมีนาคม
 ตลาดพันธบั ตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรั บขึนL
เล็กน้ อย เมื1อความผันผวนตลาดทุนลดลง แต่การปรับขึ Lน ถูกจํากัดโดยแนวโน้ มการ
ขึ Lนดอกเบี Lยนโยบายของ FED ยังคงจํากัด เนื1องจากเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะการ
ผลิตชะลอตัวลง ขณะที1ตราสารหนี Lกลุ่มยูโรโซน จับตามองนโยบายการเงินผ่อน
คลาย และมาตรการกระตุ้นเชิ ง ปริ ม าณเพิพิ1ม เติม อย่ า งไรก็ ตามราคาพันธบัตร
รัฐบาลของกลุม่ ยูโรโซนได้ สะท้ อนปั จจัยนี Lไปบ้ างแล้ ว จึงให้ นาํ , หนักการลงทุนตํา
กว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight)
 สํ าหรั บ เครดิต ให้ นําL หนัก การลงทุนสํ า หรั บ ตลาดหุ้นกู้เ อกชนคุณ ภาพดี (IG)
เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Slightly Overweight) หลังมี credit spread ที1น่าสนใจมาก
ขึ Lน และ ความผันผวนตลาดทุนลดลง สําหรับหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) ยังมีแรง
กดดัน ความเสี1 ย งผิ ด นัด ชํ า ระหนี ขL องผู้ อ อกตราสารโดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้ ผ ลิ ต
ปิ โตรเลียม จึงควรให้ นาํ , หนักการลงทุนหุ้นกู้ HY ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight)

 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนกุมภาพั
มภาพันธ์ ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ส่ วนใหญ่ อ่อนค่ า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึงเป็ นผลมาจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ.
รอ แข็งค่ าขึน,
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.0834
0834 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 29/01/59 มาอยู่ที1
1.1027 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ณ 25/2/59 ทังL นี คL ่าเงินยูโรแข็ง ค่าขึนL ภายหลัง
ประกาศรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 121.03 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 29/01/59 มาอยู่ที1 112.11
เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 25/2/59 ทังนี
L Lค่าเงินเยนแข็งค่าขึ Lนภายหลังความผันผวนใน
ตลาดโลกสูงขึ Lน นักลงทุนเข้ าซื Lอเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที1 1.4245 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 29/01/59
มาอยู่ที1 1.3915 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อปอนด์ ณ 25/2/59 โดยค่าเงินปอนด์อ่อนค่าทันที
ภายหลังอังกฤษประกาศกําหนดการในการทํา EU Referendum

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมกราคม
 ค่ าดัชนีชีว, ัดค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 99.606 ณ วันที1
29/01/59 มาอยู่ที1 97.414 ณ วันที1 25/02/58 โดยในเดือนที1ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี L
 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรั ฐฯ ส่ วนใหญ่ ออกมาตํากว่ าคาด โดยเฉพาะ
ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคการเกษตร ในขณะที1รายงานการประชุมธนาคารกลาง
ในเดือนมกราคม มี ความกังวลต่อ สภาพเศรษฐกิ จโลก ซึ1งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที1อาจทําให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถขึ Lนระดับดอกเบี Lยได้
ตามแนวทางที1คาดไว้ ก่อนหน้ า ทําให้ นกั ลงทุนลดนํ Lาหนักการลงทุนในเงินดอลลาร์
ส่งผลให้ ดชั นีดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงตํ1าสุดที1ระดับ 95.30
 ธนาคารกลางยุ โ รปประกาศเตรี ย มเพิมมาตรการการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ
เพิมเติมในการประชุมเดือนมีนาคม ภายหลังนาย Mario Draghi ได้ ประกาศ
ต่อคณะรัฐสภายุโรป ส่งผลให้ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง จากช่วงก่ อนหน้ าที1แข็งค่าไป
แตะระดับ 1.13


ธนาคารกลางญีปุ่ นประกาศลดอัตราดอกเบีย, เงินฝากนโยบายเข้ าสู่ ระดับติด
ลบ ในการประชุมช่วงสิ Lนเดือนมกราคม ส่งผลให้ ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงทันทีจาก 118
เป็ นระดับ 121 แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังสภาวะที1นกั ลงทุนตื1นกลัวต่อความเสี1ยงใน
สภาวะเศรษฐกิ จที1 อาจจะซบเซา นักลงทุนจึง เคลื1 อนย้ ายเงินลงทุนไปยังสินทรั พ ย์
ปลอดภัย ทําให้ คา่ เงินเยนแข็งค่าอย่างต่อเนื1องสูร่ ะดับ 112

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง, แต่ 25 ก.พ. 2558 – 25
2 ก.พ. 2559

ที1มา MFC, Bloomberg

ที1มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่ านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่แข็งค่าเมื1อเทียบ
กับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที1แข็งค่าที
าที1สดุ เทียบกับดอลลาร์
ดอลลา สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินเยน และ
ค่าเงินอินโดนีเซียรู เปี
เปี ยะ ในขณะที1สกุลเงิ
เ นที1อ่อนค่าที1สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินวอน และค่าเงินมาเลเซี
นมาเลเซียริ งกิต
 รั ฐบาลจีนดําเนินมาตรการทางการเงิ
ารทางการเงินและการคลังอย่ างต่ อเนื อง โดยตัวเลข
เงินสํารองระหว่างประเทศของจี
ทศของจีนได้ ลดลงในรายงานเดื
ดลงในราย
อนมกราคม ภายหลังทางการ
จีนได้ เข้ าแทรกแซงการอ่อ่อนค่าของค่าเงินหยวนจากความผั
หยว
นผวนในตลาดหุ้นซึง1 ส่งผล
ให้ เงินทุนไหลออกเป็ นจํจํ านวนมาก โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ทางธนาคารกลางจี นได้
ผ่อ นคลายมาตรการการลงทุทุนในตลาดตราสารหนี สL ํ าหรั บ นัก ลงทุนบางประเภท
สามารถลงทุนได้ โดยมิต้องมี
องมีโควต้ าอย่างช่วงก่ อนหน้ า นอกจากนี ธL นาคารกลางได้
เพิ1มสัดส่วนการขาดดุลการคลั
ลการคลังเป็ น 4% จาก 2.3% ของ GDP (ปี 2015)
 เศรษฐกิจไทยปี 2558 เติบโตสูงกว่ าคาด เป็ น 2.8% YOY สูงกว่าคาดที1 2.7%
โดยมาจากการลงทุนของภาครั
าครัฐและการใช้ ครัวเรื อนที1เติบโตขึ Lน แต่อย่างไรก็ตามการ
ส่งออกสินค้ าและการท่องเที
องเที1ยวได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิ
ผลกระท
จที1ชะลอตัว ในขณถที1การ
ส่งออกและการนําเข้ าในเดื
เดือนมกราคมยังหดตัวอย่
อ างต่อเนื1อง โดยเฉพาะในส่วนของ
การนําเข้ า ที1เป็ นผลมาจากราคานํ
าจากราคานํ Lามันที1ลดลง และการนําเข้ าวัตถุดิบที1ลดลง ส่งผล
ให้ ไทยเกินดุลการค้ าที1 240 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ค่ าเงินบาทในเดือน กุมภาพันธ์ เคลื1อนไหวแข็งค่าเล็กน้ อยจาก ที1 35.71 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที1 29/01/59
59 มาอยู่ที1 35.66 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที1
25/02/59 ทังนี
L Lระหว่างเดื
เดือนค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดแตะระดับ 35.20 ภายหลังเงิน
ลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
ชาติเข้ าสู่ตลาดตราสารหนี
ลาดตราสา Lอย่างต่อเนื1อง ประกอบกับแข็งค่า
ตามภูมิภาค แต่อย่างไรก็
รก็ตามได้ อ่อนค่าลงตามการแข็
ลงตา
งค่าของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
2 มีนาคม 2559
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แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมีนาคม


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื1อนไหวในช่วง 97.5 – 99.00
โดยขึ Lนอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคม



ค่ าเงินยู โร คาดว่าจะเคลื1อนไหวในทิศทางอ่อนค่า ช่วง 1.07 - 1.10 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยนัก ลงทุนอาจมี ก ารคาดการณ์ ว่ า ธนาคารกลางยุโรปอาจมี
นโยบายเพิ1มเติมในการประชุมเดือนมีนาคม



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื1อนไหวในช่วง 111-115 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
รอ ทังนี
L L
ต้ องจับตาการประชุมของธนาคารกลางญี1ปนช่
ุ่ วงกลางเดือน



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื1อนไหวในกรอบ 1.37-1.40 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์
ทังนี
L Lความเสี1ยงเรื1 อง Brexit ยังเป็ นปั จจัยเสี1ยงต่อค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื1อนไหวในกรอบ
ในช่วง 35.50 – 36.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยการประชุมธนาคารกลางคาด
ว่าจะคงอัตราดอกเบี Lยนโยบาย และอาจมีแรงเก็งกําไรค่าเงินบาทก่อนการประชุม
FED

2 มีนาคม 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
 ะยะสั
MMM2559
คําแนะนํ
าการลงทุนรเดื
อนมีน น:าคม
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุน (Overweight)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมี
อายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมีโอกาสเติบโต
ในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุ ก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar

Source: Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar

กองทุนนํา มัน : I-OIL
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP (“USO”) ที
จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง ซื อขายโดยใช้ สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง บริ หารและจัดการโดย United States
Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุนหลัก) ทีมี
นโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทอี ้ างอิงกับราคานํ ามันดิบคุณภาพดี (light,
sweet crude oil) ได้ ทwี ww.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน IOIL มีการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนขึ นอยู่กบั สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละ
ขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559

กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global (กองทุนหลัก) ใน
ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class USD” ทีมีนโยบายลงทุน
ในตราสารหนี ทีมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทนสูงสุด และกระจายการลงทุน
ครอบคลุมทัว โลก
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar

Source: Morningstar
2 มีนาคม 2559
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คําแนะนําการลงทุนเดือนมีนาคม 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ 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 24 กุมภาพันธ์ 2559

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 26 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ 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 24 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar
ฃ

2 มีนาคม 2559

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 26 กุมภาพันธ์ 2559

Source: Morningstar
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คําเตือน

เอกสารนี เL ป็ นลิขสิทธิxของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี1ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ1งจัดทํ าขึ Lนเพื1อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ1 งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

เกี1ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั Lน




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิxในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี L หรื อ

กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั1นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี L หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี L หรื อห้ ามกระทํา

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล ออยล์ ฟั นด์

การอื1นใดที1ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เL ปลี1ยนไปจากเดิม

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Lอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื1อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไL ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที1 ม าของข้ อ มูล ที1

ป้องกันความเสี1 ย งที1 เ กี1 ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี1 ย นเงิ น ตราที1 อ าจ

เชื1อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ Lนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Lนอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื1 อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี1ยนแปลงได้ ขึ Lนอยูก่ บั ช่วงเวลาที1นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี1ยงด้ านอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังL หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั Lนจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี1ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี1ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี1ยงที1อาจเกิดขึ Lนจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อมีความเข้ าใจในความ
เสี1 ยงของสัญญาซื อL ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที1ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั Lน บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที1ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั Lน



ขอรับหนังสือชี Lชวนได้ ที1บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื Lอคืน

ข้ อมูลและความเห็นที1ปรากฏในเอกสารนี Lเป็ นเพียงความเห็นเบื Lองต้ น
เท่านั Lน มิใช่คํามัน1 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Lไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั Lงสิ Lน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Lจะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี1ยวกับเอกสารฉบับนี L
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที1โดยตรง

2 มีนาคม 2559
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