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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ในไตรมาส 1 ปี 2559 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559
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บรรยากาศการลงทุนมีความผันผวนอย่ างมากใน 2 เดือนแรกของปี 2559 โดยสินทรั พย์ เสี+ยงเช่ นตราสารทุน
ต่ างประเทศทัง กลุ่มประเทศที+พัฒนาแล้ ว (Developed Mareket) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ส่ วนใหญ่
มีผลตอบแทนที+เป็ นลบ จากการที+ตัวเลขทางเศรษฐกิจจีนที+ยังมีทิศทางชะลอตัวลงและธนาคารกลางจีนประกาศลด
ค่ าเงินหยวนอีกรอบช่ วงต้ นเดือนมกราคม อีกทัง ราคานํา มันทําจุดตํ+าสุดที+ระดับ 26 เหรี ยญสหรั ฐต่ อบาร์ เรลในเดือน
กุมภาพันธ์ อย่ างไรก็ตามหลังจากการประชุมของเหล่ าธนาคารกลางของ ยุโรป ญี+ปุ่นและสหรั ฐ ในเดือนมีนาคม ที+มี
การประกาศมาตรการผ่ อนคลายทางการเงินเพิ+มเติม รวมถึงได้ แสดงความกังวลต่ อการอ่ อนแอของเศรษฐกิจโลกและ
การแข็งค่ าของเงินดอลล่ าร์ สหรัฐฯมากขึน ทําให้ มีเม็ดเงินไหลกลับเข้ าลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อีก
ครัง สินทรัพย์ เสี+ยงต่ างๆในเดือนมีนาคมกลับมาคึกคักขึน อีกครัง หนึ+ง
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10.37%
8.26%
5.71%
5.01%
4.73%
3.91%
3.78%
3.32%
2.19%
1.51%
0.33%
-0.35%

ปิ ดไตรมาสหนึ+ง 2559 มีเพียงสินทรั พย์ เดียว
คือหุ้นกลุ่มประเทศที+พัฒนาแล้ วที+มีผลตอบแทนเป็ น
ลบ หุ้นไทยและกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานเป็ นสินทรั พย์ ท+ ีให้
ผลตอบแทนสูงเกินกว่ าร้ อยละ 5 ในไตรมาสที+หนึ+ง ปี
2559

เดือนเมษายนนีไ ม่ มีปัจจัยเด่ นชัดที+จะส่ งผลต่ อตลาดทัง เชิงบวกและเชิงลบอย่ างมีนัยสําคัญ ดังนัน เราคาดว่ า
สินทรัพย์ ต่างๆ โดยเฉพาะตลาดหุ้นทัง กลุ่มประเทศที+พัฒนาแล้ ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่
(Emerging Market) จะเคลื+อนไหวในลักษณะ Side way เนื+องจากตลาดปรับตัวเชิงบวกไปมากแล้ วในการตอบรับ
มาตรการทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป ญี+ปุ่นและสหรัฐ

1 เมษายน 2559

หน้ า 1
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนเมษายน ปี 2559
Local Market

Underweight

Slightly
Slightly
Neutral
Overweight
Underweight
Overweight

Thai Equity
Property
Money Market
Thai Bond

Thai Equity – ให้ คงนํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ (1,350-1,430 จุด) เนื*องจาก
ช่วงวันหยุดยาวที*เกิดขึ 0นในเดือนนี 0 โดยมีปัจจัยสําคัญที*ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ ชิด ได้ แ ก่ การประชุม ธนาคารกลางของยุโรป ญี* ปุ่น และสหรั ฐ ฯ
ติดตามการประชุมระหว่างกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC แนะนําให้ คง
นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง
Property Fund – ให้ นํา หนักมากกว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Overweight)
 ภาวะอัตราดอกเบี ย0 ที* ทรงตัว ในระดับ ตํ* า ทั*ว โลก ธนาคารกลางหลาย
ประเทศทัว* โลกเริ* มดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี 0ยติดลบ รวมถึงประเทศ
ไทยเองที*มีแนวโน้ มจะลดอัตราดอกเบี 0ยลงอีกครัง0 ทําให้ อตั ราการจ่ายเงิน
ปั นผล (Gross dividend yield) ของสินทรัพย์ที*กองทุนลงทุนที*ค่อนข้ าง
แน่นอนอยู่ในช่วง 5-6% ยังคงมีความน่าสนใจ
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน จะเคลื+อนไหวทรงตัว ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสที+จะปรั บตัวสูงขึน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ณ ปั จ จุบัน ทรงตัว
ระดับตํ*าสุดตังแต่
0 ปี 2551 (1.60-1.70%) มีโอกาสสูงที*จะเกิดแรงเทขาย
ทํากําไรตราสารหนี 0ระยะกลางถึงยาว กอปรกับเดือนเมษายน มีการเปิ ด
ประมูลพันธบัตรรัฐบาลในปริ มาณที*มากกว่าเดือนมีนาคม น่าจะเป็ นอีก
ปั จจัยหนึง* ที*สง่ ผลลบต่อตลาดตราสารหนี 0ไทยในระยะสันได้
0 ด้ านตราสาร
หนี 0เอกชนคาดว่า Credit Spread จะปรับตัวแคบลง ตามการแสวงหา
ผลตอบแทนส่วนเพิ*มหลังจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 0ภาครัฐทรงตัว
ในระดับตํ*าเป็ นเวลานาน

Global Market
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Slightly
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Global Equity - Developed Markets
Global Equity - Emerging Markets
Global Bond
Commodity
REITs

Global Equity
Underweight)

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

 แนะนํ านํ 0าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย สําหรั บ Developed
Market และ Emerging Market โดยคาดการณ์ ว่า ตลาดมี Valuation ที*
ตึงตัว รวมถึง ตลาดได้ Priced In ข่าวดีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคาร
กลางทัว* โลกแล้ ว สําหรับแนวโน้ มตลาดตราสารทุนในปี 2559 มีแนวโน้ ม
ที*จ ะผันผวนรุ นแรง เนื* อ งจากสภาพเศรษฐกิ จในโลกส่ว นใหญ่ อ่อนแอ
ในขณะที* Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป
Global Bond – ให้ นํ า หนั ก ตํ+ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 จากการที*ตลาดตราสารทุนทัว* โลกยังมีความผันผวนต่อเนื*อง และอัตรา
เงินเฟ้อยังคงตํ*า คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield) และ
หุ้น กู้ เอกชนคุ ณ ภาพดี (IG) จะยัง ทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ* า อยู่ ไ ด้ ด้ า น
ผลตอบแทนหุ้น กู้ ผลตอบแทนสูง (HY) ยัง ต้ อ งเผชิ ญ ความเสี* ย งด้ า น
คุณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ เ นื* อ งจากราคานํ า0 มั น และสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต กตํ* 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+ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Underweight)
Commodity – ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 มีโอกาสผันผวนก่อนประชุมนัดพิเศษระหว่างผู้ผลิตนํ 0ามันดิบกลุม่ OPEC
และ Non-OPEC ที*จดั ขึ 0นในวันที* 17 เมษายน ซึง* มีประเด็นเพื*อหารื อถึง
การตรึงกําลังการผลิตนํ 0ามันดิบที*ระดับการผลิตในเดือนมกราคม โดยมี
ผู้ผลิตนํ 0ามันดิบกว่า 15 ประเทศเข้ าร่วมการประชุม ซึง* คิดเป็ นสัดส่วนถึง
ร้ อยละ 73 ของกําลังการผลิตนํ 0ามันดิบของโลก นอกจากนี 0 กลุม่ ผู้ผลิต
ยืนยันที*จะเดินหน้ าการประชุมดังกล่าวต่อเนื*อง แม้ ว่าอิหร่ านจะไม่เข้ า
ร่ วมการประชุมดังกล่าวก็ตามให้ นํ 0าหนักเท่าตลาดในเดือนเมษายน
REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Overweight)
 Fed ชะลอการขึ 0นดอกเบี 0ยออกไป และตลาดคาดว่า Fed จะขึ 0นดอกเบี 0ย
ในอัตราที*น้อยลงเป็ นปั จจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาด REITs ปั จจัยที*
ควรติดตามคือ แนวโน้ มภาวะดอกเบี 0ยติดลบ การเติบโตของเศรษฐกิจ
ของโลก และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ให้ นํ 0าหนักการลงทุนเดือนเมษายน
มากกว่าตลาด
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี+ยง (Strategic Asset Allocation)
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REIT
90.00

Conservative

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

Moderate

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

Aggressive

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

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ+งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 6.5%
Local Equity, 10.0%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.0%
Global Bond, 10.0%
Emerging Country
Equity, 4.5%
Developed Country
Equity, 4.5%
Property Fund, 11.0%

Local Gov Bond
32.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

N

Local Gov Bond

UW

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Commodity
Local Corp
Bond, 16.5%

O/U

N

Global REIT

OW

Money Market

SOW

Total

Weight

10.0%
32.0%
16.5%
11.0%
4.5%
4.5%
10.0%
5.0%
0.0%
6.5%
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 ตังB แต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.76% 4.45%
-0.66%
3.62%
5.65%
9.17
4.69
-0.16
3.51
0.42
1.70% 5.55%
5.55%
5.55%
13.67%
-0.35% -0.78%
-7.79%
-1.83%
-8.49%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังB แต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.69% 4.58%
-0.41%
3.95%
5.45%
9.29
5.35
-0.09
4.27
0.41
1.68% 5.26%
5.26%
5.26%
13.05%
-0.33% -0.59%
-7.28%
-1.24%
-7.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ+งเดือนข้ างหน้ า
Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

N

Local Gov Bond

UW

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

20.0%
17.0%
11.0%
11.0%
7.0%
7.0%
10.0%
7.0%
6.0%
4.0%
100.0%

Global Commodity

N

Global REIT

OW

Money Market

SOW

Total

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
4.25% 6.18%
-0.02%
4.81%
2.77%
8.07
3.64
0.04
2.64
0.17
0.00% 8.58%
8.58%
8.58% 16.74%
-0.56% -1.58% -10.82%
-3.47% -13.56%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
4.14% 6.26%
0.09%
5.10%
2.68%
8.11
3.92
0.06
2.99
0.16
2.43% 8.22%
8.22%
8.22% 16.14%
-0.53% -1.49% -10.37%
-2.88% -12.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ+งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 1.5%
Global REIT, 6.0%

Local Equity

Global Commodity, 10.0%

Global Bond, 10.0%

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

Tactical Asset Allocation

Local Equity,
30.0%

N

Local Gov Bond

UW

Local Corp Bond

SOW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Commodity
Global REIT

Local Gov Bond
Money Market
8.0%
Property Fund, 5.5%
Total
Local Corp Bond, 11.0%
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O/U

N
OW
SOW

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
5.32% 7.52%
1.88%
5.56%
0.82%
7.37
3.23
0.45
2.24
0.07
0.00% 10.90% 10.90%
10.90%
19.02%
-0.77% -2.17% -11.73%
-4.81% -17.57%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
5.11% 7.46%
1.98%
5.79%
0.46%
7.34
3.43
0.49
2.50
0.06
2.92% 10.27% 10.27%
10.27%
17.53%
-0.73% -2.17% -11.08%
-4.07% -16.43%

Weight

30.0%
8.0%
11.0%
5.5%
9.0%
9.0%
10.0%
10.0%
6.0%
1.5%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมีนาคม
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ตลาดแรงงานดีขึน อัตราเงินเฟ้อเพิ+มขึน แต่ ความเสี+ยง
จากภายนอกที+กระทบต่ อเศรษฐกิจและตลาดเงินทําให้ FOMC คงอัตรา
ดอกเบีย นโยบายและปรั บลดคาดการณ์ จํานวนอัตราดอกเบีย ที+จะขึน ในปี นี 
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน กุมภาพันธ์ 2559
เพิ*มขึ 0น 242,000 ตําแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที*ระดับ 4.9% เข้ าสู่
เป้าหมายการจ้ างงานเต็มที*ของ Fed ที* 4.9% ส่วนอัตราการมี ส่วนร่ วมใน
กําลังแรงงาน (Participation rate) เพิ*มขึ 0นต่อเนื*องมาที* 62.9% อย่างไรก็ตาม
รายได้ เฉลี*ยต่อชัว* โมง (Average hourly earnings) ลดลง -0.1% (mom) หรื อ
ชะลอตัวลง 2.2% (yoy) จากเดือนก่อนที*ขยายตัว 0.5% (mom) หรื อ 2.5%
(yoy)
 อัตราเงินเฟ้อ (PCE) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ลดลง -0.2% (mom) หรื อ 1.0%
(yoy) ส่วน Core CPI เพิ*มขึ 0นเล็กน้ อยที* 0.3% (mom) หรื อ 2.3% (yoy)
ในขณะที*การใช้ จ่ายส่วนบุคคล (PCE) เร่ งขึ 0น 1.3% (yoy) และ Core PCE
เพิ*มขึ 0น 1.7% (yoy) จากราคาสินค้ าด้ านสุขภาพ ทําให้ มีการคาดการณ์ ว่ามี
แนวโน้ มที*อตั ราเงินเฟ้อจะปรับตัวเข้ าสูเ่ ป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที* 2% (yoy)
ในระยะข้ างหน้ า
 ผลการประชุม FOMC วันที* 15-16 มี นาคม 2559 มี มติคงอัตราดอกเบี ย0
นโยบายไว้ ที* 0.25-0.50% ต่อปี โดย Fed ระบุความเสี*ยงจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินทัว* โลกที*ผนั ผวน และจะติดตามอัตราเงินเฟ้อ
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนี 0 ยังได้ ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี นี 0ลงมาที* 2.2% (yoy)
จาก 2.4% (yoy) ในการประชุมเดือนธันวาคม 2558 และปรับลดค่ากลางของ
คาดการณ์อตั ราดอกเบี 0ยนโยบายของสมาชิก FOMC ว่า Fed จะขึ 0นดอกเบี 0ย
2 ครั ง0 ในปี 2558 เป็ น 0.875% ต่อปี และปรั บลดปี 2559 และ 2560 เป็ น
1.875% และ 3.0% ตามลําดับ
เศรษฐกิจยูโรโซน : แรงส่ งต่ อทางเศรษฐกิจเริ+ มช้ าลง ธนาคารกลางยุโรป
ดําเนินนโยบายการเงินผ่ อนคลายเพิ+มเติม
 ผลสํา รวจดัชนี สํา รวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซื อ0 ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ
(PMI Composite Index) ลดลงมาที*ระดับ 53.0 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที* 2 ส่งสัญญาณถึงทิศทางเศรษฐกิจที*ชะลอตัวลง
 ยอดค้ าปลีกเดือน มกราคม 2559 ขยายตัว 0.4% (mom) และ 2.0% (yoy)
ชะลอตัวลงจาก 0.6% (mom) และ 2.1% (yoy) ในเดือนก่อน
 Mario Draghi ประธาน ECB ยํ า0 ความพร้ อมในการผ่อ นคลายนโยบาย
เพิ*มเติมหากความผันผวนของตลาดการเงินส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ยุ โ รป โดยปั จ จั ย หลัก ที* จ ะทํ า ให้ ผ่ อ นคลายนโยบายเพิ* ม เติ ม ได้ แ ก่ 1)
ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดการเงินโลกต่อความตึงตัวของตลาด
การเงิ น และความสามารถในการปล่ อ ยกู้ ของธนาคารในยุ โ รป และ 2)
ผลกระทบจากราคานํ 0ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ที*ลดลงซึง* ส่งผลกดดันเงินเฟ้อ
อย่างต่อเนื*อง
 ธนาคารกลางยุ โรปดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ที* ผ่อ นคลายเพิ* ม เติ ม โดยลด
ดอกเบี 0ย ดังนี 0 1) ลด Deposit facility rate ลง -10bps เป็ น -0.4% 2) ลด
Main Refinancing Rate ลง -5bps เป็ น 0.0% 3.) ลด Marginal Lending
1 เมษายน 2559

Rate ลง -5bps เป็ น 0.25% และยังได้ ขยายวงเงินเข้ าซื 0อสินทรัพย์จากเดือน
ละ 6 หมื* น ล้ านยู โ ร เป็ น 8 หมื* น ล้ านยู โ ร และเพิ* ม พั น ธบั ต รที* อ อกโดย
ภาคเอกชนให้ เ ป็ นสินทรั พ ย์ ที*เ ข้ า ซื อ0 ได้ นอกจากนี 0 ได้ ป ล่อ ยกู้ดอกเบี ย0 ตํ* า
(TLTRO II) ให้ กับธนาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ครัง0 ทุกไตรมาส เริ* มมิถุนายน
2559
เศรษฐกิจญี+ ปุ่น : กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ อนแอลง ธนาคารกลางญี+ ปุ่นส่ ง
สัญญาณผ่ อนคลายด้ านการเงินเพิ+มเติม ถ้ าจําเป็ น
 ค่ า เงิ น เยนที* แ ข็ ง ค่ า ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ในรู ป สกุ ล เงิ น เยนเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 ลดลง -4.0% (yoy) ส่วนการนํ าเข้ าสินค้ าหดตัว -14.2%
(yoy)
 ดัชนีความเชื*อมัน* ของผู้บริ โภค เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ลดลงมาทีระดับ 40.1
จุด ตํ*าสุดในรอบ 12 เดือน สอดคล้ องกับการบริ โภคภาคครั วเรื อนที*แท้ จริ ง
ลดลง -3.1% (yoy) ส่วนหนึง* เป็ นผลจากสภาพอากาศ ซึง* รัฐบาลยังคงระบุว่า
แนวโน้ มการบริ โภคจะยังอ่อนแอต่อเนื*อง
 อัตราเงินเฟ้อทัว* ไป และ อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสดในเดือนมกราคม 2559
ชะลอตัวลงมาเป็ นไม่มีการขยายตัวที* 0.0% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่รวม
อาหารและพลังงานชะลอตัวลงมาที* 0.7% (yoy) ซึง* อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ*า
กว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี*ปนที
ุ่ * 2.0% (yoy)
 การประชุมเดือนมีนาคม 2559 ธนาคากลางญี*ปนคงอั
ุ่
ตราการเข้ าซื 0อสินทรัพย์
ที* 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี และให้ คงการใช้ อตั ราดอกเบี 0ยติดลบที* -0.1% กับเงิน
ฝากส่วนเกินบางส่วน และได้ ส่งสัญญาณผ่อนคลายต่อเนื*องเพื*อให้ อตั ราเงิน
เฟ้อกลับสูเ่ ป้าหมาย โดยระบุถึงความเป็ นไปได้ ดังนี 0 1) ลดอัตราดอกเบี 0ยลงได้
ถึง -0.5% ต่อปี 2) ขยายวงเงินเข้ าซื 0อสินทรั พย์ และ 3) ขยายประเภทของ
สินทรัพย์ที*เข้ าซื 0อให้ ครอบคลุมสินทรัพย์เสี*ยงมากขึ 0น
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2 เดือนแรกของปี ยังคงอ่ อนแอ แต่ มี
สัญญาณเชิงบวกจากสินเชื+ อที+เพิ+มขึน และการลงทุนในโครงสร้ างพืน ฐาน
และอสังหาริมทรั พย์ ท+ ปี รั บตัวดีขนึ  ธนาคารกลางผ่ อนคลายนโยบายการเงิน
เพิ+มเติม
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ชะลอลงในส่วนของ
การส่งออกสินค้ า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้ าปลีก แต่มีสญ
ั ญาณที*ดี
ขึ 0นของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนของการลงทุนในโครงสร้ างพื 0นฐาน
และอสังหาริ มทรัพย์ ที*ได้ รับประโยชน์จากสินเชื*อที*ขยายตัว
 ราคาบ้ านเฉลี*ยใน 70 เมืองใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพิ*มขึ 0น 1.86% (yoy)
โดยราคาบ้ านเพิ*มขึ 0นใน 47 เมืองจาก 70 เมือง นําโดยราคาบ้ านในกลุ่มเมือง
หลัก (Tier-1 cities) ตามด้ วยราคาบ้ านในกลุ่มเมื องรองลําดับ 2 (Tier-2
cities) แต่ราคาบ้ านในกลุ่มเมืองรองลําดับ 3 (Tier-3 cities) ราคาลดลง ซึง*
ราคาบ้ านที*ดีขึน0 สอดคล้ องกับมาตรการกระตุ้นของภาครั ฐ ทังลดภาษี
0
ที*ดิน
และลดสัดส่วนเงินดาวน์บ้านขันตํ
0 *า
 ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราส่วนกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ลง 50 bps
จาก 17% มาที* 16.5% มีผลตังแต่
0 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง* คาดว่าจะทําให้ มี
สภาพคล่องประมาณ 700,000 ล้ านหยวนในระบบการเงิน
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 การประชุมประจําปี NPC กํ าหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่าง
6.5-7.0% ต่อปี นอกจากนี 0ยังมีแผนการขาดดุลการคลัง -3.0% ต่อจีดีพี และ
เป้าหมาย TSF เพิ*มขึ 0น 14% ยังแสดงว่านโยบายจีนยังหันมาดูแลด้ านอุปสงค์
หลังจากประกาศนโยบายด้ านอุปทานมาก่อนหน้ านี 0 ซึง* เป้าหมายดังกล่าวจะ
ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจให้ เติบโตได้ ตามเป้าหมาย

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมเพื*อตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก
ดังนี 0

เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมทรงตัวในระดั บ ตํ+า อุ ป สงค์ ใน
ประเทศและต่ างประเทศยั งคงอ่ อนแอ ธนาคารแห่ งประเทศไทยปรั บลด
คาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2559
 เศรษฐกิ จ ไทยเดื อ นกุม ภาพันธ์ 2559 ทรงตัว จากเดื อ นก่ อ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจโดยภาพรวมทังอุ
0 ปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทรงตัวในระดับ
ตํ*า ได้ แก่ การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การส่งออกสินค้ า และ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
 แม้ ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะเร่ งขึ 0นและขยายตัว
ถึง 6.2% (yoy) แต่เป็ นผลจากการส่งออกทองคํา แต่หากไม่นับรวมทองคํา
มูลค่าการส่งออกสินค้ ายังคงหดตัว -4.0% (yoy)
 ภาคการท่องเที*ยวและการใช้ จ่ายของรัฐบาลยังคงมีบทบาทเป็ นแรงขับเคลื*อน
เศรษฐกิจ
 การประชุมคณะกรรมการการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที* 23 มีนาคม 2559
มี ม ติเ ป็ นเอกฉัน ท์ ใ ห้ ค งอัต ราดอกเบี ย0 ไว้ ที* ร ะดับ 1.50% ต่ อ ปี โดย กนง.
ประเมินว่าแม้ ว่าเศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตํ*ากว่าที*ประเมินไว้ เดิม
แต่เห็นว่านโยบายการเงินในปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับที*ผ่อนปรน และควรรักษา
ขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย ทังนี
0 0 กนง. จะติดตามพัฒนาการด้ าน
ต่า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด และพร้ อมที* จ ะใช้ เ ครื* อ งมื อ เชิ ง นโยบายที* มี อ ยู่อ ย่ า ง
เหมาะสม เพื* อ สนั บ สนุ น การฟื 0 น ตัว ของเศรษฐกิ จ ควบคู่ กั บ การรั ก ษา
เสถียรภาพการเงินของประเทศ
 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดคาดการณ์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี
2559 มาที* 3.1% (yoy) จากเดิม 3.5% (yoy) เนื*องจากการส่งออกสินค้ าที*
ลดลงมากกว่าคาด แม้ ว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจจากการลงทุนและมาตรการของ
ภาครั ฐ จํ านวนนัก ท่องเที*ยวที*สูงกว่า ที*ประเมินไว้ รวมทังผลบวกจากราคา
0
นํ 0ามันที*ตํ*าลง แต่ไม่อาจชดเชยการลดลงของการส่งออกสินค้ าได้
 นอกจากนี 0 ธนาคารแห่งประเทศไทยยังปรับลดคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อทัว* ไป
และอัตราเงินเฟ้อพื 0นฐานในปี 2559 ลงมาที* 0.6% (yoy) และ 0.8% (yoy)
ตามลําดับ เนื*องจากราคานํ 0ามันที*ลดลตํ*าลง

 ติดตามการประชุมธนาคารกลางญี* ปุ่ น ซึ*ง ผู้ว่ าการธนาคารกลางญี* ปุ่ น ได้
แถลงต่อรัฐสภาญี*ปนว่
ุ่ านโยบายการเงินยังสามารถผ่อนคลายเพิ*มเติมได้ และ
ไม่มีการจํากัดในเชิงปริ มาณ ซึง* อาจจะมีความเป็ นไปได้ ว่าในการประชุมวันที*
27-28 เมษายน 2559 จะมีการเพิ*มขนาดการเข้ าซื 0อสินทรัพย์ และ/หรื อ เพิ*ม
ประเภทของสินทรัพย์ที*จะเข้ าซื 0อได้

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนมีนาคมเป็ นเดื อนที+ตลาดหุ้นไทยปรั บตัวขึน มาปิ ดที+ 1,407.70 หรื อ
เพิ+มขึน 5.65% (75.33 จุด) โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยภายนอกเป็ นสําคัญ
สําหรั บประเด็นสําคัญมีดังต่ อไปนี 
 PBOC ประกาศลดสัดส่วนกันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.5%
เหลือ 17% ถือเป็ นการปรับลดครัง0 แรกในรอบ 4 เดือน
 ECB ประกาศนโยบายที*เหนือกว่าคาด ได้ แก่ 1) การขยายวงเงิน QE 2 หมื*น
ล้ านยูโรต่อเดือน 2) การรวมหุ้นกู้ภาคเอกชนเข้ าเป็ นส่วนหนึง* ของโครงการ QE
และ 3) การเริ* ม โครงการปล่อ ยเงิ นกู้ด อกเบี ย0 ตํ* า ให้ แ ก่ ธ นาคารพาณิ ช ย์
(TLTRO II) ซึง* หากธนาคารใดมีการปล่อยกู้ต่อภาคธุรกิจ จะมีสิทธิxได้ รับการ
ปรับลดดอกเบี 0ยตํ*าถึง -0.4%
 ผลการประชุม FOMC หลัง Fed ปรับลด Dots plot ทังในส่
0 วนของปี นี 0และปี
หน้ าลง 2 ครัง0 เป็ นบวกต่อตลาดหุ้น
 JAS ตัดสินใจไม่จ่ายค่า License คลื*น 900 MHz ซึง* ทําให้ นกั ลงทุนในตลาด
คลายความกังวลเกี*ยวกับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริ การมือถือ
 กลุ่มบริ การรับเหมาก่ อสร้ างเป็ นกลุ่มที*ปรับตัวสูงขึ 0นมากที*สดุ ในเดือนนี 0 หลัง
ปรั บตัวลงแรงในช่วงที*ผ่า นมา และได้ Sentiment เชิงบวกจากการอนุมัติ
โครงการก่ อ สร้ างขนาดใหญ่ จากครม. ส่ว นกลุ่ม ที* การปรั บตัวขึน0 น้ อ ยที* สุด
ได้ แก่ กลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ หลังค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างมีนยั สําคัญ
Sector Performance MTD
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมีนาคม
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ 0น 9.29% ในขณะที*
SET50 Index ปรับตัวสูงขึ 0น 11.36%
 Sector ที*มี performance ที*ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 3 เดือนแรก ได้ แก่
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร หมวดธนาคาร หมวดปิ โตรเคมี
หมวดธุรกิ จการเกษตร หมวดพลังงาน หมวดพาณิชย์ หมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ หมวดอาหารและเครื* องดื*ม และหมวดอิเล็กทรอนิกส์
 สําหรับ Sector ที*มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 3 เดือน
แรก ได้ แก่ หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดสื*อและสิ*งพิมพ์ หมวดวัสดุ
ก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และหมวดการแพทย์
Sector Performance YTD
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนเมษายน
คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่ง ตัวในกรอบแคบๆ (1,350-1,430 จุด) เนื* อ งจากช่ ว ง
วันหยุดยาวที*เกิดขึ 0นในเดือนนี 0 โดยมีปัจจัยสําคัญที*ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่
 การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที* 21 เมษายน คาด ECB จะ
ไม่มีการออกมาตรการเพิ*มเติมแต่อย่างใด
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที* 26-27 เมษายน คาด Fed จะ
มีมติคงอัตราดอกเบี 0ยที* 0.25-0.50% และอาจมีการให้ มุมมองต่อแรงกดดัน
เงินเฟ้อที*สงู ขึ 0น
 การประชุมธนาคารกลางญี*ปนุ่ (BoJ) ในวันที* 27-28 เมษายน คาดมีโอกาสที*
BoJ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ*มเติม โดย 1) เพิ*มขนาดวงเงิน QE ไปยัง
บางสินทรัพย์ อาทิเช่น JGB, ETF, J-REIT และ/หรื อ 2) การขยาย Universe
ของ JGB ที*เ ข้ าซื 0อรุ่ นที*อายุยาวมากขึน0 หากมี มาตรการใดมาตรการหนึ*ง
เกิดขึ 0นจริ ง มองเป็ น Positive surprise ต่อตลาดหุ้น
 กลุ่มธนาคารอาจโดนกดดัน เนื* องจากเป็ นช่วง Preview ผลประกอบการ ซึ*ง
ยังคงมีความเสี*ยงจากปั ญหา NPL
 ติดตามการประชุมระหว่างกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ในวันที* 17 เมษายน
ซึง* คาดว่าไม่น่าจะมีนโยบายใดที*เป็ นรู ปธรรมออกมา
 ตลาดอยู่ในช่วงของการทยอยประกาศจ่ายเงินปั นผล ซึง* Dividend Yield อยู่
ในระดับที*น่าสนใจ
แนะนําคงนํา หนักหุ้นไทยเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

1 เมษายน 2559

ตลาดตราสารหนี ไ ทยเดือนมีนาคม : อัต ราผลตอบแทนตราสารหนี ป รั บ
ลดลงในทุกช่ วงอายุ ซึง* เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 0
 การส่งสัญญาณไม่รีบร้ อนขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยนโยบายสหรัฐฯ จากความกังวล
ความเสี*ย งทางเศรษฐกิ จอันจะเกิ ดจากภายนอกประเทศมากขึน0 กอปรกับ
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ตํ*ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 การปรับลดประมาณการณ์ เศรษฐกิ จไทยปี 2559 ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จากเติ บ โต 3.5% เหลื อ เพี ย ง 3.1% เนื* อ งจากการส่ ง ออกชะลอตัว
มากกว่าคาด
 ส่วนในไทย BOT ยังคงดอกเบี 0ยนโยบาย ที* 1.50% เนื*องจากคาดว่านโยบาย
การคลั ง ยั ง คงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ วยเหตุ นี อ0 ั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี อ0 ายุคงเหลือตํ*ากว่า 1 ปี จึงปรั บตัวลดลงไม่มากนัก
เมื*อเทียบกับตราสารหนี 0ระยะยาว
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี ส0 ่งผลให้ มี แรงซื 0อตราสารหนี จ0 ากนักลงทุนไทยเป็ น
หลัก ส่วนนักลงทุนต่างประเทศยังเป็ นด้ านขายสุทธิ ในตราสารหนี ร0 ะยะยาว
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 0จึงปรับลดลงมากเป็ นพิเศษในช่วงอายุคงเหลือ
ตังแต่
0 2 -20 ปี ซึง* เป็ นช่วงที*นกั ลงทุนสถาบันในประเทศมีความต้ องการลงทุน
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐเดือนเมษายน (Underweight)
ช่วงระยะเวลาที*เหลือของปี 2559 เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ ม
ปรับตัวสูงขึ 0นและชันมากขึ 0นกว่าระดับสิ 0นเดือนมีนาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 0
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 FOMC ไม่รีบร้ อนในการดําเนินนโยบายการเงินแบบลดทอนการผ่อนคลาย
โดยอ้ างถึงปั จจัยเสี*ยงจากภาคนอกประเทศที*เพิ*มสูงขึ 0น และอัตราเงินเฟ้อยัง
ตํ*ากว่าเป้าหมายทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ (+)
 ทิศทางของราคานํ า0 มันในตลาดโลกที* เริ* ม ทรงตัว : การแก้ ปัญ หาอุป ทาน
ร่ วมกันระหว่าง OPEC และ Non-OPEC, ท่าทีของซาอุฯที*มีต่อปั ญหาอุปทาน
ล้ น ภายใต้ ปั ญ หาเงิ น ทุน ไหลออกอย่ า งต่ อ เนื* อ ง, พั ฒ นาการของตัว เลข
เศรษฐกิจจีน (-)
ปั จจัยภายในประเทศ
 แรงเทขายทํากํ าไร ด้ วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ค0 งอยู่ในระดับตํ*ามาก
ที*สดุ นับตังแต่
0 ปี 2551 (-)
 การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันบางกลุ่ม ที*ลดการถื อ
ครองสินทรัพย์เสี*ยง โดยเพิ*มการถือครองตราสารหนี 0ภาครัฐ (+)
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แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Slightly Overweight)
นักลงทุนมี แนวโน้ มลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิ*มมากขึน0 เพื* อ Enhance Yield หลังจาก
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 0ภาครัฐที*ทรงตัวในระดับตํ*า และการทยอยปิ ดรับเงิน
ฝากของบรรดาสถาบันการเงินเนื*องจากการขยายตัวของสินเชื*อตํ*ากว่าคาด จาก
ปั จจัยข้ างต้ น คาด Credit Spread จะปรับตัวลดลงจากระดับปั จจุบนั

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมีนาคมมีการปรับตัว
เพิ*มขึ 0น ร้ อยละ 7.2 ต่อเนื*องจากจุดตํ*าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปั จจัยที*สําคัญใน
เดือน ได้ แก่ การประชุมของ 3 ธนาคารกลางหลัก โดย BoJ ยังคงนโยบายผ่อน
คลายทางการเงิน ECB ทําการขยาย QE เป็ น 8 หมื*นล้ านยูโร และ ลดอัตรา
ดอกเบี 0ยเงินฝากเป็ น -0.4% ในขณะที* Fed ยังคงให้ ความเห็นถึงความเสี*ยง
ของเศรษฐกิจโลก และค่าเงินดอลล่าร์ ที*แข็งค่า จึงยังคงอัตราดอกเบี 0ยนโยบาย
ที*เท่าเดิม และไม่รีบที*จะทําการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยนโยบาย

ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน ฐานในเดือนมีนาคม

 เดือนมีนาคม ตลาดหุ้นประเทศ Developed Market ปรับตัวร้ อยละ 6.50%
Underperform Emerging Market ที*ปรับตัวเพิ*มขึ 0นร้ อยละ 13%

 เดือนมีนาคมดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์
เพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ*มขึ 0นร้ อยละ 3.2 ตํ*ากว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ที*ปรับตัวเพิ*มขึ 0นทีร* ้ อยละ 5.65 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการที*
อัตราดอกเบี 0ยนโยบายและผลตอบแทนตราสารหนี 0ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ*า
และสินทรัพย์เสี*ยงมีความผันผวนสูง ประกอบกับเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มี นาคมมี ก ารประกาศจ่ า ยเงินปั นผลของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจํานวนมาก

 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื น0 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาคบริ การเป็ นหลัก
ในขณะที*ภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื น0 ตัวได้ ดี
สภาพคล่องที*อยู่ในระดับที*สงู จากอัตราดอกเบี 0ยระดับตํ*าและนโยบายการทํา
QE ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเ ช่น ยุโรปและญี* ปุ่ น ยังคงเป็ นปั จจัยหลัก ที*
สนับสนุนให้ ราคาสินทรัพย์เสี*ยง

แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนเมษายน
 อัตราดอกเบี 0ยนโยบายปั จจุบนั ที*ร้อยละ 1.5 แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตรา
สารหนี ร0 ะยะสัน-ปานกลางยั
0
งคงอยู่ในระดับตํ*า เดือนเมษายนการลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื น0 ฐานจึง
ยังคงน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง ยังจะช่วยส่งเสริ มให้ เงินไหลมาลงทุนใน
สินทรัพย์ที*มีอตั ราผลตอบแทนที*น่าสนใจ
 ในช่วงเดือนเมษายนมีกองทุน REIT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่
น่าจะช่วยส่งเสริ มเรื* องสภาพคล่อง และทางเลือกในการลงทุนได้ ดียิ*งขึ 0น
 มีการคาดการณ์ ว่าทาง ธปท. อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี 0ยนโยบายใน
ไตรมาสที* ส อง เพื* อ ช่ ว ยกระตุ้ น สภาพเศรษฐกิ จ เพิ* ม เติ ม ซึ* ง หากมี ก าร
ดํา เนิ นการจริ งก็ จะทํ าให้ อัตราเงิ นปั นผลของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ /
REIT/โครงสร้ างพื 0นฐานมีความน่าสนใจมากยิ*งขึ 0น
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2559 ที* มี แ นวโน้ มปรั บ ตั ว ดี ขึ น0 ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรั พย์ ที*กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมี แนวโน้ มที*ดีขึน0 ซึ*งจะ
ช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และกองทุน
รวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนเมษายน คือ Slightly Overweight

 ราคาสินทรัพย์เสี*ยงยังคงมีแนวโน้ มที*จะผันผวนมากขึ 0นในปี 2559 เนื*องจาก
FED ได้ เริ* ม Tightening Cycle แล้ ว ในขณะที*เศรษฐกิจทัว* โลกยังไม่แข็งแรง
มากพอ Valuation ที*สงู กว่าค่าเฉลี*ย อาจสร้ างแรงกดดันและความผันผวนต่อ
ตลาดตราสารได้ อีกทังแรงกดดั
0
นด้ าน Geopolitical Risk ทีม* ีมากขึ 0น และทาง
ตันของนโยบายทางการเงิน
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนเมษายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที* จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที*อยู่ในระดับที*สงู จากอัตราดอกเบี 0ยระยะสันที
0 *ยงั อยู่ในระดับตํ*า
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีนาคม


ดัชนี S&P GSCI ปรับตัวขึ 0นในเดือนมีนาคม หลังจากที*ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ
อ่อนค่าเล็กน้ อย เมื*อธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยังคงมติทรงอัตราดอกเบี 0ย
นโยบายที* 0.25-0.50% ในการประชุม FOMC เดือนมีนาคมที*ผ่านมา พร้ อม
ทังปรั
0 บลดเป้าหมายการขึ 0นดอกเบี ย0 ในปี นี จ0 าก 4 ครั ง0 เหลือ 2 ครั ง0 ในช่วง
กลางปี และปลายปี สําหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ*มวงเงินเข้ าซื 0อ
พันธบัตรมาที* 80,000 ล้ านยูโร ขณะที*ธ นาคารกลางญี ปุ่ น (BOJ) ยังคง
ขนาดวงเงินเข้ าซื 0อพันธบัตรที* 80 ล้ านล้ านเยนในปี นี 0 โดยทังสองธนาคาร
0
กลางต่างดําเนินนโยบายดอกเบี 0ยติดลบและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
เช่นเดียวกัน



สินทรัพย์ ประเภททองคํามี แรงขายทํากํ าไรบริ เวณ 1,280 เหรี ยญต่อออนซ์
หลังจากปรับตัวขึ 0นมาเกือบ 15-20% เมื*อนับตังแต่
0 ต้นปี บนแรงเก็งกํ าไรของ
นักลงทุนที*ต้องการซื 0อสินทรัพย์ ป้องกันความเสี*ยง จากสภาพตลาดเงินทัว*
โลกที*ผนั ผวน และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที*ปรับตัวสูงขึ 0น



ดัชนี S&P GSCI มีแนวโน้ มทรงตัวเมื*อราคานํ 0ามันผ่านจุดตํ*าสุด ทําให้ ความ
เสี* ย งจากราคานํ า0 มั น ปรั บ ตัว ลงจํ า กั ด โดยมี ปั จ จั ย เสี* ย งเฝ้ าระวั ง คื อ
เศรษฐกิจจีนที*ชะลอตัว และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐมีโอกาสกลับมาแข็งค่าเมื*อ
ตลาดยังจับตาการขึ 0นดอกเบี 0ยครัง0 ถัดไปหลังจากที*เจ้ าหน้ าที*เฟดบางสาขาส่ง
สัญญาณขึ 0นดอกเบี 0ยในเดือนเมษายน

 เศรษฐกิจที*เริ* มฟื น0 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศที*พฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี*ย 5 ปี ที*ผ่านมา (-)
 ความเสี*ยงเกี*ยวกับการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยระยะสันของ
0
Fed ต่อเนื*องในปี 2559
อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง0 (-)
 ความเสี*ยงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 ความเสี*ยงของสงคราม และการก่อการร้ าย ISIS (-)
 แนะนํ านํ า หนั ก การลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (SUW) สํ าหรั บ
Developed Market และ Emerging Market โดยคาดการณ์ ว่า ตลาดมี
Valuation ที*ตงึ ตัว รวมถึง ตลาดได้ Priced In ข่าวดีการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ธนาคารกลางทั*ว โลกแล้ ว สํ า หรั บ แนวโน้ ม ตลาดตราสารทุนในปี 2559 มี
แนวโน้ มที*จะผันผวนรุ นแรง เนื*องจากสภาพเศรษฐกิจในโลกส่วนใหญ่อ่อนแอ
ในขณะที* Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน


ตลาด REITs

ประเด็นที*ควรจับตา 1) ประชุม OPEC และ Non-OPEC ในวันที* 17 เมษายน
ต่อประเด็นการตรึ งกํ าลังการผลิต 2) ประชุม FOMC ในเดือนเมษายน ต่อ
ประเด็นการปรั บขึ 0นดอกเบี 0ย ให้ นํา0 หนักสินค้ าโภคภัณฑ์เท่าตลาดในเดือน
เมษายน (Neutral)

ตลาดนํา มัน

ภาวะตลาด REITs เดือนมีนาคม

ภาวะตลาดนํา มันเดือนเดือนมีนาคม

 REIT เดือนมีนาคมปรับตัวขึ 0น 6.4% โดย ที* Europe ปรับตัวขึ 0น 9.68 % North
America ปรับตัวขึ 0น 6.07% มากกว่าดัชนี ขณะที* REIT Asia ปรับตัวขึน0
6.18% จากตลาดตอบรั บการทรงดอกเบี ย0 ของธนาคารกลางสหรั ฐในการ
ประชุม FOMC เมื*อวันที* 16-17 มีนาคมที*ผ่านมา พร้ อมทังธนาคารกลางยุ
0
โรป
ตัดสินใจปรับเพิ*มวงเงินเข้ าซื 0อพันธบัตรมาที* 80,000 ล้ านยูโรต่อเดือน จาก
เดิ ม 60,000 ล้ า นยู โ ร ขณะที* ธ นาคารกลางญี* ปุ่ นคงระดับ วงเงิ น เข้ า ซื อ0
พันธบัตรที* 80 ล้ านล้ านเยน

 ราคานํ 0ามันดิบเดือนมีนาคมปรับตัวขึ 0น 11-12% โดยตลาดนํ 0ามันดิบได้ รับแรง
หนุนจากการประชุมของผู้ผลิตในกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ที*จะจัดขึ 0นใน
วันที* 17 เมษายน เพื*อหารื อในการตรึ งกํ าลังการผลิตนํ 0ามันดิบ ประกอบกับ
อุปทานนํ า0 มันดิบจากสหรั ฐที*มีแนวโน้ มปรั บลดลงตามปริ มาณการขุดเจาะที*
ปรับลดลงต่อเนื*อง มาอยู่ที*ระดับตํ*าสุดนับตังแต่
0 ปี 2552 อย่างไรก็ตาม ราคา
นํ า0 มันดิบ ยัง คงได้ รั บ แรงกดดันจากปริ ม าณนํ า0 มันดิบ คงคลัง สหรั ฐ ที* ป รั บ
เพิ*มขึ 0นต่อเนื*องสูร่ ะดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ รวมถึงปริ มาณนํ 0ามันดิบคงคลัง
สหรัฐ ที*ใกล้ จะเต็มถังเก็บนํ 0ามันดิบเร็ วๆ นี 0

 ดัชนี การทําสัญญาขายบ้ านที*รอปิ ดการขายเพิ*มขึน0 3.5% (mom) สู่ระดับ
109.1 ในเดือนก.พ. ซึ*งเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที*นักวิเคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้ านี 0ว่า ดัชนีจะปรับตัวขึ 0นเพียง 1.2% ในเดือนก.พ. 59
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนเมษายน


ปั จ จัย ที* ค วรติ ด ตามคื อ แนวโน้ มภาวะดอกเบี ย0 ติ ด ลบ การเติ บ โตของ
เศรษฐกิ จ ของโลก และตัว เลขเงิ น เฟ้ อสหรั ฐ ให้ นํา0 หนัก การลงทุน เดื อ น
เมษายนมากกว่าตลาด (Overweight)

1 เมษายน 2559

 ปริ มาณการผลิตนํ า0 มันดิบของผู้ผลิตในสหรัฐมี แนวโน้ มชะลอตัวลงต่อเนื* อง
มาอยู่ที*ระดับ 9.06 ล้ า นบาร์ เรลต่อวัน ซึ*งเป็ นระดับ ที*ตํ*าสุดนับตัง0 แต่เ ดือ น
พฤศจิกายน 2557 จากต้ นปี ที*ระดับประมาณ 9.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน หลัง
ราคานํ า0 มัน ดิ บ ที* อ ยู่ ใ นระดับ ตํ* า ทํ า ให้ ผ้ ูผ ลิ ต ลดการขุ ด เจาะนํ า0 มัน ดิ บ ลง
ต่อเนื*อง
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 ปริ มาณนํ 0ามันดิบคงคลังสหรั ฐยังคงมี แนวโน้ มปรั บเพิ*มขึ 0นอย่างต่อเนื* อง ซึ*ง
เป็ นผลมาจากกํ า ลัง การผลิต ของโรงกลั*นนํ า0 มันในสหรั ฐ ที* ปิ ดซ่ อ มบํ า รุ ง
ในขณะที* ปริ ม าณนํ า0 มันดิบคงคลังสหรั ฐ ณ จุดส่งมอบคุชชิ*ง โอกลาโฮมา
ปรับเพิ*มขึ 0น 0.5 ล้ านบาร์ เรล แตะระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ที* 67.5 ล้ าน
บาร์ เรล คิดเป็ นกว่าร้ อยละ 92.5 ของความจุของถังเก็บนํ 0ามันดิบ โดยปริ มาณ
นํ 0ามันดิบที*เพิ*มขึ 0นต่อเนื*องสร้ างความกังวลว่าพื 0นที*ในการจัดเก็บนํ 0ามันดิบ ณ
จุดส่งมอบอาจไม่เพียงพอ

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 เดือนมีนาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี 0ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 0

 ปริ มาณหลุมขุดเจาะนํ 0ามันดิบของผู้ผลิตนํ 0ามันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื*องโดย
จากรายงานของ Baker Huges พบว่าปริ มาณหลุมขุดเจาะนํ 0ามันดิบสําหรับ
สัปดาห์สิ 0นสุดวันที* 26 กุมภาพันธ์ปรับลดลงต่อเนื*องกว่า 14 สัปดาห์ติดต่อกัน
มาอยู่ที*ระดับตํ*าสุดในรอบ 7 ปี ที*ระดับประมาณ 370 แท่นขุดเจาะนํ 0ามันดิบ
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนเมษายน
 ราคานํ 0ามันมีโอกาสผันผวนก่อนประชุมนัดพิเศษระหว่างผู้ผลิตนํ 0ามันดิบ กลุ่ม
OPEC และ Non-OPEC ที*จดั ขึ 0นในวันที* 17 เมษายน ซึง* มีประเด็นเพื*อหารื อ
ถึงการตรึ งกํ าลังการผลิตนํ า0 มันดิบที*ระดับการผลิตในเดือนมกราคม โดยมี
ผู้ผลิตนํ 0ามันดิบกว่า 15 ประเทศเข้ าร่ วมการประชุม ซึง* คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อย
ละ 73 ของกําลังการผลิตนํ 0ามันดิบของโลก นอกจากนี 0 กลุ่มผู้ผลิตยืนยันที*จะ
เดินหน้ าการประชุมดังกล่าวต่อเนื*อง แม้ ว่าอิหร่ านจะไม่เข้ าร่ วมการประชุม
ดังกล่าวก็ตามให้ นํ 0าหนักเท่าตลาดในเดือนเมษายน (Neutral)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมีนาคม
 ราคาทองคําในเดือนมีนาคม ปรับตัวขึ 0นต่อเนื*องจากเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพันธ์จากความต้ องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) เป็ นครัง0 แรกใน
รอบ 3 ปี มาทดสอบบริ เวณ 1,280-1,285 เหรี ยญต่อออนซ์ ก่อนที*อ่อนตัวมาที*
บริ เวณ 1,200-1,215 เหรี ยญต่อออนซ์ ณ วันที* 23 มีนาคม เมื*อตลาดกลับมา
กังวลต่อค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที*กลับมาแข็งค่า ในประเด็นที*เจ้ าหน้ าที*ธนาคาร
กลางสหรัฐบางสาขาส่งสัญญาณเฟดขึ 0นดอกเบี 0ยในรอบประชุม FOMC เดือน
เมษายน
 เงินเฟ้อสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ 0น 1.0% เมื*อเปรี ยบเทียบกับปี ที*แล้ ว
ลดลงจากเดือนมกราคมที*ขยายตัว 1.4% โดยตัวเลขที*ระดับ 1.0% อยู่ใน
กรอบที*นกั วิเคราะห์คาดการณ์ โดยเมื*อสํารวจจากข้ อมูล consensus ปรากฎ
ว่า นักวิเคราะห์มองว่า เงินเฟ้อสหรัฐในเดือนมีนาคมมีโอกาสทรงตัว
 SPDR gold trust ถื อครองทองคําเพิ*มขึน0 มาที* 821.66 ตัน ณ วันที* 23
มีนาคม จาก 760.32 ตัน ณ ข้ อมูลวันที* 24 กุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนมี นาคม
เป็ นบวกต่อเซนติเมนท์ของราคาหาก SPDR มี แนวโน้ มเพิ*มนํ า0 หนักทองคํา
ต่อเนื*อง
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนเมษายน

 ปั จจัยสําคัญที*ส่งผลกระทบกับตลาดเดือนมี นาคม ได้ แก่ ตลาดตราสารหนี 0
เครดิตที*มีความเสี*ยงเครดิตให้ ผลตอบแทนดี ขณะที*พนั ธบัตรรัฐบาลประเทศ
พัฒนาแล้ วซึง* เป็ นสินทรัพย์ที*ปลอดภัยให้ ผลตอบแทนตํ*ากว่าเฉลี*ย เนื*องจาก
ความต้ องการลงทุนในสินทรัพย์เสี*ยงเพิ*มขึ 0น หลังความผันผวนของตลาดทุน
ลดลง ธนาคารกลางประเทศสําคัญ เช่น จีน และยุโรป มีนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายเพิ*มขึ 0น ขณะที*ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี 0ยนโยบาย
และคาดการณ์ การขึ 0นดอกเบี 0ยลดลง ประกอบกับราคานํ 0ามันปรับตัวเพิ*มขึน0
หลังจากผู้ผลิตนํ า0 มันรายใหญ่ เริ* มเจรจาเพื* อควบคุมปริ มาณนํ า0 มันดิบเข้ าสู่
ตลาด Fed แสดงความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะได้ รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอื*นๆ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงมา
ที*ระดับ 1.75% พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี ปรับลดมาอยู่ที* 0.15%
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนเมษายน
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรั บ
ขึ 0นได้ อีก ท่ามกลางภาวะตลาดทุนที*แกว่งตัวในกรอบแคบ แต่การปรับขึ 0น ถูก
จํากัดโดย Fed มีแนวโน้ มจะชะลอการขึ 0นดอกเบี 0ยนโยบายออกไป เพื*อให้ ลด
ความเสี*ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐที*อาจได้ รับผลกระทบจาก การชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิ จโลก ขณะที*ราคาพันธบัตรรั ฐบาลของกลุ่มยูโรโซนได้ สะท้ อนปั จจัย
บวก จากนโยบายการเงินผ่อนคลาย และมาตรการกระตุ้นเชิงปริ มาณเพิ*มเติม
ไปมากแล้ ว yield ของพันธบัตรยูโร จึง น่าจะเคลื*อนไหวในทิศทางเดียวกับ
yield ของพันธบัตร สหรั ฐ มากขึน0 จึ ง ให้ นํา หนั ก การลงทุนตํ+ากว่ าดั ช นี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight)
 สําหรั บเครดิต ให้ นาํ  หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) มากกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight) หลังความผัน
ผวนตลาดทุนลดลง และมีผลตอบแทนส่วนเพิ*ม (credit spread) ที*น่าสนใจ
และ สําหรับหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) แม้ จะมี credit spread ที*น่าลงทุน แต่
ยังมีแรงกดดันความเสี*ยงผิดนัดชําระหนี 0ของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ผลิตปิ โตรเลียม จึงให้ นํา หนักการลงทุนหุ้นกู้ HY เท่ ากับดัชนีอ้างอิง
(Neutral)

 ปั จจัยที*ควรจับตาคือประชุม FOMC ในเดือนเมษายน ต่อประเด็นการปรับขึ 0น
ดอกเบี 0ยอาจจะส่งผลให้ ราคาผันผวนให้ นํ 0าหนักทองคําในเดือนเมษายนเท่า
ตลาด (Neutral)
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ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมีนาคม
 ค่ าดัชนี ชีว ัดค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 98.172 ณ
วันที* 29/02/59 มาอยู่ที* 94.84 ณ วัน ที* 30/03/58 โดยในเดื อ นที* ผ่า นมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 0
 ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ คงอั ต ราดอกเบี ย นโยบาย พร้ อมปรั บ ลดการ
คาดการณ์การขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยในปี นี 0จาก 4 ครัง0 เป็ น 2 ครัง0 และปรับลดการ
เติบ โตของเศรษฐกิ จ ทังนี
0 ธ0 นาคารกลางสหรั ฐฯ มุ่งเน้ นไปที* การเติบโตของ
อัตราเงินเฟ้อ มากกว่าสภาวะตลาดแรงงทานที*เติบโตขึน0 อย่างต่อเนื* อง แต่
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม อัตราค่าแรงได้ เติบโตตํ*ากว่าคาด แม้ ระดับการ
จ้ างงานหรื อระดับอัตราการว่างงานแสดงให้ เห็นถึงตลาดแรงงานที*ปรับตัวดีขึ 0น
ก็ตาม โดยนางเจเนต เยลเลน ได้ แถลงการณ์ ค่อนข้ างกังวลถึงสถานการณ์
ความเสียงในตลาดโลกมากขึ 0น ในการพิจารณาขึ 0นอัตราดอกเบี 0ย ภายหลังคํา
แถลงดังกล่าว ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง
 ธนาคารกลางยุ โ รปประกาศมาตรการนโยบายการเงิ น ผ่ อนคลาย
เพิ+มเติม ได้ แก่ ลดอัตราดอกเบี 0ยนโยบายทังเงิ
0 นกู้และเงินฝากเพิ*มระดับการ
เข้ าซื 0อสินทรัพย์และเพิ*มประเภททรัพย์สนิ ที*สามารถเข้ าซื 0อได้ คือ หุ้นกู้เอกชนที*
มิใ ช่ สถาบันการเงิ นขยาย มาตรการในครั ง0 นี เ0 น้ นการขยายการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจเน้ นการกระตุ้นการบริ โภคและลงทุน ผ่านการอัดฉีดสภาพคล่องและ
กระตุ้นการปล่อยสินเชื*อของธนาคารพาณิชย์ ผ่านการลดอัตราดอกเบี 0ย Main
Refinancing Rate ให้ เหลือ 0% อีกทังมี
0 มาตรการ TLTRO II เพิ*มเติม ทังนี
0 0นัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ เห็นว่าเป้าหมายหลักของ ECB คือ กระตุ้น
การเติบโตภาคเศรษฐกิจโดยตรง มากกว่ามุ่งเน้ นให้ คา่ เงินยูโรอ่อนค่า จึงส่งผล
ให้ คา่ เงินยูโรแข็งค่าขึ 0น
 ธนาคารกลางญี+ ปุ่ นประกาศคงระดั บ การเข้ าซื อ สิ นทรั พ ย์ และอั ต รา
ดอกเบีย เงินฝากนโยบาย ทังนี
0 0ภายหลังการประชุมธนาคารกลาง ผู้ว่าการ
ธนาคารกลางนายคุโรดะ ได้ ป ระกาศว่ าทางธนาคารกลางยังมี ช่องว่ างให้
สามารถลดอัตราดอกเบี 0ยได้ ถึง ติดลบ -0.5% ส่งผลให้ ค่าเงินเยนค่อยๆ อ่อน
ค่าลง
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 30 มี.ค. 2558 – 30 มี.ค. 2559

 ค่ าเงินเยน แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 112.66 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/2/59 มา
อยู่ที* 112.42 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/3/59
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บ ตัว แข็ง ค่าจาก ที* 1.3915 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
29/2/59 มาอยู่ที* 1.4376 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 30/3/59 โดยค่าเงินปอนด์
ปรับตัวแข็งค่าขึ 0นจากช่วงก่อนหน้ าที*อ่อนค่ากว่า 2% จากผลของการประกาศ
EU Referendum

ที*มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนที+ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื*อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที*แข็งค่าที*สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินวอน และค่าเงินริ งกิต
 จีนลดปรั บลดตัวเลขเศรษฐกิจที+สําคัญ ได้ แก่ เป้าหมายการเติบโตของ
GDP อยู่ที* 6.5%-7.0% อีกทังตั
0 งเป
0 ้ าหมายให้ รัฐบาลขาดดุลการคลังกว่า 3%
ของ GDP อีกทังตั
0 งเป
0 ้ าหมายเพิ*มปริ มาณเงินในระบบเพื*อเสริ มสภาพคล่องใน
ตลาดเงินให้ เพียงพออีกด้ วย
 กนง. คงดอกเบีย ที+ 1.5% ทังนี
0 0ลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากเดิมที*
คาดไว้ ที* 3.5% โดยกนง. ได้ เล็งเห็นถึงความเสี*ยงของพฤติกรรมนักลงทุน
ต่างชาติกบั ความผันผวนของการเคลื*อนย้ ายเงินทุนเพื*อแสวงหาผลตอบแทนที*
สูงขึ 0น (SEARCH FOR YIELD) ที*อาจส่งผลกระทบต่อเสถี ยรภาพทางการเงิน
และกดดันให้ ค่าเงินบาทแข็งค่า ทังนี
0 อ0 ัตราเงินเฟ้อทัว* ไปยังคงติดลบอย่า ง
ต่อเนื* อง ในขณะที*อัตราเงินเฟ้อพื 0นฐานชะลอตัว สะท้ อนให้ เห็นถึงอุปสงค์ที*
แผ่วลง ภาคการส่งออกไทยเติบโตครั ง0 แรกในรอบ 13 เดือน โดยปั จจัยหลัก
ได้ แก่ การส่งออกทองคํา ในขณะที*การนําเข้ ายังคงหดตัว
 ค่ าเงินบาทในเดือน มี.ค. เคลื*อนไหวแข็งค่าจาก ที* 35.61 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที* 29/02/59 มาอยู่ที* 35.21 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที*
30/03/59 ทังนี
0 ร0 ะหว่ างเดือ นค่าเงินบาทแข็ งค่าสูงสุดแตะระดับ 34.70
ภายหลังเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ าสูต่ ลาดตราสารหนี 0อย่างต่อเนื*อง
ประกอบกับแข็งค่าตามภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามได้ อ่อนค่าลงตามการแข็งค่า
ของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ก่อนที*นางเจเนต เยลเลนจะปราศรัย

ที*มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน มีนาคม ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ส่ วนใหญ่ แข็งค่ า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึ+งเป็ นผลมาจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่ อนค่ าลง
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.0871 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/2/59 มาอยู่

ที*มา MFC, Bloomberg

ที* 1.1336 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/3/59 ทังนี
0 0ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ 0นภายหลัง
การประชุมธนาคารกลางยุโรป
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แนวโน้ มค่ าเงินเดือนเมษายน


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัช นี ดอลลาร์ จะเคลื*อนไหวในช่วง 93.5 –
96.50 โดยขึ 0นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในเดือนเมษายน รวมถึง
การปราศรัยของสมาชิก FED แต่ละราย



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื*อนไหวในทิศทางอ่อนค่าช่วง 1.11 - 1.15 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยแปรผันตามค่าเงินดอลลาร์ เป็ นหลัก



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื*อนไหวในช่วง 111-114 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ทังนี
0 0ต้ องจับตาการประชุมของธนาคารกลางญี*ปนช่
ุ่ วงสิ 0นเดือน



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื*อนไหวในกรอบ 1.40-1.45 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
0 0ความเสี*ยงเรื* อง Brexit ยังเป็ นปั จจัยเสี*ยงต่อค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื*อนไหวใน
กรอบในช่วง 34.75 – 35.40 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยการประชุมธนาคาร
กลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี 0ยนโยบาย และอาจมีแรงเก็งกํ าไรค่าเงินบาท
ก่อนการประชุม Fed

1 เมษายน 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
ะยะสั
น : MMM 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนร เดื
อนเมษายน
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slighly Overweight)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน
ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 มีนาคม 2559

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมีโอกาส
เติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 มีนาคม 2559

Source: Morningstar

Source: Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 30 มีนาคม 2559

Source: Morningstar
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ทีมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ทีมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทนสูงสุด
และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว โลก
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 23 มีนาคม 2559
☺

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 อขายโดย
ใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง บริ หารและจัดการโดย United
States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุนหลัก)
ทีมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทีอ้างอิงกับราคานํ ามันดิบคุณภาพดี
(light, sweet crude oil) ได้ ทwี ww.unitedstatescommodityfunds.com โดย
กองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนขึ นอยูก่ บั สถานการณ์
ค่าเงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 มีนาคม 2559

Source: Morningstar

Source: Morningstar
1 เมษายน 2559
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คําแนะนําการลงทุนเดือนเมษายน 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ 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 28 มีนาคม 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 30 มีนาคม 2559

Source: Morningstar

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

☺

ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุน (Overweight)
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 มีการกระจายการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในกลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริกา
เหนือ เอเชีย และยุโรป

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 มีนาคม 2559

Source: Morningstar
ฃ

1 เมษายน 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 30 มีนาคม 2559

Source: Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิ|


เอกสารนี 0เป็ นลิขสิทธิxของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ*งจัดทํ าขึ 0นเพื*อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ
เกี*ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั 0น



เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิxในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 0 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 0 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 0 หรื อห้ ามกระทํา
การอื*นใดที*ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ0 ปลี*ยนไปจากเดิม
โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ0 ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที* ม าของข้ อ มูล ที*
เชื*อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง
และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื* อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี*ยนแปลงได้ ขึ 0นอยูก่ บั ช่วงเวลาที*นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที*ปรากฏในเอกสารนี 0เป็ นเพียงความเห็นเบื 0องต้ น
เท่านั 0น มิใช่คํามัน* สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 0ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั 0งสิ 0น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 0จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี*ยวกับเอกสารฉบับนี 0
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที*โดยตรง

1 เมษายน 2559

คําเตือน


การลงทุนมีความเสี*ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ* งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,
กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั*นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล ออยล์ ฟั นด์
(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน* แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื*อ
ป้องกันความเสี* ย งที* เ กี* ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี* ย นเงิ น ตราที* อ าจ
เกิดขึ 0นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 0นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
กองทุนป้องกันความเสี*ยงด้ านอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง0 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 0นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี*ยนได้





การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี*ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื*อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี*ยงที*อาจเกิดขึ 0นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื*อมีความเข้ าใจในความ
เสี* ยงของสัญญาซื อ0 ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที*ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั 0น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที*ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 0น



ขอรับหนังสือชี 0ชวนได้ ที*บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 0อคืน
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