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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนพฤษภาคม ปี 2559
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คาดตลาดหุ้นเคลือนไหว Side way down ในเดือนพฤษภาคม โดยตลาด
ตอบรั บ ข่ าวดีทีธนาคารญี ปุ่ นและยุ โรปผ่ อนคลายนโยบายการเงินไปแล้ ว
รวมถึงตลาดลดความคาดหวังเรื องตัวเลข MPI ของจีนว่ าไม่ น่าจะสูงกว่ า 50
จุดในระยะเวลาอันใกล้ คาดมีการขายทํากําไรในตลาดตราสารทุนทัวโลก
รวมถึงตลาดตราสารหนี = High Yield Bond ด้ วย เก็งเฟดไม่ ปรั บขึน= ดอกเบีย=
ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น นี = เ น้ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ น ท รั พ ย์ ที มี Yield
และสินทรั พย์ ทีให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกในภาวะดอลล่ าร์ ส หรั ฐ มีแนวโน้ ม
อ่ อนค่ าในระยะสัน=
Thai Equity – ให้ นาํ = หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 คาดตลาดหุ้นไทยมีโอกาสทีจะกลับมาแกว่งตัวลงในช่วงเดือนพฤษภาคมใน
กรอบ (1,350-1,420 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่
ราคานํ 5ามันอาจกลับมาปรั บผันผวนก่ อนการประชุมกลุ่ม OPEC ในเดือน
พฤษภาคม ประเทศไทยมีความเสียงถูกลดนํ 5าหนักในดัชนี MSCI EM และ
Brexit Poll แสดงส่วนต่างระหว่างคนทีอยากออกจาก EU และคนทีอยากอยู่ตอ่
แคบลง เป็ นต้ น
Property Fund –
Overweight)

ให้ นํ า= หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly

 สภาพคล่องในระบบทีสงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี 5ยทีทรงตัวในระดับตํา
ทัว โลก รวมถึงประเทศไทยเองทีมีแนวโน้ มจะลดอัตราดอกเบี 5ยลงอีกครัง5 ทําให้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของสินทรัพย์ทีกองทุนลงทุน
ที ค่อ นข้ า งแน่ นอนอยู่ใ นช่ ว ง 5-6% ยัง คงมี ความน่ า สนใจ นอกจากนี เ5 ดื อ น
พฤษภาคม เป็ นช่วงขึ 5น XD ของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ REIT ซึง น่าจะช่วย
จํากัด downside ในระยะสันได้
5
Thai Bond – ให้ นาํ = หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดเส้ นอั ต ราผลตอบแทนระยะสั น= จะเคลื อนไหวทรงตั ว ส่ วนอั ต รา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสทีจะปรั บตัวสูงขึน=
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยอายุ 10 ปี ณ ปั จจุบัน ทรงตัวระดับ
ตําสุดตังแต่
5 ปี 2551 (1.70-1.80%) มีโอกาสสูงทีจะเกิดแรงเทขายทํากํ าไรตรา
สารหนี 5ระยะกลางถึงยาว กอปรกับ MFC คาดการณ์ ถึงโอกาสที MPC จะคง
ดอกเบี ย5 นโยบายไทยในการประชุมรอบในวันที 11 พฤษภาคม ซึงอาจทําให้
ตลาดผิดหวังและมีแรงเทขายในตลาดตราสารหนี 5ไทยได้
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Global Equity –ให้ นาํ = หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 แนะนํ า นํ า5 หนัก การลงทุนน้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ยสํ า หรั บ ทัง5 Developed
Market และ Emerging Market เนืองจากอัตราผลกํ าไรในหุ้นมีแนวโน้ มทีจะ
เติบโตอย่างชะลอตัว และตลาดมี Valuation ทีตงึ ตัว อีกทังตลาดได้
5
Priced In
ข่าวดีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางทัว โลกแล้ ว สําหรับแนวโน้ มตลาด
ตราสารทุนในปี 2559 มีแนวโน้ มทีจะผันผวนรุ นแรง เนืองจากสภาพเศรษฐกิจ
ในโลกส่วนใหญ่อ่อนแอ ในขณะที Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
Global Bond – ให้ นาํ = หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรั บขึน5
เล็กน้ อยอย่างจํากัด เนืองจากช่วงทีผ่านมา yield ปรั บตัวลงมาค่อนข้ างมาก
ตังแต่
5 เดือนมี นาคม สะท้ อนแนวโน้ มว่าธนาคารกลางสหรั ฐจะชะลอการขึน5
อัตราดอกเบี ย5 จึงให้ นํา5 หนักการลงทุนตํ ากว่ าดัชนี อ้ างอิง เล็ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) สําหรับ เครดิต ให้ นํ 5าหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชน
คุณภาพดี (IG) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ HY ตํากว่าดัชนี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) เนืองจากตลาด HY ในช่วงทีผ่านมา
ได้ รับผลตอบแทนดีจงึ อาจมีแรงเทขายเพือทํากําไร รวมถึงนักลงทุนอาจกลับมา
กังวลต่อประเด็นการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายสหรัฐสําหรับการประชุมในรอบ
เดือน มิถนุ ายน นี 5
Commodity – ให้ นาํ = หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 ประเด็นทีควรจับตาการประชุม FOMC ครัง5 ถัดไปในเดือนมิถนุ ายน ต่อประเด็น
การปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของ FED ซึง คาดว่าส่งสัญญาณกังวลเศรษฐกิจโลกและไม่
น่าขึ 5นดอกเบี 5ยในรอบนี 5 คาดค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐกลับมาอ่อนค่า จึงให้ นํ 5าหนัก
สินค้ าโภคภัณฑ์ในเดือนพฤษภาคมมากกว่าตลาดเล็กน้ อย
REITs – ให้ นาํ = หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (SOW)
 Fed ชะลอการขึ 5นดอกเบี 5ยออกไปรวมถึงนโยบายการเงินทียงั คงผ่อนกคลาย
ของธนาคารกลางทัว โลกเป็ นปั จจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาด REITs ซึง มี
โอกาสปรับตัวขึ 5นในช่วงนี 5 เนืองด้ วยการแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์ทใี ห้
ผลตอบแทนในเชิง Yield ทีสงู กว่าการฝากเงินหรื อตราสารหนี 5ระยะสัน5
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
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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
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.62% 5.03%
-1.07%
4.88%
6.47%
5.55
6.69
-0.28
3.72
0.48
1.90% 5.87%
7.14%
7.14%
13.67%
-0.46% -0.47%
-7.79%
-1.83%
-8.49%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.64% 5.02%
-0.77%
5.26%
6.22%
5.75
6.78
-0.20
4.40
0.46
1.89% 5.88%
6.88%
6.88%
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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
ตังแต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.67% 8.99%
0.58%
7.40%
1.16%
4.00
4.93
0.17
2.36
0.08
0.00% 11.36% 13.18%
13.18% 19.02%
-1.07% -1.73% -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
ตังแต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
2.62% 8.74%
0.71%
7.62%
0.58%
4.02
4.90
0.20
2.59
0.06
3.59% 11.12% 12.51%
12.51% 17.53%
-1.03% -1.74% -11.08%
-4.07% -16.43%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนเมษายน 2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2559 ชะลอตัวลงจากการ
ลดลงของการลงทุ น ภาคเอกชน การส่ ง ออกสิ น ค้ า และสิ น ค้ า คงคลั ง
ในขณะที Fed คงอัตราดอกเบีย= ไม่ เปลียนแปลงและยังจะดําเนินนโยบาย
การเงินอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2559 (เบื 5องต้ น) เศรษฐกิจขยายตัว 0.5%
(qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาส 4 ปี 2558 ทีขยายตัว 1.4% (qoq,saar)
เนืองจากการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้ าทีหดตัวลง อีกทังปริ
5 มาณ
สินค้ าคงคลังทีลดลง จากผลกระทบราคานํ 5ามันทีอยู่ในระดับตํา และการแข็ง
ค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
5 5 แรงขับเคลือนเศรษฐกิจมาจากการใช้ จ่ายของ
ผู้บริ โภค
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เพิมขึ 5น 242,000 ตําแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวทีระดับ 4.9% เข้ าสู่
เป้าหมายการจ้ างงานเต็มทีของ Fed ที 4.9% ส่วนอัตราการมี ส่วนร่ วมใน
กําลังแรงงาน (Participation rate) เพิมขึ 5นต่อเนืองมาที 62.9% อย่างไรก็ตาม
รายได้ เฉลียต่อชัว โมง (Average hourly earnings) ลดลง -0.1% (mom) หรื อ
ชะลอตัวลง 2.2% (yoy) จากเดือนก่อนทีขยายตัว 0.5% (mom) หรื อ 2.5%
(yoy)
 การจ้ า งงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือ น มี นาคม 2559
เพิมขึ 5น 215,000 ตําแหน่ง จากการจ้ างงานในภาคบริ การเป็ นสําคัญ แต่อตั รา
การว่ า งงานเพิ ม ขึ น5 เป็ น 5.0% อั ต ราการมี ส่ ว นร่ ว มในกํ า ลัง แรงงาน
(Participation Rate) เพิ ม ขึน5 ต่อเนื องมาที 63% เนื อ งจากกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จทีดีขึน5 ทําให้ ผ้ ูทีออกจากตลาดแรงงานกลับเข้ ามาหางานในตลาด
เพิมขึ 5น ในขณะทีรายได้ เฉลียต่อชัว โมง (Average Hourly Earnings) เพิมขึ 5น
0.3% (mom) จากทีลดลงในเดือนก่อน โดยตลาดแรงงานทีปรับตัวดีต่อเนือง
ส่งผลบวกต่อการใช้ จ่ายในประเทศซึง เป็ นสัดส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 ผลการประชุม FOMC วันที 15-16 เมษายน 2559 มี มติคงอัตราดอกเบี ย5
นโยบายไว้ ที 0.25-0.50% ต่อปี และยังคงระบุว่าจะพิจารณาการขึ 5นดอกเบี 5ย
อย่ า งค่อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดย Fed จะติ ดตามทิ ศทางอัตราเงิ น เฟ้ อ ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกอย่างใกล้ ชิด ทังนี
5 5 Fed ประเมินว่าในช่วงที
ผ่านมากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จค่อนข้ างชะลอตัวลง โดยเฉพาะการลงทุนใน
สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรของภาคธุ ร กิ จ และการส่ ง ออกสิ น ค้ า แต่ ต ลาดแรงงานมี
พัฒนาการทีดีตอ่ เนือง ส่งผลให้ รายได้ ทีแท้ จริ งและความเชือมัน ของผู้บริ โภค
เพิมขึ 5น ซึง ค่อนข้ างสอดคล้ องกับการรายงาน GDP ไตรมาสที 1 ปี 2559
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ธนาคารกลางยุ โ รปคงอั ต ราดอกเบี ย= นโยบายและ
มาตรการด้ านการเงินไม่ เปลียนแปลง โดยระบุว่ามาตรการมีความเพียงพอ
และต้ องใช้ ระยะเวลาจึงจะส่ งผลต่ อเศรษฐกิจ
 ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที 21 เมษายน 2559 มี มติคง
อัตราดอกเบี ย5 Deposit Facility Rate ที ร ะดับ -0.4% ต่อปี , Main
Refinancing Rate ทีระดับ 0.0% ต่อปี และ Marginal Lending Rate ทีระดับ
0.25% ต่อปี โดยไม่ได้ ออกนโยบายการเงินเพิมเติม ทังนี
5 5 ECB เห็นว่านโยบาย
ทีได้ ประกาศมาก่อนหน้ านี 5น่าจะเพียงพอและคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาหนึง จึงจะ
เห็นผลลัพธ์ของนโยบายการเงิน
4 พฤษภาคม 2559

 แถลงการณ์การประชุม ระบุว่าเศรษฐกิจยังฟื น5 ตัวต่อเนืองและผลของการผ่อน
คลายนโยบายทีผ่านมาได้ เริ มส่งผ่านไปยังภาคธุรกิจและครัวเรื อนผ่านสถาบัน
การเงิน แต่เศรษฐกิจยังเผชิญความเสียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ซึง อาจทําให้ การฟื น5 ตัวในอนาคตช้ ากว่าคาด อย่างไรก็ตาม ECB พร้ อมทีจ ะใช้
เครื องมือกระตุ้นเพิมเติมหากเศรษฐกิจโลกได้ ส่งผลกระทบต่อการฟื น5 ตัวของ
ยุ โ รป ทัง5 นี 5 การใช้ นโยบายดอกเบี ย5 ติ ด ลบจะส่ ง ผลดี ต่ อ การฟื 5น ตัว ของ
เศรษฐกิจ แต่ยํ 5าว่าการลดดอกเบี 5ยลงจากนี 5อาจไม่สง่ ผลดี พร้ อมกันนี 5 ECB ได้
แจงรายละเอี ย ดเพิ ม เติม เกี ย วกับ การเข้ า ซื อ5 หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate
bonds) โดยจะเริ มทําการเข้ าซื 5อในเดือนมิถนุ ายน 2559 และจํากัดการเข้ าซื 5อ
ที 70% ของจํานวนหุ้นกู้ทงหมดที
ั5
ภาคเอกชนทีผ่านเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้
 ส่วนนโยบายทีได้ ออกเพิมเติมในการประชุมรอบทีแล้ วโดยเฉพาะการปล่อยกู้
ดอกเบี 5ยตําระลอกใหม่ให้ แก่ธนาคารพาณิชย์ (TLTRO2) และการเข้ าซื 5อหุ้นกู้
ภาคเอกชน (Corporate bonds) ทีจ ะเริ มในเดือนมิถนุ ายน 2559 ควรจะต้ อง
รอดูการส่งผ่านของนโยบายดังกล่าวก่อน โดยผลของนโยบายโดยรวมตอนนี 5
นัน5 ได้ ส่ง ผ่ า นสู่ตลาดค่อ นข้ า งดี เห็น ได้ จ ากยอดปล่อ ยสินเชื อ ที ข ยายตัว ดี
ต่อเนือง และสภาวะการปล่อยสินเชือทีอยู่ในระดับผ่อนคลาย
 ปริ มาณเงิน M3 เดือน มีนาคม 2559 ขยายตัว 5.0% (yoy) คงทีจากเดือนก่อน
แต่ยอดสินเชื อภาคธุรกิจ (MFI loans to Non Financial corporations)
ขยายตัว 0.8% (yoy) เร่ งตัวขึ 5นจาก0.6% (yoy) ในเดือนก่อน และยอดสินเชือ
ภาคครัวเรื อน (MFI loans to Households) ยังคงขยายตัวได้ ดีที 2.2% (yoy)
คงทีจากเดือนก่อนหน้ า ซึงยอดปล่อยสินเชือขยายตัวได้ ดีต่อเนื องสอดคล้ อง
กับผลสํารวจภาวะการปล่อยสินเชื อทีจัดทําโดย ธนาคารกลางยุโรป (ECB
Bank Lending Survey) ในไตรมาส 1 ปี 2559 ทีธ นาคารส่วนใหญ่รายงานว่า
ได้ ผ่อนคลายเงื อนไขในการปล่อยสินเชื อให้ แก่ ภาคธุรกิจและครั วเรื อน และ
คาดว่าความต้ องการขอสินเชือจะเพิมสูงขึ 5นต่อในช่วงไตรมาส 2 ปี 2559
เศรษฐกิ จ ญี ปุ่ น : ธนาคารกลางญี ปุ่ นคงนโยบายด้ านการเงิ น ไม่
เปลียนแปลงและปรั บลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
 ค่าเงินเยนทีแข็งค่าส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าในรู ปสกุลเงินเยนเดือน มีนาคม
2559 ลดลง -6.8% (yoy) ส่วนการนําเข้ าสินค้ าหดตัว -14.9% (yoy) การ
ส่งออกในระยะข้ างหน้ าคาดว่าจะหดตัวต่อ เนืองจากเหตุแผ่นดินไหวทีจงั หวัด
Kumamoto ทําให้ โรงงานทีเกียวเนืองกับ Supply Chains หยุดการผลิต
 ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี ปนุ่ (BOJ) มี มติให้ คง
อัต ราการเข้ า ซื อ5 สิ น ทรั พ ย์ ที 80 ล้ า นล้ า นเยนต่ อ ปี แลให้ ค งการใช้ อัต รา
ดอกเบี ย5 -0.1% ต่อปี กับเงินฝากส่วนเกิ นบางส่วน เช่นเดียวกับการประชุม
ครัง5 ก่อนหน้ าในเดือนมีนาคม 2559
 BOJ จะจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวทีจงั หวัด Kumamoto
(Fund-Supplying Operations) สํ า หรั บ สถาบันการเงิ นในพื น5 ที ทีไ ด้ รั บ
ผลกระทบ จํานวน 3 แสนล้ านเยน ทีอตั ราดอกเบี 5ย 0%
 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ ปรับลดประมาณการ GDP (yoy) และเลือน
กํ าหนดเป้าหมายบรรลุเงินเฟ้อที 2% ไปอี ก 6 เดือน เป็ น “ภายในครึ งปี หลัง
ของปี FY2560 (เดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)” เนืองจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกทําให้ การส่งออกชะลอตัว และผลของเจรจาต่อรองเงินเดือน
Shunto wage negotiations ทีมีการเพิมขึ 5นของค่าจ้ างน้ อยกว่าปี ก่อน ซึง ลด
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 เศรษฐกิ จ ไทยเดื อ นมี น าคม 2559 ทรงตัว จากเดื อ นก่ อ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจโดยภาพรวมทังอุ
5 ปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทรงตัวในระดับ
ตํา ได้ แก่ การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การส่งออกสินค้ า และ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม

-0.3%

 ภาคการท่องเทียวและการใช้ จ่ายของรัฐบาลยังคงมีบทบาทเป็ นแรงขับเคลือน
เศรษฐกิจ

คาดการณ์ FY2559

Real GDP
(% QoQ,saar)

คาดการณ์ FY2560

CPI
(less fresh food)

เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมทรงตัวในระดั บ ตํา อุ ป สงค์ ใน
ประเทศและต่ างประเทศยังคงอ่ อนแอ อัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็ นบวก

0.1%

0.0%

-0.1%

0.8%

0.5%

(% YoY)

ทีมา : ธนาคารกลางญีปนุ่

เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2559 ชะลอตัวลงอย่ างค่ อยเป็ นค่ อย
ไป หลั งจากที รั ฐบาลจี นดําเนินมาตรการด้ านการเงินและการคลั งทีผ่ อน
คลาย
 เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 6.7% (yoy) ชะลอตัวลงจากไตรมาส 4
ปี 2558 ทีขยายตัว 6.8% (yoy) ส่วนหนึงเป็ นผลจากภาคการส่งออกทีหดตัว
มากในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ ดําเนิน
มาตรการด้ านการเงินและการคลังทีผ่อนคลายจึงช่วยประคับประคองให้ การ
เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ไม่ ช ะลอตัว ลงมาก และยัง สามารถเติบ โตอยู่ใ นช่ ว ง
เป้าหมายของรัฐบาลระหว่าง 6.5-7.0% (yoy)
 ราคาบ้ านเฉลียใน 70 เมืองสําคัญ เดือน มีนาคม 59 เพิมขึ 5น 2.94% (yoy) เร่ ง
ตัวขึ 5นจาก 1.86% (yoy) ในเดือนก่อน โดยราคาบ้ านได้ เพิมขึ 5นใน 62 เมือง
จาก 70 เมื องทีมีการสํารวจ (เพิมขึ 5นจาก 47 เมืองในเดือนก่ อน) ทังนี
5 5 ราคา
บ้ านทีปรับตัวเพิมขึน5 ต่อเนืองสอดคล้ องกับมาตรการกระตุ้นของภาครั ฐ แต่
ยอดขายในกลุม่ เมืองหลัก (Tier-1) เริ มชะลอตัวลง เนืองจากรัฐบาลท้ องถินใน
บางเมืองสําคัญได้ ออกมาตรการทีเข้ มงวดขึน5 เพือลดความเสียงจากราคาที
ปรับตัวสูงขึ 5นเร็ วเกินไป อย่างไรก็ดียอดขายบ้ านในกลุม่ เมืองรองได้ เพิมขึ 5น ซึง
ยังเป็ นสัญญาณทีดีว่านโยบายภาคอสังหาฯ โดยรวมจะยังคงผ่อนคลายเพื อ
สนับสนุนการฟื น5 ตัวของตลาดอสังหาฯ โดยเฉพาะในกลุ่มเมืองรองซึง ยังคงมี
ปั ญหาจํานวนบ้ านคงค้ างในสต๊ อก (Housing Inventory) อยู่ในระดับสูง
 ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มีนาคม 2559 อยู่
ที 2.34 ล้ านล้ านหยวน เพิมขึ 5นจากเดือนก่อนหน้ าที 7.8 แสนล้ านหยวน ส่วน
ยอดปล่อยสินเชือเงินหยวน (New Yuan Loans) เพิมขึ 5นต่อเนืองเป็ น 1.37
ล้ านล้ านหยวน และยอดเงินกู้ในสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Bank
Loans) กลับมาเพิมขึน5 0.6 ล้ านหยวน หลังจากทีติดลบต่อเนื องมาตังแต่
5
เดือน กรกฎาคม 2558 โดยการเพิมขึ 5นของยอดเงินกู้ในสกุลต่างประเทศใน
เดือนล่าสุดจึงชี 5ว่าตลาดเริ มมองว่าค่าเงินหยวนมีเสถี ยรภาพมากขึ 5น และทํา
ให้ แรงกดดันเงินทุนไหลออกลดลง

 อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2559 กลับมาขยายตัวเป็ นบวกครัง5 แรกในรอบ 15
เดือน ที 0.07% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื 5นฐาน ทรงตัวที 0.78% (yoy) ซึง เงิน
เฟ้อทีปรับขึ 5นมาเป็ นบวกเนืองจากราคานํ 5ามันเชื 5อเพลิงทีเพิมขึ 5น รวมถึงราคา
สินค้ าเกษตรทีสงู ขึ 5นตามฤดูกาล
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2559 ของกลุ่มยูโรโซนและประเทศญี ปนุ่ ซึง
ผลการสํารวจของ Bloomberg คาดว่า
 เศรษฐกิจยูโรโซน จะขยายตัวได้ 1.4% (yoy) และ 0.4% (qoq) จาก
ไตรมาส 4 ปี 2558 ทีเ ติบโต 1.6% (yoy) และ 0.3% (qoq)
 เศรษฐกิจญีปนุ่ คาดว่าจะกลับมาขยายตัวที 0.3% (qoq,saar) จาก
ทีหดตัว -1.1% (qoq,saar) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที 11
พฤษภาคม 2559 คาดว่าทีประชุมจะมีมติคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย (RP 1
วัน) ที 1.50% ไม่เปลียนแปลง เนืองจากเป็ นดอกเบี ย5 ทีอยู่ในระดับตําและ
เหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2559 ในวันที 16 พฤษภาคม 2559 คาดว่าจะ
ขยายตัว ในช่ ว ง 2.2-2.6% (yoy) ชะลอตัว ลงจากไตรมาส 4 ปี 2558 ที
ขยายตัว 2.8% (yoy)

 ตัวเลขชี 5นําทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย. 2559 ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื น5 ตัวต่อใน
ไตรมาส 2 ปี 2559 โดย ดัช นี ภาคอุตสาหกรรม (Minxin manufacturing
index) เดือน เม.ย. 2559 เพิมขึ 5นเป็ น 46.9 จุด ซึง เป็ นระดับสูงสุดในรอบหนึง
ปี ส่วนดัชนีภาคการบริ การ (Minxin non-manufacturing) เพิมขึ 5นเป็ น 44.2
จุด

4 พฤษภาคม 2559
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อ นเมษายนเป็ นเดื อ นที ตลาดหุ้ นไทยแกว่ งตั ว Sideways มาปิ ดที
1,404.61 หรื อลดลง 0.22% (3.09 จุด) โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยภายใน
เป็ นสําคัญ สําหรั บประเด็นสําคัญ มีดังต่ อไปนี =
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวแข็งแกร่ งตลอดเดือนหลังจีนรายงานตัวเลข PMI
ภาคการผลิตประจํ า เดื อนมี นาคมที ร ะดับ 50.2 ดี กว่ าที ตลาดคาดการณ์ ที
49.4 และเป็ นการปรั บ ตัว สูง กว่ า ระดับ 50.0 เป็ นครั ง5 แรกนับ ตัง5 แต่เ ดื อ น
มิถนุ ายนปี ทีแล้ ว
 ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประกาศลดอัตราดอกเบี 5ยเงินกู้ MLR เพือช่วย
ขับเคลือนภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ซึง เป็ นปั จจัยเชิงลบต่อกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์
 ผลการประชุม ระหว่า งกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่ มี ข้อ สรุ ป ทีเ ป็ น
รู ปธรรมออกมา ซึง ทําให้ ตลาดหันไปโฟกัสการประชุม OPEC ทีจะเกิดขึ 5นใน
เดือนมิถนุ ายนแทน
 ADVANC แสดงความสนใจทีจะประมูล License คลืน 900 MHz ที JAS ทิ 5ง
โดย กสทช. ตังราคาเริ
5
 มต้ นที 75.6 หมืนล้ านบาท ซึง นักลงทุนมองว่าเป็ นราคา
ทีสงู เกินไป
 ครม. มีมติอนุมัติโครงสร้ างภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาใหม่ โดยมีการเพิมค่า
ลดหย่อนและปรับอัตราภาษี ใหม่ มองมาตรการดังกล่าวจะทําให้ กําลังซื 5อของ
คนในประเทศสูงขึ 5น แม้ เริ มมีความคืบหน้ าเกี ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้ าง
พื น5 ฐานมากขึน5 แต่ค วามเสี ย งที โ ครงการจะเกิ ดช้ า กว่ า คาดทํ า ให้ ห้ ุนกลุ่ม
รับเหมาไม่เด่นเท่าเดือนก่อนหน้ า
 หุ้นกลุ่มปิ โตรเคมีปรั บตัว Outperform สูงสุดหลังจากการปรับตัวสูงขึ 5นของ
ราคาโภคภัณฑ์ ส่วนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากทีสดุ
หลังเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างมีนยั สําคัญ
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนพฤษภาคม
คาดตลาดหุ้นไทยมีโอกาสทีจะกลับมาแกว่งตัวลงในช่วงเดือนพฤษภาคม ในกรอบ
(1,350-1,420 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่
 ราคานํ 5ามันอาจกลับมาปรับผันผวนหลังจากไม่มีข้อตกลงทีคงการผลิตนํ 5ามัน
ในการประชุมที Doha (17 เมษายน ทีผ่านมา) และมีโอกาสทีผ้ ผู ลิตจะเพิม
การผลิตนํ 5ามันก่อนการประชุมกลุม่ OPEC ในเดือนมิถนุ ายน
 การประชุ ม นโยบายการเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในวั น ที 11
พฤษภาคม คาดว่ายังไม่มีมาตรการใดๆ เพิมเติม
 ประเทศไทยมีความเสียงถูกลดนํ 5าหนักในดัชนี MSCI EM เนืองจาก MSCI จะ
มี การเพิมนํ า5 หนักในกลุ่ม หุ้น Technology ของประเทศจี นในเดือนนี 5 คาด
Fund Flow ทีอาจไหลออกเกิดจากปั จจัยดังกล่าว
 ความกังวลเรื องของการประมูลคลืน 4G 900MHz ทีเริ มต้ นทีสงู 7.56 หมืน
ล้ านบาท
 Brexit Poll แสดงส่วนต่างระหว่างคนทีอยากออกจาก EU และคนทีอยากอยู่
ต่ อ แคบลง ตลาดอาจเริ ม กั ง วลมากขึ น5 หากสัด ส่ ว นคนที อ ยากออกเริ ม
มากกว่าคนทีอยากอยู่ ก่อนทีจะทํา Referendum ในวันที 23 มิถนุ ายน

5%

10%

As of 29 เมษายน 2559

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนเมษายน
 YTD ปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ 5น 9.05% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ 5น 9.62%
 Sector ทีมี performance ทีดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ โตร
เคมี หมวดพลังงาน หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดพาณิชย์ หมวดขนส่งและโล
จิสติกส์ หมวดการแพทย์ และหมวดอาหารและเครื องดืม

4 พฤษภาคม 2559

25%

แนะนํานํา= หนักหุ้นไทยตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

-5.2%
-8.7%
-10.2%

-15%

 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่หมวด
บริ การรั บเหมาก่อสร้ าง หมวดสือและสิงพิมพ์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้ าง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร และหมวดธนาคารพาณิชย์
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ตลาดตราสารหนีไ= ทย

 ทิศทางของราคานํ า5 มันในตลาดโลกยังมี โอกาสปรั บ ตัวสูง ขึน5 : จากปั จ จัย
กดดันด้ านอุปทาน Fade ออกไป ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ 5นตามทิศ
ทางการอ่อนค่าของ USD (-)
ปั จจัยภายในประเทศ
 แรงเทขายทํากํ าไร ด้ วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ค5 งอยู่ในระดับตํามาก
ทีสดุ นับตังแต่
5 ปี 2551 (-)
 การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันบางกลุ่ม ทีเพิมการถื อ
ครองสินทรัพย์เสียง โดยลดการถือครองตราสารหนี 5ภาครัฐ (-)
 ปริ มาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาลทีเปิ ดประมูลเบาบางในเดือนพฤษภาคม (+)

ตลาดตราสารหนี ไ= ทยเดือนเมษายน : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ป= รั บ
เพิมขึน= ตัง= แต่ อายุ คงเหลือมากกว่ า 3 ปี ขึน= ไป ส่ วนอัตราผลตอบแทนตรา
สารหนี อ= ายุ คงเหลื อตํ ากว่ า 3 ปี เคลื อนไหวทรงตั ว ซึง เป็ นผลจากปั จ จัย
ต่อไปนี 5
 การเทขายทํากํ าไร (Profit Taking) ของตราสารหนี 5ไทยระยะกลางถึงยาว
หลัง จากอัต ราผลตอบแทนตราสารหนี ไ5 ทยทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ า สุด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์มาระยะเวลาหนึง
 การลดการถือครองตราสารหนี 5ในบางส่วน เนืองด้ วยปั จจัยวันหยุดยาว อย่าง
เทศกาลวันสงกรานต์ และจํานวนวันทําการซื 5อขายทีน้อย แต่ปริ มาณอุปทานที
เปิ ดประมูลพันธบัตรระยะกลางถึงยาวระหว่างเดือนเมษายน มากกว่า เดือน
มีนาคม ก็เป็ นอีกหนึง ปั จจัยลบระยะเวลาสันๆต่
5 อตลาดตราสารหนี 5ไทย
 การปรับตัวเพิมขึน5 อย่างต่อเนืองของราคานํ า5 มันในตลาดโลก ทําให้ ตราสาร
หนี 5ระยะยาวของหลายๆประเทศ รวมทังประเทศไทย
5
ถูกเทขายออกมา ผ่าน
มุมมองอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ทีแปรผันตามราคานํ 5ามัน
 ส่วนในไทย นักลงทุนในตลาดยังคงมีมมุ มองเดิมเกียวกับดอกเบี 5ยนโยบายไทย
คื อ คงที อั ต ราปั จจุ บั น 1.50% ไม่ มี ก ารเปลี ย นแปลง ด้ วยเหตุ นี อ5 ั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี 5อายุคงเหลือตํากว่า 1 ปี จึงเคลือนไหวในระดับทีทรง
ตัวไม่มีการเปลียนแปลงมากนักเมือเทียบกับระดับในสิ 5นเดือนมีนาคม
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี 5ส่งผลให้ มีแรงขายตราสารหนี 5จากนักลงทุนไทยเป็ น
หลัก อัตราผลตอบแทนตราสารหนี จ5 งึ ปรั บเพิมขึ 5นมากเป็ นพิเศษในช่วงอายุ
คงเหลื อ ตัง5 แต่ 2-20 ปี ซึง เป็ นช่ ว งที นัก ลงทุน สถาบัน ในประเทศมี ค วาม
ต้ องการลงทุนมากทีสดุ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ= าครั ฐเดือนพฤษภาคม (Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ 5นและชันมากขึ 5นกว่า
ระดับสิ 5นเดือนเมษายน จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 5
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 Wait and See Mode ของบรรดาธนาคารกลางทีสําคัญในโลก เช่น ECB และ
BOJ ในการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิมเติม (-)
 FOMC ไม่รีบร้ อนในการดําเนินนโยบายการเงินแบบลดทอนการผ่อนคลาย
โดยอ้ างถึงปั จจัยเสียงจากภาคนอกประเทศทีเพิมสูงขึ 5น และอัตราเงินเฟ้อยัง
ตํากว่าเป้าหมายทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ส่งผลให้ USD มีแนวโน้ มอ่อนค่า
(+)
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 การคงอัต ราดอกเบี ย5 นโยบายในการประชุ ม MPC ที จัดขึ น5 ในวัน ที 11
พฤษภาคม อาจเป็ นเหตุให้ ตลาดผิดหวังและเทขายตราสารหนี 5ไทยได้ (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Slightly Underweight)
นักลงทุนมีแนวโน้ มเริ มชะลอลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพือ Enhance Yield หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี 5ภาครัฐเริ มมีการปรับตัวสูงขึ 5นตามแรงเทขายทํากํ าไร คาด
Credit Spread จะปรับตัวกว้ างขึ 5นจากระดับปั จจุบนั เล็กน้ อย

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน= ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน= ฐานในเดือนเมษายน
 เดือนเมษายนดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิมขึ 5นร้ อยละ 4.14 สูงกว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ทีปรับตัวลดลงทีร้อยละ 0.22 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการที
อัตราดอกเบี 5ยนโยบายและผลตอบแทนตราสารหนี 5ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํา
และสินทรัพย์เสียงมีความผันผวนสูง นอกจากนี 5ในช่วงเดือนเมษายนมีกองทุน
REIT เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ช่วยส่งเสริ มเรื องสภาพคล่อง
และทางเลือกในการลงทุนได้ ดียิงขึ 5น
แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน= ฐาน ในเดือนเมษายน
 อัตราดอกเบี 5ยนโยบายปั จจุบนั ทีร้อยละ 1.5 แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนในตรา
สารหนี ร5 ะยะสัน-ปานกลางยั
5
งคงอยู่ในระดับตํา เดือนเมษายนการลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื น5 ฐานจึง
ยังคงน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง ยังจะช่วยส่งเสริ มให้ เงินไหลมาลงทุนใน
สินทรัพย์ทีมีอตั ราผลตอบแทนทีน่าสนใจ
 ตลาดคาดการณ์ว่า ธปท. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายในไตรมาสที
สอง เพือช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจเพิมเติม ซึง หากมีการดําเนินการจริ งก็จะ
ทําให้ อตั ราเงินปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/ REIT/โครงสร้ างพื 5นฐาน
มีความน่าสนใจมากยิงขึ 5น
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2559 ที มี แ นวโน้ มปรั บ ตั ว ดี ขึ น5 ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรั พย์ ทีกองทุนจะเข้ าไปลงทุนมี แนวโน้ มทีดีขึน5 ซึงจะ
ช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
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 เดือนพฤษภาคม เป็ นช่วงขึ 5น XD ของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ REIT ซึง
น่าจะช่วยจํากัด downside ในระยะสัน5

 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 ยงั อยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และกองทุน
รวมโครงสร้ างพืน= ฐานในเดือนพฤษภาคม คือ Slightly Overweight

 เศรษฐกิจทีเริ มฟื น5 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลีย 5 ปี ทีผ่านมา (-)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมภิ าค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนเมษายนมีการปรับตัว
เพิมขึ 5น ร้ อยละ 2.1 ปั จจัยทีสําคัญในเดือน ได้ แก่ การประชุมของ 3 ธนาคาร
คือ ECB Fed และ BoJ โดยทัง5 3 ธนาคารกลางยังคงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและดอกเบี 5ยทีเท่าเดิม ความล้ มเหลวของการประชุม OPEC เพือลด
กําลังการผลิตนํ 5ามัน และการประกาศผลประกอบการของบริ ษัทใน S&P500
ซึง ตัวเลขการเติบโตล่าสุด มีอตั ราการเติบโตที -8% โดยประมาณ
 ตลาดหุ้นประเทศ DM ปรับตัวร้ อยละ +2.3% Outperform EM ทีปรับตัว
เพิมขึ 5นร้ อยละ 0.8%
 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื น5 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาคบริ การเป็ นหลัก
ในขณะทีภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื น5 ตัวได้ ดี
สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี 5ยระดับตําและนโยบายการทํา
QE ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเ ช่น ยุโรปและญี ปุ่ น ยังคงเป็ นปั จจัยหลัก ที
สนับสนุนให้ ราคาสินทรัพย์เสียง

 ความเสียงเกียวกับการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยระยะสันของ
5
Fed ต่อเนืองในปี 2559
อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง5 (-)
 ความเสียงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 ความเสี ย งของการที อั ง กฤษจะออกจากสหภาพยุ โ รปภายหลัง การทํ า
ประชามติเดือนมิถนุ ายนนี 5 Brexit (-)
 แ น ะ นํ า นํ = า ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น น้ อ ย ก ว่ า ต ล า ด เ ล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) สําหรั บทัง= Developed Market และ Emerging Market
เนืองจากอัตราผลกําไรในหุ้นมีแนวโน้ มทีจะเติบโตชะลอตัวลง รวมถึงตลาดมี
Valuation ทีตงึ ตัว อีกทังตลาดได้
5
Priced In ข่าวดีการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ธนาคารกลางทัว โลกแล้ ว สํ า หรั บ แนวโน้ ม ตลาดตราสารทุนในปี 2559 มี
แนวโน้ มทีจะผันผวนรุ นแรง เนืองจากสภาพเศรษฐกิจในโลกส่วนใหญ่อ่อนแอ
ในขณะที Fed ยังคงมีแนวโน้ มในการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

 ราคาสินทรัพย์เสียงยังคงมีแนวโน้ มทีจะผันผวนมากขึ 5นในปี 2559 เนืองจาก
FED ได้ เริ ม Tightening Cycle แล้ ว ในขณะทีเศรษฐกิจทัว โลกยังไม่แข็งแรง
มากพอ Valuation ทีสงู กว่าค่าเฉลีย อาจสร้ างแรงกดดันและความผันผวนต่อ
ตลาดตราสารได้ อีกทังแรงกดดั
5
นด้ าน Geopolitical Risk ทีมีมากขึ 5น และทาง
ตันของนโยบายทางการเงิน
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ภาวะตลาด REITs เดือนเมษายน
 ภาวะตลาด REIT เดือนเมษายนปรับ ดัชนี Dowjones Global REIT ปรับตัว
เพิมขึ 5น 0.12% สําหรับ REIT North America ปรับตัวลง -1.25% REIT
Europe ปรับตัวขึ 5น +1.2% และ REIT Asia ปรับตัวขึ 5น +6.16%
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การปรับตัวเพิมขึ 5นของราคาอสังหาริ มทรัพย์ในเอเชียบางประเทศเช่น ฮ่องกง
และจีน พร้ อมทังการใช้
5
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และกระแส yen
carry trade นอกจากนี 5ธนาคารกลางสําคัญของโลกยังไม่มีมาตรการใด
เพิมเติมในช่วงเวลาเดือนเมษายน



ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ในการแถลงประชุม FOMC เดือนเมษายน ต่อ
การส่งสัญญาณการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยในช่วงครึงปี หลัง
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แนวโน้ มตลาด REITs เดือนพฤษภาคม
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤษภาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
4 พฤษภาคม 2559



ปั จ จัย ที ค วรจับ ตาคื อ 1) ตลาดคาดว่ า FED ยัง ไม่ รี บ ร้ อนขึน5 ดอกเบี ย5
เนื องจาก FED กังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิ จ ในการประชุม FOMC
เดือนมิถุนายน 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทัว โลก (Negative Rate) ให้
นํ 5าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อยในเดือนเดือนพฤษภาคม (SOW)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน


ดัชนี S&P GSCI ปรับตัวขึ 5น 13.6 % ในเดือนเมษายนจากราคานํ 5ามันดิบใน
ตลาดโลกทีสามารถปรั บตัวขึน5 มา โดย นํ า5 มันดิบปรั บตัวขึน5 25.1% จาก
ความคาดหมาย การลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ช่วยหนุนเซนติเมนท์
ในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์



สินทรั พ ย์ ป ระเภททองคํา เพิม ขึน5 อี กเล็ก น้ อยในเดือ นเมษายน ปรั บ ตัว ขึน5
1.2% นับตังแต่
5 ต้นเดือนเป็ นต้ นมา โดยทีนกั ลงทุนจับตาความไม่แน่นอนต่อ
การขึ 5นดอกเบี 5ยของ FED ในช่วงครึ งปี หลัง พร้ อมทัง5 ติดตาม SPDR gold
trust ทีเริ มถือครองทองคําลดลงมาสูบ่ ริ เวณ 800-805 ตัน



ดัชนี S&P GSCI มีแนวโน้ มทรงตัวเมือราคานํ 5ามันผ่านจุดตําสุด ทําให้ ความ
เสี ย งจากราคานํ า5 มั น ปรั บ ตัว ลงจํ า กั ด โดยมี ปั จ จั ย เสี ย งเฝ้ าระวั ง คื อ
เศรษฐกิจจีนทีชะลอตัว และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐมีโอกาสกลับมาแข็งค่าเมือ
ตลาดยังจับตาการขึ 5นดอกเบี 5ยครัง5 ถัดไปหลังจากทีเจ้ าหน้ าทีเฟดบางสาขาส่ง
สัญญาณขึ 5นดอกเบี 5ยในเดือนมิถนุ ายน



เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 6.7% ตํากว่าไตรมาส 4 ปี 2558 ที
ขยายตัว 6.8% เป็ นปั จจัยหนุนให้ ทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนเมษายน
 ราคาทองคําในเดือนเมษายนปรับตัวขึ 5น +3.6% หลังดอลล่าร์ สหรัฐอ่อนค่าลง
ทองคําในไตรมาส 1 ปี 2559 ปรับตัวขึ 5น +19.5% SPDR gold trust ถือครอง
ทองคําลดลงในเดือนเมษายน ร่ วม 14 ตันมาที 805.03 ณ วันที 22 เมษายน
ทว่าหากนับตังแต่
5 ต้นปี 2559 SPDR เพิมการถือครองทองคําถึง 162.66 ตัน
 ข้ อมูลสําคัญจาก World gold council ได้ แก่ 1) ความกังวลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสเถียรภาพการเงินในตลาดเกิดใหม่ 2) ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐเริ ม
อ่อนค่า 3) การใช้ มาตรการดอกเบี 5ยติดลบของธนาคารกลางสําคัญ 4) อุปสงค์
ในสินทรัพย์ทองคํามีเพิมขึน5 นําโดยการซื 5อสะสมของธนาคารกลางนับตังแต่
5
กลางโดยเฉพาะธนาคารกลางจี น ในปี ที ผ่ า นมา และ 5) โมเมนตัม ราคา
ทองคําทีนกั ลงทุนให้ นํ 5าหนักต่อ upward trend
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม
 ให้ นํ 5าหนักทองคําในเดือนพฤษภาคมมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (SOW) ปั จจัยที
ควรจับตา คือ 1) การประชุม FOMC ในเดือนมิถนุ ายน 2) การส่งสัญญาณ
จากเจ้ าหน้ าที FED ระดับสูง 3) การอ่อนค่าของดอลล่าร์ สหรัฐ

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม
 นักลงทุนจับตาค่าเงินดอลลาห์สหรั ฐทีอ่อนตัวลงความไม่แน่นอนต่อการขึน5
อัตราดอกเบี 5ยของ FED ในช่วงครึ งปี หลัง จึงให้ นํ 5าหนักสินค้ าโภคภัณฑ์ ใน
เดือนพฤษภาคมมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (SOWl)

ตลาดตราสารหนีต= ่ างประเทศ
 เดือนเมษายน ภาพรวมตลาดตราสารหนี 5ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 5

ตลาดนํา= มัน
ภาวะตลาดนํา= มันเดือนเดือนเมษายน
 ราคานํ า5 มัน ดิ บ ปรั บ ตัว ขึ น5 ในเดื อ นเมษายนร่ ว ม 25% เนื อ งจากความ
คาดหมาย การลดกําลังการผลิตของกลุม่ OPEC และการอ่อนค่าของเงินดอล
ล่าร์ ช่วยหนุนเซนติเมนท์ในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 US Utilization Refinery ทรงตัวบริ เวณ ร้ อยละ 80-90 โดยปรั บตัวลดลง
ตลอดเดือ นเมษายน ซึง ตัว เลขล่า สุด อยู่ทีร ะดับ ร้ อยละ 89.40 ซึง จะเริ ม
ปรับตัวสูงขึ 5นในฤดูร้อนของสหรัฐในเดือนมิถนุ ายน
 ปริ มาณการผลิตนํ 5ามันดิบสหรัฐมีแนวโน้ มชะลอตัวลงโดยล่าสุด EIA รายงาน
สต็อกนํ 5ามันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงสู่ระดับ 8.98 ล้ านบาเรลต่อวัน เนืองจาก
ผู้ผลิตนํ 5ามันลดค่าใช้ จ่ายการลงทุนมาตลอด (Capex) และปริ มาณความ
ต้ องการใช้ นํ 5ามันทีมีโอกาสปรับขึ 5นในช่วงหน้ าร้ อนของสหรัฐ
แนวโน้ มตลาดนํา= มันเดือนพฤษภาคม
 ราคานํ 5ามันน่าจะเคลือนไหว Side Way Up โดยปั จจัยสําคัญได้ แก่ 1) การ
ประชุมโอเปกในเดือนมิถุนายนในหัวข้ อสําคัญคือ ข้ อตกลงการคงระดับการ
ผลิตนํ 5ามัน 2) การประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายน ต่อแนวโน้ มการปรับขึ 5น
ดอกเบี 5ยของ FED ให้ นํ 5าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อยเดือนพฤษภาคม

4 พฤษภาคม 2559

 ปั จ จัย หลัก ในเดื อ นนี เ5 ป็ นผลจากรายงานการประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐ
(FOMC) เมื อ เดื อ น มี น าคม โดยธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด)ยัง มองว่ า
ตลาดแรงงานสหรั ฐ ฯ ปรั บ ดี ขึน5 อย่ า งต่อ เนื อ ง ในขณะที เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ
ชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใ นระดับตํา และมี เพี ยงสมาชิ กท่านเดียวที
โหวต (Esther George) คัดค้ า นมติการประชุมโดยมองว่าเฟดควรขึน5
ดอกเบี 5ย ด้ วยเหตุนี 5 ตลาดลดความกังวลการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายสหรัฐ
ลงสําหรั บการประชุมครั ง5 หน้ าในเดือนมิถุนายน จึงส่งผลเชิงบวกต่อตลาด
สินทรั พย์เสียงอย่างหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงของสหรัฐอเมริ กา ในขณะที
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ 5นเล็กน้ อยมาอยู่ทีระดับ 1.84%
เนื อ งจากตลาดได้ มี ก ารสะท้ อ นราคามาตัง5 แต่เ ดื อ นมี นาคมหลัง จากท่า ที
Dovish ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เยเลน) รวมทังพั
5 นธบัตรรั ฐบาล
เยอรมันอายุ 10 ปี ปรับขึ 5นตามเช่นกัน มาอยู่ที 0.286%
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต= ่ างประเทศ เดือนพฤษภาคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) จะปรั บ
ขึ น5 เล็ ก น้ อยอย่ า งจํ า กั ด เนื อ งจากช่ ว งที ผ่ า นมา yield ปรั บ ตัว ลงมา
ค่อนข้ างมากแล้ วตังแต่
5 เดือนมีนาคม สะท้ อน ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอ
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การขึน5 อัตราดอกเบี ย5 นอกจากนี จ5 ากนโยบายการการเงินผ่อนคลายและ
มาตรการกระตุ้นเชิงปริ มาณของธนาคารกลางยุโรปและญี ปนุ่ ได้ กดดัน yield
ของพันธบัตรยูโรและญี ปนให้
ุ่ อยู่ในระดับตํามาค่อนข้ างมากแล้ ว จึงคาดว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาล (yield) จะปรั บขึน5 ตามพันธบัตรรั ฐบาล
สหรัฐ ให้ นํ 5าหนักน้ อยกว่าตลาดสําหรับ Global Government Bond

 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 G-10 ในเดือน เมษายน ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ส่ วนใหญ่
แข็งค่ าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึงเป็ นผลมาจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ.
อ่ อนค่ าลง

 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา= หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพ
ดี (IG) เท่ ากั บดัชนีอ้างอิง(Neutral) และตลาดหุ้นกู้ HY ตํากว่ าดัชนี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) เนืองจาก แม้ ว่าความผันผวนตลาด
ทุนลดลง และผลตอบแทนส่วนเพิม (credit spread) ยังคงน่าสนใจ แต่ตลาด
HY ในช่วงเดือนทีผ่านมาได้ รับผลตอบแทนดีมาก จึงอาจมีแรงเทขายเพือทํา
กําไร หรื อหากนักลงทุนกลับมากังวลต่อประเด็นการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย
สหรัฐสําหรับการประชุมในรอบเดือน มิถนุ ายน

 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 112.56 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/3/59 มาอยู่ที
107.22 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/4/59 ทังนี
5 ค5 ่าเงินเยนแข็งค่าขึน5 ทันที
ภายหลังการประชุมธนาคารกลางญีปนุ่

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10

 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.1378 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/3/59 มาอยู่
ที 1.1392 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/4/59 ทังนี
5 5ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ 5นภายหลัง
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บ ตัว แข็ง ค่าจาก ที 1.4356 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
31/3/59 มาอยู่ที 1.4651 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 29/4/59

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมีนาคม








ค่ าดัชนี ชีว= ัด ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าเล็กน้ อยจาก
94.59 ณ วันที 31/03/59 มาอยู่ที 94.11 ณ วันที 28/04/58 โดยในเดือนทีผ่าน
มามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี 5
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ คงอัตราดอกเบี ย= นโยบาย โดยข้ อความยังคงให้
ความสําคัญกับปั จจัยในการตัดสินใจขึ 5นอัตราดอกเบี ย5 จาก อัตราเงินเฟ้อที
ยัง คงตํ า กว่ า เป้ าหมายที ค าดหวั ง อี ก ทัง5 การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น ของ
ภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ FED จะค่อยๆ ขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ ม องว่า ข้ อ ความของธนาคารกลาง
ค่อนข้ างบ่งบอกเป็ นนัยว่าโอกาสในการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในการประชุมเดือน
มิถนุ ายน ตํา ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ อ่อนค่าลง
ตัวเลขการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ของทวี ป ยุ โ รปสู ง กว่ าคาด โดย GDP
growth 0.6% QoQ (คาดไว้ ที 0.3%QoQ) แต่อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อ
ยังคงติดลบ 0.2% และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 10% ทังนี
5 5
ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ 5นอย่างต่อเนืองภายหลังค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่ านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ แข็งค่า
เมือเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินทีแข็งค่าทีสดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินเยน และค่าเงินบาท


ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนปรั บตัวดีขึน= ดัชนี PMI ของจีนดีกว่าคาดทังในส่
5 วน
ของภาคการผลิตและภาคบริ การ ทังนี
5 5ทุนสํารองระหว่างประเทศของจีนเพิมขึ 5น
ครัง5 แรกในรอบ 5 เดือน ภายหลังช่วงก่อนหน้ าทีลดลงอย่างต่อเนืองจากการทีจีน
ใช้ เงินสํารองรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหยวนภายหลังเงินทุนต่างชาติไหลออก



ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทยเดื อ นมี น าคมค่ อ นข้ า งทรงตั ว โดยการบริ โ ภค
ภาคเอกชนค่อนข้ างชะลอตัว ในขณะทีค่าเงินบาทแข็งค่าตามภูมิภาค ภาพรวม
การส่งออกรวมถึงการนําเข้ ายังคงหดตัวอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ ไทยเกินดุลการค้ า
ทังนี
5 5รายงานการประชุมของธนาคารกลางในการประชุมเดือนเมษายน กนง. ได้
กล่าวว่าค่าเงินบาททีแ ข็งค่าในบางช่วง อาจไม่เอื 5อต่อการฟื น5 ตัวทางเศรษฐกิจ



ค่ าเงินบาทในเดือน เม.ย. เคลือนไหวแข็งค่าจาก ที 35.10 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที 31/03/59 มาอยู่ที 34.91 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที 29/04/59
ทังนี
5 ร5 ะหว่างเดื อนค่าเงิ นบาทอ่ อนค่าสูงสุดแตะระดับ 35.19 ภายหลังค่า เงิ น
ดอลลาร์ ปรั บตัวดีขึน5 ระหว่างเดือน แต่อย่างไรก็ ตามตามค่าเงินบาทได้ แข็งค่า
ตามภูมิภาค ภายหลังการประชุมสหรัฐ

ธนาคารกลางญี ปุ่ นประกาศคงระดั บ การเข้ าซื อ= สิ นทรั พ ย์ และอั ต รา
ดอกเบีย= เงินฝากนโยบาย สร้ างความผิดหวังจากทีตลาดคาดการณ์ ว่าจะมี
การประกาศใช้ นโยบายเศรษฐกิจเพิมเติม ส่งผลให้ ค่าเงินเยนแข็งค่าทันทีจาก
ระดับ 111 สูร่ ะดับ 108 ภายหลังทราบผลการประชุม

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง= แต่ 29 เม.ย. 2558 – 29 เม.ย. 2559

ทีมา MFC, Bloomberg

4 พฤษภาคม 2559
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ทีมา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤษภาคม 2559


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลือนไหวในช่วง 93.00 –
95.50 โดยขึ 5นอยู่กบั ข้ อมูลเศรษฐกิจ และรายงานการประชุมเป็ นสําคัญ



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าช่วง 1.12 - 1.15 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยแปรผันตามค่าเงินดอลลาร์ เป็ นหลัก



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลือนไหวในช่ วง 106-110 เยนเที ยบกับดอลลาร์
สรอ. โดยต้ องจับตาเจ้ าหน้ าทีธนาคารกลางญี ปนที
ุ่ อาจออกมาให้ สมั ภาษณ์
ภายหลังค่าเงินแข็งค่าหลังการประชุม



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.44-1.48 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
5 5ความเสียงเรื อง Brexit ยังเป็ นปั จจัยเสียงต่อค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 34.75 – 35.25 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. โดยการประชุมธนาคาร
กลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย

4 พฤษภาคม 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
ร ะยะสั
น : MMM 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนเดื
อนพฤษภาคม
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM
ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุน (Overweight)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน
ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 2 พฤษภาคม 2559

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนตํากว่าตลาด (Slightly Underweight)
☺

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมีโอกาส
เติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 เมษายน 2559

Source: Morningstar

Source: Morningstar
กองทุนนํา มัน : I-OIL

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ 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 2 พฤษภาคม 2559

Source: Morningstar
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพี ย ง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ทีมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ทีมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทนสูงสุด
และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว โลก

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slightly Oveweight)
☺ 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) ซึงบริ หารและจัดการโดย United
States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุนหลัก)
ทีมี นโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทีอ้ า งอิ ง กับราคานํ า มันดิบ คุณ ภาพดี
(light, sweet crude oil) ได้ ทwี ww.unitedstatescommodityfunds.com โดย
กองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนขึ นอยู่กับสถานการณ์
ค่าเงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 เมษายน 2559

Source: Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 เมษายน 2559

Source: Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิมนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง เป็ น
กองทุนทีลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ ใกล้ เคียง
กับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย World Gold
Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 เมษายน 2559

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ลงทุนในตรา
สารแห่งทุน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV และลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ NAV กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 2 ครัง
ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุน
แบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average (ตังแต่
 เปิ ด
กองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 1.52 บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 2 พฤษภาคม 2559

Source: Morningstar
Source: Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs
ช่วงเดือนนี  ให้ นํ าหนักการลงทุนสูงกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
☺ I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว โลก เช่น REITs
ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ Property Fund
เป็ นต้ น
☺ ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
กลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และยุโรป

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF): M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื อการเลี ยงชี พ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ทีมีปัจจัยพื น ฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนทีดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน
(Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุนต่อหน่วย
Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 2 พฤษภาคม 2559

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 28 เมษายน 2559

Source: Morningstar
Source: Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิy
•

เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึงจัดทําขึ 5นเพือให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกียวกับสินค้ า
และบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทย
เท่านั 5น

•

เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อห้ าม
แจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทําการอืนใด
ที ทํา ให้ สาระสํ าคัญของเอกสารฉบับนี เ5 ปลี ยนไปจากเดิม โดยไม่ไ ด้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งทีมาของข้ อมูลทีเชือถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูล ดังกล่ าวเนื องจากข้ อมูล อาจมีการเปลี ยนแปลงได้ ขึน5 อยู่กับ
ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที ปรากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพี ยงความเห็นเบื 5องต้ น
เท่านั 5น มิใช่คํามัน สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกียวกับเอกสารฉบับนี 5กรุ ณาสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าทีโดยตรง

4 พฤษภาคม 2559

คําเตือน


การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,
กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชันแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล ออยล์ ฟั นด์
(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันแนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือ
ป้องกันความเสี ย งที เ กี ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตราที อ าจ
เกิดขึ 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
กองทุนป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง5 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 5นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนได้





การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือมีความเข้ าใจในความ
เสี ยงของสัญญาซื อ5 ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีทีลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั 5น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าทีลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 5น



ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ทีบริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 5อคืน
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