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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมิถุนายน ปี 2559
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คาดตลาดหุ้นโลกและไทยเคลื อนไหวผั นผวนในกรอบในเดือนมิถุนายน
โดยตลาดคาดการณ์ ว่า โอกาสที FED ปรั บขึน* ดอกเบีย* ในการประชุมเดือน
มิถุนายนมี น้อยประมาณร้ อยละ 30 และควรจั บตาการลงประชามติของ
ประชาชนในอังกฤษว่ าจะออกจากสหภาพยุโรปหรื อไม่ ในวันที 23 มิถุนายน
Thai Equity – ให้ นาํ * หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในช่วงทีเหลือของไตรมาส 2 จะแกว่งตัวในกรอบ 1,3401,440 จุด โดยมีปัจจัยสําคัญทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ Fed มีโอกาส
ขึน5 ดอกเบี ย5 ในการประชุมเดือนมิถุนายนนี 5 (ประมาณร้ อยละ 30) การลง
ประชามติของประชาชนในอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรื อไม่ในวันที
23 มิถนุ ายน
Property Fund – ให้ นํา* หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 สภาพคล่องในระบบทีสงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี 5ยทีทรงตัวในระดับตํา
ทัว โลก รวมถึงประเทศไทยเองทีมีแนวโน้ มจะลดอัตราดอกเบี 5ยลงอีกครัง5 ทําให้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของสินทรั พย์ ทีกองทุน
ลงทุนทีค อ่ นข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5.5-6.5%
Thai Bond – ให้ นาํ * หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดเส้ นอัต ราผลตอบแทนระยะสั น* จะเคลื อนไหวทรงตั ว ส่ วนอั ตรา
ผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวมีโอกาสทีจะปรั บตัวสูงขึน*
เราคาดว่ า แรงเทขายตราสารหนี ภ5 ายในประเทศยัง คงมี ต่อ เนื อ ง เพื อ ปรั บ
Asset Allocation เข้ าสู่สินทรัพย์เสียงมากขึ 5น ภายหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจ
ไทยทีรายงานมาค่อนข้ างดีกว่าทีคาด และตลาดประเมินว่าโอกาสที MPC จะ
คงดอกเบี ย5 นโยบายตลอดช่ วงเวลาที เหลือ ทังปี
5 มากกว่ า ทีจ ะปรั บ ลดอัตรา
ดอกเบี 5ยนโยบายลง
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Global Equity – ให้ นาํ * หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 แนะนํานํ 5าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) สําหรับ Developed market และ
Emerging market ถึงแม้ ว่าอัตราผลกํ าไรในหุ้นมีแนวโน้ มทีจะเติบโตอย่าง
ชะลอตัว รวมถึงตลาดมี Valuation ทีตงึ ตัว แต่ในระยะสันนั
5 น5 ตัวเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐทีปรับตัวดีขึ 5น ยังคงเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดอยู่
Global Bond – ให้ นาํ * หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield) จะ
ปรับขึ 5นเล็กน้ อยอย่างจํากัด เพือสะท้ อนมุมมองของธนาคารกลางสหรั ฐต่อ
การขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย อย่างเร็ วสุดเดือนมิถนุ ายน หรื อเดือนกรกฎาคม จึงคาด
ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทัว โลก (yield) จะปรับขึ 5นตามพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ จึงให้ นาํ * หนักการลงทุนตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา* หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพ
ดี (IG) ตํากว่ าดัชนี อ้างอิง (underweight) และตลาดหุ้นกู้ HY ตํากว่ า
ดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly underweight) เนื องจากผลตอบแทนส่วน
เพิม (credit spread) ของหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) อาจไม่เพี ยงพอทีจะ
ชดเชยการปรับขึ 5นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และตลาด HY อาจมีแรงเท
ขายช่วงสัน5 หากธนาคารกลางสหรั ฐขึ 5นอัตราดอกเบี ย5 นโยบาย สําหรั บการ
ประชุมในรอบเดือน มิถนุ ายน
Commodity – ให้ นาํ * หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ประเด็นทีควรจับตาการประชุม FOMC ต่อประเด็นการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของ
FED ซึงคาดว่าส่งสัญญาณขึน5 ดอกเบี 5ยในรอบนี 5 คาดค่าเงินดอลล่าร์ สหรั ฐ
กลับมาแข็งค่าจึงให้ นํ 5าหนักสินค้ าโภคภัณฑ์ในเดือนมิถุนายนน้ อยกว่าตลาด
เล็กน้ อย (SUW)
REITs – ให้ นาํ * หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ประเด็นทีควรจับตาการประชุม FOMC ต่อประเด็นการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของ
FED ซึง คาดว่าส่งสัญญาณขึน5 ดอกเบี 5ยในรอบนี 5 ปั จจัยอื นๆทีควรจับตาคือ
ประชุม ECB และ ประชุม BOJ แต่ตลาดยังไม่คาดหมายมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณเพิมเติม
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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33.5%
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100%
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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
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.50% 2.14%
-1.03%
4.35%
6.12%
-2.01
2.86
-0.27
2.78
0.45
0.64% 2.77%
7.14%
7.14%
13.67%
-1.10% -1.42%
-6.78%
-1.83%
-8.49%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.49% 2.17%
-0.68%
4.73%
5.88%
-2.03
2.97
-0.17
3.28
0.44
0.61% 2.78%
6.88%
6.88%
13.05%
-1.07% -1.38%
-6.22%
-1.38%
-7.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.37% 3.36%
-0.26%
6.09%
3.99%
-0.96
2.76
-0.02
2.27
0.23
0.00% 3.87% 10.58%
10.58% 16.74%
-1.39% -1.71%
-9.05%
-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
ตังแต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.34% 3.40%
0.03%
6.47%
3.85%
-0.87
2.84
0.05
2.53
0.22
1.10% 3.85% 10.26%
10.26% 16.14%
-1.34% -1.65%
-8.55%
-2.88% -12.89%

Weight

20.0%
19.0%
8.5%
12.0%
7.5%
7.5%
8.4%
6.5%
4.5%
6.1%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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10.0%

O/U

OW

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.04% 4.41%
2.21%
7.50%
2.68%
-0.06
2.68
0.52
2.05
0.14
0.00% 4.56% 13.18%
13.18% 19.02%
-1.36% -1.72% -9.21%
-4.81% -17.57%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.05% 4.50%
2.53%
7.91%
2.28%
0.12
2.80
0.61
2.29
0.13
1.45% 4.51% 12.58%
12.58% 17.53%
-1.24% -1.52% -8.55%
-4.07% -16.43%

Weight

30.0%
9.0%
8.5%
6.0%
10.0%
10.0%
8.4%
9.0%
4.5%
4.6%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนพฤษภาคม
น
2559
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ส่ งสัญญาณขึน* ดอกเบีย* ในอีกไม่ ก ี
เดือนข้ างหน้ า
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 1 ปี 2559 (ครั ง5 ที 2) ปรั บ เพิ ม ขึน5 เป็ นขยายตัว 0.8%
(qoq,saar) จากการรายงานเบื 5องต้ นที 0.5% (qoq,saar)
qoq,saar) เป็ นการปรับเพิมขึ 5น
ของการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรั พย์และยอดสินค้ าคงคลัง รวมถึงส่วนต่าง
ของการส่งออกสินค้ าสุทธิทีลดลง แต่ยงั คงเป็ นการเติบโตทีชะลอตัวลงจาก
ไตรมาส 4 ปี 2558 ที ข ยายตัว 1.4% (qoq,saar)
qoq,saar) เนื อ งจากการลงทุน
ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้ า ทีหดตัว ลง อี ก ทังปริ
5 ม าณสินค้ าคงคลัง ที
ลดลง จากผลกระทบราคานํ า5 มันที อยู่ในระดับ ตํา และการแข็ง ค่าของเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
5 5 แรงขับเคลือนเศรษฐกิจมาจากการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน เม.ย. 59 เพิมขึน5
เพี ยง 160,000 ตํา แหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวทีระดับ 5.0% แต่
รายได้ เฉลียต่อชัว โมง (Average
Average hourly earnings) กลับขยายตัวได้ ดีขึ 5นที
2.5% (yoy) สูง กว่ า อัต ราเฉลี ย ของปี 2558 ที 2..3% (yoy) แสดงว่ า
ตลาดแรงงานยังคงเติบโตได้ ดี ซึง สอดคล้ องกับผลสํารวจอัตราการลาออกโดย
สมัครใจ (Quits Rate) และผลสํารวจความเชื อมั
อมันผู้บริ โภค (Consumer
Confidence) ในส่วนของตลาดแรงงานทีแสดงถึงตลาดแรงงานทีดี

 ยอดสินเชือภาคธุรกิจ (MFI
MFI Loans to Non-financial
Non
Corporations) ขยายตัว
0.8% (yoy) ในเดือน มี.ค. 59 เพิมขึ 5นจากเดือนก่อนที 0.6% (yoy) และยอด
สินเชือภาคครัวเรื อน (MFI
MFI Loans to Households) ยังคงขยายตัวได้ ดีที 2.2%
(yoy) คงทีจากเดือน ก.พ. 59
 ความเชือมัน ทางเศรษฐกิจ (Economic
mic Confidence) เดือน พ.ค. 59 เพิมขึ 5น
0.7 จุด เป็ น 104.7 จุด สูงสุดในรอบ 4 เดือน เป็ นสัญญาณเชิงบวกต่อทิศทาง
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจอังกฤษ : ผลการสํารวจการทําประชามติการเป็ นสมาชิกสภาพ
ของสหภาพยุโรปล่ าสุด “อยู่ต่อ”
 ผลสํารวจปั จจุบนั จัดทําโดย ORB ของหนังสือพิมพ์ The Telegraph เมือวันที
24 พ.ค. 59 ชี 5ว่าประชาชนชาวอังกฤษต้ องการให้ องั กฤษเป็ นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (EU) ต่อไปเพิมมากขึ 5นเป็ น 55%
55 ขณะทีสดั ส่วนของประชาชนทีต้องการ
ให้ ออกลดลงเป็ น 42%
 โดยผลสํ ารวจรอบนี 5 5 ชี ว5 ่ าส่ว นต่า งระหว่า งสัดส่ว นของผู้ทีต้องการให้ อ ยู่กับ
ต้ องการให้ ออก ห่างกันมากขึ 5น โดยสัดส่วนทีต้องการให้ ‘อยู่ต่อ’ มากกว่าถึง
13%

 รายงานการประชุม FOMC เดือน เม.ย. 59 ระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ทงที
ั 5 มีสทิ ธิt
ออกเสียงและไม่มีสทิ ธิtออกเสียงมีความเห็นว่าควรขึ 5นดอกเบี 5ย Fed Fund ใน
การประชุมวันที 14-15 มิ.ย. 59 หากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปรับตัวดีขึ 5น
ตลาดแรงงานแข็งแกร่ งต่อเนือง และอัตราเงินเฟ้อเร่ งตัวใกล้ เป้าหมายที 2.0%
 ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นาง Yellen ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคง
กล่าวว่าจะขึน5 ดอกเบี ย5 อย่างค่อยเป็ นค่อ ยไป โดยมี ความเป็ นไปได้ ทีจะขึน5
ดอกเบี ย5 ใน 2-3 เดือนข้ างหน้ ามากขึน5 เนืองจากตลาดแรงงานยังคงมี ความ
แข็งแกร่ ง และอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้ าไปที 2% ใน 2-3
2 ปี ข้ างหน้ า หลังการ
ออกมาพูดของนาง Yellen ความน่าจะทีเฟดจะขึ 5นดอกเบี 5ย คํานวณจาก Fed
Fund Futures พบว่า ความน่าจะเป็ นที Fed จะขึ 5นดอกเบี 5ยภายในเดือน มิ.ย.
เพิมขึน5 ไม่มากนักจาก 28.0% เป็ น 30.0% และจะขึน5 ดอกเบี ย5 ภายในเดือน
ก.ค. เพิมขึ 5นจาก 51.0% เป็ น 53.8%
เศรษฐกิจยูโรโซน : เศรษฐกิจปรั บตัวดีขนึ * อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป จากอุปสงค์
ในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคเป็ นสําคัญ
 เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 0.6% (qoq) ปรั
ป บตัวดีขึ 5นจากไตรมาส
4 ปี 2558 ทีขยายตัว 0.3% (qoq) ซึงการใช้ จ่ายในประเทศโดยเฉพาะการ
บริ โภคเป็ นตัวขับเคลือนเศรษฐกิจ หากพิจารณาเป็ นรายประเทศเศรษฐกิ จ
ของประเทศสเปนและฝรังเศลมีการขยายตัวทีดีขึ 5น
 อั ต ราการว่ า งงานลดลงต่ อ เนื อ งมาที 10.2% ตํ า สุ ด นั บ ตั ง5 แต่ ปี 2554
นอกจากนี 5 ความเชือมัน ผู้บริ โภค (Consumer
Consumer confidence) เดือน พ.ค. 59
เพิมขึ 5น 2.3 จุด เป็ น -7.0 จุด เป็ นการเพิมขึ 5นต่อเนือง ซึง เป็ นเครื องชี 5เศรษฐกิจ
เชิ ง บวกต่อ การบริ โภคที ยัง คงเป็ นแรงขับ เคลื อ นหลัก หนุน การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของกลุม่

3 มิถนุ ายน 2559

ทีมา : ORB, the Telegraph, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

เศรษฐกิจญี ปุ่น : เศรษฐกิจ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัวได้ ดีขึน* จากการ
บริโภค แต่ แนวโน้ มยังไม่ แน่ นอน ในขณะทีอัตราเงินเฟ้อปรั บตัวลง
 เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 1.7% (qoq,saar) จากทีหดตัว -1.7%
(qoq,saar) ในไตรมาส 4 ปี 2558 ซึง เป็ นการขยายตัวของการบริ โภคทัง5
ภาครัฐและเอกชน แต่การลงทุนภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัว
 ค่าเงินเยนทีแข็งค่าส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าในรู ปสกุลเงินเยนเดือน เม.ย. 59
ลดลง -10.1% (yoy) ซึงลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนที 10 โดยการส่งออกไป
ประเทศสหรัฐฯ และจีนลดลง แต่สง่ ออกไปยุโรปเพิมขึ 5น ส่วนการนําเข้ าสินค้ า
หดตัวสูงขึ 5นที -23.3% (yoy) จากการนําเข้ านํ 5ามันทีลดลง
 ดัชนีความเชือมัน ของผู้บริ โภค เดือน เม.ย. 59 ลดลงต่อเนืองมาทีระดับ 40.8
จุดชี ว5 ่าความเชื อมัน ผู้บริ โภคยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวจากการจ้ างงาน และ
ความต้ องการซื 5อสินค้ าคงทนลดลง ซึง เป็ นปั จจัยเสียงต่อการบริ โภคในระยะ
ต่อไป สอดคล้ องกับยอดค้ าปลีกเดือน เม.ย. 59 ลดลง -0.8% (yoy) ต่อเนือง
จากเดือนก่อนหน้ า และเป็ นการลดลงของยอดขายในห้
การลดลงของ
าง Department store
นําโดย เครื องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน
 อัตราเงิ นเฟ้ อทัวไป และ อัตราเงิ นเฟ้ อไม่ รวมอาหารสดในเดื อน เม.ย. 59
ลดลง -0.3% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสดหดตัว -0.3% (yoy)
การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองของราคานํ 5ามันดิบส่งผลให้ ราคาพลังงานลดลง
งาน
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12.6% (yoy) โดยราคานํ 5ามันเบนซินลดลง 16.0% (yoy)
yoy) และค่าไฟฟ้าลดลง 9.9% (yoy) ซึง อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี ปนุ่
ที 2.0% (yoy)
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจแผ่ วลง แต่ ตลาดทีอยู่อาศัยยังฟื * นตัว
ต่ อเนืองจากมาตรการกระตุ้น ในขณะที
ะทีรัฐบาลหันกลับมาให้ ความสําคัญ
กับการปฏิรูปอีกครั ง* และการแก้ ไขปั ญหาหนีจ* ากผลของมาตรการกระตุ้น
ต้ นปี
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ น เม.ย. 59 ชะลอตั ว ลงทั ง5 การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร และยอดค้ าปลีก นอกจากนี 5
การส่งออกสินค้ ากลับมาหดตัวอีกครัง5
 ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total
Total Social Financing) เดือน เม.ย. 59 อยู่ที
7.51 แสนล้ านหยวน ลดลงจากเดือนก่อนหน้ าที 2.34 ล้ านล้ านหยวน เป็ นการ
ลดลงของยอดปล่อยสินเชื อเงินหยวน ยอดออกหุ้นกู้ภาคเอกชน และยอด
เงินกู้สกุลต่างประเทศ เนืองจากปั ญหาการผิดนัดชําระหนี 5 และค่าเงินหยวนที
แข็งค่า
 ราคาบ้ านเฉลียใน 70 เมืองใหญ่ เดือน เม.ย. 59 เพิมขึ 5น 4.15% (yoy) โดย
ราคาบ้ านเพิมขึ 5นใน 65 เมืองจาก 70 เมือง นําโดยราคาบ้ านในกลุม่ เมืองหลัก
(Tier-1 cities) ตามด้ วยราคาบ้ านในกลุม่ เมืองรองลําดับ 2 (Tier-2 cities) แต่
ราคาบ้ านในกลุ่มเมืองรองลําดับ 3 (Tier-3 cities) ลดลง ซึง ราคาบ้ านทีดีขึ 5น
สอดคล้ องกับมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ทังลดภาษี
5
ทีดิน และลดสัดส่วนเงิน
ดาวน์บ้านขันตํ
5 า
 หนังสือพิมพ์ People’s Daily (หนั
หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลจีน) ได้ สมั ภาษณ์ ผ้ นู ํา
ระดับสูงในรัฐบาล โดยระบุว่า รัฐบาลจีนอาจเริ มเปลียนจากกระตุ
นจา
้ นเศรษฐกิจ
และหันมาให้ ความสําคัญกับการปฏิรูปและแก้ ไขปั ญหาหนี 5มากขึ 5น ในช่วงที
ผ่ า นมาผลจากการกระตุ้น ทํ า ให้ ตลาดสิ น เชื อ และตลาดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ปรั บ ตัว ขึน5 เป็ นทีน่า พอใจ และคาดว่ าเศรษฐกิ จในช่ว งหลายปี ข้ า งหน้ า จะ
เติบโตในลักษะ L Shape แต่ในขณะเดียวกันผลจากมาตรการในช่
ผลจากมาตร
วงทีผ่าน
มาก็ได้ เพิมหนี 5ในระบบให้ สูงขึน5 ซึงอาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ดังนัน5 รั ฐบาลจี นจึงต้ องให้ ความสําคัญกับการแก้ ปัญหาหนี แ5 ละ
ดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ เติบโตได้ อย่างยัง ยืน

 คณะกรรมการนโยบายการเงิ นคงอัตราดอกเบี ย5 นโยบายที 1.50% ต่อ ปี
เนื อ งจากเป็ นระดั บ ที ยั ง ผ่ อ นคลาย และกั ง วลถึ ง พฤติ ก รรมแสวงหา
ผลตอบแทนของนักลงทุนที สูง ขึน5 (search for yield) ว่ าจะกระทบต่อ
เสถียรภาพการเงิน ภายใต้ ความเสียงจากปั จจัยภายนอกทีสงู ขึ 5น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุ
ประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจแกนหลัก

 23 มิถนุ ายน 2559 การลงประชามติของชาวอังกฤษว่าด้ วยสมาชิกสภาพของ
อังกฤษในกลุม่ สหภาพยุโรปว่าจะอยู่หรื อออกจากการเป็ นสมาชิก
 26 มิถนุ ายน 2559 การเลือกตังทั
5 ว ไปในประเทศสเปน
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที 22
มิถนุ ายน 2559 คาดว่าทีประชุมจะมีมติคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย (RP 1 วัน)
ที 1.50% ไม่เปลียนแปลง เนื องจากเป็ นระดับดอกเบี ย5 ทีอยู่ในระดับตําและ
เหมาะสมต่อเศรษฐกิจ แและกั
และกังวลถึงพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนของนัก
ลงทุนทีสงู ขึ 5น (search for yield) ว่าจะกระทบต่อเสถียรภาพการเงิ
รภาพ
น

เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมทรงตัวในระดั บ ตํา อุ ป สงค์ ใน
ประเทศและต่ างประเทศยังคงอ่ อนแอ อัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็ นบวก
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 3.2% (yoy)
yoy) ปรับตัวดีขึ 5นจาก 2.8%
(yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 ซึง เป็ นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี
โดยมี การบริ โภคภาครั ฐ การลงทุนภาครั ฐ และการส่ง ออกบริ ก ารเป็ นแรง
น
ขับเคลือนเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจเดือน เม.ย. 59 ยังคงไม่แตกต่างจากในช่วงทีผ่านมา โดยแรงส่งทาง
เศรษฐกิ จมาจากภาคบริ ก ารจากการเติบโตของภาคการท่องเทียว อุปสงค์
ภายในประเทศในส่ ว นของภาคเอกชนยั ง อยู่ ใ นระดับ ตํ า ทัง5 การลงทุ น
ภาคเอกชนและการบริ โภคภาคเอกชน ในขณะทีภาคการผลิตยังคงขยายตัว
ตําเพราะการส่งออกสินค้ าทีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า
 อัต ราเงิ น เฟ้ อเดื อ น เม.ย. 59 กลับ มาขยายตัว เป็ นบวกที 0.07% (yoy)
เนืองจากราคานํ 5ามันและราคาอาหารสดทีเพิมขึ 5น
3 มิถนุ ายน 2559
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อ นพฤษภาคมเป็ นเดื อ นที ต ลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว ผั น ผวนในลั ก ษณะ
Sideways up มาปิ ดที 1,424.28 หรื อเพิมขึน* 1.40% (19.67 จุด) โดยมีปัจจัย
สําคัญทีเกิดขึน* ดังต่ อไปนี *
 ในช่วงต้ นเดือนจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทีปรับตัวลง หลังจีนรายงานตัวเลข
ภาคการผลิตทีตํากว่าตลาดคาด
 เงินเยนมีการปรับตัวแข็งค่าต่อเนือง หลังจากที BoJ ตัดสินใจไม่ออกมาตรการ
เพิมเติมในการประชุมเมือช่วงปลายเดือนเมษายนทีผ่านมา
 กนง.ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบายที 1.50% ตามทีตลาดคาดการณ์
 สภาพัฒน์เผย GDP ไทยไตรมาส 1 ขยายตัว 3.2% ดีกว่าทีตลาดคาดและเป็ น
การเติบโตสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส
 รายงานการประชุม Fed บ่งชี 5ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า Fed
สามารถทีจะปรับขึ 5นดอกเบี 5ยได้ ในช่วง 1-2 เดือนข้ างหน้ านี 5
 การส่งออกของไทยกลับมาหดตัวอีกครัง5 ในเดือนเมษายนกว่า 8% ตามการค้ า
โลกทียงั คงมีความเปราะบาง
 หุ้นกลุ่มอาหารปรั บ ตัว Outperform สูง สุดหลัง ผลประกอบการของ CPF
ออกมาดีก ว่าทีตลาดคาดไว้ อย่ างมาก ส่วนหุ้นกลุ่ม สือและสิง พิมพ์ ป รั บตัว
Underperform มากทีสดุ หลังเม็ดเงินโฆษณาทรงตัวในระดับตํา
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนมิถุนายน
คาดตลาดหุ้นไทยในช่วงทีเหลือของไตรมาส 2 จะแกว่งตัวในกรอบ 1,340-1,440
จุด โดยมีปัจจัยสําคัญทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่
 การประชุม FOMC ในวันที 14-15 มิถุนายน ซึงล่าสุดตลาดคาดการณ์ ว่ามี
โอกาส (ประมาณร้ อยละ 30) ที Fed จะปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในครัง5 นี 5 ดังนัน5
หาก Fed ปรับขึ 5นดอกเบี 5ยจริ ง มีโอกาสเป็ น Negative surprise ต่อตลาดหุ้น
เกิ ดใหม่ได้ เนืองจากอาจทําให้ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึน5 เมื อเทียบกับเงินสกุล
หลักอืนๆ และ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ 5นต่อ
 การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ของไทย (กนง.) ในวัน ที 22
มิถนุ ายน คาดไม่มีความจําเป็ นใดๆ ที กนง. ต้ องปรับลดดอกเบี 5ย หลังธนาคาร
พาณิชย์ออกมาปรับลดดอกเบี 5ยเงินกู้กนั ก่อนหน้ านี 5แล้ ว
 ตัวเลขภาคการผลิตของจีนทีจะออกมาในช่วงต้ นเดือนมิถุนายน ซึง คาดว่าจะ
เป็ นเครื องชี 5สําคัญต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในช่วงต่อไป
 การลงประชามติของประชาชนในอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรื อไม่
ในวันที 23 มิถุนายน ซึง อาจสร้ างความผันผวนในระยะสันต่
5 อราคาสินทรัพย์
เสียงทัว โลก
แนะนํานํา* หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนพฤษภาคม
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ 5น 10.58% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ 5น 11.99%
 Sector ทีมี performance ทีดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ โตร
เคมี หมวดอาหารและเครื องดืม หมวดพลังงาน หมวดพาณิ ชย์ หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และหมวดธุรกิจการเกษตร
 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่หมวด
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดสือและสิง พิมพ์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวัสดุ
ก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร และหมวดการแพทย์

3 มิถนุ ายน 2559
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ตลาดตราสารหนีไ* ทย

ปั จจัยภายในประเทศ
 การปรับ Asset Allocation จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันบางกลุ่ม ทีเพิมการถื อ
ครองสินทรัพย์เสียง โดยลดการถือครองตราสารหนี 5ภาครัฐ (-)
 ปริ มาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาลทีเปิ ดประมูลหนาแน่นในเดือน มิ.ย. 59 (-)
 การคาดการณ์ การคงอัตราดอกเบี ย5 นโยบายในการประชุม กนง ทีจัดขึน5 ใน
วันที 22 มิ.ย. 59 (N)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2559 (Underweight)

ตลาดตราสารหนีไ* ทยเดือนพฤษภาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป* รั บ
เพิมขึน* ทุกช่ วงอายุ ซึง เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 5
 การเทขายทํากํ าไร (Profit Taking) ของตราสารหนี 5ไทยระยะกลางถึงยาว
หลัง จากอัต ราผลตอบแทนตราสารหนี ไ5 ทยทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ตํ า สุด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์มาระยะเวลาหนึง
 จากถ้ อยแถลงเฟด (FOMC Minute) ทีสะท้ อนถึงความพร้ อมในการปรับขึ 5น
อัตราดอกเบี 5ยนโยบายสหรัฐฯในเดือน มิ.ย. 59 ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนตรา
สารหนี ร5 ะยะยาวทัว โลกล้ ว นมี ก ารปรั บ ตัว เพิ มสูง ขึน5 และ ค่า เงินดอลลาร์
กลับมาเคลือนไหวในลักษณะแข็งค่าขึ 5นอีกครัง5
 ราคานํ 5ามันดิบโลกปรับตัวสูงขึ 5นในระดับสูงสุดในรอบปี 2559 ภายหลังความ
กังวลปั ญหาอุปทานส่วนเกินได้ เบาบางลง ทําให้ นกั ลงทุนมีมุมมองต่ออัตรา
เงินเฟ้อคาดการณ์ทีปรับเพิมสูงขึ 5น
 ตัวเลข GDP ไทยในไตรมาส 1/59 ออกมาทีระดับ 3.2% YoY ซึง สูงกว่าที
ตลาดคาดการณ์ ไว้ เบื อ5 งต้ น ส่งผลให้ ตลาดปรั บเปลียนมุม มองกับดอกเบี ย5
นโยบาย โดยตลาดส่วนใหญ่คาดว่าดอกเบี 5ยนโยบายไทยมีโอกาสน้ อยลงทีจะ
ปรับลด และส่วนใหญ่คาดว่าจะคงทีอ ยู่ทรี ะดับ ร้ อยละ 1.50 ตลอดทังปี
5 2559
 จากเหตุก ารณ์ ข้า งต้ นนี ส5 ่ง ผลให้ ค่า เงิ นบาทอ่ อ นค่า ลง นักลงทุนไทยและ
ต่า งประเทศ ต่า งเทขายตราสารหนี ใ5 นทุก ช่ ว งอายุ คงเหลื อ ออกมา อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี 5จึงปรับตัวสูงขึ 5นในทุกช่วงอายุคงเหลือ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ* าครั ฐเดือนมิถุนายน (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ 5นและชันมากขึ 5นกว่า
ระดับสิ 5นเดือนพฤษภาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 5
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ผลการประชุมของ FOMC ทีจะเกิดขึ 5นในระหว่างวันที 14 – 15 มิ.ย. 59 ซึง
หากมี ก ารปรั บ อัตราดอกเบี ย5 นโยบาย เราคาดว่ า ตลาดเงิ นและตลาดทุน
อาจจะเผชิญความผันผวนเพิมมากขึ 5น (-)
 Wait and See mode ของบรรดาธนาคารกลางทีสําคัญในโลก เช่น ECB และ
BOJ ในการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิมเติม (-)
 ความผันผวนของตลาดเงิ นและตลาดทุนอันจะเกิ ดจากการลงประชามติ
ประชาชนชาวอังกฤษ หรื อ Brexit (+)
 ทิศทางของราคานํ า5 มันในตลาดโลกยังมี โอกาสปรั บ ตัวสูง ขึน5 : จากปั จ จัย
กดดันด้ านอุปทาน Fade ออกไป (-)
3 มิถนุ ายน 2559

นักลงทุนมีแนวโน้ มเริ มชะลอลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพือ Enhance Yield หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี 5ภาครัฐเริ มมีการปรับตัวสูงขึ 5นตามแรงเทขายทํากํ าไร คาด
Credit Spread จะปรับตัวกว้ างขึ 5นจากระดับปั จจุบนั

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน* ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน* ฐานในเดือนพฤษภาคม
 เดื อ นพฤษภาคมดัช นี ผ ลตอบแทนของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.83 น้ อยกว่า
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทีปรับตัวเพิมขึ 5นทีร้อยละ 1.40 โดยได้ รับปั จจัยกดดัน
จากการทีอ ตั ราดอกเบี 5ยของตราสารหนี 5ปรับตัวสูงขึ 5นอย่างมาก และสินทรัพย์
เสียงมีความผันผวนสูง นอกจากนี 5ยังมีเงินไหลออกจากกองทุนรวมฯทีลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานใน
สัดส่วนทีคอ่ นข้ างสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน* ฐาน ในเดือนมิถุนายน
 กองทุนรวมอสังหาฯยังคงเป็ นการลงทุนที Defensive เนืองจากผลกํ าไรยังคง
แข็งแกร่ ง มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีสูงและอัตราส่วนหนี ส5 ินต่อทุนอยู่ใน
ระดับตํา
 Valuation ยัง คงน่ า สนใจเมื อ เที ย บกั บ พัน ธบัตร จากอัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรอยู่ทีระดับตําเป็ นประวัตกิ ารณ์ แม้ ในช่วงหลังอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรจะมีการปรับขึ 5นมาบ้ าง แต่ราคาของกองทุนรวมอสังหาฯทีปรับตัวลง
มาทํา ให้ ส่ว นต่า งระหว่า งเงิ นปั นผลของกองทุนรวมอสังหาฯและพันธบัตร
(yield spread) ยังอยู่ในระดับทีน่าสนใจ
 คาดการณ์ ว่า อัตราดอกเบี 5ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะมี
การปรั บ ลดลงอี ก ครั ง5 ในปี นี 5 เว้ น เสี ย แต่ ว่ า สภาพเศรษฐกิ จ จะแย่ ก ว่ า ที
คาดการณ์ ไว้ และคาดว่า FED จะปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายอีกสองครัง5
ในช่วงทีเหลือของปี 2559 นี 5 แต่การปรั บตัว ขึน5 จะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เนื องจากมี ผลกระทบจากนโยบายอัตราดอกเบี ย5 ติดลบและการทํา QE ใน
กลุ่ม ประเทศยุโรปและญี ปุ่ น ในขณะเดี ย วกันอัตราเงิ น เฟ้ อก็ อ าจจะปรั บ
เพิ ม ขึ น5 อี ก เนื อ งจากราคานํ า5 มันและราคาสิ น ค้ า นํ า เข้ า ก็ ป รั บ ขึ น5 ด้ ว ย ซึง
หมายความว่ า ผลตอบแทนที แ ท้ จ ริ ง (ผลตอบแทนลบด้ ว ยเงิ นเฟ้ อ) จาก
พันธบัตรน่าจะคงอยู่ในระดับตําต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดังนัน5 การลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาฯ ทีให้ ผลตอบแทนทีแท้ จริ งในระดับสูง มีความแน่นอนทาง
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รายได้ สูง และมีการป้องกันความเสียงจากเงินเฟ้อได้ บางส่วนน่าจะเป็ นการ
ลงทุนทีน่าสนใจในภาวะเช่นนี 5
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และกองทุน
รวมโครงสร้ างพืน* ฐานในเดือนมิถุนายน คือ slightly Overweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัว
ลดลง ร้ อยละ 0.1 ปั จจัยทีสําคัญ ได้ แก่ การให้ ความเห็นของ Janet Yellen ถึง
การขึน5 อัตราดอกเบี 5ยในระยะเวลาอันใกล้ หากเศรษฐกิจฟื 5นตัวได้ ดี โดยใน
ปั จจุบัน Fed ได้ เห็นถึงการฟื น5 ตัวได้ ดีของการจ้ างงาน แต่ยังคงเล็งเห็นถึง
ปั ญหาของ Productivity ทีอยู่ในระดับตํา การปรับประมาณการณ์ ตวั เลข US
GDP เป็ น 0.8% qoq จาก 0.5% และการประชุม G7 ทีมีการคาดการณ์ ถึง
การเลือน การขึ 5น VAT ของประเทศญีปนไปอี
ุ่
ก 2 ปี
 ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ วปรับตัวร้ อยละ +0.3% Outperform ตลาดหุ้น
ประเทศเกิดใหม่ทีปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.8%
 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

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมิถุนายน
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 ยงั อยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิจทีเริ มฟื น5 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลีย 5 ปี ทีผ่านมา (-)
 ความเสียงเกียวกับการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยระยะสันของ
5
Fed ต่อเนืองในปี 2559
อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง5 (-)
 ความเสียงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 ความเสียงของ Brexit (-)
 แนะนํานํ 5าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) สําหรับ Developed Market และ
Emerging Market ถึงแม้ ว่าอัตราผลกํ าไรในหุ้นมีแนวโน้ มทีจะเติบโตอย่าง
ชะลอตัว รวมถึงตลาดมี Valuation ทีตงึ ตัว แต่ในระยะสันนั
5 น5 ตัวเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐทีปรับตัวดีขึ 5น ยังคงเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดอยู่

 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

ตลาด REITs
MSCI Index (USD)
YTD

ภาวะตลาด REITs เดือนพฤษภาคม
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 ภาวะตลาด REIT เดือนพฤษภาคมทรงตัว โดย Global REIT ปรั บตัวขึน5
0.5% สําหรับ REIT แต่ละโซนปรากฎว่า REIT Asia ปรับตัวลดลง 4.9% ,
REIT North America ปรับตัวขึ 5น 1.6 % และ REIT Europe ปรับตัวขึน5
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ยอดขายบ้ านสหรัฐเดือนเมษายนยังแข็งแกร่ ง โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
รายงาน ยอดขายบ้ านใหม่ เ ดื อ นเมษายน ปรั บ ตัว ขึ น5 16.6% สู่ร ะดับ
619,000 ยูนิต ซึง เป็ นระดับสูง สุดนับ ตังแต่
5 เดือนมกราคม 2551 สําหรั บ
ราคาเฉลียของบ้ านใหม่เพิมขึ 5น 9.7% yoy สู่ระดับ 321,100 ดอลลาร์ เป็ น
ระดับสูงสุดในประวัตกิ ารณ์



รายงาน FOMC ย้ อนหลังเดือนเมษายนของ FED บ่งชี 5โทนเสียง hawkish ใน
การปรับขึ 5นดอกเบี 5ย โดย FED ให้ นํ 5าหนัก ต่อตัวเลขการจ้ างงานและตัวเลข
เงินเฟ้อทีเข้ าเป้าหมาย FED โดยการประชุม FED รอบเดือนมิถุนายน และ
กรกฎาคม มี โอกาสที FED จะขึน5 ดอกเบี ย5 ร้ อยละ 34 และร้ อยละ 53.8
ตามลําดับ
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แนวโน้ มตลาด REITs เดือนมิถุนายน


ประเด็นทีค วรจับตาการประชุม FOMC ต่อประเด็นการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของ
FED ซึง คาดว่าส่งสัญญาณขึ 5นดอกเบี 5ยในรอบนี 5 ปั จจัยอืนๆทีควรจับตาคือ
ประชุม ECB และ ประชุม BOJ แต่ว่าตลาดยังไม่คาดหมายมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริ มาณเพิมเติมให้ นํ 5าหนักทองคําในเดือนมิถุนายนน้ อยกว่าตลาด
เล็กน้ อย (SUW)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม


ดัชนี S&P GSCI ปรั บตัวขึ 5น 7% ในเดือนพฤษภาคม เนืองด้ วยราคา
นํ า5 มันดิบ ในตลาดโลกที ปรั บตัวเพิมขึน5 เนื องจากปั ญหาอุปทานส่วนเกิ นที
คลายตัวหลังจากที เกิ ดความเสียงต่อการผลิตนํ า5 มันเมื อ แคนาดาเผชิ ญ
ปั ญหาไฟป่ าในบริ เวณพื 5นทีของแคนาดาซึง กระทบการผลิตนํ 5ามันของผู้ผลิต
โดยดัชนี S&P GSCI Energy ปรับตัวเพิมขึ 5น 11.7 % และ Nymex WTI
Crude ปรับตัวเพิมขึ 5น 12.7%



รายงานประชุม FOMC ย้ อนหลังของเดือนเม.ย. 59 ธนาคารกลางสหรั ฐ
(FED) ให้ นํ 5าหนักการขึน5 ดอกเบี 5ยมากขึน5 โดยตลาดคาดว่ามีโอกาสที FED
จะ ขึ น5 ดอกเบี ย5 ครั ง5 ต่ อ ไปในเดื อ นมิ . ย.59 ซึ ง หลัง จากรายงาน FOMC
ย้ อนหลังเดือนเมษายน ประกาศส่งผลให้ ดชั นีดอลลาร์ สหรัฐปรับตัวเพิมขึน5
อย่างรวดเร็ ว



ทางการสหรัฐฯประกาศข้ อมูลดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) หรื อ Inflation ใน
เดือนเมษายน ซึง +1.1% yoy (+0.4% qoq) โดยเป็ นการปรับตัวขึ 5นมาก
ทีสดุ ในรอบ 3 ปี 2 เดือน



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

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน
 ประเด็นทีควรจับตาการประชุม FOMC ต่อประเด็นการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยของ
FED ซึงคาดว่าส่งสัญญาณขึน5 ดอกเบี 5ยในรอบนี 5 คาดค่าเงินดอลล่าร์ สหรั ฐ
กลับมาแข็งค่า ให้ นํา5 หนักสินค้ าโภคภัณฑ์ ในเดือนมิถุนายนน้ อยกว่าตลาด
เล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดนํา* มัน
ภาวะตลาดนํา* มันเดือนเดือนพฤษภาคม

อิหร่ านสามารถส่งออกไปยังยุโรปได้ เพิมมากขึ 5น โดยปั จจัยดังกล่าวสร้ างความ
กังวลต่อผู้ผลิตนํ 5ามันดิบรายใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียว่าจะสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดและเตรี ยมทีจะทําการเพิมปริ มาณการผลิตขึ 5นในเร็ วนี 5
 ปริ มาณการผลิตนํ 5ามันดิบของสหรั ฐฯ มีแนวโน้ มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง
โดยล่าสุดสํานักงานสารสนเทศด้ านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริ มาณ
การผลิตนํ 5ามันดิบ ณ วันที 13 พฤษภาคม ปรับตัวลดลงกว่า 5% YoY มาอยู่ที
ระดับ 8.79 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน เนืองจากราคานํ 5ามันดิบยังคงอยู่ในระดับทีตํา
กว่า จุดคุ้มทุนในการผลิตใหม่ ทํา ให้ ไม่สามารถจูง ใจให้ ผ้ ูผลิตกลับมาผลิต
นํ 5ามัน ซึง สอดคล้ องกับรายงานจํานวนแท่นขุดเจาะนํ 5ามันดิบในสหรัฐฯ ของ
Baker Hughes ทีจํานวนแท่นขุดเจาะนํ 5ามันดิบ สิ 5นสุดวันที 6 พฤษภาคม
ปรั บ ลดลงต่อ เนื อ งอี ก 10 แท่น มาสู่ร ะดับ 318 แท่น ซึง เป็ นระดับ ตํ า ที สุด
นับตังแต่
5 เดือน ตุลาคม 2552
 US Utilization refinery ทรงตัวบริ เวณ ร้ อยละ 90.50 ทว่ายังตํากว่าระดับสูง
ในเดือนเมษายนทีมียอด utilization ทีบริ เวณ 91.00
แนวโน้ มตลาดนํา* มันเดือนมิถุนายน
 ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ 5นต่อเนืองจากความคาดหมายการ
ปรั บขึน5 ดอกเบี ย5 ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯในการประชุม FOMC ในเดือ น
มิถุนายน ระหว่างวันที 14-15 มิถุนายน ซึง ส่งผลให้ ราคานํ 5ามันดิบทัง5 เวสท์
เท็ก ซัสและราคานํ า5 มันดิบ เบรนท์ ถูก กดดัน ปั จ จัย ที ควรจับ ตา 1) ประชุ ม
OPEC วันที 2 มิถุนายน และ 2) ประชุม FOMC ในวันที 14-15 มิถุนายน ให้
นํ 5าหนักน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนเดือนพฤษภาคม
 ทองคําปรับตัวลงประมาณ 4.8% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากทีปรับตัวขึ 5น+
17% นับตังแต่
5 ต้นปี 2559 เป็ นต้ นมา เนื องจากความผันผวนของตลาดเงิน
และความคาดหมายการขึ 5นดอกเบี 5ยทีลา่ ช้ า โดยทีนกั ลงทุนจับตาคือ การขึ 5น
ดอกเบี 5ยของ FED ในช่วงครึ งปี หลัง พร้ อมทัง5 ติดตาม SPDR gold trust ทียงั
ถือครองอย่างหนาแน่นแถวบริ เวณ 850-860 ตัน
 อุปสงค์ทองคําเติบโต 21% มาทีระดับ 1,289.8 ตัน ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 ซึง
เป็ นระดับทีแข็งแกร่ งทีสดุ เท่าทีผา่ นมา โดยมีปัจจัยหลักทีผลักดันคือการลงทุน
ในสินทรั พย์ ปลอดภัยทีเ พิมขึน5 นอกจากนี 5 อุปสงค์ใน ETF เร่ งตัว ขึน5 ด้ ว ย
เช่นกัน ซึง เป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
5 ไตรมาส 1 ของปี 2552 เนืองจากมุมมอง
ของนักลงทุนทีมีตอ่ ทองคําปรับตัวดีขึ 5น

 ราคานํ า5 มันดิบปรั บตัวขึน5 12.7% ท่ามกลางการชะลอการผลิตนํ า5 มันของ
ประเทศในกลุ่ม Non-OPEC เนื องจากปั ญหาภัยธรรมชาติในแคนาดา (-7
แสนบาร์ เรล จาก 2.5 ล้ านบาร์ เรล) ซึงหนุนให้ ราคานํ 5ามันทรงตัวในระดับ
กรอบเหนื อกว่ า 45 เหรี ยญต่อบาร์ เ รลท่า มกลางปั ญหาอุป ทานส่ว นเกิ นที
คลายตัว

 จากการรายงานประชุม ย้ อนหลัง FOMC เมือเดือนเมษายนและสุนทรพจน์ที
กล่าวโดยประธาน FED เมือวันศุกร์ ที 24 พ.ค. 59 โดย FED มีโอกาสและ
แนวโน้ มที จ ะขึ น5 ดอกเบี ย5 ในรอบการประชุ ม เดื อ นมิ ถุ น ายน หากข้ อมู ล
เศรษฐกิจสหรัฐทังการจ้
5
างงานและเงินเฟ้อปรับตัวเข้ าสูเ่ ป้าหมายของ FED

 ปริ มาณการส่ง ออกนํ า5 มันดิบ ของอิ หร่ านทรงตัว ในระดับสูงอย่างต่อ เนื องที
ระดับ ค่าประมาณ 2.4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน จากข้ อมูลสํารวจโดยสํานักข่า ว
Reuters พบว่าในเดือนพฤษภาคม อิหร่ านคาดจะส่งออกนํ 5ามันดิบและคอน
เดนเสทรวมทังสิ
5 5น 2.1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ปรับตัวเพิมขึ 5นกว่า 60 % YoY หลัง

 ปั จ จัย ที ควรจับ ตา คื อ 1) การประชุม FOMC วันที 14-15 มิ ถุนายนต่อ
ประเด็นการขึ 5นดอกเบี 5ยของ FED ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2) การ
ประชุม BOJ หาก BOJ เพิมเติมวงเงินหรื อนโยบายการเงินเพิมเติมจะช่วย
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กระตุ้น ให้ ด อลลาร์ แ ข็ ง ค่ า เป็ นลบต่อ ทองคํ า ให้ นํ า5 หนัก ทองคํ า ในเดื อ น
มิถนุ ายนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

spread) ของหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยการปรับ
ขึ 5นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และตลาด HY อาจมีแรงเทขายช่วงสัน5
หากธนาคารกลางสหรัฐขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย สําหรับการประชุมในรอบ
เดือน มิถนุ ายน

ตลาดตราสารหนีต* ่ างประเทศ
 เดือนพฤษภาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี 5ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 5

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนพฤษภาคม

 ปั จ จัย หลัก ในเดื อ นนี 5 นัก ลงทุนในตลาดจับ ตาการแสดงความคิดเห็นของ
ประธานเฟด (Janet Yellen) เกี ยวกับแนวโน้ มการปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยใน
เดือนมิถนุ ายน ซึง ท้ ายสุดนางเยลเลนกล่าวว่าการขยายตัวของ เศรษฐกิจปรับ
ดีขึ 5น ทําให้ นกั ลงทุนปรับมุมมอง เกี ยวกับการขึ 5นดอกเบี 5ยเดือนมิถุนายนมาที
30% จาก 28% และเดือนกรกฎาคมมาที 54% จาก 51% เนืองจากมองว่า
การปรั บ ขึน5 ดอกเบี ย5 สะท้ อ นถึ ง ความแข็ งแกร่ ง ของเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ โดย
รายงานจีดีพีไตรมาส 1 ปี 2559 ของสหรัฐฯ ปรับขึ 5นมาที 0.8% QoQ ส่งผล
ให้ สว่ นอัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ 5นเช่นกันโดย
Yield 2 ปี ปรั บขึน5 มาแตะ 0.91% และYield 10 ปี ปรั บขึน5 มาที 1.852% ณ
วันที 27 พ.ค. 59 หลังจากแตะระดับ 1.70% เมื อวันที 13 พ.ค. 59 ทังนี
5 5แนว
ต้ านอยู่ที 1.94% ซึ งเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
5 วนั ที 26 เม.ย. 59
 ตลาดรับข่าวดีจากข้ อตกลงระหว่างกรี ซและ Eurogroup ทีมีข้อตกลงให้ เงินกู้
ก้ อนใหม่กับกรี ซเป็ นมูลค่า 1.03 หมืนล้ านยูโร (1.15 หมื นล้ านดอลลาร์ )
พร้ อมทังลดภาระเงิ
5
นกู้ของกรี ซในกลางปี 2561 Yield พันธบัตรรัฐบาลกรี ซ
ปรับลดลงมาทีระดับตําทีสดุ ในรอบ 6 เดือน Yield 10 ปี ลดลงมาที 7.09%
อย่างไรก็ตามรายงานดัชนีความเชือมัน นักลงทุนของเยอรมันจากองค์กร ZEW
ปรั บลดลงอย่างมี นัยสําคัญ เนืองจากความกังวลเกี ยวกับการทําประชามติ
ของชาวสหราชอาณาจักรในวันที 23 มิ.ย. ส่งผลให้ ส่วนพันธบัตรรั ฐบาล
เยอรมันฯ 10 ปี Yield ปรับลดลงมาที 0.16% ณ วันที 27 พ.ค. 59



ค่าดัชนีชี 5วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าเล็กน้ อยจาก 93.082
ณ วันที 29/04/59 มาอยู่ที 95.521 ณ วันที 30/05/58 โดยในเดือนทีผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 5



รายงานการประชุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ เปิ ดโอกาสให้ ขึ น* อั ต รา
ดอกเบีย* โดยกล่าวถึงเศรษฐกิจทีเติบโตขึ 5นอย่างต่อเนือง ในขณะทีอตั ราเงิน
เฟ้อคาดว่าจะสามารถไปสูเ่ ป้าหมายที 2% ได้ ในระยะกลาง ประกอบกับถ้ อย
ความของประธาน FED นางเจเนต เยลเลน ทีกล่าวปราศรัยทีมหาวิทยาลัย
ฮาร์ วาร์ ดทีกล่าวว่าการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายสามารถเกิดขึ 5นได้ ในเร็ วๆ นี 5
ปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ ปรับตัวสูงขึ 5น



ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปปรั บตัวดีขนึ * ทังในส่
5 วนของ
ความเชื อมันในเศรษฐกิ จ รวมถึงอัตราการว่างงานทีปรับตัวลดลง ส่งผลให้
ตลาดเล็งเห็นว่ามาตรการของธนาคารกลางยุโรปเริ มได้ ผลต่อเศรษฐกิจ และ
ธนาคารกลางยุโรปอาจยังไม่จําเป็ นต้ องเพิมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการ
ประชุมอันใกล้



อัตราเงินเฟ้อญีปุ่นลดลงเป็ นเดือนที 2 ติดต่ อกัน เท่ากับ -0.3% ในเดือน
เมษายน ต่อเนืองจากเดือนมีนาคม ทําให้ ตลาดคาดการณ์ ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ
ข้ างต้ นจะเป็ นแรงกดดันต่อธนาคารกลางญี ปนุ่ ให้ ประกาศใช้ นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิ จ เพิม เติม โดยการประชุม BOJ ในเดือ นพฤษภาคมประกาศคง
นโยบายการเงิน

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง* แต่ 31 พ.ค. 2558 – 1 มิ.ย. 2559

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต* ่ างประเทศ เดือนมิถุนายน
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield) จะปรับ
ขึ 5นเล็กน้ อยอย่างจํากัด เพือสะท้ อนมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐต่อการขึ 5น
อัตราดอกเบี 5ย อย่างเร็ วสุดเดือนมิถุนายน หรื อเดือนกรกฎาคม นอกจากนี 5
จากนโยบายการการเงิ นผ่ อ นคลายและมาตรการกระตุ้นเชิ ง ปริ ม าณของ
ธนาคารกลางยุโรปและญีปนุ่ ได้ กดดัน yield ของพันธบัตรยูโรและญีปนให้
ุ่ อยู่
ในระดับตํามาค่อนข้ างมากแล้ ว จึงคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
(yield) จะปรั บ ขึ น5 ตามอัต ราผลตอบแทนของพัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ให้
นํ 5าหนักการลงทุนตํากว่าดัชนีอ้างอิง (underweight)


ทีมา MFC, Bloomberg

สําหรับ เครดิต ให้ นํ 5าหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
ตํากว่าดัชนี อ้างอิง (underweight) และตลาดหุ้นกู้ HY ตํากว่าดัชนี อ้างอิง
เล็กน้ อ ย (Slightly underweight) เนื อ งจาก ผลตอบแทนส่วนเพิม (credit
3 มิถนุ ายน 2559
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 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน พ.ค. ค่ าเงินกลุ่ม G-10
10 ส่ วนใหญ่ อ่อนค่ า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึงเป็ นผลมาจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ.
รอ แข็งค่ าขึน*
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.1392 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อยูโร ณ 29/4/59 มาอยู่
ที 1.1144 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/4/59 ทังนี
5 5ค่าเงินยูโรอ่อนค่าภายหลังการ
ประกาศรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐของเดือนเมษายน
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 107.22 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.. ณ 29/4/59 มาอยู่ที
111.11 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/4/59 ทังนี
5 5ค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนือง
ในเดือนพฤษภาคม
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บ ตัว แข็ง ค่าจาก ที 1.4611 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ
29/4/59 มาอยู่ที 1.4638 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 30/5/59 โดยค่าเงิน
ปอนด์เคลือนไหวในกรอบทังนี
5 5ยังประเด็นการทํา Referendum ในปลายเดือน
มิถนุ ายนยังคงกดดันเงินปอนด์

ทีมา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมิถุนายน 2559


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่ าดัชนี ดอลลาร์ จ ะเคลือนไหวในช่วง 94.5096.50 โดยขึ 5นอยู่กับข้ อมูลเศรษฐกิ จ และผลการประชุมในเดือนมิถุนายน
เป็ นสําคัญ



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าช่วง 1.10 - 1.13 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยแปรผันตามค่าเงินดอลลาร์ และค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลือนไหวในช่วง 108-114 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
โดยขึ 5นกับการประชุมธนาคารกลางญีปนในเดื
ุ่
อนมิถนุ ายน



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.43-1.49 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
5 5ขึ 5นอยูก่ บั ผลการทํา EU Referendum เป็ นสําคัญ



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 35.50– 36.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยการประชุมธนาคาร
กลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท


ภาพรวมช่วงเดือนทีผา่ นมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าเมือ
เทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินทีออนค่าทีสดเที
ดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
รอ ได้ แก่
ค่าเงินมาเลเซียริงกิต และค่าเงินวอน



ตัวเลขเศรษฐกิจของจี นยังชะลอตัว ทังในส่
5 วนของดัชดี PMI ภาคการ
ผลิต,อัตรากํ าลังการผลิต รวมถึง PMI ภาคบริ การ ในเดือนเมษายน
นเมษ ลดลง
จากเดือนก่อนหน้ า แต่ทงนี
ั 5 5ข้ อมูลข้ างต้ นอยู่ในแดนทีสงู กว่า 50 จุด ทียงั อยู่
ในเกณฑ์ ดี ในขณะที ค่ า เงิ น หยวนค่ อ ยๆ ปรั บ ตัวอ่
ว อ่ อ นค่ า แต่ ยัง มิ มี ก าร
เคลือนไหวอย่างมีนยั สําคัญ



ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนปรั บตัวดีขึขึน* โดยได้ แรงสนับสนุน
มาจากการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน กอปรกับการใช้
บการใช้ จ่ายของรัฐบาล
ยังคงเป็ นปั จจัยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ทงนี
ั 5 5การส่งออกของไทย
ออ
ยังคงหดตัวตามความต้ องการของตลาดโลกทียงั ไม่ฟืน5 ตัว ประกอบกับคู่ค้า
ชะลอการนําเข้ า



ค่ าเงินบาทในเดือน พ.ค. เคลือนไหวอ่อนค่าจากที 34.91
34 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที 29/04/59 มาอยู่ที 35.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ วันที
30/05/59 ทังนี
5 5ระหว่างเดือนค่าเงิ
าเงินบาทอ่อนค่าสูงสุดแตะระดับ 35.80
ภายหลังค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวดีขึ 5นระหว่างเดือน

3 มิถนุ ายน 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
ะยะสั
น ถ: MMM
คําแนะนํ
าการลงทุนร เดื
อนมิ
ุนายน 2559
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรเพิมนํ าหนักการลงทุน (Overweight)

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน
ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 31 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 01/03/2016 01/12/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/06/2013
31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016

Fund Code
MMM
BM1: ThaiBMA Gov 1-3 Yr TR

Inception Date
31/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
0.54
0.31
0.65
0.99
1.39
2.00
17/02/2005
2.35
0.52
0.08
0.69
1.08
1.50
3.16
04/01/1999
3.87

I-Develop ลงทุนในหลักทรั พย์ ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว โลกทีมีโอกาส
เติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุ ก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 27 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/02/2016 28/11/2015 28/08/2015 28/05/2015 28/05/2013
27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016

Fund Code
I-DEVELOP

Inception Date
27/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
-9.48
-0.28
-11.12
-7.81
-12.82
4.04
27/05/2011
2.80

Source: Morningstar

Source: Morningstar

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.231 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 31 พฤษภาคม 2559
YTD
3M
6M
9M
1Y
3Y
01/01/2016 01/03/2016 01/12/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/06/2013
31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016

Inception Date
31/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
9.75
9.13
7.17
5.91
1.90
-5.41
22/01/2009
20.94
BM : SET PR THB
10.58
6.90
4.75
3.03
-4.79
-3.03
30/04/1975
6.68

Source: Morningstar

กองทุนนํา มัน : I-OIL
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ 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 27 พฤษภาคม 2559

กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺

☺

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/02/2016 28/11/2015 28/08/2015 28/05/2015 28/05/2013
27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016

Inception Date
27/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
7.48
35.19
-9.19
-17.70
-33.27
-26.27
24/04/2009
-9.97

Source: Morningstar

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

ผลการดําเนินงาน ณ วันที 27 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/02/2016 28/11/2015 28/08/2015 28/05/2015 28/05/2013
27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized)
I-SMART
0.61
1.62
-0.28
0.82
0.23

Inception Date
27/05/2016
Return
Inception Date (Annualized)
29/10/2013
4.02

Source: Morningstar

3 มิถนุ ายน 2559
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คําแนะนําการลงทุนเดือนมิถุนายน 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง เป็ นกองทุนที
ลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทน
ของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC
เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 27 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/02/2016 28/11/2015 28/08/2015 28/05/2015 28/05/2013
27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016

Inception Date
27/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
13.08
-1.47
13.56
8.01
5.13
-2.50 06/03/2009
3.84

Source: Morningstar

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิมค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนในหุ้น
ทีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นทีมีปัจจัยพื นฐานดีและมีราคาของหลักทรัพย์
ทีตําเมื อเทียบกับปั จจัยพื น ฐาน กองทุนนี ม ี นโยบายจ่ ายเงินปั นผล ทังนี
  หากผู้
ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํ าลงทุนแบบ
สมําเสมอทุกเดือน เพือลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.618 บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 31 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 01/03/2016 01/12/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/06/2013
31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016

Inception Date
31/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MV-LTF
10.67
7.63
7.38
6.14
3.65
-0.02
04/11/2004
12.28
BM : SET PR THB
10.58
6.90
4.75
3.03
-4.79
-3.03
30/04/1975
6.68

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และตราสารของ
กองทุนอสังหาริ 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
ผลการดําเนินงาน ณ วันที 27 พฤษภาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/02/2016 28/11/2015 28/08/2015 28/05/2015 28/05/2013
27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016

3 มิถนุ ายน 2559

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 31 พฤษภาคม 2559

Inception Date
27/05/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-REITs
8.06
9.70
8.81
12.41
6.20
6.44 29/06/2010
8.14

Source: Morningstar

Source: Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 01/03/2016 01/12/2015 01/09/2015 01/06/2015 01/06/2013
Inception Date
31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016
31/05/2016
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
M-VALUE
10.60
7.54
7.17
5.85
3.34
-0.25
14/08/2002
14.92

Source: Morningstar
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เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิtของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึงจัดทําขึ 5นเพือให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกียวกับสินค้ า
และบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนํ าเสนอภายในประเทศไทย
เท่านั 5น
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิtในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อห้ าม
แจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทําการอืนใดที
ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 5เปลียนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งที มาของข้ อมูลทีเชื อถือได้
แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
ข้ อมูลดังกล่าวเนืองจากข้ อมูลอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึ 5นอยูก่ บั ช่วงเวลาที
นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อ มูล และความเห็ น ที ป รากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพี ย งความเห็ น เบื อ5 งต้ น
เท่านั 5น มิใช่คํามัน สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี ไ5 ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี ยวกับเอกสารฉบับนี 5กรุ ณาสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าทีโดยตรง

3 มิถนุ ายน 2559

คําเตือน


การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพือทําความเข้ าใจ
ลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน



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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