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-0.23%
1.01%
0.32%

ไตรมาสทีสองของปี 2559 เป็ นอีกหนึงไตรมาสทีภาวะการลงทุนโดยรวมมีความผันผวน ปั จจัยหลักทีส่งผลกระทบต่อตลาดส่วนใหญ่มาจากภาคต่างประเทศ ซึง
ได้ แก่ การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐทีสง่ สัญญาณการชะลอการขึ 5นดอกเบี 5ย Fed Fund Rate ออกไป เนืองจากกังวลว่าการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ
การทีเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากกว่าทีคาด และการลงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะส่งผลให้ ตลาดเงินผันผวนและเศรษฐกิจของสหรัฐทีกําลังเริ มขยายตัว
ดีจะสะดุดลง ในช่วงท้ ายไตรมาสตลาดผิดหวังทีธนาคารกลางของยุโรปและญีปนไม่
ุ่ ได้ ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติม และตลาดยังรอดูผลการลงประชามติของชาวอังกฤษ
ว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรื อไม่ (BREXIT) ซึง โพลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอังกฤษมีอิทธิพลต่อความเชือมัน ในการลงทุนในตลาดหุ้นทัว โลกเป็ นอย่างมาก
โดยทีตลาดหุ้นโลกมีการปรับตัวลงเมือโพสระบุว่าอังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรป ในทางตรงกันข้ ามเมือโพสระบุว่าอังกฤษจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปตลาดหุ้นโลกก็จะ
ปรับตัวสูงขึ 5น และในวันทีผลการลงประชามติออกมาว่าอังกฤษเลือกทีจะออกจากสหภาพยุโรป ตลาดหุ้นทัว โลกปรับลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นอังกฤษ ยุโรปและญี ปนุ่ ได้ ปรับ
ลดลงระหว่าง 7-12% ในขณะทีต ลาดในภูมิภาคอืน เช่นสหรัฐ รวมถึงตลาดแถบเอเชียมีการปรับตัวลดลงในอัตราทีน้อยกว่า โดยปรับลดลงเพียง 2-3% ตลาดเงินเองก็มีความ
ผันผวนมากเช่นเดียวกัน โดยค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเกือบ 10% และค่าเงินเยนแข็งค่าขึ 5นสูงสุดระหว่างวันถึง 7% จากการทีนกั ลงทุนหันมาซื 5อเงินเยน เนืองจากคุณสมบัติการ
เป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) และราคาทองคําก็ปรับตัวสูงขึ 5นด้ วยเหตุผลเดียวกันถึงเกือบ 10% ในวันเดียวกัน
ถึงแม้ ตลาดหุ้นโลกจะมีการปรับตัวลงจากความกังวลเรื องการลงประชามติของอังกฤษว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรื อไม่ แต่ราคาของ Commodity โดยเฉพาะ
นํ 5ามันกลับปรับตัวสวนทาง โดยราคานํ 5ามันเพิมขึ 5นในไตรมาสสองถึงกว่า 30% เนืองจากการลดลงของปริ มาณอุปทานเร่ งตัวขึ 5น จากผู้ผลิตในสหรัฐลดกํ าลังการผลิตหรื อปิ ด
กิจการลง นอกจากนี 5ผู้ผลิตบางรายในกลุม่ โอเปคประสบปั ญหาไม่สามารถผลิตได้ จากการประท้ วงและจากปั ญหาภัยธรรมชาติ ทําให้ เกิดการคาดการณ์ว่าปริ มาณอุปทานทีเกิน
กว่าปริ มาณอุปสงค์ของนํ 5ามันจะลดลงจนเข้ าสูจ่ ดุ สมดุลเร็ วขึ 5นภายในกลางปี 2559 ทําให้ การปรับประมาณการณ์กําไรของบริ ษัทในกลุม่ พลังงานมีการปรับตัวสูงขึ 5นเป็ นครัง5 แรก
หลังจากทีราคานํ 5ามันทําจุดตําสุดทีระดับ 26 เหรี ยญต่อบาร์ เรลในไตรมาสทีหนึง
ส่วนปั จจัยภายในประเทศเองกลับเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ นกั ลงทุนมีเชือมัน ต่อตลาดเพิมขึ 5น ได้ แก่ การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสหนึง ออกมาสูงกว่าทีตลาดคาด
ที 3.2% การขยายตัวทีสงู ขึ 5นมาจากการเร่ งใช้ จ่ายของภาครัฐทีสงู กว่าทีตลาดคาดและรายได้ จากการท่องเทียวเป็ นกลจักรสําคัญของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี 5การทีบริ ษัทลูก
ของ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (มหาชน) ถอนตัวจากการเข้ ารับใบอนุญาติคลืนความถี 900 MHz ทีชนะประมูล และ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
(มหาชน) เข้ าประมูลใบอนุญาติดงั กล่าวไปแทนในราคาเดิม ทําให้ ตลาดคลายความกังวลเรื องการแข่งขันทีรุนแรงในอุตสาหกรรม ICT ลง นอกจากนี 5ระหว่างไตรมาสได้ เริ มมี
สัญญาณการฟื 5นตัวของการบริ โภคภายในประเทศจากรายได้ ภาคเกษตรทีปรับตัวดีขึ 5น เนืองจากผลกระทบของภัยแล้ งค่อยๆหมดไป และมาตราการภาษี บ้านหลังแรกและ
มาตราการลดภาษี และค่าจดจํานองอสังหาริ มทรัพย์ทีโอนภายใน 28 เมษายน 2559 ทําให้ ยอดการโอนบ้ านและคอนโดเพิมขึ 5นเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ กําไรของบริ ษัทในกลุ่ม
อสังหาริ มทรัพย์เพิมขึ 5น และนักวิเคราะห์เริ มปรับประมาณการกําไรของบริ ษัทจดทะเบียนขึ 5นเป็ นครัง5 แรกนับตังแต่
5 ต้นปี 2558 ทําให้ เริ มมีการปรับเป้าหมาย SET Index สูงขึ 5น
ตามมา MFC เองมีการปรับเป้ามาย SET Index ขึ 5นจาก 1420 จุด เป็ น 1470 จุด เช่นกัน
ครึงหลังของ ปี 2559 เราคาดว่าปั จจัยเสียงต่างประเทศได้ แก่ การดําเนินการของอังกฤษทีจะออกจากสหภาพยุโรปในขันตอนต่
5
อไปจะยังมีความไม่แน่นอน และไม่
สามารถประมาณการณ์ถึงผลกระทบต่อ GDP ของอังกฤษ และ GDP ของยุโรปได้ ว่ามากน้ อยเพียงไร จึงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของยุโรปและญีปนน่
ุ่ าจะมีมาตราการ
เพิมเติมในการดําเนินนโยบายทางการเงินทีผ่อนคลายมากขึ 5น ทําให้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลของกลุ่มประเทศในยุโรปเริ มติดลบมากขึ 5น รวมถึงหนี 5
เสียของจีนทีเพิมมากขึ 5น และค่าเงินหยวนทีทยอยอ่อนค่าลงต่อเนือง รวมถึง การลงประชามติรับร่ างรัฐธรรมนูญของไทยในเดือนสิงหาคม และการเลือกตังประธานาธิ
5
บดีของ
สหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน อาจเป็ นแรงกดดันตลาดได้ หากผลการเลือกตังละผลการลงประชามติ
5
ออกมาตรงข้ ามกับทีตลาดคาดเหมือนกับผลการลงประชามติของอังกฤษ
แนะนําให้ นกั ลงทุนใช้ กลยุทธ์ Search for Yield เนืองจากคาดว่าอัตราดอกเบี 5ยยังคงอยู่ในระดับตํา จึงควรเน้ นลงทุนในสินทรัพย์ทีมี Yield รองรับ เช่น กองทุนตรา
สารหนี 5 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนหุ้นปั นผล เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามนักลงทุนทีมีเป้าหมายการลงทุนระยะยาวและสามารถรับความผันผวนในระยะสันได้
5 ควรทยอย
ซื 5อกองทุนตราสารทุนโดยเน้ นการลงทุนประเทศแถบเอเชียและไทยทีได้ รับผลกระทบจาก BREXIT น้ อย
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนกรกฎาคม ปี 2559
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Thai Equity
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Money Market
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในช่วงทีเหลือของไตรมาส 2 จะแกว่งตัวในกรอบ 1,4001,480 จุด โดยมีปัจจัยสําคัญทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ สภาพคล่อง
ในระบบการเงินโลกทียงั คงอยู่ในระดับสูง หลังคาดว่า Fed จะชะลอการ
ขึ 5นดอกเบี 5ยออกไปอีก และธนาคารกลางและรัฐบาลประเทศต่างๆ พร้ อม
ออกมาตรการกระตุ้น / พยุงเศรษฐกิจ หากจําเป็ น ภายหลังผลกระทบจาก
BREXIT
Property Fund – ให้ นํา หนั กมากกว่ าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly
Overweight)
 สภาพคล่องในระบบทีสงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี 5ยทีทรงตัวในระดับ
ตําทัวโลก ทําให้ อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของ
สินทรัพย์ทีกองทุนลงทุนทีค ่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง 5.5-6.5%
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักสูงกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 คาดว่าความผันผวนอันเกิด จากสถานการณ์ BREXIT จะทํ านักลงทุนมี
ความต้ องการถือครองสินทรั พย์ ปลอดภัยอยู่ กอปรกับนักลงทุนในตลาด
ปรั บ เพิ ม มุม มองที ธ นาคารกลางสปรั ฐ ฯมี โ อกาสจะคงอัต ราดอกเบี ย5
นโยบายในตลาดช่วงเวลาทีเหลือของปี 2559 ในขณะทีดอกเบี 5ยนโยบาย
ไทยมีโอกาสคงทีระดับร้ อยละ 1.50 ด้ วยเช่นกัน จากปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5ระยะยาวปรับตัวแบนราบลง

Global Market

Underweight

Slightly
Slightly
Neutral
Overweight
Underweight
Overweight

Global Equity - Developed Markets
Global Equity - Emerging Markets
Global Bond
Commodity
REITs
Global Equity
Underweight)

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

 แนะนํานํา หนั กการลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (SUW) สําหรั บ
Developed Market และ Emerging Market ถึงแม้ ว่าตลาดจะมีการ
ปรับตัวขึน5 มาหลังจากเหตุการณ์ BREXIT จากการรับรู้ ข่าว แต่ปัญหาใน
EU จะยังคงเป็ น Overhang ในตลาด เนืองจากตลาดจะมีความกังวลใน
การทําการเลือกตังและการประชามติ
5
ในยุโรปครัง5 ถัดๆไป อีกทังผลกํ
5 าไรใน
ตลาดหุ้นทัว โลกทีเติบโตชะลอตัวลงและเศรษฐกิจทีอาจได้ รับผลกระทบ
จาก BREXIT

Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield)
จะปรั บลงได้ เล็กน้ อย เนืองจากตลาดค่อนข้ างมีมุมมองว่าธนาคารกลาง
สหรั ฐ จะไม่ขึน5 อัตราดอกเบี ย5 ในการประชุมเดือนกรกฎาคม และยังคงมี
ความกัง วลต่ อความไม่ แ น่ นอนของปั จ จัยภายนอกอย่ างกรณี อัง กฤษที
โหวตออกจากยุโรป (BREXIT) นอกจากนี 5ทังธนาคารกลางยุ
5
โรป อังกฤษ
ญีปนุ่ ยังคงนโยบายการการเงินผ่อนคลาย จึงกดดัน Yield ของพันธบัตร
สหรั ฐ ยูโรและญีปนให้
ุ่ อยู่ในระดับตํา จึงให้ นํา หนักการลงทุนเท่ ากับ
ดัชนีอ้างอิง (Neutral)

Commodity
Overweight)


– ให้ นํ า หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly

ประเด็นทีควรจับตาการประชุมของธนาคารกลางสําคัญทัว โลกมีโอกาสที
จะดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเชิงปริ มาณเพิมขึ 5น เพือจํากัดความ
เสียงจาก BREXIT ให้ นํ 5าหนักมากกว่าตลาดเล็กน้ อยในเดือนกรกฎาคม

REITs – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Overweight)
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ปั จจัยทีควรจับตา การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติมของ BOJ ECB
และ การประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคมซึง ตลาด คาดว่า FED จะไม่
ขึ 5นดอกเบี 5ยในปี นี 5
ให้ นํ 5าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อยในเดือน
กรกฎาคม
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี)ยง (Strategic Asset Allocation)

Conservative

Moderate

Strategic Asset Allocation
Asset Class

Aggressive

150.00

Set Index
140.00

Thai Government Bond
Thai Corporate Bond

130.00

Property
Developed Markets

120.00

Emerging Markets
110.00

Global Bond
Commodity

100.00

REIT
Apr-16

Oct-15

Feb-16

Dec-15

Apr-15

Jun-15

Aug-15

Oct-14

Feb-15

Dec-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-13

Feb-14

Dec-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-12

Feb-13

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Feb-11

Dec-10

90.00

Money Market

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, 3.5%
Local Equity, 10.0%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.5%
Global Bond, 10.5%

Emerging Country Equity,
4.5%
Developed Country
Equity, 4.5%

Local Gov Bond
38.5%

O/U
N

Local Gov Bond

SOW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond
Global Commodity

Local
Corp
Bond,
12.0%

Property Fund, 11.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

N
SOW

Global REIT

OW

Money Market

SUW

Total

Weight

10.0%
38.5%
12.0%
11.0%
4.5%
4.5%
10.5%
5.5%
0.0%
3.5%
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 ตังA แต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.10%
2.07%
5.53%
5.50%
9.69%
2.94
2.48
2.83
2.82
0.71
1.00%
2.17%
7.46%
7.46%
13.67%
-0.95% -1.42%
-1.83%
-1.83%
-8.49%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังA แต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.08%
2.06%
5.89%
5.86%
9.48%
2.92
2.50
3.21
3.21
0.71
0.99%
2.14%
7.19%
7.19%
13.05%
-0.94% -1.38%
-1.38%
-1.38%
-7.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ)งเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
6.0%

Money Market
1.5%

Local Gov Bond
Local Equity
20.0%

Global Bond
10.5%
Local Gov Bond
22.0%

Emerging Country Equity
6.8%

O/U

Local Corp Bond
8.0%

N
SOW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond
Global Commodity

Property
Fund
11.0%

Developed Country Equity
6.8%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity
7.5%

N
SOW

Global REIT

OW

Money Market

SUW

Total

Weight

20.0%
22.0%
8.0%
11.0%
6.8%
6.8%
10.5%
7.5%
6.0%
1.5%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.41% 3.34%
7.58%
7.59%
8.97%
2.20
2.44
2.25
2.26
0.47
0.00% 3.78%
11.65%
11.65% 16.74%
-1.63% -1.71%
-3.47%
-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
ตังA แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.38% 3.34%
7.92%
7.94%
8.87%
2.18
2.47
2.45
2.47
0.47
1.46% 3.78%
11.33%
11.33% 16.14%
-1.60% -1.65%
-2.88%
-2.88% -12.89%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ)งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.0%
Global REIT, 6.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity,
11.0%

Local Gov Bond
Local Equity,
30.0%

Global Bond, 10.5%

Emerging Country Equity,
9.0%

UW
SOW

Developed Country Equity

SUW

Emerging Country Equity

SUW

Global REIT
Local Gov Bond Money Market
11.0%
Total
Local Corp Bond, 8.0%
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SOW

Property Fund

Global Commodity

Property Fund, 5.5%

N

Local Corp Bond

Global Bond

Developed Country
Equity, 9.0%

O/U

N
SOW
OW
SUW

Weight

30.0%
11.0%
8.0%
5.5%
9.0%
9.0%
10.5%
11.0%
6.0%
0.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังA แต่ตน้ ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.52% 4.54%
9.14%
9.13%
8.50%
1.76
2.48
1.99
2.00
0.38
0.00% 5.53% 15.21%
15.21%
19.02%
-2.33% -2.33%
-4.81%
-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
ตังA แต่ตน้ ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.44% 4.56%
9.45%
9.46%
8.07%
1.71
2.54
2.17
2.18
0.37
1.82% 5.52% 14.66%
14.66%
17.53%
-2.27% -2.27%
-4.07%
-4.07% -16.43%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมิถุนายน 2559
BREXIT: การโหวตลงประชามติของประเทศอังกฤษเพื)อถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปสร้ างความไม่ แน่ นอนทางการเมือง เศรษฐกิจและการเงิน
 ประชาชนชาวอังกฤษลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปด้ วยคะแนน
51.8% ต่อคะแนนอยู่ 48.2% พร้ อมกันนี น5 ายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอนได้
ลาออกเพื อเริ มกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรี คนใหม่มาดําเนินการใน
ขันตอนต่
5
อไป
 กระบวนการออกจากสหภาพยุโรปจะเริ มขึน5 อย่างเป็ นทางการเมื อรั ฐบาล
อังกฤษทําหนังสือแจ้ งความจํานงตามมาตรา 50 ของ EU Treaty ต่อสหภาพ
ยุโรป ซึง หลังจากนันอั
5 งกฤษจะมีเวลา 2 ปี ในการเจรจากับสหภาพยุโรปด้ าน
การค้ า ภาษี การเคลือนย้ ายแรงงาน และอืน ๆ
 ผลกระทบระยะสันของ
5
BREXIT ส่งผลผ่านมายังช่องทางความเชือมัน ของ
นักลงทุนทําให้ ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน นอกจากนี 5ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจผ่านการอ่อนค่าของเงินปอนด์ทําให้ ประเทศคู่ค้าหลักของอังกฤษมี
ความสามารถในการแข่งขันลดลง
 นอกจากนี 5 BREXIT ยังสร้ างความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศอังกฤษ
และประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
 มีการคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่ ว่า ผลของ BREXIT จะทําให้ ธนาคารกลาง
สําคัญของโลกโดยส่วนใหญ่ยงั คงมาตรการด้ านการเงินทีผ่อนคลายต่อเนือง
และอาจจะมี ม าตรการด้ า นการเงิ นเพิ ม เติม จากธนาคารกลางญี ปุ่ นและ
ธนาคารกลางยุโรป
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ คงอั ต ราดอกเบี ย นโยบายไม่
เปลี)ยนแปลง และมีมุมมองต่ อการปรั บขึน ดอกเบีย อย่ างระมัดระวัง
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 1 ปี 2559 (ครั ง5 ที 3) ปรั บ เพิ มขึน5 เป็ นขยายตัว 1.1%
(qoq,saar) จากการรายงานครัง5 ที 1 และครัง5 ที 2 ที 0.5% (qoq,saar) และ
0.8% (qoq,saar) ตามลํ า ดับ เป็ นการปรั บ เพิ ม ขึ น5 ของการลงทุน ภาค
อสังหาริ มทรัพย์และการส่งออก
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน พ.ค. 59 เพิมขึน5
เพียง 38,000 ตําแหน่ง ส่วนหนึงมาจากการประท้ วงหยุดงานของพนักงาน
บริ ษัท Verizon นอกจากนี ก5 ารจ้ างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ก่อสร้ างลดลง อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานลดลงมาทีระดับ 4.7% ตาม
การลดลงของอัตราการมีสว่ นร่ วมในกําลังแรงงานทีลดลงมาที 62.6%
 อย่างไรก็ ตาม ผลสํารวจดัชนี ภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้ านอุปทาน
ของสหรัฐฯ หรื อ ISM manufacturing ในเดือน มิ.ย. 59 เพิมขึ 5นมาทีระดับ
53.2 จุด จากระดับ 51.3 จุดในเดือนก่อนหน้ า และเพิมติดต่อกันเป็ นเดือนที
4 เนืองจากคําสัง ซื 5อสินค้ าใหม่และการผลิตเพิมขึ 5น นอกจากนี 5 การจ้ างงาน
ปรับตัวเพิมขึ 5นจากเดือนก่อนทีหดตัว
 คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี 5ยที 0.25-0.50% ต่อปี และยํ 5า
ว่าจะขึ 5นดอกเบี 5ยในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยจะพิจารณาพัฒนาการทาง
เศรษฐกิ จ ตลาดแรงงาน อัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ รวมทัง5
ภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลก
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Fed ปรั บลดคาดการณ์ GDP ในปี 2559-2561 ลงมาเป็ น 2.0% (yoy)
เท่ากันทุกปี แต่ปรับเพิมคาดการณ์เงินเฟ้อทัว ไปเป็ น 1.4% (yoy) ในปี 2559
และคาดว่าจะเข้ าสูเ่ ป้าหมาย 2% (yoy) ในปี 2561

 คณะกรรมการ Fed ส่วนใหญ่จํานวน 9 คน ยังคงคาดการณ์ ดอกเบี 5ยในปี
2559 ที 0.875% (9 คน) บ่งบอกถึงโอกาสในการขึ 5นดอกเบีย5 2 ครัง5 ในปี นี 5
อย่างไรก็ตามจํานวนกรรมการทีคาดว่าดอกเบี 5ยจะอยู่ที 0.62% มีเพิมขึ 5นเป็ น
6 คน (เพิมจากการประชุมเมือ มี.ค. ที 1 คน) ส่วนกรรมการทีเคยมองว่าจะ
ขึ 5นดอกเบี 5ย 4 ครัง5 ซึง คาดการณ์ ดอกเบี ย5 จะสูงกว่า 1.13% จากเดิม 7 คน
การประชุมนี 5เหลือเพียง 2 คนเท่านัน5
เศรษฐกิจยูโรโซน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรั บตัวดีขนึ  อัตราเงินเฟ้อยังอยู่
ในระดับตํ)า
 PMI manufacturing เดือน มิ.ย. 59 เพิมขึ 5นมาทีระดับ 52.8 จุด จากเดือน
ก่อนหน้ าที 51.5 จุด โดยดัชนี PMI ของเยอรมนีเพิมขึ 5นอย่างแข็งแร่ ง แต่ผรัง
เศลกลับหดตัวต่อเนือง ส่วนประเทศ peripheral ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 จุด
โดยส่วนใหญ่ แต่ผลสํารวจดังกล่าวผู้จดั ทําระบุว่าได้ สํารวจก่อนทีจะมีการลง
ประชามติ ซึง ผลสํารวจในเดือนถัด ๆ ไปอาจได้ รับผลกระทบจาก BREXIT
 ในเดือน พ.ค. 59 อัตราเงินเฟ้อทัว ไปหดตัวน้ อยลงที -0.1% (yoy) ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อพื 5นฐานเพิมขึ 5นในอัตราทรงตัวที 0.8% (yoy) เนืองจากราคาสินค้ าใน
หมวดบริ การเพิมขึ 5น
 ยอดสินเชื อภาคเอกชนเดือน เม.ย. 59 ปรั บตัวดีขึน5 โดยสินเชื อภาคธุรกิ จ
(MFI Loans to Non-financial Corporations) หดตัว -0.04% (yoy) ดีขึ 5น
จาก -0.25% (yoy) ในเดือนก่อนหน้ า และยอดสินเชื อภาคครัวเรื อน (MFI
Loans to Households) ขยายตัว 2.1% (yoy) เพิมขึ 5นจากเดือน มี.ค. 59 ที
ขยายตัว 2.0% (yoy)
 ผลการเลือกตังทั
5 ว ไปของประเทศสเปน เมือวันที 26 มิ.ย. 59 ยังบ่งชี 5ว่าการ
จัดตังรั
5 ฐบาลจะเป็ นไปได้ ยากเหมื อนครัง5 ทีแล้ ว โดยผลการเลือกตังเมื
5  อวัน
อาทิตย์ทีผ่านมา พรรค People’s Party (PP) ของนาย Mariano Rajoy
นายกฯ คนปั จจุบนั ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุด 137 ทีนงั (เพิมขึ 5นจาก 123 ทีน งั
ในการเลือกตังเดื
5 อน ธ.ค.) แต่ก็ยงั คงไม่เพียงพอในการจัดตังรั5 ฐบาล (ต้ องได้
176 ทีนงั ขึ 5นไป) ขณะทีพรรคฝ่ ายซ้ ายอย่าง Socialists (PSOE) ซึงได้ รับ
คะเเนนเสียงเป็ นอันดับสองได้ จํานวนทีนังลดลงเป็ น 85 ทีนัง (90 ทีนงั เมื อ
เดือน ธ.ค.) และพรรค Podemos-IU ได้ รับจํ านวนทีนังเท่าเดิมที 71 ทีนัง
ทังนี
5 5 นาย Rajoy กล่าวว่าจะเริ มหารื อถึงการจัดตังรั5 ฐบาลร่ วมกับพรรคอืนๆ
ต้ นเดือน ก.ค. ซึง พรรคร่ วมทีมีความเป็ นไปได้ สูงสุด คือพรรคเล็กฝ่ ายขวา
Ciudadanos (32 ทีนงั ) แต่เมือรวมกันแล้ วยังคงขาดอีก 7 ทีนงั
เศรษฐกิจญี)ปุ่น : ธนาคารกลางญี)ปุ่นคงมาตรการด้ านการเงิน แม้ ว่าจะเห็น
สัญญาณการชะลอตัวของภาคการส่ งออกและภาคการผลิต
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 1 ปี 2559 (ทบทวนครั ง5 ที 2) ปรั บ เพิ ม เป็ น 1.9%
(qoq,saar) จากครัง5 ที 1 ทีรายงานว่าขยายตัว 1.7% (qoq,saar) เป็ นการ
ปรับเพิมขึ 5นจากการลงทุนภาคเอกชนและการบริ โภคภาคเอกชน รวมทังการ
5
บริ โภคของรัฐบาล
 ค่าเงินเยนทีแข็งค่าส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าในรู ปสกุลเงินเยนเดือน พ.ค. 59
ลดลง -11.3(yoy) ซึง ลดลงติดต่อ กั นเป็ นเดื อ นที 8 นอกจากนี ย5 ัง ได้ รั บ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเดือน เม.ย. ด้ วย โดยการส่งออกไปตลาดหลัก
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ได้ แก่ ประเทศสหรัฐฯ จีน และยุโรปลดลง ส่วนการนําเข้ าสินค้ าหดตัวสูงขึ 5นที
-13.8% (yoy)
 ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี ปนุ่ (BOJ) คงอัตราการ
เข้ าซื 5อสินทรัพย์ที 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี และคงการใช้ อตั ราดอกเบี 5ยติดลบ 0.1% ต่อปี กับเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์ส่วนเกิน (Excess Reserves)
เนืองจาก ทีประชุมเห็นว่าเศรษฐกิจยังคงฟื น5 ตัวได้ ปานกลาง จากการลงทุน
ของภาครั ฐทีชะลอตัวน้ อยลง และการลงทุนภาคอสังหาริ มทรัพย์ทีกลับมา
เพิมขึ 5น อย่างไรก็ดี ภาคการส่งออกและการผลิตยังคงชะลอตัวจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิ จโลก ส่วนเงินเฟ้อมีแนวโน้ มทีจะติดลบหรื ออยู่ที 0% (yoy)
ต่อไปในช่วงนี 5
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวต่ อ สอดคล้ องกับยอด
ระดมทุนโดยรวมที)ลดลง นอกจากนีผ ลสํารวจภาคอุตสาหกรรมยังบ่ งชีท ิศ
ทางการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่ างต่ อเนื)อง
 กิ จก ร ร มทาง เ ศร ษ ฐกิ จเ ดื อ น พ . ค. 5 9 ช ะลอตั ว ลง ทั ง5 ก าร ผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และยอดค้ าปลีก นอกจากนี 5
การส่งออกสินค้ าและการนําเข้ าสินค้ าหดตัวต่อเนือง
 ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน พ.ค. 59 ลดลง
ติดต่อกันเป็ นเดือนที 2 มาที 6.6 แสนล้ านหยวน เป็ นการลดลงของยอดออก
หุ้นกู้ภาคเอกชนจากปั ญหาการผิดนัดชํ าระหนี 5 และเป็ นการลดลงของยอด
ออกตัว} แลกเงินทีมีสถาบันการเงินรองรับจากการทีรัฐบาลออกมาตรการที
เข้ มงวดขึ 5น อย่างไรก็ ตาม ยอดปล่อยสินเชือสกุลหยวนเพิมขึน5 จากทีลดลง
เดือนก่อน เนืองจากการกู้ยืมเพือนําไปซื 5อบ้ าน
 ราคาบ้ านเฉลียใน 70 เมืองใหญ่ เดือน พ.ค. 59 ยังคงเพิมขึ 5นมาขยายตัวที
4.96% (yoy) แต่จํานวนเมืองทีราคาบ้ านเพิมขึ 5นลดลงเป็ น 60 เมืองจาก 65
เมื อ งในเดือ นก่ อนหน้ า ทัง5 นี 5 ราคาบ้ านในกลุ่ม เมื องหลัก (Tier-1 cities)
ชะลอตัวลงเป็ นครั ง5 แรกนับตังแต่
5 เม.ย. 58 แต่ร าคาบ้ านในกลุ่มเมื องรอง
ลําดับ 2 (Tier-2 cities) และในกลุม่ เมืองรองลําดับ 3 (Tier-3 cities) มีราคา
ทีเพิมขึ 5น ซึง ราคาบ้ านในกลุม่ เมืองหลักลดลงจากการทีรัฐบาลออกมาตรการ
ควบคุมความร้ อนแรงของตลาดอสังหาริ มทรั พย์ แต่นโยบายโดยรวมยังคง
ผ่อนคลายโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองรองทีมีจํานวนบ้ านคงค้ างในสต็อกอยู่ใน
ระดับสูง
 ดัชนี PMI manufacturing เดือน มิ.ย. 59 ลดลงมาทีระดับ 50 จุด จากเดือน
ก่อนที 50.1 จุด โดยผลสํารวจทีลดลงจะเป็ นอุตสากรรมทีมีปัญหาเรื องกํ าลัง
การผลิตส่ว นเกิ นที รัฐ บาลมี นโยบายควบคุม ส่วนดัช นี ย่อ ยโดยส่ว นใหญ่
ค่อนข้ างทรงตัวจากเดือนก่อน แต่คําสัง ซื 5อสินค้ าจากต่างประเทศเปลียนจาก
ขยายตัวเป็ นหดตัว
เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ ไทยยั ง ได้ รับ แรงขั บ เคลื) อนจากภาคการ
ท่ อ งเที) ย ว ในขณะที) ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนเริ) มดี ขึ น หลั ง จากรายได้
เกษตรกรปรั บ ตั วขึ น แต่ ภ าคการส่ ง ออกยั ง หดตั วส่ ง ผลต่ อเนื) อ งไปยั ง
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน
 เครื องชี 5สภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวดีขึ 5นในส่วนของการ
ใช้ จ่ายภายในประเทศในส่วนของการบริ โภคภาคเอกชนจากกํ าลังซื 5อของ
เกษตรกรทีดีขึ 5น นอกจากนี 5ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังได้ รับประโยชน์จากภาค
การท่อ งเที ยวที ส่ง ผลบวกต่อเนื องไปภาคบริ ก ารให้ ขยายตัวได้ ดีต่อ เนื อ ง
7 กรกฎาคม 2559

อย่ า งไรก็ ต ามความต้ อ งการสิน ค้ า จากต่า งประเทศยัง หดตัว ตามภาวะ
เศรษฐกิจคู่ค้าส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมยังอยู่ในระดับตํา
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี 5ยนโยบายไว้ ที 1.5%
เนื องจากเศรษฐกิ จ ไทยโดยภาพรวมยัง คงมี แ นวโน้ ม ขยายตัว ได้ ใ นอัตรา
ใกล้ เคียงกับทีประเมินไว้ แม้ ว่าจะมี ความเสียงเพิมขึ 5นจากปั จจัยภายนอก
ประเทศ แต่ภาวะการเงินยังคงผ่อนคลายทีจะสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะที
กนง. ต้ องการรักษาขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายและจะติดตาม
ความเสียงต่อเสถียรภาพการเงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีสงู ขึ 5น
 ธนาคารแห่งประเทศไทยคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ปี 2559 ที 3.1% (yoy) เนื อ งจากการส่ ง ออกสิน ค้ า ที ลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจคู่ค้าและปั ญหาเชิงโครงสร้ างถูกชดเชยด้ วยแรงส่งของอุปสงค์ใน
ประเทศและภาคการท่องเทียว แต่ปรั บลดคาดการณ์ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปี 2560 มาที 3.2% (yoy) จากเดิมทีคาดไว้ 3.1% (yoy) ตาม
การส่งออกสินค้ าทีลดลง
 นอกจากนี 5 ยังคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อทัว ไปและอัตราเงินเฟ้อพื 5นฐานไม่
เปลียนแปลง โดยคาดว่าจะปรั บเข้ าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ งหลังของปี
2559 ขณะที อัต ราเงิ น เฟ้ อพื น5 ฐานปรั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ยในปี 2560 ตาม
แนวโน้ มเศรษฐกิจทีขยายตัวต่า กว่าประมาณการเดิมทีสงู ขึ 5น
สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อ
ร้ อยละ(%YoY)

2558*

2559

2560

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2.8

3.1 (3.1)

3.2 (3.3)

อัตราเงินเฟ้อทั)วไป

-0.9

0.6 (0.6)

2.2 (2.2)

อัตราเงินเฟ้อพืน ฐาน

1.1

0.8 (0.8)

1.0 (1.1)

หมายเหตุ: * ข้ อมูลจริ ง, () ประมาณการเดือนมีนาคม 2559
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจแกนหลัก

 วันที 28-29 กรกฎาคม 2559 มี การคาดการณ์ ว่าการประชุมของธนาคาร
กลางญี ปุ่ นอาจมี ก ารลดดอกเบี ย5 เงิ นฝากติ ดลบเพิ ม เติ ม หรื อ กลับ มาทํ า
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE)
ปั จจัยในประเทศ
 ความเคลือนไหวด้ านการเมืองเพิมสูงขึ 5น เนืองจากเป็ นเดือนสุดท้ ายก่อนทีจะ
ลงประชามติรับหรื อไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญ ในวันที 7 สิงหาคม 2559
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อนมิถุนายนเป็ นเดื อ นที) ต ลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว Sideways up มาปิ ดที)
1,444.99 หรื อเพิ)มขึน 1.45% (20.71 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญที)เกิดขึน
ดังต่ อไปนี 
 จีนรายงานตัวเลขภาคการผลิตทีระดับ 50.1 เหนื อระดับ 50 เป็ นเดือนที 3
ติดต่อกัน ชี 5ได้ ว่าเศรษฐกิจจีนเริ มเข้ าสูภ่ าวะเสถียรภาพมากขึ 5น
 ช่วงต้ นเดือนมีตวั เลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาตําสุด
ในรอบเกื อ บ 6 ปี ทํา ให้ ตลาดคาดโอกาสที Fed จะขึน5 ดอกเบี ย5 ในเดือ น
มิถนุ ายนนี 5ลดลง
 ช่วงกลางเดือนผลโพลล์ลา่ สุดชี 5ว่ามีจํานวนคนมากขึ 5นต้ องการให้ องั กฤษถอน
ตัวจาก EU จนนําจํานวนคนทีต้องการให้ องั กฤษอยู่ต่อด้ วยสัดส่วน 45% ต่อ
41% อย่างไรก็ ตามในช่วงใกล้ การลงมติผลกลับพลิกไปด้ านต้ อ งการให้
อังกฤษอยู่ตอ่
 ครม. มีมติอนุมตั กิ ารเก็บภาษี สงิ ปลูกสร้ างหลังแรกทีมีราคาเกินกว่า 50 ล้ าน
บาท รวมถึงการครอบครองสิง ปลูกสร้ างหลังทีสอง
 MSCI ประกาศเลือนนําหุ้นจีนรวมในดัชนี MSCI Emerging Markets Index
ออกไปอีกครัง5
 ช่วงปลายเดือนอังกฤษประกาศผลประชามติถอนตัวออกจาก EU ส่งผลให้
สินทรัพย์เสียงทัว โลกได้ รับปั จจัยเชิงลบระยะสัน5
 หุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับตัว Outperform สูงสุดหลังการบริ โภคภายในประเทศ
ส่งสัญญาณฟื น5 ตัว ส่วนหุ้นกลุ่มปิ โตรเคมีปรับตัว Underperform มากทีสดุ
หลังตลาดมีความกังวลว่าจะได้ รับผลกระทบจาก BREXIT
Sector Performance MTD
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกรกฎาคม
คาดว่า SET Index จะเคลือนไหวผันผวนต่อเนืองในกรอบ 1,400-1,480 จุด ตาม
ปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก เช่น การคาดหวังมาตรการนโยบายการเงินทีผ่อนคลาย
ของธนาคารกลางหลักต่างๆ (ญี ปนและยุ
ุ่
โรป) ยกเว้ นธนาคารกลางสหรั ฐ และ
ราคานํ 5ามันทีจะปรับตัวผันผวนจากปั ญหาอุปทานล้ น และอุปสงค์ เป็ นต้ น โดยมี
ปั จจัยสนับสนุนหลัก ดังนี 5
 สภาพคล่องในระบบการเงินโลกทียงั คงอยู่ในระดับสูง หลังคาดว่า Fed จะ
ชะลอการขึ 5นดอกเบี 5ยออกไปอีก
 ธนาคารกลางและรั ฐบาลประเทศต่า งๆ พร้ อมออกมาตรการกระตุ้น/พยุง
เศรษฐกิจ หากจําเป็ น ภายหลังผลกระทบจาก BREXIT
 โอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติมของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม
นี 5
 Fund flow ทีมีโอกาสไหลออกจากตลาดหุ้นทีพฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะตลาด
หุ้น ยุ โ รปเข้ า สู่ต ลาดหุ้น เกิ ด ใหม่ ห ลัง จากความกั ง วลเรื อ งการชะลอตัว
เศรษฐกิจของกลุม่ ยุโรป
 การเปิ ดประมูลงานลงทุนโครงสร้ างพื 5นฐานมีแนวโน้ มดีขึ 5น ได้ แก่ มอเตอร์ เวย์
รถไฟฟ้าในเมือง สุวรรณภูมิเฟส 2 และรถไฟรางคู่
 การฟื 5นตัว ของราคาสินค้ า เกษตร ช่ ว ยหนุนการใช้ จ่ า ยของสินค้ า อุป โภค
บริ โภค
 ตลาดคาดการจัดทําประชามติจะเป็ นไปอย่างราบรื น และการเลือกตังจะ
5
เป็ นไปตาม Roadmap ของรัฐบาล
แนะนํานํา หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมิถุนายน
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรั บตัวสูงขึน5 12.19% ในขณะที SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 5น 11.92%
 Sector ทีมี performance ทีดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
พลังงาน หมวดอาหารและเครื องดืม หมวดพาณิ ชย์ หมวดปิ โตรเคมี และ
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดสือและสิงพิมพ์
หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์ หมวดธนาคารพาณิ ชย์ หมวดการแพทย์ และหมวดธุรกิ จ
การเกษตร
7 กรกฎาคม 2559
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

ปั จจัยภายในประเทศ
 การปรั บ Asset Allocation จากกลุ่ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น บางกลุ่ ม
ภายในประเทศ ทีเพิมการถือครองสินทรัพย์เสียง โดยลดการถือครองตราสาร
หนี 5ภาครัฐ (-)
 การซื 5อสุทธิในตราสารหนี 5ระยะยาวของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะทีนกั ลงทุน
ในประเทศยัง มี แ นวโน้ มเพิ ม นํ า5 หนักการลงทุนในสินทรั พ ย์ เสี ย งมากกว่ า
สินทรัพย์ปลอดภัย (+)
 ปริ มาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาลทีเปิ ดประมูลหนาแน่นในเดือน ก.ค. 59 (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน กรกฎาคม 2559 (Underweight)

ตลาดตราสารหนีไ ทยเดือนมิถุนายน : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป รั บ
ลดลงในทุกช่ วงอายุ เว้ นแต่ อัตราผลตอบแทนตราสารหนีอ ายุระหว่ าง 3
เดือน ถึง 2 ปี ที)เคลื)อนไหวทรงตัว ซึง เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 5
 ตัว เลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ ฯที อ อกมาตํ า กว่ า คาด
ค่อนข้ า งมาก และ ผลการประชุมคณะกรรมการดํ าหนดนโยบายการเงิ น
สหรัฐฯ (FOMC) ทีมีมติคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย โดยให้ นํ 5าหนักกับความ
กังวลกับความผันผวนของตลาดเงินทีจะเพิมขึ 5นมากหากเกิดสถานการณ์การ
ออกจากสหภาพยุ โ รปของกลุ่ ม ประเทศสหราชอาณาจั ก ร (BREXIT)
นอกเหนือจากนี 5 FOMC ยังมีการปรับลดประมาณการณ์ เศรษฐกิจสหรัฐฯใน
ระยะยาวลดลง
 ผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักร ปรากฏว่าฝ่ ายแยกตัวจากสหภาพ
ยุโรปเป็ นฝ่ ายชนะ ซึงถื อเป็ นผลทีผิดจากทีตลาดคาดไว้ เบื อ5 งต้ น ทําให้ นัก
ลงทุนรี บลดการถื อครอง Risky Assets และโยกย้ ายเงินลงทุนเข้ าสู่ Safe
Haven Asset มากขึ 5นจากความผันผวนทีเพิมขึ 5นดังกล่าว
 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื 5อสุทธิ ในตราสารหนี 5ระยะยาวของไทยเป็ นครั ง5
แรกในรอบหลายเดือน
 จากเหตุการณ์ข้างต้ นนี 5ส่งผลให้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ 5น นักลงทุนต่างประเทศ
ซื 5อสุทธิ ตราสารหนี ร5 ะยะสัน5 ตํ ากว่ า 6 เดื อ น และตราสารหนี อ5 ายุคงเหลื อ
มากกว่ า 2 ปี ถู ก ซื อ5 สุ ท ธิ โ ดยนั ก ลงทุ น ทั ง5 ในและนอกประเทศ อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี 5จึงปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐเดือนกรกฎาคม (Slightly Overweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวราบลงมากกว่าระดับสิ 5น
เดือนมิถนุ ายน จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 5
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ผลต่อเนือง จากสถานการณ์ BREXIT ทําให้ ความผันผวนตลาดเงินตลาดทุน
โลกยังมีสงู อยู่ (+)
 การคาดการณ์การใช้ นโยบายการเงินเพิมเติมของประเทศหลัก เพือบรรเทา
ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงินทีเพิมขึ 5นจากสถานการณ์ BREXIT
(+)
 ทิศทางของราคานํ า5 มันในตลาดโลกยังมี โอกาสปรั บตัวสูงขึน5 : จากปั จจัย
กดดันด้ านอุปทาน Fade ออกไป (-)
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ปริ มาณอุป ทานหุ้นกู้เ อกชนใหม่ค่อนข้ างหนาแน่นระหว่ างไตรมาส 3 ปี 2559
กอปรกั บ นั ก ลงทุ น ในประเทศเริ มปรั บ ลดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ตราสารหนี 5
ภายในประเทศ ไปยัง ตราสารทุน หรื อ สิ นทรั พ ย์ ที เ สี ย งมากขึ น5 คาด Credit
Spread จะปรับตัวกว้ างขึ 5นจากระดับปั จจุบนั

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน ฐานในเดือนมิถุนายน
 เดื อ นมิ ถุ น ายนดัช นี ผ ลตอบแทนของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ปรั บตัวเพิมขึ 5นร้ อยละ 2.19 สูง
กว่าดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ ทีปรั บตัวเพิมขึ 5นทีร้อยละ 1.45 โดยได้ รับปั จจัย
สนับ สนุนจากการทีอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ป5 รั บ ตัว ลดลง และ
สินทรั พ ย์ เ สีย งมี ความผันผวนสูง หลังจากประชาชนลงคะแนนให้ สหราช
อาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) รวมถึงตลาดคาดการณ์
ว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ อาจจะไม่ มี ก ารขึ น5 ดอกเบี ย5 ในปี นี 5 เพื อ ช่ ว ย
ประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงเวลาทีเหลือของปี
แนวโน้ ม ตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนกรกฎาคม
 อัตราดอกเบี 5ยทัว โลกยังมีแนวโน้ มตําต่อไปอีกสักระยะ กองทุนรวมอสังหาฯ
ยังคงเป็ นการลงทุนที Defensive เนื องจากผลกํ าไรยังคงแข็งแกร่ ง มี การ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราทีสงู และอัตราส่วนหนี 5สินต่อทุนอยู่ในระดับตํา จึงทํา
ให้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาฯยังคงมี ความน่าสนใจในภาวะทีอัตรา
ดอกเบี 5ยทัว โลกอยู่ในระดับ และสภาพคล่องทีสงู ในระบบ
 เหตุ ก ารณ์ BREXIT ส่ ง ผลกระทบจํ า กั ด ต่ อ ผลกํ า ไรขององทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน
 FED มีแนวโน้ มทีจะปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไปมากขึ 5น และ
ภายหลัง จากเหตุการณ์ BREXIT ตลาดคาดการณ์ ม ากขึน5 ว่า ในปี นี 5 FED
อาจจะไม่ ขึน5 ดอกเบี ย5 อี ก เพื อ ประคับ ประคองเศรษฐกิ จ โลก นอกจากนี 5
ธนาคารกลางหลักๆของโลกอย่าง ECB BOJ และ BOK ก็พร้ อมทีจะอัดฉี ด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จเพิมเติม หากจํ า เป็ น ดังนัน5 คาดการณ์ ว่าอัตรา
ดอกเบี ย5 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะอยู่ในระดับตํา และนัก
ลงทุนในประเทศน่ า จะแสวงหาผลตอบแทนมากขึน5 ดัง นัน5 การลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาฯ ทีให้ ผลตอบแทนทีแท้ จริ งในระดับสูง มีความแน่นอน
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ทางรายได้ สงู และมีการป้องกันความเสียงจากเงินเฟ้อได้ บางส่วนน่าจะเป็ น
การลงทุนทีน่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี 5ยตําเช่นนี 5
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น ฐานในเดื อ นกรกฎาคม คื อ Slightly
Overweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมิถุนายนมีการปรับตัว
ลดลง ร้ อยละ 0.8 ปั จ จัย ที สํ า คัญ ในเดื อ น ได้ แ ก่ การทํ า ประชามติข อง
ประเทศอังกฤษ ที surprise ตลาด โดยเสียงส่วนใหญ่เลือกทีจะออกจากการ
เป็ นสมาชิกในสหภาพยุโรป ส่งผลให้ ตลาดหุ้นยุโรปปรั บตัวลงอย่างรุ นแรง
รวมถึงตลาดหุ้นหลักในโลกด้ วย เนืองจากกังวลถึงผลกระทบต่อเนืองจากการ
ออกของประเทศอังกฤษทังในแง่
5
เศรษฐกิจ และการเมืองในยุโรปทีอาจทําให้
ประเทศต่างๆในยุโรปทําประชามติเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษ และด้ วย
เหตุผลดังกล่าวทําให้ เฟดเริ มส่งสัญญาณชะลอการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย ตลาดมี
การฟื น5 ตัวในช่วงท้ ายเดือนหลังจากตลาดเริ มรับรู่ ข่าว รวมถึงการคาดการถึง
การชะลอการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยของเฟดและโอกาสในการลดอัตราดอกเบี ย5
(Reverse Policy) ทีสงู ขึ 5น
 ตลาดหุ้ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว (DM) ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ 1.3%
underperform ตลาดหุ้นกําลังพัฒนา (EM) ทีปรับตัวเพิมขึ 5นร้ อยละ 3.3%

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 ยงั อยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที เ ริ ม ฟื 5 น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที พั ฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลีย 5 ปี ทีผ่านมา (-)
 ความเสียงเกี ยวกับการขึน5 อัตราดอกเบี ย5 ระยะสันของ
5
Fed ต่อเนื องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง5 (-)
 ความเสียงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจแลการเมืองจาก BREXIT (-)
 แนะนํานํ 5าหนักการลงทุนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
สําหรับ Developed Market และ Emerging Market ถึงแม้ ว่าตลาดจะมีการ
ปรับตัวขึ 5นมาหลังจากเหตุการณ์ BREXIT จากการรับรู้ ข่าว แต่ปัญหาใน EU
จะยังคงเป็ น Overhang ในตลาด เนืองจากตลาดจะมีความกังวลในการทํา
การเลือกตังและการประชามติ
5
ในยุโรปครัง5 ถัดๆไป อีกทังผลกํ
5 าไรในตลาดหุ้น
ทัว โลกทีเติบโตชะลอตัวลงและเศรษฐกิจทีอาจได้ รับผลกระทบจาก BREXIT

 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื น5 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาคบริ การเป็ นหลัก
ในขณะทีภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื น5 ตัวได้
ดี สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี 5ยระดับตําและนโยบายการ
ทํา QE ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเช่น ยุโรปและญี ปนุ่ ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที
สนับสนุนราคาสินทรัพย์เสียง
 ราคาสินทรัพย์เสียงยังคงมีแนวโน้ มทีจะผันผวนมากขึ 5นในปี 2559 เนืองจาก
FED ได้ เริ ม Tightening Cycle แล้ ว ในขณะทีเศรษฐกิจทัว โลกยังไม่แข็งแรง
มากพอ Valuation ทีสงู กว่าค่าเฉลีย อาจสร้ างแรงกดดันและความผันผวน
ต่อตลาดตราสารได้ อีกทังแรงกดดั
5
นด้ าน Geopolitical Risk ทีมีมากขึ 5น และ
ทางตันของนโยบายทางการเงิน
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YTD
EM Latin

24.8%

EMEA

9.7%

MSCI Emerging

5.4%

North America

2.1%

EM Asia

1.3%

Asia PA x JP

ภาวะตลาด REITs เดือนมิถุนายน
 ภาวะตลาด REIT เดือนมิถุนายน ทรงตัวโดย Dowjones Global REIT
ปรับตัวลง -0.2% สําหรับ Europe REIT ปรับตัวลงแรง -8% จากเรื อง
BREXIT โดยเงิน GBP อ่อนค่า -8.9%


จํานวนการก่อสร้ างบ้ านใหม่ของอังกฤษตามผลสํารวจของมาร์ กิตระบุว่า
ปรับตัวลงเป็ นครัง5 แรกนับตังแต่
5 เดือนเมษายน 2556 จากการทีบริ ษัทต่างๆ
ได้ ชะลอการก่ อสร้ างโครงการใหม่ๆออกไป เนื องจากมี ความกังวลต่อการ
ถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) จะส่งผลให้
เศรษฐกิจเข้ าสูภ่ าวะชะลอตัว



ความเชื อมันของบริ ษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ของญี ปุ่นปรับตัวลงในช่วงครึ งปี
แรกปี 2559 โดยเป็ นผลจากการแข็งค่าของเยน อย่างไรก็ดี บริ ษัทญีปนปรั
ุ่ บ
ทบทวนแผนการลงทุนด้ านทุนให้ สงู ขึน5 ดัชนี ผลสํารวจธุรกิจ (BSI) ของ
บริ ษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ ของญี ปุ่นอยู่ที -11.1 ในไตรมาส 2 ปี 2559 โดย
ตําลงจาก -7.9 ใน ไตรมาส 1 ปี 2559
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แนวโน้ มตลาด REITs เดือนกรกฎาคม
ปั จจัยทีควรจับตา 1) การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติมของ BOJ และ ECB
ในเดือนกรกฎาคม 2) การประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคมซึง ตลาดคาดว่า
FED จะส่งสัญญาณไม่ขึ 5นดอกเบี 5ยในปี นี 5 ให้ นํ 5าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเดือน
กรกฎาคม (Overweight)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน


ดัชนี S&P GSCI เคลือนไหวปรั บตัวขึน5 0.50% ในเดือ นมิถุนายนโดย
ธนาคารกลางสหรั ฐฯตัดสินใจคงดอกเบี ย5 นโยบายในการประชุม FOMC
เดื อ นมิ ถุนายน เนื อ งจากเจ้ า หน้ า ที FOMC ให้ นํ า5 หนัก ต่อ ปั จ จัย เสี ย ง
BREXIT รวมทัง5 ตัว เลขการจ้ า งงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ เดื อ น
พฤษภาคมออกมาตํากว่าคาดการณ์ของตลาด



ราคาทองคํ า ในเดื อ นมิ ถุ น ายนสามารถสร้ างจุ ด สู ง สุ ด ใหม่ ที บ ริ เ วณ
1,357.99$US/oz ณ วันที 24 มิถุนายน เนืองจาก FED คงดอกเบี ย5 และ
ปั จจัยหนุนจากความเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven)



กลุม่ OPEC จัดประชุมกําหนดนโยบายการผลิตนํ 5ามัน ณ วันที 2 มิถุนายน
ทีผ่า นมา โดยสมาชิ ก โอเปกจากอ่ า วอาหรั บ ซึง รวมถึ ง ซาอุดิอ าระเบี ย
กาตาร์ คูเวต และสหรั ฐอาหรั บเอมิเ รตส์ มี แนวความคิดที จะให้ สมาชิ ก
ร่ วมมื อกันควบคุมการผลิตนํ 5ามัน อย่างไรก็ดี อิหร่ านได้ แสดงท่าทีคดั ค้ าน
แนวคิดทีจะมีการกําหนดเพดานการผลิตนํ 5ามัน

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม
 ประเด็นทีควรจับตาการประชุมของธนาคารกลางสําคัญทัว โลกมีโอกาสทีจะ
ดํ า เนิ น นโยบายการเงิ นผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณเพื อ จํ า กัดความเสี ย งจาก
BREXIT ให้ นํ า5 หนัก มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ยในเดื อ นกรกฎาคม (Slightly
Overweight)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนมิถุนายน
 ราคานํ 5ามันดิบปรับตัวลง 3% ท่ามกลาง การรายงานผลการลงประชามติเป็ น
ทางการให้ สหราชาอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป เพิมความกังวล
ต่อปั จจัยเสียงจาก BREXIT ทีกระทบต่อการเติบโตของอุปสงค์นํ 5ามันและ
OPEC ยังทรงระดับการผลิตนํ า5 มันในระดับสูง แม้ ว่าจํ านวนแท่นขุดเจาะ
นํ า5 มันดิบ สหรั ฐปรั บ ตัวลดลงอย่ างต่อเนื อ งก็ ตาม ขณะที ตลาดนํ า5 มันอาจ
เผชิญความเสียงเศรษฐกิจไตรมาส 3 ชะลอตัว
 ผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเมื อวันที 23 มิถุนายน ส่งผลให้
ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ 5น ทว่าค่าเงินปอนด์สเตอร์ ลิงอ่อนค่า
ลงแตะระดับตําสุดในรอบ 31 ปี เป็ นปั จจัยหนึง ทีกดดันราคานํ 5ามัน

ไม่มีการกล่าวถึงการกํ าหนดเพดานการผลิตนํ 5ามัน OPEC ได้ จดั การประชุม
กําหนดนโยบายการผลิตนํ 5ามัน โดยสมาชิกโอเปกจากอ่าวอาหรับ ซึง รวมถึง
ซาอุดอิ าระเบีย กาตาร์ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีแนวความคิดทีจะ
ให้ สมาชิกร่ วมมือกันควบคุมการผลิตนํ 5ามัน อย่างไรก็ดี อิหร่ านได้ แสดงท่าที
คัดค้ า นแนวคิดที จ ะมี ก ารกํ า หนดเพดานการผลิตนํ า5 มัน เหมื อ นกับ ที เ คย
คัดค้ านในการประชุมหลายครัง5 ก่อนหน้ านี 5
 สต็อกนํ า5 มันดิบของสหรั ฐยังทรงตัวในระดับสูงแม้ จะลดลงมาบ้ างในเดือน
มิถุนายนเมื อเทียบกับเดือนทีผ่านมาที ลดลง 30 ล้ านบาร์ เรล ทว่าสต็อ ก
นํ า5 มันดิบ สหรั ฐที ระดับ 541 ล้ า นบาร์ เ รล ยัง ถื อว่ าอยู่ในระดับสูงในรอบ
ประวัตกิ ารณ์
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกรกฎาคม
 แท่นขุดเจาะนํ 5ามันดิบสหรัฐฯปรับเพิมขึ 5น Baker huges รายงาน โดยจํานวน
US oil rigs สิ 5นสุดสัปดาห์ วันที 1กรกฎาคม ปรับเพิมขึ 5น 11 หลุม มาที 341
หลุมยังไรก็ตามยังเป็ น high season ทีสหรัฐให้ นํ 5าหนักเป็ นกลางในเดือน
กรกฎาคม (Neutral)

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนมิถุนายน
 เดือนมิถนุ ายนราคาทองคําปรับตัวขึ 5น +8.7% ระหว่างเดือนมีความผันผวน
ซึง มีปัจจัยทีดีจากกองทุน SPDR gold trust ถื อครองทองคําเพิมขึ 5นในเดือน
ร่ วม 66 ตันมาทีตวั เลขปั จจุบนั 24 มิถนุ ายนทีระดับ 934.31 ตัน
 สหราชาอาณาจักรส่วนใหญ่ ลงประชามติเลือกทีจะออกจากสหภาพยุโรป
BREXIT โดยผลการนับคะแนนจากทังหมด
5
382 เขต พบว่าฝ่ ายทีต้องการให้
อังกฤษออกจากอียไู ด้ คะแนน 51.89% ผลการลงประชามติดงั กล่าว ส่งผลให้
ตลาดหุ้นและตลาดเงินทัว โลกผันผวน สร้ างความกังวลและสร้ างแรงซื 5อเข้ า
มายัง ตลาดทองคํ าในฐานะสินทรั พย์ ป ลอดภัยจนดันราคาทองคําพุ่งขึน5 สู่
ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี
 ความพยายามทีจะลดผลกระทบและความผันผวนของธนาคารกลางทัว โลก
โดยความพยายามหาแนวทางในการดําเนินเตรี ยมรับมือผลกระทบระยะสัน5
ทีจะเกิดขึ 5นทําให้ นักลงทุนคลายความกังวลลงได้ บ้างและสร้ างแรงขายทํา
กําไรสลับออกมาในตลาดทองคํา
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม
ปั จจัยทีควรจับตา 1) การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิมเติมของ BOJ และ ECB
ในเดือนกรกฎาคม 2) การประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคมซึง ตลาดคาดว่า
FED จะส่งสัญญาณไม่ขึ 5นดอกเบี 5ยในปี นี 5 ให้ นํ 5าหนักลงทุนมากกว่าตลาดเดือน
กรกฎาคม (Overweight)

 2 มิถุนายน ทีผ่านมาประชุม OPEC ไม่สามารถตกลงกันได้ เกี ยวกับการ
ควบคุมราคาและปริ มาณนํ 5ามันในตลาด ทังนี
5 5 แถลงการณ์ หลังการประชุม
โอเปกระบุแต่เพียงว่า ประเทศสมาชิกโอเปกจะใช้ ความพยายามต่อไปเพื อ
ทําให้ ตลาดมีเสถียรภาพ โดยไม่ได้ ระบุถึงคํามัน สัญญาทีเป็ นรู ปธรรม รวมถึง
7 กรกฎาคม 2559
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 เดือนมิถนุ ายน ภาพรวมตลาดตราสารหนี 5ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 5

สินทรัพย์ ในขณะทีห้ นุ กู้ HY จะมีความผันผวนมากกว่าและจะถูกเทขายเมือ
ตลาดมีความกังวลเกิดขึ 5น

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 ค่าดัชนีชี 5วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 95.89 ณ
วันที 31/05/59 มาอยู่ที 96.14ณ วันที 30/06/58 โดยในเดื อ นที ผ่า นมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 5

 ปั จจัยหลักในเดือ นนี 5 ได้ แ ก่ การประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐในรอบ
เดือนมิถนุ ายนทียงั คงสะท้ อน Dovish โดยมีมติคงดอกเบี 5ยนโยบายที 0.250.50% เช่นเดิมเป็ นไปตามตลาดคาด ซึง เฟดยังคงตอกยํ า5 การขึ 5นดอกเบี ย5
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป (“gradually”) และไม่ได้ ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึน5
ดอกเบี 5ยเมือใด สําหรับค่ากลางของ Fed Fund Rate อยู่ ที 0.875% เท่ากับ
DOT PLOT ของรอบเดือนมีนาคม ซึง แสดงถึงการขึ 5นดอกเบี 5ย 2 ครัง5 แต่ครัง5
นี 5มีผ้ กู ําหนดนโยบายถึง 6 ท่านทีโหวตว่าควรขึ 5นดอกเบี 5ยเพียงครัง5 เดียวในปี
2559 จากเดิมมี เพี ยงท่านเดียว ทังนี
5 5ในระยะยาว เฟดมีการปรับแนวโน้ ม
ของการขึ 5นดอกเบี 5ยให้ น้อยครัง5 ลงมาอยู่ทีปีละ 3 ครัง5 ในปี 2560 และ 2561
จากเดิมมองการขึ 5นดอกเบี 5ยปี ละ 4 ครัง5 ทําให้ อตั ราดอกเบี 5ยระยะยาวลดลง
มาอยู่ ที 3.0% จากก่อนหน้ าที 3.25%
 ในวันที 24 มิถุนายน หลังผลการโหวตประชามติ ของสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรปที 52% ต่อ 48% สร้ างความตกใจและความไม่แน่นอน
แก่ ต ลาด ส่ ง ผลให้ นัก ลงทุน กลับ มาถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย อย่ า ง
พันธบัตรรัฐบาล โดยยิวด์ของพันธบัตร 10 ปี สหรัฐฯ ปรับลดลงตําสุดอยู่ที
1.40% พันธบัตรรั ฐ บาลญี ปุ่ น 10 ปี มาอยูที -0.19% ส่วนของพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมนี 10 ปี ลดลง มาอยู่ ที -0.17% ส่วนของอังกฤษลดลงมากมา
อยู่ ที 0.93% รวมทัง5 มี การเทขายสินทรั พย์ เสี ยง ส่งผลกระทบให้ credit
spread กว้ า งขึน5 และนัก ลงทุนเริ ม มี มุม มองว่ า โอกาสของการปรั บ ขึ น5
ดอกเบี 5ยธนาคารกลางสหรัฐในปี นี 5ลดลงมากหรื ออาจจะไม่มีการปรับขึ 5นก็ได้

 ผลการจ้ า งงานนอกภาคเกษตรตกตํ) า กว่ า คาดมาก ส่ ง ผลให้ ค่ า เงิ น
ดอลลาร์ อ่อนค่าทันที เนืองจากนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจอาจยังไม่พร้ อมทีจะทํา
ให้ ธนาคารกลางสหรัฐขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย ในขณะทีการประชุมธนาคาร
กลางสหรัฐในเดือนมิถนุ ายนคงอัตราดอกเบี 5ยนโยบาย พร้ อมทังนางเจเนต
5
เยล
เลนได้ แถลงการณ์ยืนยันว่าการขึ 5นดอกเบี 5ยจะขึ 5นอย่างระมัดระวัง และค่อยเป็ น
ค่อยไป
 วั น ที) 24 มิ ถุ น ายน ประเทศอั ง กฤษมี ผ ลประชามติ โ หวตออกจาก
สหภาพยุโรป ส่งผลให้ ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงไปตําสุดทีระดับ 1.31 ดอลลาร์
สรอ.ต่อปอนด์สเตอลิง หรื ออ่อนค่าสูงสุดในรอบ 15 ปี ในขณะทีคา่ เงินเยนซึง ถื อ
เป็ นสินทรั พย์ ปลอดภัยแข็งค่าไปแตะทีร ะดับ 100 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ทังนี
5 5
ตลาดมีการขายสินทร้ พย์เสียงต่อเนืองจนถึงช่วงต้ นสัปดาห์ถดั มา โดยความวิตก
กังวลได้ ลดลงในช่วงปลายเดือน
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 4 ก.ค. 2558 –4 ก.ค. 2559

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกรกฎาคม

ทีมา MFC, Bloomberg

 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield)
จะปรั บลงได้ เ ล็ก น้ อ ย เนื องจากตลาดค่อนข้ า งมี มุม มองว่ าธนาคารกลาง
สหรัฐจะไม่ขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม และยังคงมีความ
กังวลต่อความไม่แน่นอนของปั จจัยภายนอกอย่างกรณี อังกฤษทีโหวตออก
จากยุโรป (BREXIT) นอกจากนี 5ทังธนาคารกลางยู
5
โร อังกฤษ ญี ปนุ่ ยังคง
นโยบายการการเงินผ่อนคลาย จึงกดดัน yield ของพันธบัตรสหรัฐ ยูโรและ
ญี ปุ่ นให้ อ ยู่ ใ นระดับ ตํ า จึ ง ให้ นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง
(Neutral)

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน มิ.ย. ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่แข็งค่าเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินทีแข็งค่าสูงสุดได้ แก่ ค่าเงินเยน ส่วนค่าเงินที
อ่อนค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงินปอนด์
 ค่ าเงินยูโร ปรั บตัวอ่อนค่าเล็กน้ อยจาก 1.1137 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ
31/5/59 มาอยู่ที 1.1104 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/6/59 ทังนี
5 5ค่าเงินยูโร
อ่อนค่าภายหลังผลประชามติองั กฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป

 สํ า หรั บ เครดิ ต ให้ นํ า หนั ก การลงทุ น สํ า หรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เอกชน
คุณภาพดี (IG) สูงกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly overweight) และ
ตลาดหุ้ นกู้ HY เท่ ากั บ ดั ช นี อ้างอิง (Neutral) เนื องจากหุ้นกู้เ อกชน
คุณภาพดี (IG) มีปัจจัยพื 5นฐานดีและได้ รับประโยชน์ จากนโยบายการเงิน
ผ่อนคลาย โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนยูโรทีธนาคารกลางยูโรมีมาตรการเข้ าซื 5อ

7 กรกฎาคม 2559

 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 110.68 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/5/59 มาอยู่ที
103.25 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/6/59 ทังนี
5 5ค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างต่อเนือง
ตลอดเดือนมิถนุ ายน
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บตัวอ่อนค่าจาก ที 1.4477 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
31/5/59 มาอยู่ที 1.3306 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 30/6/59 โดยค่าเงิน
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ปอนด์อ่อนค่าทันทีระหว่างการนับคะแนนทีเสียงข้ างมากเป็ นของผู้ลงคะแนน
ให้ องั กฤษออกจากสหภาพยุโรป
มิถน
ุ ายน

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกรกฎาคม 2559


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลือนไหวในช่วง 93.5096.50 โดยขึ 5นอยู่กบั ข้ อมูลเศรษฐกิจ และผลการประชุมในเดือนกรกฎาคม
เป็ นสําคัญ



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในทิศทางอ่อนค่าช่วง 1.10 - 1.14 เทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. โดยแปรผันตามค่าเงินดอลลาร์ และค่าเงินปอนด์



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลือนไหวในช่วง 100-105 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยขึ 5นกับความผันผวนในตลาด



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.25-1.35 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยเคลือนไหวตามค่าเงินดอลลาร์ และการเคลือนไหวของอังกฤษ



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 34.75–35.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

2559

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนที)ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมือเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินทีแข็งค่าทีสดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินเยน และค่าเงินวอน
 ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเริ)มทรงตัว โดยในส่วนของ PMI ภาคผลิตเท่ากับ
50.0 จุด และภาคบริ การยังอยู่ในระดับ 53.7 จุด ทียงั ส่งสัญญาณอยูใ่ น
เกณฑ์ดี ในขณะทีตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีนยังคงอยู่ในเกณฑฺคอ่ นข้ างดี
 ธปท. คงอัตราดอกเบีย นโยบายด้ วยมติเอกฉั นท์ ในขณะทีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตได้ ดี โดยหลักมาจากอุปสงค์ใน
ประเทศทีเพิมมากขึน5 ประกอบกับรายได้ จากการท่องเทียว ในขณะทีการ
ส่งออกและการนําเข้ ายังคงลดลงอย่างต่อเนือง โดยคาดว่าตลอดปี จะมีการ
ใช้ จ่ายของรัฐบาลทีจะรองรับในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ค่ าเงินบาทในเดือน มิ.ย. เคลือนไหวแข็งค่าจากที 35.76 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที 31/05/59 มาอยู่ที 35.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที
30/06/59 ทังนี
5 5ระหว่างเดือนค่าเงินบาทแข็งค่าจากค่าเงินดอลลาร์ ทีอ่อนค่า
ลงภายหลังประกาศผลการจ้ างงานนอกภาคการเกษตรทีตํากว่าคาดมาก
และมีความผันผวนอย่างมากภายหลังผลประชามติ BREXIT
กราฟค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ.
ตงแต่
ั
4 ก.ค. 2558 –
4 ก.ค. 2559

มิถุนายน 2559

ทีมา MFC, Bloomberg

7 กรกฎาคม 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
ะยะสั
น : MMM 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนร เดื
อนกรกฎาคม
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน
ที/มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 30 มิถนุ ายน 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 01/04/2016 01/01/2016 01/10/2015 01/07/2015 01/07/2013
30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016

Inception Date
30/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MMM
0.65
0.32
0.65
0.99
1.35
1.97 17/02/2005
2.34
Benchmark 1: ThaiBMA Government 1-3 Yr TR
0.89
0.21
0.89
1.35
1.77
3.33 04/01/1999
3.88

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 มิถนุ ายน 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/03/2016 28/12/2015 28/09/2015 28/06/2015 28/06/2013
27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016

Fund Code

Source: Morningstar

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที/จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที/มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ/าเสมออย่างน้ 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/ 29 มิถนุ ายน 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/03/2016 30/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/06/2013
29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016

HI-DIV
Benchmark 1: SET PR THB

Fund Code
I-DEVELOP

Inception Date
27/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-10.97
-0.77
-10.45
-10.60
-12.73
4.59 27/05/2011
2.42

Source: Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

Fund Code

I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว/ โลกที/มีโอกาส
เติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก

Inception Date
29/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
10.83
5.61
11.37
10.40
1.32
-0.28 22/01/2009
20.85
12.01
3.58
12.38
6.96
-4.53
-0.21 30/04/1975
6.70

Source: Morningstar

กองทุนนํา มัน : I-OIL
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP
(“USO”) ที/จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง/ ซื อขายโดย
ใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (USD) ซึง/ บริ หารและจัดการโดย United
States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุน
หลัก) ที/มีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ที/อ้างอิงกับราคานํ ามันดิบ
คุณภาพดี (light, sweet crude oil) ได้ ที/
www.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกัน
ความเสี/ยงอัตราแลกเปลีย/ นขึ นอยูก่ บั สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 มิถนุ ายน 2559

กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที/มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที/มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว/ โลก

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/03/2016 28/12/2015 28/09/2015 28/06/2015 28/06/2013
27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016
Fund Code
I-OIL

Inception Date
27/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-0.12
10.52
-3.36
-25.35
-39.74
-27.93 24/04/2009
-10.78

Source: Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 มิถนุ ายน 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/03/2016 28/12/2015 28/09/2015 28/06/2015 28/06/2013
27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016
Fund Code
I-SMART

Inception Date
27/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
0.62
0.37
0.62
1.46
1.67
29/10/2013
3.89

Source: Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกรกฎาคม 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรเพิ/มนํ าหนักการลงทุนมกากว่าตลาดเล็กน้ อย
(Slightly Oveweight)
I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง/ เป็ น
กองทุนที/ลงทุนในทองคําแท่ง เพื/อสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ ใกล้ เคียง
กับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย World Gold
Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ/มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนในหุ้น
ที/ มี ศัก ยภาพในการเติ บ โตสู ง และหุ้ น ที/ มี ปั จ จัย พื น ฐานดี แ ละมี ร าคาของ
หลักทรั พย์ ที/ตํ/าเมื/ อ เทียบกับปั จจัยพื น ฐาน กองทุนนี ม ี นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํ า
ลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 มิถนุ ายน 2559

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 29 มิถนุ ายน 2559

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/03/2016 28/12/2015 28/09/2015 28/06/2015 28/06/2013
27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016
Fund Code
I-GOLD

Inception Date
27/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
21.28
8.52
20.63
12.53
14.36
3.42 06/03/2009
4.80

Source: Morningstar

(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.618 บาท)

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/03/2016 30/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/06/2013
Inception Date
29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016
29/06/2016
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MV-LTF
11.57
3.95
12.18
9.95
2.77
3.71 04/11/2004
12.27
Benchmark 1: SET PR THB
12.01
3.58
12.38
6.96
-4.53
-0.21 30/04/1975
6.70

Source: Morningstar

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs
ช่วงเดือนนี  ควรเพิ/มนํ าหนักการลงทุนมากกว่าตลาด (Overweight)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และตรา
สารของกองทุนอสังหาริ 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 กลุ่มหลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และยุโรป

กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF): M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื/อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที/จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ที/มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ ม การให้ ผลตอบแทนที/ ดี ทัง นี  หากผู้ลงทุนไม่ มี เ วลาจับ จัง หวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อ
หน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 29 มิถนุ ายน 2559

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 27 มิถนุ ายน 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/03/2016 28/12/2015 28/09/2015 28/06/2015 28/06/2013
27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016
Fund Code
I-REITs

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/03/2016 30/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 30/06/2013
29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016
Inception Date
27/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
11.53
9.47
12.19
16.52
15.35
9.62 29/06/2010
8.59

Fund Code
M-VALUE

Inception Date
29/06/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
11.50
3.85
12.15
9.68
2.52
3.38 14/08/2002
14.90

Source: Morningstar

Source: Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิ{




เอกสารนี เ5 ป็ นลิข สิ ทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน เอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึง จัด ทํ า ขึน5 เพื อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี ย วกับสินค้ า และบริ ก ารของเอ็ มเอฟซี และใช้ สําหรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน5
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทําการ
อืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 5เปลียนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งทีมาของข้ อมูลทีเชือถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื องจากข้ อมูลอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึน5 อยู่กับ
ช่วงเวลาทีนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นทีปรากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพียงความเห็นเบื 5องต้ น
เท่านัน5 มิใช่คํามัน สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง5 สิ น5 การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ5 ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี ยวกับเอกสารฉบับ นี 5
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีโดยตรง

7 กรกฎาคม 2559

คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื อ นไขผลตอบแทน และความเสียงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชันแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื อ ป้ องกั น ความเสี ย งที เ กี ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลียนเงินตราทีอาจเกิดขึ 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
5
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั น5 จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลียนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสียงของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที ลู ก ค้ าปฏิ เ สธการให้ ข้ อมู ล เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
แจ้ ง ให้ ลูก ค้ า ทราบว่ าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ า นัน5
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าทีลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน5



ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื 5อคืน
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