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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนสิงหาคม ปี 2559
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คาดว่ าตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี ย งในเดื อ นสิ ง หาคมเคลื อ นไหว Sideway
เนืองจากขาดปั จจัยสนับสนุนใหม่ ๆ ตลาดรั บรู้ ข่าวการใช้ มาตราการการ
กระตุ้ นเศรษฐกิจหรื อมาตราการผ่ อนคลายนโยบายการเงินเพิมขึน4 ใน
เดือนก่ อนหน้ าไปแล้ ว แนวโน้ มอัตราดอกเบีย4 ยังทรงตัวหรื อเคลือนไหว
Sidewayเช่ นเดียวกัน
Thai Equity – ให้ นาํ 4 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าในเดือนสิงหาคมนี  SET Index จะเริ$ มปรับตัวมาที$ 1,500 จุด และ
เริ$ มแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมองกรอบการเคลื$อนไหวของดัชนีที$ระดับ
1,480 – 1,560 จุด โดยมีปัจจัยสําคัญที$ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่
ปั จ จั ย การเมื อ งในประเทศที$ อ าจเริ$ ม เข้ ม ข้ น มากขึ น เมื$ อ เข้ า ใกล้ วัน ลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที$ 7 สิงหาคมนี, สภาพคล่องใน
ระบบการเงินโลกที$ยงั คงอยู่ในระดับสูง หลังคาดว่า Fed จะชะลอการขึน
ดอกเบี ยออกไปเป็ นช่วงไตรมาส 4/59 เป็ นอย่างเร็ ว, Risk appetite ของ
นักลงทุนในประเทศที$เพิ$มสูงขึน หลังดอกเบีย เงินฝากอยู่ในระดับตํ$ามาก
ทําให้ เกิดปรากฏการณ์ Hunger for Yield และการลงทุนภาครัฐที$น่าจะ
เริ$ ม เห็ น ภาพชั ด เจนมากขึ น หลัง มี ก ารประมูล งานก่ อ สร้ างโครงสร้ าง
พื นฐานหลายๆ โครงการในช่วงที$ผ่านมา

Property Fund – ให้ นํา4 หนั กสู งกว่ าดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ กน้ อย (Slightly
Overweight)
 สภาพคล่องในระบบที$สงู ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี ยที$ทรงตัวในระดับ
ตํ$าทั$วโลก ทําให้ อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (Gross Dividend Yield) ของ
สินทรั พย์ ที$กองทุนลงทุนที$ค่ อนข้ างแน่ นอนอยู่ในช่ วง 5.5-6.5% ยัง คงมี
ความน่าสนใจ นอกจากนีเ ดื อ นสิง หาคม เป็ นช่ วงขึน XD ของกองทุน
อสังหาริ มทรัพย์และ REITs ซึง$ น่าจะช่วยจํากัด Downside ในระยะสันได้

Thai Bond – ให้ นาํ 4 หนักสูงกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 คาดว่าปั จจัยด้ านอุปทานพันธบัตรใหม่และการปรับ Asset Alocation ของ
นักลงทุนสถาบันยังเป็ นปั จจัยลบหลักที$มีต่อตลาดตราสารหนี ไทยอยู่ แต่
ปั จจัยลบดังกล่าวก็ถกู ลดทอนด้ วยสภาพคล่องในประเทศที$อาจกลับมาเข้ า
มาในระบบหลังจากส่วนต่างการลงทุนตรารหนีภ ายในประเทศและนอก
ประเทศปรับแคบลงค่อนข้ างมาก

3 สิงหาคม 2559

Global Market

Underweight

Slightly
Slightly
Neutral
Overweight
Underweight
Overweight

Global Equity - Developed Markets
Global Equity - Emerging Markets
Global Bond
Commodity
REITs
Global Equity – ให้ นาํ 4 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 แนะนํ า นํ า4 หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ ทั ง4
Developed Market และ Emerging Market ความเสี$ยงทางเศรษฐกิจมี
แนวโน้ มลดลง จากการที$ธนาคารกลางต่างๆยังคงใช้ นโยบายผ่อนคลาย
ทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ มที$จะอัดฉัดเพิ$มเติมหากเศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น
Helicopter Money อย่างไรก็ตาม Valuation ที$ค่อนข้ างสูงจึงแนะนํ า
Neutral

Global Bond – ให้ นาํ 4 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่ าอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึน อย่ างจํ ากัด
เนื$องด้ วยนโยบายการเงินผ่อนคลายทั$วโลก อัตราดอกเบีย ตํ$า ในขณะที$
ตลาดคาดว่ า โอกาสที$ ธนาคารกลางสหรั ฐ จะขึน อัต ราดอกเบี ย ในการ
ประชุมเดื อนกันยายนอยู่ใ นระดับ ตํ$ า แม้ ว่าตลาดจะมี ความผันผวนไม่
แน่นอนอยู่ แต่นกั ลงทุนกลับมาสู่โหมด risk appetite และ yield seeking
จึงแนะนําการลงทุนสําหรั บตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา4 หนั กกตํา
กว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight) สําหรั บตลาดหุ้นกู้
เอกชนคุ ณ ภาพดี (IG) สู ง กว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (slightly
overweight) และตลาดหุ้นกู้ HY เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

Commodity – ให้ นาํ 4 หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ให้ นํ าหนักเป็ นกลางในเดือนสิงหาคม (Neutral) โดยตลาดจับตามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆ

REITs – ให้ นาํ 4 หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ให้ นํ าหนักลงทุนเท่าตลาดเดือนสิงหาคม (Neutral) ผลของการประชุม BoJ
และ Fed ยังคงไม่มีการเปลี$ยนแปลงนโยบายทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ
และคงอัตราดอกเบี ยนโยบายระดับตํ$า อี กทังอั
 ตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
โลกยังคงอยู่ในระดับตํ$า
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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10.0%
38.0%
12.0%
11.0%
5.0%
5.0%
10.0%
5.0%
0.0%
4.0%
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 ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.55% 1.76%
7.04%
6.18%
9.17%
6.65
2.37
4.12
2.89
0.90
0.81% 2.53%
7.01%
8.29%
11.73%
-0.25% -0.95%
-1.42%
-1.83%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.47% 1.63%
6.92%
6.46%
8.85%
6.35
2.24
4.10
3.22
0.88
0.74% 2.41%
6.94%
7.95%
11.48%
-0.25% -0.94%
-1.38%
-1.38%
-4.41%

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
2.75% 3.18%
11.02%
9.03%
9.18%
6.92
2.53
3.76
2.44
0.56
0.00% 4.10%
11.58%
13.15% 13.28%
-0.48% -1.63%
-1.71%
-3.47% -10.24%

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
2.65% 3.06%
10.87%
9.29%
8.97%
6.76
2.47
3.73
2.62
0.55
1.43% 3.98%
11.50%
12.75% 13.15%
-0.49% -1.60%
-1.65%
-2.88% -9.57%

Weight

20.0%
22.0%
8.0%
11.0%
7.5%
7.5%
10.0%
7.0%
5.0%
2.0%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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Global REIT, 5.0%
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Local Corp Bond, 8.0%
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10.0%
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N

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
3.47% 4.39% 14.00%
11.04%
9.47%
6.39
2.58
3.48
2.18
0.44
0.00% 5.16% 15.10%
16.98% 16.98%
-0.74% -2.33%
-2.33%
-4.81% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
3.27% 4.18% 13.66%
11.22%
8.87%
6.11
2.51
3.46
2.33
0.42
2.03% 4.90% 14.87%
16.30% 16.30%
-0.77% -2.27%
-2.27%
-4.07% -14.86%

Weight

30.0%
11.0%
8.0%
4.5%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
5.0%
1.5%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกรกฎาคม 2559
เศรษฐกิจโลก: IMF ปรั บลดคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2559 และ 2560
หลั ง จากผลโหวตของอั ง กฤษเพื อออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหภาพ
ยุโรป เนืองจากความไม่ แน่ นอนทางการเมืองจะกระทบต่ อความเชื อมัน
และการลงทุน

 อัตราเงินเฟ้อทัว$ ไปและอัตราเงินเฟ้อพื น ฐานเดือนมิถุนายน 2559 เพิ$มขึน
1.0% (yoy) และ 2.3% (yoy) ตามลําดับ ซึง$ ยังอยู่ในระดับตํ$ากว่าเป้าหมาย
2% (yoy)
เศรษฐกิจยู โรโซน : เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ชะลอตังลง ในขณะที
ความเชื อมั นของภาคเอกชนและครั ว เรื อนลดลงหลั ง จาก Brexit แต่
ธนาคารกลางยุโรปยังไม่ ดาํ เนินมาตรการด้ านการเงินเพิมเติม ระบุต้องรอ
ดูผลกระทบของ Brexit ก่ อนตัดสินใจ
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 (รายงานครัง ที$ 1) ขยายตัว 0.3% (qoq) หรื อ
1.6% (yoy) ชะลอตัวลงจาก 0.6% (qoq) หรื อ 1.6% (yoy) ในไตรมาส 1 ปี
2559 โดย ได้ รับปั จจัยบวกจากภาคการก่อสร้ างที$ขยายตัวดีเกินคาดจาก
สภาพอากาศที$เอื อ อํ านวจ แต่ประเด็น Brexit กดดันให้ การผลิตและการ
ลงทุนชะลอตัวลง

ที$มา: IMF World Economic Outlook คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2559
เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ : เศรษฐกิ จไตรมาส 2 ปี 2559 ปรั บตั วดีขึ น4 ธนาคาร
กลางสหรั ฐ ฯ คงอัต ราดอกเบี ย4 นโยบายไม่ เ ปลี ย นแปลง แต่ มีมุมมองที
เข้ มงวดขึน4
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 (รายงานครัง ที$ 1) ขยายตัว 1.2% (qoq,saar)
ปรั บตัวดีขึน จาก 0.8% (qoq,saar) ในไตรมาส 1 ปี 2559 แต่ตํ$ากว่ าการ
คาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ที$คาดว่าจะขยายตัว 2.5% (qoq.saar) โดย
การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคขยายตัวเร่ งขึน แต่การลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรและ
การสะสมสินค้ าคงคลังลดลงเป็ นปั จจัยที$ฉดุ รัง การเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี ย Fed Fund ไว้ ที$ระดับ 0.25-0.50%
ต่อปี ในการประชุมวันที$ 26-27 กรกฎาคม 2559 ด้ วยมติ 9-1 เสียง โดยนาง
Esther George ประธาน Fed สาขา Kansas กลับมาออกเสียงให้ ขึน
ดอกเบี ยหลังจากที$การประชุมครัง ก่อนในเดือนมิถุนายน 2559 ออกเสียงให้
คงดอกเบี ย ซึง$ รายงานการประชุมมีแนวโน้ มว่าเฟดจะกลับมาเข้ มงวดต่อการ
ดําเนินนโยบายการเงินเพื$ อกลับเข้ าสู่ภาวะปกติมากขึน และไม่ได้ กล่าวถึง
ความเสี$ยงของ Brexit ในการประชุมครัง นี 
 รายงานการประชุมระบุว่า Fed จะขึ นดอกเบี ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยจะ
ติดตามเครื$ องชี ภาวะเศรษฐกิจด้ านเงินเฟ้อและพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
และตลาดการเงินโลกอย่างใกล้ ชิด ทังนี
  Fed ได้ ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศยังขยายตัวค่อยเป็ นค่อยไป ตลาดแรงงานแข็งแกร่ ง การใช้ จ่าย
ภาคครัวเรื อนเติบโตดี แต่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงอ่อนแอ ในขณะที$
อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ$ากว่าเป้ าหมายระยะยาวที$ 2% ต่อปี และระบุว่ า
ความเสี$ยงต่อเศรษฐกิจในระยะกลางลดลง
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) ในเดือนมิถุนายน 2559
เพิ$มขึ นถึง 287,000 ตําแหน่ง แต่อตั ราการว่างงานเพิ$มขึ นเป็ น 4.9% เพราะผู้
มีส่วนร่ วมในกํ าลังแรงงานเพิ$มขึน เป็ น 62.7% นอกจากนี  ค่าจ้ างเฉลี$ยต่อ
ชัว$ โมงกลับขยายตัวเพียง 0.1% (mom) แต่ภาพโดยรวมตลาดแรงงานยังเป็ น
ปั จจัยบวกสนับสนุนการใช้ จ่ายในประเทศซึง$ ยอดค้ าปลีก (Retail Sales)
ขยายตัว 0.6% (mom) ในเดือนมิถนุ ายน 2559 เร่ งขึ นจาก 0.2% (mom) ใน
เดือนก่อน
3 สิงหาคม 2559

 ความเชื$ อมั$นปรั บ ลดลงหลังจากผลของ Brexit โดยดัช นี ความเชื$ อมั$นต่อ
เศรษฐกิจในอนาคตของยูโรโซน (ZEW Survey Expectations) ซึง$ เป็ นดัชนี
คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ล่ว งหน้ า 6 เดื อน ลดลง -34.9 จุด เป็ น -14.7 จุด ใน
เดือน กรกฎาคม 2559 ตํ$าสุดนับแต่เดือน สิงหาคม 2555 ส่วนความเชื$อมัน$
ผู้บริ โภค (Consumer Confidence) เดือน กรกฎาคม 2559 ลดลง -0.7 จุด
มาที$ -7.9 จุด
 ยอดสินเชื$อภาคเอกชนเดือนมิถนุ ายน 2559 ขยายตัวดีตอ่ เนื$องสอดคล้ องกับ
ผลสํารวจภาวะการปล่อยสินเชื$อจัดทําโดย ธนาคารกลางยุโรป (ECB Bank
Lending Survey) ไตรมาสที$ 2 ปี 2559 ซึง$ ธนาคารส่วนใหญ่ยงั คงรายงานว่า
ได้ ผ่อนคลายเงื$อนไขในการปล่อยสินเชื$อให้ แก่ทงภาคธุ
ั
รกิจ ครัวเรื อน รวมถึง
สินเชื$อเพื$อที$อยู่อาศัย (Mortgage Loans) และคาดว่าเงื$อนไขในการปล่อย
สินเชื$อจะอยู่ในระดับที$ผ่อนคลายต่อในไตรมาส 3 โดยสินเชื$อภาคธุรกิจ (MFI
Loans to Non-financial Corporations) ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัว
1.2% (yoy) ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้ า และยอดสินเชื$อภาคครัวเรื อน (MFI
Loans to Households) ขยายตัว 1.9% (yoy) ชะลอตัวลงจากเดือน
พฤษภาคม 2559 ที$ขยายตัว 2.1% (yoy) ยอดสินเชื$อยังคงขยายตัวดี
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี มติคงอัตราดอกเบี ย นโยบาย (Refinancing
operations rate) ที$ 0% ต่อปี , อัตราดอกเบี ยเงินฝาก (Deposit facility rate)
ไว้ ที$ -0.4% ต่อปี และอัตราดอกเบี ยเงินกู้ (Marginal lending facility rate) ที$
0.25% ต่อปี และคงการเข้ าซื อสินทรัพย์ ไว้ ที$ 8 หมื$นล้ านยูโรต่อเดือน ไป
จนถึงเดือนมีนาคม 2559 เพราะต้ องการรอดูผลกระทบจาก Brexit ก่อน แต่
ส่ง สัญ ญาณว่ า พร้ อมจะผ่ อ นคลายและอาจขยายระยะเวลาการเข้ า ซื อ
สินทรัพย์ออกไปอีกหากจําเป็ น
เศรษฐกิ จญี ปุ่น : รั ฐบาลญี ปุ่นประกาศงบประมาณพิเ ศษในการกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ สู ง ถึ ง 28 ล้ านล้ า นเยน ในขณะที ธ นาคารกลางญี ปุ่ นดํ าเนิ น
มาตรการทางการเงินเพิมเติม
 ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร อบครึ$ ง ปี เพื$ อ ประมาณการณ์ ร ายได้ แ ละ
รายจ่ายของรัฐฯ ได้ ปรับลดประมาณการณ์ GDP ปี งบประมาณ 2559 (เดือน
เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) ลงเหลือ 0.9% (yoy) จากการประมาณการ
ครัง ก่อนในเดือน มกราคม 2559 ที$ 1.7% (yoy) และปรับลดอัตราเงินเงินเฟ้อ
เหลือ 0.4% (yoy) จาก 1.2% (yoy) เนื$ องจากเงินเยนที$แข็งค่ากดดันการ
ส่งออก และการขยายตัวของเศรษฐกิจ
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 รั ฐ บาลญี$ ปุ่ นประกาศงบประมาณพิ เ ศษในการกระตุ้น เศรษฐกิ จ มู ลค่ า
ประมาณ 28 ล้ านล้ านเยน ประกอบด้ วย งบก่อสร้ างโครงสร้ างพื นฐาน งบ
เพื$อป้องกันและพัฒนาพื นที$ประสบภัยทางธรรมชาติ และงบพัฒนาศูนย์การ
ดูแ ลเด็ ก และผู้ สูง วัย เพื$ อ ให้ วัย ทํ า งานเข้ า สู่ต ลาดแรงงานมากขึ น โดย
บางส่วนจะอยู่ในรู ปของเงินกู้ดอกเบี ยตํ$า และการส่งเสริ มการลงทุนซึง$ ไม่ได้
รวมอยู่ในการลงทุนของภาครัฐโดยตรง คาดว่ามูลค่าการใช้ จ่ายของภาครัฐ
จะส่งผลกระตุ้น GDP โดยตรงจะอยู่ที$ 2-6 ล้ านล้ านเยน หรื อประมาณ 0.41.2% ของ GDP
 ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี$ ปนุ่ (BOJ) มีมติ 8-1 ให้
คงอัตราการเข้ าซื อสินทรัพย์ที$ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี และมีมติ 7-2 ให้ คงการ
ใช้ อตั ราดอกเบี ย -0.1% กับเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์สว่ นเกิน (Excess
Reserves) บางส่วน และมีมติ 7-2 ให้ เพิ$มอัตราการเข้ าซื อ ETF เป็ น 6 ล้ าน
ล้ านเยนต่อปี จากเดิมที$ 3.3 ล้ านล้ านเยนต่อปี นอกจากนี  BOJ มี มติเอก
ฉันท์ให้ เพิ$มวงเงินกู้ยืมในรู ปสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 2.4 หมื$นล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ จากเดิม 1.2 หมื$นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ระยะเวลา 4 ปี เพื$อสนับสนุน
บริ ษัทที$ประกอบการอยู่ต่างประเทศ ผ่านสถาบันการเงิน หลัง Brexit โดย
BOJ จะประเมินแนวโน้ มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ ภายใต้ การใช้
นโยบายการเงินในปั จจุบนั และผลกระทบที$เกิดขึ น ในการประชุมครัง ถัดไป
วันที$ 20-21 กันายายน 2559
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจโดยรวมค่ อนข้ างทรงตัว จากปั จจัยบวกการลงทุน
ของรั ฐบาลและภาคอสังหาริมทรั พย์ ท ดี ีขนึ 4
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัว 6.7% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
หน้ า โดยได้ รับปั จจัยบวกจากการลงทุนของรัฐบาล และภาคอสังหาริ มทรัพย์
ที$ดีขึน จากยอดขายบ้ า น เนื$ องจากมาตรการสนับสนุนของรั ฐบาล แต่การ
ลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว
 ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มิถุนายน 2559
เพิ$มขึ นเป็ น 1.63 ล้ านล้ านหยวน จาก 6.6 แสนล้ านหยวนในเดือนก่อน เป็ น
การเพิ$มขึ นจากยอดปล่อยสินเชื$อเงินหยวนและยอดออกหุ้นกู้เอกชน
 ราคาบ้ า นเฉลี$ย ใน 70 เมื องใหญ่ เดื อน มิ ถุนายน 2559 ยัง คงเพิ$ม ขึน มา
ขยายตัวที$ 5.52% (yoy) จาก 4.96% (yoy) แต่จํานวนเมื องที$ราคาบ้ าน
เพิ$มขึ นลดลงเป็ น 55 เมืองจาก 60 เมืองในเดือนก่อนหน้ า ทังนี
  ราคาบ้ านใน
กลุม่ เมืองหลัก (Tier-1 cities) ชะลอตัวลงต่อเนื$องเป็ นเดือนที$ 2 แต่ราคาบ้ าน
ในกลุม่ เมืองรองลําดับ 2 (Tier-2 cities) และในกลุ่มเมืองรองลําดับ 3 (Tier3 cities) มี ราคาที$เพิ$มขึน ซึ$งราคาบ้ านในกลุ่มเมื องหลักลดลงจากการที$
รัฐบาลออกมาตรการควบคุมความร้ อนแรงของตลาดอสังหาริ มทรั พย์ แต่
นโยบายโดยรวมยังคงผ่อนคลายโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองรองที$มีจํานวนบ้ าน
คงค้ างในสต็อกอยู่ในระดับสูง

 สํานักเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับปรับลดคาดการณ์ ตวั เลขส่งออกในปี

2559 ลงเหลื อ ติ ดลบ -1.9% (yoy) จากเดิม คาดติด ลบ -0.7% (yoy)
เนื$องจากการฟื น ตัวของเศรษฐกิจโลกยังเปราะบางและไม่แน่นอนสูง แต่ยงั
คาดการณ์ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2559 ที$ 3.3% (yoy) เนื$องจาก
การใช้ จ่า ย การลงทุนของภาครั ฐ ยัง ขยายตัว ในเกณฑ์ สูง โดยเฉพาะการ
เบิกจ่ายภายใต้ โครงการบริ หารจัดการนํ า และโครงการระบบขนส่งทางถนน
ขณะที$ โครงการลงทุน ด้ า นโครงสร้ างพื น ฐานระยะเร่ ง ด่ว นของกระทรวง
คมนาคมก็ ยัง เดินหน้ า ได้ อ ย่ า งต่อ เนื$ อ ง นอกจากนี  จํ า นวนนัก ท่อ งเที$ ย ว
ต่างประเทศที$เพิ$มขึ น ส่งผลให้ ธุรกิจที$เกี$ ยวข้ องกับการท่องเที$ยวขยายตัวดี
ตามไปด้ วย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตรา

ดอกเบี ยนโยบายไว้ ที$ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี$ยนแปลง ในการประชุมวันที$
3 สิงหาคม 2559 โดย กนง. เห็นว่าภาวะการเงินในปั จจุบนั ยังอยู่ในระดับ
ผ่ อ นคลายและเอื อ ต่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเห็ น ควรรั ก ษาขี ด
ความสามารถในการดํ า เนิ นนโยบาย และยัง ต้ อ งติดตามความเสี$ ย งต่ อ
เสถียรภาพการเงิน รวมทังพฤติ

กรรมแสวงหาผลตอบแทนที$สงู ขึ นจากภาวะ
อัตราดอกเบี ยตํ$ายาวนาว ซึง$ กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื น ตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป แม้ ว่าในระยะข้ างหน้ าจะมีความเสี$ยงด้ านตํ$าจากความไม่
แน่ น อนของเศรษฐกิ จ โลกที$ เ พิ$ ม ขึ น ในขณะที$ อั ต ราเงิ น เฟ้ ออาจกลับ สู่
เป้าหมายช้ ากว่าที$ประเมินไว้
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Minute) ในวันที$
26-27 กรกฎาคม 2559
ปั จจัยในประเทศ
 ผลการลงประชามติรับหรื อไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญ รวมถึงคําถามพ่วงว่าเห็น
ด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยที$จะให้ วุฒิสภามี สิทธิ เลือกนายกฯ ในวันที$ 7 สิงหาคม
2559
 การรายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรื อ GDP ไตรมาส 2 ปี 2559 ใน
วันที$ 15 สิงหาคม 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตระหว่าง 3.0-3.2% (yoy)

เศรษฐกิ จ ไทย : เศรษฐกิ จ ไทยชะลอตั ว เล็ ก น้ อย แต่ ยั ง ได้ รั บ ปั จจั ย
สนับสนุนจากการใช้ จ่ายภาครั ฐและการท่ องเทียว
 เครื$ องชี สภาวะเศรษฐกิจมิถนุ ายน 2559 ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากการบริ โภค
ภาคเอกชน การส่งออกสินค้ า การผลิต และการลงทุนภาคเอกชน สะท้ อนถึง
กํ าลังซื อทังในประเทศและต่

างประเทศที$ยงั ฟื นตัวช้ า ในขณะที$การใช้ จ่าย
ภาครัฐยังคงทําได้ ดีตอ่ เนื$อง และภาคการท่องเที$ยวยังขยายตัวได้ ดี
3 สิงหาคม 2559
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ

Sector Performance YTD

เดื อ นกรกฎาคมเป็ นเดื อ นที ต ลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว เป็ นขาขึ น4 มาปิ ดที
1,524.07 หรื อเพิมขึน4 5.47% (79.08 จุ ด) โดยมีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน4
ดังต่ อไปนี 4
 Fund flow ยังไหลเข้ าสูต่ ลาดหุ้นเกิดใหม่รวมทังตลาดหุ

้ นไทยหลังจาก Bond
yield ของประเทศพัฒนาแล้ วยังอยู่ระดับตํ$า
 ธปท. รายงานตัวเลขหนี ครัวเรื อนประจําไตรมาส 1/59 ชะลอลงเป็ นครัง แรก
ในรอบ 13 ไตรมาสที$ผ่านมา
 จี นรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตประจํ าเดือนมิถุนายนที$ระดับ 50.0
สะท้ อนว่าเศรษฐกิจจีนเริ$ มมีเสถียรภาพมากขึ น
 Bond yield ทัว$ โลกปรับตัวลงอย่างหนักหลังนักลงทุนในตลาดกลับมากังวล
ต่อประเด็น Brexit อี กครั ง ว่าอาจนํ ามาซึ$งความปั$ นป่ วนในระบบสถาบัน
การเงินในยุโรป
 ครม.ไฟเขี ย วตัง กองทุนรวมโครงสร้ างพื น ฐานเพื$ อ อนาคตประเทศไทย
(Future fund) มูลค่า 1 แสนล้ านบาท โดยรู ปแบบจะเป็ นกองทุนปิ ดและจะ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 Fed มีมมุ มองว่าปั จจัยเสี$ยงต่อแนวโน้ มเศรษฐกิจในระยะสันเริ
 $ มบรรเทาลง
 ธนาคารกลางญี$ปนตั
ุ่ ดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ$มเติมด้ วยการเพิ$ม
วงเงินเข้ าซื อตราสาร ETF เป็ นระดับ 6 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 หุ้นกลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารปรับตัว Outperform สูงสุดหลัง
นัก ลงทุ น เริ$ ม หัน มาลงทุน หุ้ น ปั น ผลสู ง ส่ ว นหุ้ น กลุ่ ม การแพทย์ ป รั บ ตัว
Underperform มากที$สดุ ตามหลังการปรับตัวลงของราคาหุ้น BDMS
Sector Performance MTD
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกรกฎาคม
คาดว่าในเดือนสิงหาคมนี  SET Index จะเริ$ มปรับตัวมาที$ 1,500 จุด และเริ$ มแกว่ง
ตัวในกรอบแคบ โดยมองกรอบการเคลื$อนไหวของดัชนีที$ระดับ 1,480 – 1,560 จุด
และมีปัจจัยที$น่าสนใจดังต่อไปนี 
 ปั จ จั ย การเมื อ งในประเทศที$ อ าจเริ$ ม เข้ มข้ นมากขึ น เมื$ อ เข้ าใกล้ วั น ลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที$ 7 สิงหาคมนี 
 สภาพคล่องในระบบการเงินโลกที$ยงั คงอยู่ในระดับสูง หลังคาดว่า Fed จะ
ชะลอการขึ นดอกเบี ยออกไปเป็ นช่วงไตรมาส 4/59 เป็ นอย่างเร็ ว
 Fund flow ที$มีโอกาสไหลออกจากตลาดพันธบัตรเข้ าสู่ตลาดหุ้นเกิดใหม่
หลังจาก Bond yield ของประเทศพัฒนาแล้ วยังคงอยู่ในระดับตํ$า
 Risk appetite ของนักลงทุนในประเทศที$เพิ$มสูงขึ นหลังดอกเบี ยเงินฝากอยู่
ในระดับตํ$ามาก ทําให้ เกิดปรากฏการณ์ Hunger for Yield
 การลงทุนภาครัฐที$น่าจะเริ$ มเห็นภาพชัดเจนมากขึน หลังมีการประมูลงาน
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื นฐานหลายๆ โครงการในช่วงที$ผ่านมา
แนะนํานํา4 หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไ4 ทย
10%
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14%

As of 29 กรกฎาคม 2559

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกรกฎาคม
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ น 18.3% ในขณะที$ SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ น 18.6%
 Sector ที$มี performance ที$ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ โตร
เคมี หมวดพลัง งาน หมวดพาณิ ช ย์ หมวดอาหารและเครื$ อ งดื$ ม หมวด
ธนาคารพาณิ ชย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื$อ สาร และหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ที$มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสื$อและสิ$งพิมพ์ หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง
หมวดวัสดุก่ อ สร้ าง หมวดการแพทย์ หมวดพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
หมวดธุรกิจการเกษตร
3 สิงหาคม 2559

ตลาดตราสารหนีไ4 ทยเดือนกรกฎาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนีป4 รั บ
เพิมขึน4 ในอายุคงเหลือทีมากกว่ า 7 ปี ส่ วนผลตอบแทนของตราสารหนีท4  ี
อายุคงเหลือน้ อยกว่ า 7 ปี นัน4 เคลือนไหวทรงตัว ซึง$ เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 
 ตัว เลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ ฯที$ อ อกมาสู ง กว่ า คาด
ค่อ นข้ า งมาก ทํ า ให้ มุม มองตลาดเกี$ ย วกับ การปรั บ ขึ น ดอกเบี ย นโยบาย
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สหรั ฐฯเพิ$มสูงขึน หลังจากที$เดื อนก่ อ นตัวเลขการจ้ างงานที$แ ผ่วได้ ดึงการ
คาดการณ์การขึ นดอกเบี ยนโยบายสหรัฐฯภายในปี นี ออกไปเป็ นปี หน้ า (-)
 บรรยากาศการลงทุนในสินทรั พ ย์ เ สี$ ย งเริ$ ม ปรั บ ตัว ดี ขึน ภายหลัง จาก ผล
ประกอบการบริ ษัทจดทะเบียนทังไทยเทศล้

วนออกมาดีกว่าคาดการณ์ และ
ได้ ปั จ จัย สนับ สนุน จากการคาดการมาตรการทางการคลัง เพิ$ ม เติม ของ
ประเทศญี$ ปุ่ น เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี ล ้ ว นเอื อ ให้ นั ก ลงทุ น โยกเงิ น ออกจาก
สินทรัพย์ปลอดภัยสูส่ นิ ทรัพย์เสี$ยงเพิ$มขึ น (-)
 นักลงทุนชะลอการลงทุนตราสารหนี ระยะยาว เนื$องจาก เริ$ มเห็นว่ามีปริ มาณ
อุปทานตราสารหนี ร ะยะยาวใหม่อ อกเสนอขายในระหว่ างไตรมาส 3/59
ค่อนข้ างมาก (-)
 จากเหตุการณ์ข้างต้ นนี ส่งผลให้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ น นักลงทุนต่างประเทศ
ซื อสุทธิ ตราสารหนี ร ะยะสัน ตํ$ ากว่ า 6 เดื อ น และตราสารหนี อ ายุคงเหลื อ
มากกว่ า 2 ปี ถู ก ซื อ สุ ท ธิ โ ดยนั ก ลงทุ น ทั ง ในและนอกประเทศ อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี จึงปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ4 าครั ฐเดือนกรกฎาคม (Slightly Overweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลมี แนวโน้ มทรงตัวเมื$ อเทียบกับ ระดับสิน
เดือนกรกฎาคม จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ผลต่อเนื$อง จากสถานการณ์ BREXIT ทําให้ ความผันผวนตลาดเงินตลาดทุน
โลกยังมีสงู อยู่ (+)
 การคาดการณ์การใช้ นโยบายการเงินเพิ$มเติมของประเทศหลัก เพื$อบรรเทา
ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงินที$เพิ$มขึ นจากสถานการณ์ BREXIT
(+)
 ทิศทางของราคานํ ามันในตลาดโลกยังมีความผันผวน : จากปั จจัยกดดันด้ าน
อุปทาน เริ$ มกลับมามีบทบาทในตลาดอีกครัง (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 การปรั บ Asset Allocation จากกลุ่ ม นั ก ลงทุ น สถาบั น บางกลุ่ ม
ภายในประเทศ ที$เพิ$มการถือครองสินทรัพย์เสี$ยง โดยลดการถือครองตราสาร
หนี ภาครัฐ (-)
 การชะลอลงทุนตราสารหนี ต ่างประเทศ หลังจากอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุนใหม่ระหว่างในและนอกประเทศเริ$ มมีสว่ นต่างที$น้อยลง (+)
 ปริ มาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาลที$เปิ ดประมูลหนาแน่นในไตรมาส 3/59 (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน สิงหาคม 2559 (Underweight)
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 
ภายในประเทศ ไปยัง ตราสารทุน หรื อ สิ นทรั พ ย์ ที$ เ สี$ ย งมากขึ น คาด Credit
Spread จะปรับตัวกว้ างขึ นจากระดับปั จจุบนั

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน4 ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน4 ฐานในเดือนกรกฎาคม
3 สิงหาคม 2559

 ดัช นี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์ และกองทรั สต์ เพื$ อ การ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ$มขึ น 1.07% ตํ$ากว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ที$ปรับตัวเพิ$มขึ นที$ 5.47% จากการไหลเข้ าของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติ
มูลค่า 44,369 ล้ านบาท เข้ ามาลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะใน
กลุม่ เทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์
แนวโน้ ม ตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน4 ฐาน ในเดือนสิงหาคม
 อัตราดอกเบี ยที$ทรงตัวอยู่ในระดับตํ$า โดยอัตราดอกเบี ยนโยบายอยู่ที$ 1.5%
และดัชนี ผ ลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ที$ 1.7% และแนวโน้ ม
อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี ร ะยะสัน -ปานกลางยังคงอยู่ใ นระดับ ตํ$ า
ดังนัน การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ ม ทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพื นฐานจึงยังคงน่าสนใจลงทุน
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุม FED ที$ชะลอการขึ น
อัตราดอกเบี ย BoJ ที$เพิ$มวงเงินการลงทุนในกองทุนหุ้น ETF และคาดว่า
BoE จะมีผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื$อกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง BREXIT ทังนี
 
ECB และ BoJ พร้ อมที$จ ะกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพิ$ม เติม หากจํ า เป็ น ดังนัน
คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี ยและอัตราผลตอบแทนของพันบัตรไทยจะทรงตัว
อยู่ใ นระดับ ตํ$ า เป็ นผลให้ นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนมากขึน โดยการ
ลงทุนในกองทุนฯให้ ผลตอบแทนในระดับสูง มีความแน่นอนทางรายได้ และ
การจ่ายเงินปั นผล
 เดือนสิงหาคม กองทุนฯ จะทําการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการไตรมาส
2/2559 ซึง$ จะช่วยจํากัด Downside ในระยะสันได้

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จะช่วยเสริ มความสามารถ
ในการทํากําไรและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื 4น ฐ านในเ ดื อ นสิ ง หาคม คื อ Slightly
Overweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกรกฎาคมมีการปรับตัว
เพิ$มขึ น ร้ อยละ 3.4 ปั จจัยที$สําคัญในเดือน ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที$
นําโดยตัวเลข New-Home Sales ทําระดับสูงสุดนับตังแต่
 ปี 2551 การ
ประชุม FOMC ที$มีความเห็นว่าเศรษฐกิ จสหรั ฐฯยังสามารถเติบโดได้ ใ น
ระดับปานกลาง แต่ยังมี ความเสี$ยงจากปั จจัยภายนอก ซึ$งถื อว่า hawkish
น้ อยกว่าที$ตลาดคาด สําหรับ BoJ มีการขยายการซื อ ETF เพิ$มเติมเป็ น Yen
6tn จากคาดการณ์ ที$ Yen10tn และการขยาย Lending Program เป็ นสอง
เท่าจากของเดิม
 ตลาดหุ้น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว (DM) ปรั บ ตัว เพิ$ ม ขึ น ร้ อยละ 3.3%
underperform ตลาดหุ้นกําลังพัฒนา (EM) ที$ปรับตัวเพิ$มขึ นร้ อยละ 4.2%
 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ มฟื น ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาคบริ การเป็ นหลัก
โดยเศรษฐกิ จสหรั ฐฯมี การฟื นตัวได้ ดี สภาพคล่องที$อยู่ใ นระดับที$สูงจาก
อัตราดอกเบี ยระดับตํ$าและนโยบายการทํา QE ในตลาดพัฒนาแล้ ว อาทิเช่น
ยุโรปและญี$ปนุ่ ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที$สนับสนุนให้ ราคาสินทรัพย์เสี$ยง
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 ราคาสินทรัพย์เสี$ยงยังคงมีแนวโน้ มที$จะผันผวนมากขึ นในปี 2559 เนื$องจาก
FED ได้ เริ$ ม Tightening Cycle แล้ ว ในขณะที$เศรษฐกิจทัว$ โลกยังไม่แข็งแรง
มากพอ Valuation ที$สงู กว่าค่าเฉลี$ย อาจสร้ างแรงกดดันและความผันผวน
ต่อตลาดตราสารได้ อีกทังแรงกดดั

นด้ าน Geopolitical Risk ที$มีมากขึ น และ
ทางตันของนโยบายทางการเงิน
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 ภาวะตลาด REITs เดือนกรกฎาคมปรั บตัวขึน เล็กน้ อยตามแรงหนุนจาก
ตลาดสินทรั พย์เสี$ยง ที$ราคาปรับขึน หลังจากการทํา Brexit ทําให้ นกั ลงทุน
คาดว่า ธนาคารกลางสําคัญๆทัว$ โลกจะออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
เพิ$ มเติม โดยเดือ นกรกฎาคม Dowjones Global REITs ปรั บ ตัว ขึน
ประมาณ 2% MTD (ถึง 20 กรกฎาคม) มาที$ 1,375 จุด ใกล้ ระดับ high เมื$อ
ปี 2550 บริ เวณ 1,500 จุด
 ดัช นี ร าคาบ้ า นในอัง กฤษ จัดทํ า โดยสถาบันผู้สํา รวจที$ ไ ด้ รั บ อนุญ าตของ
อังกฤษ (RICS) ปรับตัวลงสู่ระดับ -46 ในเดือนมิถุนายน จาก -35 ในเดือน
กรกฎาคม โดยตัว เลขล่ า สุด สํ า รวจหลัง จากผลประชามติ ข องสหราชา
อาณาจักรที$แยกตัวจากสหภาพยุโรป เมื$ อวันที$ 23 มิถุนายน ขณะที$ BOE
ยังคงดอกเบี ยนโยบายในครัง ล่าสุดนี ที$ 0.5% สวนทางจากที$ตลาดคาดว่าลด
ดอกเบี ย 25 bps
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนสิงหาคม
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนสิงหาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที$ จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที$อยู่ในระดับที$สงู จากอัตราดอกเบี ยระยะสันที
 $ยงั อยู่ในระดับตํ$า
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดทีพ$ ฒ
ั นาแล้ ว (+)
 เศรษฐกิ จ ที$ เ ริ$ ม ฟื  น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที$ พั ฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี$ย 5 ปี ที$ผ่านมา (-)
 ความเสี$ยงเกี$ ยวกับการขึน อัตราดอกเบี ย ระยะสันของ

Fed ต่อเนื$ องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง (-)
 ความเสี$ยงทางตันของนโยบายทางการเงิน (-)
 การทํา Helicopter Money (+)
 ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจแลการเมืองจาก Brexit (-)
แนะนํานํา4 หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด สําหรั บทัง4 Developed Market
และ Emerging Market ความเสี$ยงทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ มลดลง จากการที$
ธนาคารกลางต่างๆยังคงใช้ นโยบายผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ ม
ที$จะอัดฉัดเพิ$มเติมหากเศรษฐกิจทรุ ดตัว เช่น Helicopter Money อย่างไรก็
ตาม Valuation ที$คอ่ นข้ างสูงจึงแนะนําลงทุน Neutral

 ให้ นํา หนัก ลงทุนเท่า ตลาดเดื อ นสิง หาคม (Neutral) ถึ ง มากกว่ า เล็ก น้ อ ย
เนื$ องจากผลของการประชุม BoJ และ Fed ยังคงไม่มีการเปลี$ยนแปลง
นโยบายทางการเงินอย่างมีนยั สําคัญ และคงอัตราดอกเบี ยนโยบายระดับตํ$า
อีกทังอั
 ตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในระดับตํ$า

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม
 ดัชนี สินค้ าโภคภัณฑ์ ผันผวนตลอดเดื อนกรกฎาคมโดยเคลื$อ นไหวปรั บตัว
ลดลง 6.7% MTD ด้ วยแรงกดดันจากราคานํ ามันดิบในตลาดโลกที$ปรับตัว
ลง เนื$องจากความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที$กระทบต่ออุป
สงค์การใช้ นํ ามันดิบในภาคเศรษฐกิจ หลังจากที$ตลาดมีความกังวลต่อความ
เสี$ยงของ Brexit ในระยะถัดไป
 เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 ปี 2559 ขยายตัวในระดับ 6.7% มากกว่าที$ตลาด
คาดการณ์ เล็กน้ อย เนื$องจากการเพิ$มขึ นใน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอด
ค้ า ปลี ก และสินเชื$ อ ที$ เ พิ$ ม ขึน การใช้ จ่ า ยของการลงทุนภาครั ฐ ที$ มี ความ
พยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 พรรคลิเบอรั ล เดโมเครติก ปาร์ ตี  (LDP) ของนายกรั ฐมนตรี ชินโช อาเบะ
สามารถชนะการเลือกตังสภาสู

งด้ วยคะแนนเสียงค่อนข้ างมาก โดยตลาด
คาดว่า นายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะเตรี ยมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ตลาดคาดหมายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณจากธนาคารกลางญี$ปนุ่
 สหภาพยุโรปปรับลดการเติบโตของ GDP ยูโรโซน เนื$องจากความไม่แน่นอน
ที$เกิดขึ นหลังผลโหวต Brexit โดยคาดที$ 1.3-1.5% จากเดิม 1.7% ในเดือน
พฤษภาคม และคาดว่าเศรษฐกิจปี หน้ าจะขยายตัวในระดับเดียวกัน ขณะที$
IMF ปรับลดคาดการณ์ เติบโต GDP ของสหราชอาณาจักรในปี 2559 และ
2560 เช่นเดียวกัน

3 สิงหาคม 2559
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แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม
 ให้ นํ าหนักเป็ นกลางในเดือนสิงหาคม (Neutral) โดยตลาดจับตามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่

ตลาดนํา4 มัน
ภาวะตลาดนํา4 มันเดือนกรกฎาคม
 ราคานํ า มันดิบ ปรั บ ตัว ลง 8.6% ในเดื อ นกรกฎาคม นับ ตังแต่
 ต้นเดื อนถึ ง
ปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที$ 29 กรกฎาคม) โดยราคานํ ามันดิบทัง เวสท์เท็กซัส
และราคานํ ามันดิบเบรท์ตา่ งเคลื$อนไหวด้ วยความผันผวนสูงจากปั จจัยที$คละ
เคล้ าทังบวกและลบ

โดยราคานํ ามันดิบที$ฟืน ตัวกลับมาที$บริ เวณ 50 ดอลล่าร์
ทํ า ให้ ผู้ ผลิ ต กลั บ มาขุ ด เจาะตามปกติ และเพิ$ ม ปั ญหา oversupply
นอกจากนี ความเสี$ยงต่อเศรษฐกิ จในระยะกลางจากปั ญหาความกังวลต่อ
Brexit กดดันตัวเลขอุปสงค์ที$คาดการณ์
 สต็อกนํ ามันดิบสหรัฐฯคลายความกังวลต่ออุปทานโดยล่าสุด EIA รายงาน
ปริ มาณนํ ามันดิบคงคลังสหรัฐ ณ วันที$ 15 กรกฎาคมปรับตัวลดลง 2.3 ล้ าน
บาร์ เรลเป็ นสัปดาห์ที$ 9 ติดต่อกัน สู่ระดับ 519.5 ล้ านบาร์ เรลเนื$ องจากอุป
สงค์การกลัน$ ที$เพิ$มขึน ในสหรั ฐฯตอบสนองการใช้ นํ ามันในช่วงฤดูกาล โดย
US Utilization refinery ทรงตัวในกรอบร้ อยละ 92.35-93.5
 Baker hughes รายงานจํานวน US oil rigs มีแนวโน้ มปรับตัวขึ นหลังจากที$
ราคานํ ามันจูงใจให้ ผ้ ผู ลิตกลับมาดําเนินการขุดเจาะนํ ามันดิบอีกครัง ทําให้
ภาพรวมสัปดาห์สิ นสุดวันที$ 15 กรกฎาคม มาอยู่ที$ 357 หลุม โดยในเดือน
กรกฎาคมปรับเพิ$มขึ น 27 หลุม จากเดือนมิถนุ ายนที$ผ่านมา
 ตลาดนํ า มันกํ าลังติดตามสถานการณ์ การผลิตนํ า มันดิบของไนจีเรี ยเมื$ อมี
การโจมตีจากกลุ่ม Niger Delta Avengers อย่างต่อเนื$อง ล่าสุดรั ฐบาล
ไนจีเรี ยคาดปริ มาณการผลิตนํ ามันเพิ$มขึน มาที$ 1.8-1.9 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
หลังจากการซ่อมแซมเสร็ จสิ นและดําเนินการผลิตตามปกติ อย่างไรก็ตาม
ผู้ผลิตนํ ามันยังกังวลต่อการก่อการร้ ายของกลุม่ ต่อต้ านที$จะกระทบต่อต้ นทุน
การผลิตนํ ามัน
 รายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) บ่งชี  IMF ปรับ
ลดคาดการณ์ เศรษฐกิ จโลก เนื$องจากผลโหวตของสหราชอาณาจักรสร้ าง
ความประหลาดใจให้ กบั ตลาดการเงินทัว$ โลกและสร้ างความเสี$ยงขาลง เป็ น
ปั จจัยสําคัญที$ทําให้ IMF ปรับลดเป้าหมาย GDP โลกในปี นี และปี ถัดไป

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม
 เดือนกรกฎาคม ราคาทองคําแกว่งตัวและเผชิญกับช่วงเวลาของการทํากํ าไร
สินทรั พย์ ป ลอดภัย ที$ นับตัง แต่ต้นปี 2559 เป็ นต้ นมา ราคาทองคํ า SPOT
GOLD ปรับตัวขึ นมาค่อนข้ างมากนับ YTD ร่ วม 20-30% ท่ามกลางปั จจัย
สนับสนุนจากความผันผวนในตลาดเงินโดยการดําเนินนโยบายดอกเบี ยติด
ลบและรวมทังความคาดหมายการชะลอการขึ

นดอกเบี ยของ FED
 เศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน โดย IMF ปรับลดคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกในปี นี 
และปี หน้ า เนื$องจากผลโหวตของสหราชอาณาจักรสร้ างความประหลาดใจ
ให้ กบั ตลาดการเงินทัว$ โลก และเกิดความเสี$ยงขาลง แม้ ว่าล่าสุดทางการจีน
สามารถรายงาน GDP growth ในไตรมาส 2 ขยายตัวในระดับที$มากกว่า
consensus คาดการณ์ นอกจากนี ย ัง มี ค วามเสี$ ย งจาก การเกิ ด เหตุ
รัฐประหารในตุรกี
 SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําเพิ$มขึ นเล็กน้ อยในเดือนกรกฎาคม ทว่า
ในวันที$ 12 กรกฎาคม ทางกองทุนมีการลดสัดส่วนทองคําออกมาค่อนข้ างสูง
ร่ วม 16 tons เมื$อเทียบกับสัดส่วนที$ซื อมาโดยตลอดเมื$อนับตังแต่
 ต้นปี เป็ นต้ น
มา เฉลี$ย 2.34 tons/dayปั จจัยที$จับตา อาทิ การประชุมดอกเบี ย นโยบาย
FOMC ในเดือนกรกฎาคม รวมทังการประชุ

ม BOJ และ ECB บนการดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลาย
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนสิงหาคม
 การกลับมาเก็ งกํ าไรผลดําเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ของ
ช่วง earning season หนุนให้ เกิดการขายทํากําไรสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะ
สัน โดยปั จจัยจาก earning season จะคลายตัวและผลกระทบต่อทองคํามี
จํากัด โดยตลาดทองคํายังให้ นํา หนักต่อแนวโน้ มการชะลอการขึ นดอกเบี ย
ของ FED ในปี นี  ทํ า ให้ ตลาดจับ ตาการประชุม FOMC ประจํ า เดื อ น
กรกฎาคม ให้ นํ าหนักเป็ นกลางในเดือนสิงหาคม (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต4 ่ างประเทศ
 เดือนกรกฎาคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต ่า งประเทศให้ ผลตอบแทน
ดังนี 

แนวโน้ มตลาดนํา4 มันเดือนสิงหาคม
 ปั จ จัย ระยะสัน ที$ ค วรจับ ตา อาทิ 1) ความคื บ หน้ า กลุ่ ม Niger Delta
Avengers กับ ทางการไนจี เรี ย 2) ปริ ม าณอุป ทานนํ า มันจากกลุ่ม nonOPEC และอุปสงค์ นํา มัน 3) แนวโน้ ม การผลิตนํ า มันดิบของสหรั ฐฯ 4)
แนวโน้ มการชะลอการขึน ดอกเบี ย ของ FED และ 5) แนวโน้ มการกระตุ้น
เศรษฐกิ จจากญี$ ปุ่นรวมทังยู
 โรโซน ให้ นํา หนัก เป็ นกลางในเดื อนสิงหาคม
(Neutral)
 ปั จจัยหลักในเดือนนี  ผลการประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐฯ วันที$ 27
กรกฎาคม 2559 เป็ นไปตามตลาดคาดโดยเฟดคงอัตราดอกเบี ยนโยบายที$
3 สิงหาคม 2559
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Fed fund rate 0.25%-0.50% และมองเศรษฐกิจสหรัฐเชิงบวกเพิ$มมากขึ น
รวมทังความเสี

$ยงในระยะสันปรั
 บลดลง ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ ง ทังนี
 
ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ นอัตราดอกเบี ยได้ ในช่วงปลายปี
 รัฐบาลญี$ปนมี
ุ่ การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี$ ปนุ่ ที$มีมูลค่า
รวม 28 ล้ า นล้ า นเยน คิดเป็ นประมาณ 6% ของ GDP ญี$ ปุ่ น ทัง นี  ใน
รายละเอียดยังไม่ชดั เจนมากนัก โดยตัวเลขข้ างต้ นรวมเอามาตรการที$เคยมี
ประกาศ ขณะที$มูลค่าประมาณ 13 ล้ านล้ านเยนจะเป็ นมาตรการทางการ
คลัง และมี เพียงประมาณ 2-3 ล้ านล้ านเยนเท่านันที
 $ตลาดจะได้ เห็นการใช้
ภายในปี นี  ทังนี
  ตลาดประเมินว่า การที$รัฐบาลใช้ ช่วงเวลาก่อนการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี$ปนประกาศตั
ุ่
วเลขนัน เป็ นการสร้ างแรง
กดดันต่อธนาคารกลางญี$ ปนเพิ
ุ่ $มเติม ให้ มีการทํานโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายเพิ$มขึ น
 ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี ยที$ 0.50% ทังที
 $
ตลาดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี ยลง 0.25 bp
 Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐฯ 10 ปี ปรับขึ นเล็กน้ อยตามแรงเทขายและ
การปรั บเพิ$มขึน ของ risk appetite ในตลาก โดยมาอยู่ที$ 1.51% ณ 27
กรกฎาคม 2559 จากเดิม 1.47% ณ สิ น 30 มิถุนายน 2559 และ Yield
พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน10 ปี ยังคงติดลบ 0.08% จากแรงกดดันนโยบาย
ผ่อนคลายของ ECB

ตลาดเมื$ อเทีย บกับ การประชุม ครั ง ก่ อ นหน้ า ส่ง ผลให้ นัก ลงทุนมี การกลับ มา
พิจารณาว่าธนาคารกลางสหรั ฐจะสามารถขึ นอัตราดอกเบี ย นโยบายได้ เร็ วขึน
จากช่วงก่อนหน้ าที$คาดการณ์ ว่าการขึน อัตราดอกเบี ย นโยบายครัง ต่อไป อาจ
เลื$อนไปถึงปลายปี 2560
 นายคุโรดะ ให้ ส ัมภาษณ์ กับทาง BBC ว่าจะไม่มีก ารพิจ ารณาใช้ นโยบาย
การเงิน Helicopter Money ส่งผลให้ คา่ เงินเยนแข็งค่าขึ น หลังจากช่วงก่อนหน้ า
ค่าเงินเยนได้ อ่อนค่าจากระดับ 101 ไปสู่ระดับ 106 ภายหลังความกังวลภาวะ
Brexit ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม นายชินโซะ อาเบะ ได้ ออกมาประกาศว่าจะมี
นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ$มเติมเพื$อทําให้ ประเทศหลุดพ้ นจาก
ภาวะเงินฝื ด ส่งผลให้ คา่ เงินเยนอ่อนค่าลง
 รัฐบาลอังกฤษได้ นายกรัฐมนตรี คนใหม่ ได้ แก่ นางเทเรซา เมย์ ส่งผลให้ ค่าเงิน
ปอนด์ ป รั บ ตัว ดี ขึ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามภายหลัง การสํ า รวจในส่ ว นของภาค
ผู้ประกอบการ ที$มีความกังวลในเรื$ องของการที$องั กฤษออกจากยุโรป อีกทังการ

เจรจาของอัง กฤษและยุโรปยัง คงต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา กอปรกั บ ยัง ไม่ มี ค วาม
คืบ หน้ า ในข้ อ ตกลงทางการค้ า ส่ง ผลให้ ค่า เงินปอนด์ ยัง คงเคลื$ อ นไหวตาม
ค่าเงินดอลลาร์ เป็ นหลัก
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง4 แต่ ตัง4 แต่ 28 ก.ค. 2558 –28 ก.ค. 2559

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต4 ่ างประเทศ เดือนสิงหาคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (yield)
จะปรั บขึน อย่ างจํ ากัด เนื$ องด้ วยนโยบายการเงินผ่ อนคลายทัว$ โลก อัตรา
ดอกเบี ยตํ$า ในขณะที$ตลาดคาดว่าโอกาสที$ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ นอัตรา
ดอกเบี ย ในการประชุมกันยายนอยู่ในระดับตํ$า แม้ ว่าตลาดจะมี ความผัน
ผวนไม่แน่นอนคงอยู่ แต่นกั ลงทุนกลับมาสู่โหมด risk appetite และ yield
seeking จึงให้ นํ าหนักตํ$ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight)
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให้ นํ า4 หนั ก การลงทุ น สํ า หรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เ อกชน
คุณภาพดี (IG) สูงกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly overweight) และ
ตลาดหุ้ นกู้ HY เท่ ากั บ ดั ช นี อ้างอิง (Neutral) เนื$ องจากหุ้นกู้เ อกชน
คุณภาพดี (IG) มีปัจจัยพื นฐานดีและได้ รับประโยชน์ จากนโยบายการเงิน
ผ่อนคลาย โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนยูโรที$ธนาคารกลางยูโรมีมาตรการเข้ าซื อ
สินทรัพย์ ในขณะที$ห้ นุ กู้ HY จะมีความผันผวนมากกว่าและจะถูกเทขายเมื$อ
ตลาดมีความกังวลเกิดขึ น

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
 ค่าดัชนีชี วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 96.14 ณ
วันที$ 30/06/59 มาอยู่ที$ 96.46 ณ วันที$ 28/07/58 โดยในเดื อ นที$ ผ่านมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 
 ข้ อ มูลเศรษฐกิ จ สหรั ฐ อยู่ใ นเกณฑ์ ดี โดยยอดภาวะการจ้ า งงานนอกภาค
การเกษตรปรับตัวดีขึ นอย่างโดดเด่น จากช่วงเดือนมิถุนายนที$ยอดตําแหน่งการ
จ้ างงานเติบโตตํ$าสุดในรอบปี รวมถึงข้ อมูลการผลิตการใช้ จ่ายอยู่ในเกณฑ์ ที$
ยอมรับได้ รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางที$เริ$ มเล็งเห็นความเสี$ยงที$ลดลงใน
3 สิงหาคม 2559

ที$มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือนกรกฎาคม ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่อ่อน
ค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ.โดยค่าเงินที$อ่อนค่ามากสุดได้ แก่ ค่าเงินสวีดชิ โครน ส่วน
ค่าเงินที$แข็งค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าเล็กน้ อยจาก 1.1104 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ
30/6/59 มาอยู่ที$ 1.109 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/7/59
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 103.25 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/6/59 มา
อยู่ที$ 104.69 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/7/59 ทังนี
 ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงภายหลัง
มีการคาดการณ์มาตรการการกระตุ้นทังจากรั

ฐบาลและธนาคารกลางญี$ปนุ่
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที$ 1.3306 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์
ณ 30/6/59 มาอยู่ที$ 1.316 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 28/7/59 โดยค่าเงินปอนด์
ยัง คงเคลื$ อ นไหวอย่า งจํ ากัด โดยมี ก ารแข็ งค่า ขึน เล็ก น้ อยภายหลัง อังกฤษได้
นายกรัฐมนตรี คนใหม่ แต่ทงนี
ั  ก็ได้ อ่อนค่าลงจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ที$แข็งค่าขึ น
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แนวโน้ มค่ าเงินเดือนสิงหาคม


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื$อนไหวในช่วง 95.5097.50 โดยขึ น อยู่ กั บ ข้ อมู ล เศรษฐกิ จ และรายการการประชุ ม เดื อ น
กรกฎาคม



ค่ า เงิ น ยู โ ร คาดว่ า จะเคลื$ อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.09 - 1.12 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. โดยนักลงทุนเริ$ มคาดการณ์ถึงการที$ธนาคารกลางยุโรปอาจมี
การใช้ นโยบายผ่อนคลายเพิ$มเติม ส่งผลให้ คา่ เงินยูโรถูกกดดันอยู่ในกรอบที$
จํากัด

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท



 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื$อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที$แข็งค่าที
าที$สดุ เทียบกับดอลลาร์
ดอลลา สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินวอน ในขณะที$คา่ เงินที$อ่อนค่าสูงสุด ได้ แก่ ค่าเงินเยน

ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื$อนไหวในช่วง 103-108 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยขึ นกับการแถลงการณ์ของนายคุโรดะ รวมถึงนายอาเบะ



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื$อนไหวในกรอบ 1.30-1.35 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยเคลื$อนไหวตามค่าเงินดอลลาร์ และความคืบหน้ าในการเจรจา
ข้ อตกลงกับสหภาพยุโรป



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื$อนไหวใน
กรอบในช่วง 34.80–35.25 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ

ที$มา MFC, Bloomberg

 ค่ าเงินเอเชียแข็งค่ าขึน4 หลังจากมีเงินทุนไหลเข้ข้ าจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
ในขณะที$ค่าเงินหยวนต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าสูงสุดในรอบปี ที$ระดับ 6.70
โดยภาพรวมของเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็
อยเป็ นค่อยไป ควบคู่ไปกับ
การที$รัฐบาลออกนโยบายที$เน้ นการกระตุ้นเศรษฐกิ
รษฐกิจชนบท ขยายระบบขนส่
ข
ง
โดย GDP ในไตรมาสที 2 ของจีนที$ 6.7% ยังคงอยู่ในขอบเขตเป้าหมายของ
รัฐบาลที$ 6.5%-7.0%


ค่ าเงินบาทในเดือน ก.ค. เคลื$อนไหวแข็งค่าจากทีที$ 35.10 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ วันที$ 30/06/59 มาอยู่ที$ 34.88 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ วันที$
28/07/59 ทังนี
 ร ะหว่างเดือนค่าเงินบาทแข็งค่าตามภู
าตามภูมิภาคเอเชี ย จาก
จา
กระแสเงินที$ไหลเข้ าภายหลังตลาดเริ$ มวิ$งเข้ข้ าหาสินทรั พย์ เสี$ยง จากความ
กังวลในสถานการณื BREXIT คลี$คลายลง

ที$มา MFC, Bloomberg

3 สิงหาคม 2559
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กองทุ
นรวมตราสารหนี
ะยะสั
น ง: หาคม
MMM 2559
คําแนะนํ
าการลงทุนร เดื
อนสิ
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน
ที+มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 29 กรกฎาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/04/2016 30/01/2016 30/10/2015 30/07/2015 30/07/2013
29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺

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

ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 27 กรกฎาคม 2559
Inception Date
29/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
0.73
0.29
0.61
0.96
1.31
1.93
17/02/2005
2.33

Source: Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/04/2016 28/01/2016 28/10/2015 28/07/2015 28/07/2013
27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016

Inception Date
27/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-DEVELOP
-10.17
0.01
-2.11
-10.33
-10.79
3.62 27/05/2011
2.56

Source: Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV

กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

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

☺ I-OIL มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน United States Oil Fund LP
(“USO”) ที+จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ซึง+ ซื อขาย
โดยใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริ กา (USD) ซึ+ง บริ หารและจัดการโดย
United States Commodity Funds, LLC
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน United States Oil Fund LP (กองทุน
หลัก) ที+มีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ทอี+ ้ างอิงกับราคานํ ามันดิบ
คุณภาพดี (light, sweet crude oil) ได้ ที+
www.unitedstatescommodityfunds.com โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกัน
ความเสี+ยงอัตราแลกเปลี+ยนขึ นอยูก่ บั สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ

ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 29 กรกฎาคม 2559
YTD
3M
6M
9M
1Y
3Y
01/01/2016 30/04/2016 30/01/2016 30/10/2015 30/07/2015 30/07/2013
29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016

Inception Date
29/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
16.86
9.08
17.62
13.24
10.80
2.19 22/01/2009
21.46
BM : SET PR THB
18.33
8.50
17.15
9.64
7.50
1.57 30/04/1975
6.83

Source: Morningstar
ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 27 กรกฎาคม 2559
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : I-SMART
ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ+มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที+ มี นโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ี+ มี ศัก ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว+ โลก

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/04/2016 28/01/2016 28/10/2015 28/07/2015 28/07/2013
27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016

Inception Date
27/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
-11.83
-11.32
5.24
-29.84
-36.66
-31.84 24/04/2009
-12.18

Source: Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 27 กรกฎาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/04/2016 28/01/2016 28/10/2015 28/07/2015 28/07/2013
27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016

Inception Date
27/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-SMART
2.24
2.07
2.69
2.21
2.02
29/10/2013
4.38

Source: Morningstar
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คําแนะนําการลงทุนเดือนสิงหาคม 2559
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MG-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง+ เป็ นกองทุนที+
ลงทุ น ในทองคํ า แท่ ง เพื+ อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุ น ให้ ใกล้ เคี ย งกั บ
ผลตอบแทนของราคาทองคํา 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 กรกฎาคม 2559

(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.618 บาท)

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/04/2016 28/01/2016 28/10/2015 28/07/2015 28/07/2013
27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016

Inception Date
27/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
19.70
5.01
14.72
11.05
18.43
0.61 06/03/2009
4.56

Source: Morningstar
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และตราสาร
ของกองทุนอสังหาริ มทรั พย์ ใ นประเทศต่างๆ ทัว+ โลก เช่ น 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
ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 27 กรกฎาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 28/04/2016 28/01/2016 28/10/2015 28/07/2015 28/07/2013
27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016

Inception Date
27/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-REITs
13.38
11.44
16.13
13.86
15.42
9.40 29/06/2010
8.76

Source: Morningstar

3 สิงหาคม 2559

ผลการดําเนินงาน ณ วันที+ 29 กรกฎาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/04/2016 30/01/2016 30/10/2015 30/07/2015 30/07/2013
29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016

Inception Date
29/07/2016

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MV-LTF
17.03
8.59
15.48
12.80
11.58
5.89 04/11/2004
12.64
BM : SET PR THB
18.33
8.50
17.15
9.64
7.50
1.57 30/04/1975
6.83

Source: Morningstar
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 กรกฎาคม 2559
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2016 30/04/2016 30/01/2016 30/10/2015 30/07/2015 30/07/2013
Inception Date
29/07/2016
29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
M-VALUE
16.88
8.53
15.36
12.47
11.22
5.55 14/08/2002
15.19

Source: Morningstar
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เอกสารนี เ ป็ นลิข สิ ทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน เอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ$ง จัด ทํ า ขึน เพื$ อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี$ ย วกับสินค้ า และบริ ก ารของเอ็ มเอฟซี และใช้ สําหรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี  หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี  หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี  หรื อห้ ามกระทําการ
อื$นใดที$ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เปลี$ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ได้ อ้างอิงจากแหล่งที$มาของข้ อมูลที$เชื$อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื$ องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี$ยนแปลงได้ ขึน อยู่กับ
ช่วงเวลาที$นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที$ปรากฏในเอกสารนี เ ป็ นเพียงความเห็นเบื องต้ น
เท่านัน มิใช่คํามัน$ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง สิ น การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี$ ยวกับเอกสารฉบับ นี 
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที$โดยตรง

3 สิงหาคม 2559

คําเตือน


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



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ$งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั$นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน$ 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 อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื$ อ ป้ องกั น ความเสี$ ย งที$ เ กี$ ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี$ยนเงินตราที$อาจเกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี$ ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี$ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด

ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั น จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี$ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี$ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื$อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี$ยงที$อาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื$ อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี$ยงของสัญญาซื อขายล่วงหน้ 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 นัน
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที$ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน



ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ที$บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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