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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนธันวาคม ปี 2559
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คาดว่ า ตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี ย งในเดื อ นธั น วาคมจะเคลื อ นไหวเพิ ม ขึ น!
เล็กน้ อย ตามการคาดการณ์ ว่าธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะขึน! ดอกเบีย! ใน
การประชุมเดือนธันวาคมเนืองจากเศรษฐกิจสหรั ฐฯฟื ! นตัวอย่ างต่ อเนือง
และการปรั บลดกําลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตนํา! มันภายหลังการตกลง
กันในกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ได้
Thai Equity – ให้ นาํ ! หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือน ธ.ค.นี  SET Index จะเคลือนไหวในกรอบ 1,470 – 1,530 จุด
จากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก ได้ แ ก่ การปรั บตัวสูงขึน ของ Bond yield
สหรั ฐ ฯ, ตัวเลข PMI ภาคการผลิ ต ของจี นประจํ าเดือ นพ.ย., การลง
ประชามติ รั ฐ ธรรมนู ญ ในอิ ต าลี วั น ที 4 ธ.ค. และคาดแรงซื อ กองทุ น
LTF/RMF ในช่ วงสุด ท้ า ยของปี จะส่ ง ผลกระทบทางบวกบ้ า งต่ อ ดัช นี
เนืองจาก Appetite ของนักลงทุนทีอาจลดลงจากระยะเวลาการถือครองที
นานมากขึ น รวมถึงการทีนกั ลงทุนสถาบันอาจเก็บเงินสดไว้ บางส่วนเพือ
รองรับการไถ่ถอนกองทุน LTF ทีจะครบกําหนดอายุในช่วงต้ นปี หน้ า
Property Fund
Underweight)

–

ให้ นํ า! หนั กน้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly

 คาดว่า Fed จะขึ นอัตราดอกเบีย นโยบายในเดือน ธ.ค. เป็ นผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลของสหรั ฐ ฯปรั บ ตัวขึน และส่ ง ผลให้ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลของไทยปรั บเพิมขึน ตาม เป็ นแรงกดดันต่อ
ราคาของกองทุน Property Fund, REITs, Infrastructure Fund ให้ ปรับตัว
ลดลง เพือให้ ส่วนต่างระหว่างเงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตร (Yield Spread) อยู่ในระดับทีน่าสนใจ อย่างไรก็ดี สภาพคล่อง
ในประเทศยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยอั ต ราการจ่ า ยเงิ น ปั นผล (Gross
Dividend Yield) ของสินทรัพย์ทีกองทุนลงทุนทีค่อนข้ างแน่นอนอยู่ในช่วง
5.5-6.5%
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Global Equity – ให้ นํา! หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral) สําหรั บทัง!
Developed Market และ Emerging MJarket
 แนะนํานํ าหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทัง Developed Market และ
Emerging Market เศรษฐกิ จ สามารถเติ บ โตได้ ใ นระดับ ปานกลาง
แนวโน้ มของเงินเฟ้อมีสญ
ั ญาณทีเป็ นบวกมากขึ น ซึง ส่วนหนึงมาจากราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ทีได้ ผ่านจุดตําสุด ตราสารทุนทัว โลกมีความเสียงในระยะ
สันที
 สําคัญได้ แก่ การขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed และ Valuation ทีอยู่ใน
ระดับสูง
Global Bond – ให้ นาํ ! หนักลงทุนน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)
 คาดว่ า อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึ น ตามการ
คาดการณ์ การขึน อัต ราดอกเบีย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุม
เดือนธันวาคม ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตรรั ฐบาลประเทศอืนๆ อาจ
ปรับตัวขึ นตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตามการปรับขึ น
ของ yield อาจถูกจํากัด โดยนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลาง
อืนๆเช่น ยูโร ญีปนุ่ สําหรับ credit spread มีแนวโน้ มจะแคบลงได้ ต่อและ
ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนัน ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ให้ นํ าหนักตํากว่าดัชนี
อ้ า งอิ ง (Underweight) สํ า หรั บ ตลาดหุ้ นกู้เ อกชนคุณ ภาพดี (IG) ให้
นํ าหนักตํากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาด
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ตลาดสิ นค้ า โภคภั ณ ฑ์
(Overweight)


ให้ นํา! หนั กมากกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ กน้ อ ย (Slightly

 คาดว่ า ปั จจั ย ภายนอกประเทศยั ง คงเป็ นปั จจั ย หลั ก ที มี ผ ลต่ อ การ
เคลือนไหวตลาดตราสารหนีไ ทยในระหว่างเดือน ธ.ค. คาดว่าทิศทางการ
เทขายพันธบัตรรัฐในกลุ่มประเทศ G3 น่าจะเริ มเบาแรงลง เนืองจากอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีท ีปรับเพิมขึน มาในปั จจุบนั ได้ สะท้ อนความกังวล
เรื องแนวโน้ มเงินเฟ้อในอนาคตไปค่อนข้ างมากแล้ ว เราประเมินว่า หาก
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯปรั บ อัต ราดอกเบี ย นโยบายตามตลาดคาดการณ์
อาจจะมีแรงซื อตราสารหนี กลับเข้ ามาบางส่วนในระยะสันเป็
 นผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนซึมลงได้
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Global Market

–

ให้ นํา! หนั กลงทุ น นํ า! หนั ก มากกว่ า ตลาด

OPEC สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดกําลังการผลิต 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน ในการประชุ ม เมื อ วันที 30 พ.ย. สู่ร ะดับ 32.5 ล้ า นบาร์ เรลต่ อ วัน
นับตังแต่
 เดือนม.ค. 2560 เป็ นต้ นไป และเป็ นการลดกําลังการผลิตลงจาก
ระดับปั จจุบันซึงอยู่ที 33.64 ล้ านบาร์ เรล โดยเป็ นไปตามกรอบข้ อตกลง
ในการประชุมทีกรุงแอลจีเรี ยในเดือนก.ย.ทีผ่านมา

REIT – ให้ นาํ ! หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)


นํ าหนักลงทุนเท่าตลาด ควรจับตา ให้ รอผลการประชุม FOMC ในเดือน
ธ.ค.ทีตลาดคาดว่า FED จะปรับขึ นดอกเบี ยในการประชุมครัง นี  และรอดู
ข้ อความในการประชุมทีบ่งชัถึ งเรื องแนวโน้ มการขึ นดอกเบี ยของ FED
ในการประชุม ปี 2560 ว่าจะขึ นต่อเนืองหรื อไม่
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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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 ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 5.0%
Local Equity, 10.0%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 6.0%
Global Bond, 8.5%
Emerging Country Equity,
5.0%
Developed Country
Equity, 5.0%

Local Gov Bond
38.0%
Local
Corp
Bond,
13.5%

Property Fund, 9.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

O/U
N

Local Gov Bond

SOW

Local Corp Bond

SUW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

UW

Global Commodity

OW

Global REIT

N

Money Market

N

Total

Weight

10.0%
38.0%
13.5%
9.0%
5.0%
5.0%
8.5%
6.0%
0.0%
5.0%
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 ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.80% -0.29%
2.13%
6.57%
8.32%
-2.84
-0.32
1.29
2.01
0.85
0.60%
1.50%
3.17%
9.55%
10.72%
-1.07% -1.48%
-1.48%
-1.83%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.75% -0.24%
2.09%
6.92%
8.20%
-2.69
-0.26
1.28
2.21
0.85
0.60%
1.50%
3.08%
9.21%
10.79%
-1.04% -1.44%
-1.44%
-1.44%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
5.0%

Money Market
3.0%

Global Commodity
8.5%
Local Equity
20.0%

Global Bond
8.5%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Emerging Country Equity
7.5%

Developed Country Equity
7.5%
Property Fund
9.0%

Local Corp Bond
9.0%

N

Local Gov Bond

SOW

Local Corp Bond

SUW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity
Local Gov Bond
22.0%

O/U

Emerging Country Equity

N
N

Global Bond

UW

Global Commodity

OW

Global REIT

N

Money Market

N

Total

Weight

20.0%
22.0%
9.0%
9.0%
7.5%
7.5%
8.5%
8.5%
5.0%
3.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.22% -1.02%
2.66%
8.91%
8.10%
-2.77
-0.72
0.99
1.61
0.51
0.00% 2.13%
4.64%
14.93%
14.93%
-1.58% -2.30%
-2.74%
-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
ตังแต่ต ้นปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-1.18% -1.01%
2.59%
9.23%
8.01%
-2.71
-0.71
0.97
1.72
0.51
0.94% 2.10%
4.55%
14.53%
14.53%
-1.55% -2.27%
-2.72%
-2.88%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.0%
Global REIT, 5.0%
Global Commodity,
12.0%
Global Bond, 8.5%

Local Equity,
30.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Developed Country
Equity, 10.0%

SOW

Local Corp Bond

SUW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity
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N
N

Global Bond

UW

Global Commodity

OW

Global REIT
Local Gov Bond Money Market
11.0%
Total
Local Corp Bond, 9.0%

Property Fund, 4.5%

N

Local Gov Bond

Emerging Country Equity

Emerging Country Equity,
10.0%

O/U

N
N

Weight

30.0%
11.0%
9.0%
4.5%
10.0%
10.0%
8.5%
12.0%
5.0%
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
ตังแต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อ นหลัง
ย้อนหลัง
-1.43% -1.11%
3.36%
11.11%
8.38%
-2.40
-0.57
0.93
1.48
0.40
0.00% 2.92%
6.15%
19.46%
19.46%
-2.00% -2.97%
-3.63%
-4.81% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ต ้นปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อ นหลัง
ย้อนหลัง
-1.40% -1.09%
3.17%
11.33%
7.89%
-2.35
-0.57
0.89
1.56
0.39
1.40% 2.89%
5.96%
18.73%
18.73%
-1.97% -2.94%
-3.62%
-4.07% -14.86%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนพศจิกายน 2559
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2559 ปรั บ ตั ว ดี ขึ น! ตามการ
บริโภคภาคเอกชน ด้ านการเลือกตัง! นาย Donale Trump ได้ รับการเลือกตัง!
เป็ นประธานาธิบดี และพรรครี พับลิกันยังสร้ างความประหลาดใจทีสามารถ
ได้ เสียงข้ างมากทัง! สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2559 (รายงานครั ง ที 2) ปรั บ เพิ ม เป็ น 3.2%
(qoq,saar) จากที รายงานครั ง แรกที 2.9% (qoq,saar) และเพิม ขึน เมื อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ าทีขยายตัว 1.4% (qoq,saar) เนืองจากการ
บริ โภคภาคเอกชนทีเพิมขึน เป็ นสําคัญ ในขณะทีการลงทุนเป็ นปั จจัยฉุดรั ง
เศรษฐกิจ
 ผลการเลือกตังสหรั
 ฐฯ สร้ างความประหลาดใจ นอกจากทีนาย โดนัลด์ ทรัมป์
จะชนะการเลือกตังเป็
 นประธานาธิบดีสหรัฐฯ พรรค Republican ยังสามารถ
ครองเสีย งข้ า งมากทังในสภาผู

้ แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึงจะช่ว ยเสริ มให้
สามารถเดินหน้ านโยบายต่าง ๆ ได้ ง่ายขึ น
 แนวนโยบายของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ เป็ นลักษณะแนวคิดแบบ Protectionism
ได้ แ ก่ การกี ดกันการค้ าระหว่า งประเทศ การปกป้องสิทธิ ข องชาวอเมริ กัน
ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ และการทหาร
 อย่างไรก็ตาม นาย โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนทีจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการดําเนิน
มาตรการด้ านการคลัง แบบผ่อ นคลาย ด้ ว ยการลดภาษี และการลงทุนใน
โครงสร้ างพื นฐานขนาด US$ 550,000 ล้ าน
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากนโยบายของนาย โดนัลด์ ทรัมป์
 ระยะสัน : เศรษฐกิจสหรั ฐฯ น่าจะได้ รับผลบวกจากนโยบายสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Pro-Growth Policies) ผ่านการใช้ มาตรการ
ด้ านการคลังแบบผ่อนคลาย ด้ วยแผนการลดภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล รวมถึง การใช้ จ่ ายเพื อ การลงทุนของภาครั ฐ แต่จะเพิ ม
ความเสียงจากปั ญหาการขาดดุลงบประมาณการคลังทีเรื อ รังและเพิมขึ น
 ระยะกลางถึงยาว : นโยบายกี ดกันทางการค้ า ซึง อาจส่งผลกระทบต่อ
การส่ง ออกสินค้ าทัง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
กําลังพัฒนา เช่น การตังกํ
 าแพงภาษี นําเข้ าสินค้ า โดยเฉพาะจากจีนและ
เม็กซิโก และเสนอให้ ทบทวนข้ อตกลงทางการค้ าทัง NAFTA และ WTO
ใหม่อีกครัง รวมทังอาจยกเลิ

ก TPP ซึง นโยบายกี ดกันทางการค้ าจะเป็ น
ความเสียงทีสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกในภาวะทีการค้ าระหว่างประเทศของ
โลกชะลอตัว นอกจากนี ย ังอาจจะทําให้ อัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึน
จากราคาสินค้ านําเข้ าทีสงู ขึ น ส่วนนโยบายผู้อพยพทีเข้ มงวดมากขึ น จะ
มีผลให้ ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ตึงตัวขึ น และทําให้ คา่ จ้ างแรงงานเพิมขึ น
สร้ างความเสียงต่ออัตราเงินเฟ้อให้ สงู ขึ นจากค่าจ้ างแรงงานทีเพิมขึ น
เศรษฐกิจยูโรโซน : เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัวในทิศทางทีทรง
ตัว ทัง! นีต! ิดตามประเด็นการเมืองในประเทศทีอาจส่ งผลต่ อเศรษฐกิจโดย
ภาพรวมของยูโรโซน
 เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 (รายงานครัง ที 1) ขยายตัว 0.3% (qoq) หรื อ
1.6% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาส 2 ปี 2559 แสดงถึงการฟื น ตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนือง แม้ วา่ จะมีความมัน ใจเชิงลบจากประเด็น Brexit
2 ธันวาคม 2559

ความคืบหน้ าด้ านการเมืองของประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป
 ฝรังเศส : นาย Francois Fillion อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ รับเลือกเป็ นตัวแทน
พรรค Republicans ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปี 2560 ซึง จะเป็ นคู่แข่ง
คนสําคัญในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีกับนาง Marine Le Pen หัวหน้ า
พรรค National Front พรรคขวาจัด ซึง มีนโยบายต่อต้ านสหภาพยุโรปและเคย
กล่ า วว่ า จะจั ด ทํ า ประชามติ ส มาชิ ก สหภาพยุ โ รป หากได้ รั บ เลื อ กเป็ น
ประธานาธิบดี การเลือกตังประธานาธิ

บดีจะจัดขึ นในปี หน้ า ซึง จะแบ่งเป็ น 2
รอบ ในวันที 23 เม.ย. 2560 และ 7 พ.ค. 2560 โดยในรอบแรกจะคัดเอาผู้ลง
สมัครได้ คะแนนเสียงสูงสุด 2 คน ไปชิงกันในรอบที 2
 เยอรมนี : นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรี เยอรมนี ประกาศจะลงสมัครชิง
ตําแหน่งนายกฯ อีกครัง เป็ นสมัยที 4 ในการเลือกตังเดื
 อน ก.ย.ปี 2560 โดย
นาง Merkel ได้ นงั เก้ าอี นายกฯ มาแล้ ว 3 สมัยหรื อประมาณ 11 ปี
 อัง กฤษ : ศาลสูง สุด ของอัง กฤษตัด สิน ว่ า รั ฐ บาลอัง กฤษต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาพก่อนประกาศใช้ มาตรา 50 เพิมเริ มกระบวนการออกจาก
สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามฝ่ ายรัฐบาลได้ ตดั สินใจยืนอุทธรณ์เนืองจากรัฐบาล
ยืนยันว่าการประกาศใช้ มาตรา 50 อยู่ในอํ านาจของรั ฐบาล ซึงคําตัดสินใจ
ของศาลสูงสุดทําให้ เกิดความไม่แน่นอนต่อการเริ มต้ นกระบวนการเจรจาและ
ออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็ นทางการทีอาจต้ องล่าช้ าออกไปจากเดิมทีนาง
Theresa May มีแผนทีจะประกาศใช้ ภายในเดือนมีนาคม 2559
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังของอังกฤษ (Office for Budget Responsibility
หรื อ OBR) ได้ ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP อังกฤษในปี 2559
และ 2560 ลงจากประมาณการเดิม เป็ น 1.4% (yoy) และ 1.7% (yoy)
ตามลําดับ รวมทังคาดว่

า อังกฤษอาจต้ องกู้ยืมเงินเพิมขึ นอี กประมาณ 1.2
แสนล้ านปอนด์ หรื อ 1.5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ในอี ก 5 ปี ข้ างหน้ า จาก
การทีอังกฤษต้ องออกจาก EU และรายได้ ทีจะเสียไปจากการเคลือนย้ า ย
แรงงาน ซึง จะทําให้ หนี ต่อ GDP ของอังกฤษเพิมขึ นเป็ น 90% ของ GDP ซึง
เป็ นระดับสูงสุดในรอบกว่า 50 ปี ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า จากตัวเลขในปี 2558 ที
84% ของ GDP
ญีปุ่น : เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัวเร่ งขึน! จากการส่ งออกสินค้ า
กลับมาขยายตัว และการลงทุนภาคเอกชนทีฟื!นตัว
 เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัว 2.2% (qoq,saar) เร่ งขึ นจากไตรมาส
ก่อนที 0.7% (qoq,saar) เนืองจากการส่งออกทีกลับมาขยายตัวเป็ นสําคัญ
ประกอบกับ การลงทุนภาคเอกชนฟื น ตัว ขึน โดยเฉพาะการลงทุน ในภาค
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะทีการลงทุนนอกภาคอสังหาริ มทรัพย์กลับมาขยายตัว
เป็ นครัง แรก หลังจากทีหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส แต่การบริ โภคยังอ่อนแอ
 การบริ โภคส่ว นบุคคลที แท้ จ ริ งในเดื อน ต.ค. 2559 ยื นยันถึ งความอ่ อนแอ
ต่อเนือง โดยหดตัว -1.0% (mom) จากทีขยายตัว 2.8% (mom) ในเดือนก่อน
หน้ า แม้ ว่าอัตราการว่างงานจะยังทรงตัวที 3.0% และตลาดแรงงานยังมีการ
จ้ างงานเพิมขึ น 60,000 ตําแหน่ง
 ธนาคารกลางญี ปนุ่ (BOJ) มี มติ 7-2 คงนโยบายการเงินไว้ ตามทีตลาดคาด
โดยคงอัตราเข้ าซื อสินทรัพย์ที 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี และคงอัตราดอกเบี ย 0.1% ต่อปี กับเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์ส่วนเกิน (Excess Reserves)
บางส่วน และคงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield) อายุ 10 ปี ไว้ ที
0% ต่อปี
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 อัตราเงินเฟ้อทัว ไปเดือน ต.ค. 2559 เพิมขึ นเป็ น 0.1% (yoy) ซึง พลิกกลับมา
เป็ นบวกครัง แรกในรอบ 7 เดือน จากราคาผักทีเพิมขึ นตามสภาพอากาศ ส่วน
อัตราเงินเฟ้อ ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน (Core-core CPI) เพิมขึ นเป็ น
0.2% (yoy)
เศรษฐกิจ จี น : เศรษฐกิจ โดยภาพรวมยั ง เติบ โตอย่ างมีเ สถีย รภาพ และ
รั ฐ บาลอนุ มัติแผนการลงทุ นในโครงสร้ างพื น! ฐานหลั งจากที คุมเข้ มภาค
อสังหาริมทรั พย์
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค. 2559 โดยรวมค่อนข้ างทรงตัวทังการผลิ

ต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แม้ ว่ายอดค้ าปลีกจะชะลอ
ตัวลงแต่เป็ นผลจากฐานสูงปี ก่อนจากการบริ โภครถยนต์
 ราคาบ้ า นเฉลี ย ใน 70 เมื อ งสํ า คัญ เดื อ น ต.ค. 2559 เพิ ม ขึน ต่อ เนื อ งเป็ น
10.11% (yoy) จาก 9.04% (yoy) ในเดือนก่อน แต่หากพิจารณาเมืองเป็ นราย
กลุ่ม ราคาบ้ า นเร่ ง ตัว ขึน ในกลุ่ม เมื อ งรองลํ า ดับ 2 และ 3 แต่ช ะลอตัว ลง
เล็กน้ อยในกลุม่ เมืองหลัก โดยราคาบ้ านยังคงเร่ งตัวขึ นต่อเนืองในเดือน ต.ค.
2559 สอดคล้ องกับมูลค่ายอดขายบ้ านทียงั คงขยายตัวดีถึง 40% (yoy) และ
การลงทุนในภาคอสังหาฯ ทีเร่ งตัวขึ นเป็ น 13.4% (yoy)
 อย่างไรก็ตาม ยอดระดมทุนโดยรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน
ต.ค. 2559 ลดลงมาอยู่ที 896 พันล้ านหยวน โดยยอดปล่อยสินเชื อ (New
Yuan Loans) ลดลงเป็ น 601 พันล้ านหยวน จากการลดลงทังสิ
 นเชือผู้บริ โภค
และภาคธุรกิจ แต่สนิ เชือภาคธุรกิจลดลงมากกว่าสินเชือผู้บริ โภค ซึง การลดลง
แรงของสินเชือคาดว่าส่วนหนึงเป็ นผลจากวันหยุดในช่วงเทศกาลวันชาติจีน
(สัปดาห์แ รกของเดื อน ต.ค.) ส่งผลให้ การผลิตและการกู้ยืมของภาคธุรกิ จ
ลดลง รวมทัง นโยบายภาคอสัง หาฯ ที เ ข้ ม งวดขึ น ได้ เ ริ ม ส่ ง ผลให้ สิ นเชื อ
ครัวเรื อนซึง ส่วนใหญ่เป็ นสินเชือบ้ านลดลง
 NDRC ได้ อนุมัติการลงทุนในโครงสร้ างพื น ฐานมูลค่า 338 พันล้ านหยวน
ในช่วง 24 วันแรกของเดือน พ.ย. 2559 เพิมขึ นจากเดือน ต.ค. 2559 ทีอนุมตั ิ
รวมมูลค่า 299 พันล้ านหยวน ส่งผลให้ ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 4 ปี
2559 มี โครงการลงทุนในโครงสร้ างพื น ฐานอนุมัติรวมมูลค่า 637 พันล้ า น
หยวน เพิมขึ นจากไตรมาส 3 ปี 2559 ทีมมึ ลู ค่า 376 พันล้ านหยวน จะเห็นได้
ว่ารัฐบาลจีนประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้ างพื นฐานเพิมขึ นซึง จะช่วยให้
การลงทุนในประเทศยัง สามารถขยายตัว ได้ ต่อ เนื อ งในขณะที รั ฐ บาลหัน
กลับมาคุมเข้ มภาคอสังหาริ มทรัพย์
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2559 ชะลอลงตามรายจ่ ายภาครั ฐที
หดตัวแรง แต่ การบริโภคและส่ งออกขยายตัวดี
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัว 3.2% (yoy) ชะลอตัวลงจากไตร
มาสก่อนหน้ าที 3.5% (yoy) หากปรับปั จจัยฤดูกาลแล้ วเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี
2559 ขยายตัว 0.6% (qoq,sa) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที 0.7% (qoq,sa)
โดยปั จจั ย ฉุ ด ที สํ า คั ญ มาจากการบริ โ ภคภาครั ฐ ในขณะที ก ารลงทุ น
ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับตํา อย่างไรก็ตามการบริ โภคภาคครัวเรื อนและการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การสุทธิยงั คงเป็ นแรงขับเคลือนทางเศรษฐกิจในช่วงไตร
มาส 3 ปี 2559 เช่นเดียวกับไตรมาส 2 ปี 2559
 สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.)
ประมาณการ GDP ปี 2559 ที 3.2% (yoy) และปี 2560 ทีระหว่าง 3.0-4.0%
(yoy)
2 ธันวาคม 2559

 เครื องชี ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ต.ค. 2559 ซึง เป็ นเดือนแรกของไตรมาส 4
โดยภาพรวมชะลอตัว ลงทัง อุป สงค์ ใ นประเทศและต่า งประเทศ ซึง ปั จ จัย
ขับเคลือนหลักของเศรษฐกิจ คือ การใช้ จ่ายภาครัฐ
 ภาคการท่องเทียวในเดือน ต.ค. 2559 ชะลอตัวลงทังนั
 กท่องเทียวในประเทศ
และต่ า งประเทศทํ า ให้ ส่ง ผลต่ อ เนื อ งไปยัง การบริ โภคที เ กี ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเทียว
 การส่งออกสินค้ ากลับมาหดตัว ส่วนหนึงเป็ นเพราะอุปสงค์จากต่างประเทศที

ยังฟื น ตัวไม่ทวั ถึง ในขณะทีการนําเข้ าปรับตัวดีขึ น ยกเว้ นการนําเข้ าสินค้ าทุน
ซึง ยังเป็ นสิง สะท้ อนถึงการลงทุนภาคเอกชนทียงั ฟื น ตัวไม่ชดั เจน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2559
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลักของโลก ดังนี 

ทีมา : Bloomberg
 การทํ าประชามติเ พื อการปฎิรูป รั ฐสภาของอิตาลีใ นวันที 4 ธ.ค. 2559 ผล
สํารวจไม่เห็นด้ วยนําเห็นด้ วยซึง ว่าด้ วยเรื องการลดอํานาจของวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่ างกฎหมายและอภิปรายไม่ไว้ วางใจรัฐบาล เพือเพิมเสถียรภาพของ
รั ฐ บาลและช่ ว ยให้ ก ารผ่ า นร่ า งกฎหมายที จํ า เป็ นในการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ
สามารถทําได้ ง่ายและรวดเร็ วขึ น
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที 21 ธ.ค. 2559 คาดว่า กนง.
จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ ทีระดับ 1.50% ไม่เปลียนแปลง

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนพฤศจิกายนเป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways ตามปั จจั ย
การเมืองในสหรั ฐฯ มาปิ ดที 1,510.24 หรื อเพิมขึน! 0.97% (14.52 จุด) และ
มีปัจจัยสําคัญทีเกิดขึน! ดังต่ อไปนี !
 ระหว่างเดือนราคานํ ามันดิบปรับลดลงตํากว่าระดับ 50 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล
หลังจากการประชุมร่ วมของตัวแทนจากกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ยัง
ไม่ได้ ข้อสรุ ปทีชดั เจน
 รฟม. เปิ ดเผยรายชื อ ผู้ยื นประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม เหลื อง และชมพู เป็ น
Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุม่ รับเหมาก่อสร้ าง
 ศาลสูงอัง กฤษตัดสินให้ กระบวนการบัง คับใช้ ม าตรา 50 แห่ง สนธิ ส ัญ ญา
ลิสบอนจะต้ องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน
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 นายโดนัลด์ ทรั มป์ ตัวแทนจากพรรครี พับลิกัน คว้ าชัย ชนะในการเลือ กตัง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที 45 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดเกิดใหม่ ทังในเชิ
 ง
ของกิจกรรมทางการค้ าและกระแสเงินในตลาดทุน
 Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ นจากแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง
ในอนาคต ทําให้ Valuation ของ SET Index มีความน่าสนใจลดลง
 หุ้นกลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform สูงสุด ส่วนหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้ าง
ปรับตัว Underperform มากทีสดุ
Sector Performance MTD
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8.2%
7.7%

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนธันวาคม
คาดว่า SET Index เคลือนไหว Sideways up ในกรอบ 1,470 – 1,530 จุด สําหรับ
ปั จจัยทีต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด มีดงั ต่อไปนี 
 การปรับตัวสูงขึ นต่อของ Bond Yield สหรัฐฯ ซึง ทําให้ Valuation ของ SET
Index มีความน่าสนใจลดลง
 การรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนประจําเดือนพฤศจิกายนในวันที
1 ธันวาคม ซึง ล่าสุดประกาศออกมาทีระดับ 51.0 หากตัวเลขจริ งออกมาดีกว่า
คาดอย่างมีนัยสําคัญ อาจผลักดันให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ปรั บตัวสูงขึน อี ก
ครัง โดยเฉพาะอย่างยิงราคาโลหะอุตสาหกรรม

5.1%
3.4%
2.5%
1.6%
1.5%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%

 การลงประชามติรัฐธรรมนูญในอิตาลีวันที 4 ธันวาคม โดยหากผลปรากฏว่า
เสียงส่วนใหญ่ลงความเห็น "ไม่" ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ จะทําให้ รัฐบาลซึง นําโดย
นายกฯ Matteo Renzi ไม่สามารถทีจะผลักดันมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับ
เร่ งด่วนออกมาได้ ซึง จะทําให้ เศรษฐกิจของอิตาลีตกอยู่ในสถานการณ์ ลําบาก
และอาจทําให้ นาย Renzi ต้ องลาออกจากตําแหน่ง
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As of 30 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนพฤศจิกายน

 คาดแรงซื อกองทุน LTF/RMF ในช่วงสุดท้ ายของปี จะส่งผลกระทบทางบวก
บ้ างต่อดัชนี เนืองจาก Appetite ของนักลงทุนทีอาจลดลงจากระยะเวลาการ
ถือครองทีนานมากขึ น รวมถึงการทีนกั ลงทุนสถาบันอาจเก็บเงินสดไว้ บางส่วน
เพือรองรับการไถ่ถอนกองทุน LTF ทีจะครบกําหนดอายุในช่วงต้ นปี หน้ า
แนะนํานํา! หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ น 17.25% ในขณะที SET50 Index
ปรับตัวสูงขึ น 15.93%
 Sector ทีมี Performance ทีดีกว่า ตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แ ก่ หมวด
พาณิชย์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอาหารและเครื องดืม
หมวดพลังงาน และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ทีมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
สื อ และสิง พิ ม พ์ หมวดวัสดุก่ อ สร้ าง หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวด
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร หมวด
การแพทย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดธนาคารพาณิชย์

ตลาดตราสารหนีไ! ทย
ตลาดตราสารหนี ไ! ทยเดือนพฤศจิ กายน : อัต ราผลตอบแทนตราสารหนี !
ปรั บตัวเพิมขึน! เล็กน้ อย ซึง เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 
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2 ธันวาคม 2559
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 นาย โดนั ล ด์ ทรั ม ป์ ชนะการเลื อ กตัง ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ เหนื อ ความ
คาดหมายของตลาด ส่ ง ผลให้ นัก ลงทุน กั ง วลว่ า ผลของนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจที Trump จะใช้ นนส่
ั  งผลให้ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มทีจะมี อตั ราเงินเฟ้อ
เพิมสูงขึน และส่งผลให้ การขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายของ Fed นัน มีท่าทีที
Aggressive กว่าเดิม (-)
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 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรั ฐฯทีรายงานออกมาล่าสุดยังคงมีทิศทางทีดีกว่าตลาด
คาดการณ์ (-)
 ผลประมูลพันธบัตรระยะยาวส่วนใหญ่มีผลประมูลออกมาไม่ดีเท่าทีควร โดยมี
ยอดจองซื อ (Bid-Coverage) ค่อนข้ างตํา สะท้ อนถึงความต้ องการลงทุน
พันธบัตรทีลดลงของนักลงทุนภายในและภายนอกประเทศ (-)
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 ความกังวลเกี ยวกับเงินเฟ้อและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทียงั คงแข็งแกร่ งอย่าง
ต่อเนืองส่งผลให้ เงินดอลลาร์ แข็งค่าเมือเปรี ยบเทียบกับสกุลอืนทัว โลก ส่งผล
ให้ นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ซงึ รวมถึงตราสารหนี ไทยด้ วย (-)
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ! าครั ฐเดือนธันวาคม (Slightly Overweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรั บตัวลดลงเมือเทียบกับระดับ
สิ นเดือนพฤศจิกายน จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 
ปั จจัยภายนอกประเทศ การขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบายสหรั ฐฯ เป็ นครัง ที 2 ใน
เดือนธันวาคมนี , การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีซงึ อาจมีผลต่อ
ความมัน คงภาคธนาคารในอิตาลี, ทิศทางนโยบายการเงินของ BOJ – ECB ที
ชะลอการซื อสินทรัพย์ในตลาดรอง, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรติดลบลดลงเป็ นผล
จาก Global Bond Sell Off ในเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมาจากความกังวลเงินเฟ้อ
เพิ ม ขึน ของนโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯชุดใหม่ แ ละการแข็ ง ค่า อย่ า ง
ต่อเนืองของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ, กระบวนการปรับโยกย้ าย Rotation เงินลงทุนได้
ใกล้ เสร็ จสิ นแล้ ว
ปั จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ การชะลอลงทุนตราสารหนี ต ่างประเทศ หลังจาก
อัตราผลตอบแทนในการลงทุนใหม่ ระหว่างในและนอกประเทศเริ ม มี ส่วนต่างที
น้ อยลง, เศรษฐกิจไทยในช่วงครึงหลังมีโอกาสขยายตัวแผ่วลงมากกว่าครึ งแรกของ
ปี 2559
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนธันวาคม (Slightly Underweight)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่มากขึน แม้ วันทําการในเดือนธันวาคมจะน้ อยลง
เป็ นผลมาจากผู้ออกตราสารต้ องการรี บ Secure ต้ นทุนทางการเงินก่ อนทีอัตรา
ดอกเบี ยตลาดจะปรับสูงขึ นไปมากกว่านี , สภาพคล่องของการซื อขายหุ้นกู้เอกชน
ในตลาดรองเริ ม ลดน้ อ ยลงเป็ นเพราะนัก ลงทุนสถาบันส่ว นใหญ่ ถื อ ครองหุ้น กู้
เอกชนใกล้ เต็ม นอกเหนือจากนี เรายังคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะ
ปรับลดลงเล็กน้ อยจากระดับสิ นเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ Credit Spread จะ
ปรับตัวกว้ างขึ นกว่าระดับสิ นเดือนพฤศจิกายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน! ฐาน
ภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ /REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน! ฐานในเดือนพฤศจิกายน
 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัว ลดลงเล็ ก น้ อ ย -0.55% ตํ า กว่ า ดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ทีปรับตัวเพิมขึ น 0.97%
แนวโน้ มตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ฯ/REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน! ฐาน ในเดือนธันวาคม
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2559-60 ที มี แ นวโน้ มปรั บ ตั ว ดี ขึ น ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรั พย์ ทีกองทุนจะเข้ าไปลงทุนมี แนวโน้ มทีดีขึน ซึงจะ
ช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้
 อัตราดอกเบี ยนโยบายปั จจุบนั ที 1.50% โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะยัง คงรั ก ษาอัตราดอกเบี ย นโยบายที ระดับ นี ต ่อ ไปในปี 2560 ซึงจะช่ ว ย
สนับสนุนสภาพคล่องภายในประเทศ และเป็ นผลให้ การลงทุนในกองทุนฯมี
ความน่าสนใจ
2 ธันวาคม 2559

 คาดว่ า Fed จะขึน อัตราดอกเบี ย นโยบายในเดื อ น ธ.ค. เป็ นผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลของสหรั ฐ ฯปรั บ ตัว ขึ น และส่ ง ผลให้ อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับเพิมขึ นตาม เป็ นแรงกดดันต่อราคา
ของกองทุน รวมฯให้ ป รั บ ตัว ลดลง เพื อ ให้ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งเงิ นปั นผลของ
กองทุนฯ กับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Spread) อยู่ใ นระดับ ที
น่าสนใจ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น! ฐานในเดื อ นพฤศจิ ก ายน คื อ Slightly
Underweight

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนพ.ย.ถึงวันที 25 มีการ
ปรับตัวสูงขึ น 1.00% ปั จจัยทีสําคัญ ได้ แก่ การเลือกตังประธานาธิ

บดีสหรัฐฯ
การคาดการณ์ การขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed ในช่วงเดือนธันวาคมทีมีสงู ขึ น
ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ นต่อเนือง รวมถึง
ตัวเลข Dollar Index ทีปรับตัวขึ นถึงระดับสูงกว่า 100 จุด ส่งผลให้ ห้ นุ กลุ่ม
Defensive และ Yield-Played ถูกแรงเทขายกดดัน ในขณะทีกลุ่ม Financial
ได้ รับปั จจัยบวก
MSCI Index (USD)
MTD
North America

3.9%

MSCI World Index

1.8%

MSCI World AC Index

1.0%

Asia PA x JP

0.0%

Japan

-1.9%

Europe

-2.2%

EM Asia

-4.1%

EMEA

-5.2%

MSCI Emerging
EM Latin
-16%

-5.4%
-12.1%
-11%

-6%

-1%

4%

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนธันวาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที จ ะออกมาให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีอยู่ในระดับทีสงู จากอัตราดอกเบี ยระยะสันที
 ยงั อยู่ในระดับตํา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิจทีเริ มฟื น ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี ยงเกี ยวกับ การขึน อัตราดอกเบี ย ระยะสันของ

Fed ต่อเนื อ งในปี
2559-60 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว โลก (+)
 แนะนํ านํ า หนัก การลงทุนเท่า กับตลาด (Neutral) สําหรั บ ทัง Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ในระดับปาน
กลาง แนวโน้ มของเงินเฟ้อมี สญ
ั ญาณทีเป็ นบวกมากขึ น ซึง ส่วนหนึงมาจาก
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ทีได้ ผ่านจุดตําสุด ตราสารทุนทัว โลกมี ความเสียงใน
ระยะสันที
 สําคัญได้ แก่ การขึ นอัตราดอกเบี ยของ Fed และ Valuation ทีอยู่ใน
ระดับสูง อย่างไรก็ ตามในระยะยาวนโยบายของประธานาธิ บดีคนใหม่ของ
สหรัฐฯ ยังคงเน้ นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง
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ตลาด REITs



ภาวะตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน


ภาวะตลาด REIT เดือนพฤศจิกายน อ่อนตัวจากการคาดว่า FED จะเร่ งปรับ
ขึ นดอกเบี ยเร็ วขึ น Dowjones Global Reit index ลดลง 3.1% นางเจเนท เย
เลน ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ หนุนค่า โอกาสปรั บ ขึน ดอกเบี ย เดื อ น
ธันวาคม เพิมขึ นมาทีระดับ 100% โดยมีมมุ มองว่าหาก FED ไม่ขึ นดอกเบี ย
เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจเผชิญความเสียงทีสงู ขึ น

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนธันวาคม


แนะนําลงทุนเท่าตลาดในเดือนธันวาคม (Neutral) รอผลการประชุม FOMC
ในเดือนธันวาคมทีตลาดคาดว่า FED จะปรับขึ นดอกเบี ยในการประชุมครัง นี 
ตามข้ อมูล Future Fed Fund Rate ล่าสุด มีโอกาสที Fed จะขึ นดอกเบี ย
สูงสุดในรอบปี

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์

OPEC สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดกํ าลังการผลิต 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
ในการประชุมเมือวันที 30 พ.ย. สู่ระดับ 32.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน นับตังแต่

เดือนม.ค.เป็ นต้ นไป และเป็ นการลดกําลังการผลิตลงจากระดับปั จจุบนั ซึง อยู่
ที 33.64 ล้ า นบาร์ เ รล โดยเป็ นไปตามกรอบข้ อ ตกลงในการประชุมที กรุ ง
แอลจีเรี ยในเดือนกันยายนทีผ่านมา

แนวโน้ มตลาดนํา! มันเดือนธันวาคม


ให้ นํ าหนักมากกว่าตลาด (OW) โดยคาดว่าราคานํ ามันจะปรับตัวขึ นต่อเนือง
ในช่วงทีเหลือของปี นี  หลังจากที OPEC ตกลงลดกํ าลังการผลิต ซึงจะเป็ น
บวกต่อ อุปทานส่ว นเกิ นของนํ า มันดิบทีจ ะลดลง จากเดิม ที EIA คาดว่ า
ในช่วง 4Q59 จะมีปริ มาณการผลิตนํ า มันดิบสูงกว่าอุปสงค์ราว 0.75 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน ซึง จะทําให้ ตลาดนํ ามันจะกลับมาเป็ นอุปสงค์มากกว่าอุปทาน
ในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2560

ตลาดทองคํา าเดือนเมษายน
ภาวะตลาดทองคํ
ภาวะราคาทองคําเดือนพฤศจิกายน

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
 ดัชนี S&P GSCI Index เดือนตุลาคม ปรับตัวขึ นเล็กน้ อย 3.10% โดยมีแรง
หนุนมาจากการเก็งกําไรตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ รวมถึงการปรับตัวขึ นของราคา
นํ ามัน ต่อประเด็นการลดกําลังการผลิตของกลุม่ OPEC
 ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติทรงอัตราดอกเบี ย
นโยบาย ซึง เป็ นอัตราดอกเบี ยรี ไฟแนนซ์ทีระดับ 0% นอกจากนี  ECB ยังได้ คง
อัตราดอกเบี ยเงินฝากทีธนาคารพาณิชย์ฝากไว้ กับ ECB ทีระดับ -0.4% และ
อัตราดอกเบี ยเงินกู้ทีระดับ 0.25% อีกทัง ECB ยังประกาศคงวงเงินในการซื อ
พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ทีระดับ 8 หมืนล้ านยูโรต่อ
เดือนไปจนถึงเดือนมี นาคม 2560 และอาจจะมีการขยายช่วงเวลาดังกล่าว
ออกไปหากมีความจําเป็ น
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม


ให้ นํ าหนักมากกว่าตลาด (OW) โดยปั จจัยทีOPEC สามารถบรรลุข้อตกลง
ปรับลดกําลังการผลิต 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในการประชุมเมือวันที 30 พ.ย.
สูร่ ะดับ 32.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน นับตังแต่
 เดือนมกราคมเป็ นต้ นไป และเป็ น
การลดกํ าลังการผลิตลงจากระดับปั จจุบนั ซึงอยู่ที 33.64 ล้ านบาร์ เรล โดย
เป็ นไปตามกรอบข้ อตกลงในการประชุมทีกรุ งแอลจี เรี ยในเดือนกันยายนที
ผ่านมา

 ราคาทองคําปรับตัวลงในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลาง ETFs ลดการลงทุนใน
พอร์ ทระยะสันก่
 อนเข้ าสู่การประชุม FOMC เดือนธ.ค. โดยทีภาพรวมราคา
ทองคํามี แนวโน้ มเป็ นลบในระยะสันเพื
  อรอผลการประชุม ซึงตลาดคาดว่ า
FED จะขึ นดอกเบี ยอีกครัง โดยจะหนุนให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่า และ
เป็ นปั จจัยหนึง กดดันราคาทองคําตลอดระยะเวลาทีผ่านมา
 ดัชนี ดอลลาร์ (Dollar index) ปรั บ ตัว ขึน ทํ าจุดสูง สุดใหม่ ในรอบหลายปี
ขณะที yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับตัวขึ นมาทีเหนือกว่า 2.3% โดย
ตลาดให้ นํ าหนักทีประธาน FED ส่งสัญญาณขึ นดอกเบี ยในเร็ วนี
 SPDR gold trust หนึงในกอง ETFs ขนาดใหญ่ลดการถื อครองทองคําตลอด
เดื อ นพ.ย. ทํ า ให้ ตัว เลขล่า สุด ณ 24 พ.ย. ปรั บ ตัว ลดลงมายื นอยู่ทีร ะดับ
941.8 ตัน ขณะทีดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่ากดดันต่อ upside ของทองคํา โดยรอบ
การปรับขึ นดอกเบี ยทีใกล้ เข้ ามา อาจทําให้ ราคาทองคําซึมตัวลากยาวกว่าที
ตลาดมีมมุ มองก็เป็ นได้ ซึง Bloomberg consensus คาดจุดตําสุดในปี 2560
ไว้ ที $1,100 US/oz และไตรมาส 1 ปี 2560 ที $1,150 US/oz
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนธันวาคม
 ให้ นํา หนัก ทองคํ า น้ อ ยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ย (SUW) โดยคาดการณ์ ก รอบ
เคลือนไหวบริ เวณ $1,150-1,227 US/oz ปั จจัยทีควรจับตา อาทิ การประชุม
FOMC เดือนธันวาคม และ Fund Flow ETF โดยค่าสถิติในช่วง 10 ปี ทีผ่าน
มา (2549-2558) ผลตอบแทนทองคําเฉลียในเดือนธันวาคมเป็ นลบ (-0.7%)

ตลาดนํา! มัน

ภาวะตลาดนํา! มันเดือนตุลาคม
ภาวะราคานํา! มันเดือนพฤศจิกายน


ราคานํ ามันดิบปิ ดบวกในเดือนพ.ย. และปิ ดในระดับทีสงู ทีสดุ ในรอบ 1 เดือน
โดยราคานํ ามันดิบ WTI ปิ ดทีระดับ 49.44 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล ปรับตัว
เพิมขึ น 4.17% ในเดือนพ.ย. หลังจากที OPEC บรรลุข้อตกลงลดกํ าลังผลิต
เป็ นครัง แรกนับตังแต่
 ปี 2551 สต็อกนํ ามันดิบสหรัฐฯปรับตัวลดลงนับตังแต่

เดือนพ.ค.เป็ นต้ นมา ทําให้ ตวั เลขสต็อกนํ า มันดิบมาเคลือนไหวทีระดับตํา
กว่า 500 ล้ านบาร์ เรล โดยอยู่ทีระดับ 469 ล้ านบาร์ เรล

2 ธันวาคม 2559
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ตลาดตราสารหนีต! ่ างประเทศ
 เดือนพฤศจิกายน ภาพรวมตลาดตราสารหนี ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลประเทศอืนๆ อาจปรับตัวขึ นตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาล
สหรั ฐ อย่ า งไรก็ ตามการปรั บ ขึน ของ yield อาจถูก จํ า กัด และอัตราดอกเบี ย
โดยทัว ไปยังทรงในระดับตําโดยนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางที
สําคัญอืนเช่น ยูโร ญีปนุ่
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา! หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) ตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) เนืองจากคาดว่า credit
spread ของ IG จะแคบลงค่อนข้ างมากและอาจถูกจํากัดด้ วยการปรับขึ นของ
อัตราผลตอบแทนรัฐบาล ในขณะทีห้ นุ กู้ HY คาดว่า credit spread จะแคบลง
ได้ มากกว่า แต่ก็มีความผันผวน และอาจถูกเทขายเมือตลาดมีความกังวล
 าเงินต่ างประเทศ
ตลาดค่

 จากผลการเลือกตังสหรั
 ฐ ซึง นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ รับชัยชนะเป็ นประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ส่งผลให้ พนั ธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ น จากระดับ 1.83% ณ วันที 8
พ.ย. 2559 เป็ น 2.06% ณ วันที 9 พ.ย. 2559 เนืองจากนักลงทุนมีการเทขาย
พันธบัตรรัฐบาล และ เข้ าถื อสินทรัพย์เสียง โดยนักลงทุนมองว่าจากนโยบายหา
เสียงของ นาย โดนัลด์ ทรั มป์ จะช่วยเพิมการใช้ จ่ายภาครั ฐและหนุนเศรษฐกิ จ
สหรั ฐ เอื อ ต่อ ธุร กิ จสหรั ฐ และคาดการณ์ ก ารเพิม ขึน ของอัตราเงิ นเฟ้อที สูง ขึน
ในขณะทีความกังวลต่อนโยบายทีรุนแรงลดลงเนืองจากอาจะยังไม่สามารถทําได้
ทังหมดอย่

างทีหาเสียงไว้
 ตลาดมองว่านโยบายของ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ จะใช้ นโยบายการคลังเชิงรุ กมาก
ขึ น ทําให้ ตลาดมองว่าเฟดควรจะมีทิศทางการขึ นดอกเบี ยทีเร็ วกว่าเดิมเนืองจาก
มาช่วยถ่วงสมดุลไม่ให้ เศรษฐกิจขยายตัวร้ อนแรงจนเกินไป ประกอบกับผู้กําหนด
นโยบายการเงิ นสหรั ฐ ฯ บางท่า นออกมาแสดงการสนับ สนุนการปรั บ ขึน อัตรา
ดอกเบี ย ในเดื อ นธั น วาคม เนื อ งจากอัต ราว่ า งงานและเงิ น เฟ้ อสหรั ฐ ฯ ใกล้
เป้าหมายของเฟดแล้ ว

สภาวะค่ าเงินเดือนพฤศจิกายน
 ค่าดัชนีชี วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งจาก ระดับ 98.45 ณ วันที
31/10/59 มาอยู่ที 100.91 ณ วันที 28/11/59 โดยในเดือนทีผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 
 รายงานการประชุ มธนาคารกลางสหรั ฐ เดือนพฤศจิ กายน สมาชิก ส่ว น
ใหญ่ เห็นว่าเศรษฐกิ จมีความพร้ อมในการขึน อัตราดอกเบี ย นโยบาย ในขณะที
ข้ อมูลเศรษฐกิ จส่วนใหญ่ ออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นในการขึน
อัตราดอกเบี ยนโยบายในเดือน ธ.ค. ขึ นไปสูร่ ะดับ 100% ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์
สรอ. แข็งค่าขึ น ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY) ขึ นไปแตะระดับ 101.92 การเลือกตัง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตังต่
 างจากโพลที
คาดไว้ ส่งผลให้ นักลงทุนกังวลถึงนโยบายชาตินิยมของนายทรั มป์ จะส่งผลต่อ
กลุ่ม ประเทศเกิ ดใหม่ ทํา ให้ เ งินลงทุนไหลออกจากกลุ่ม ประเทศเกิ ดใหม่ และ
สินทรัพย์เสียง

 ตัวเลขเศรษฐกิ จสหรั ฐส่งสัญญาณบวก โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ซึง จํ านวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง แรกสหรัฐฯ อยู่ทีระดับตํากว่า 300,000 ซึง เป็ นระดับที
สะท้ อนให้ เห็นถึงตลาดแรงงานทีแข็งแกร่ ง นอกจากนี  ดัชนีความเชือมัน ผู้บริ โภค
เดือนพ.ย.เพิมขึ นมาอยู่ที 91.6 ระดับสูงสุดนับตังแต่
 เดือนมิ.ย.สะท้ อนว่าความ
เชื อมันผู้บ ริ โภคปรั บตัว ดีขึน และการคาดการณ์ เงิ นเฟ้อล่วงหน้ า ของผู้บริ โภคก็
ปรับตัวเพิมขึ นเช่นกัน โดยเพิมขึ นมาอยู่ที 2.7% ในเดือน พ.ย. จาก 2.4% ในเดือน
ก่อนหน้ า

 นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวพิจารณาแนวทางใน
การรักษาระดับในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้ อมถึงกล่าวว่า อัตราดอกเบี ยทีอยู่ใน
ระดับตําเป็ นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ เกิดความเสียงต่อตลาดการเงิน ทีมีการ
ก่อหนี เพิมขึ น รวมถึงนักลงทุนทีม่งุ หาสินทรัพย์เสียงสูงมากยิงขึ น ในขณะทีความ
เสียงทียิงใหญ่จะเกิดขึ นจากเศรษฐกิจทีเติบโตอ่อนแอ จากผลของการฟื น ตัวทีไม่
ยังยื นและการเติบโตทีจํากัด พร้ อมทังได้
 กล่าวว่า ธนาคารกลางไม่สามารถจะ
สร้ างการเติบโตทียงั ยืนและสมดุลได้ ด้วยตนเอง รัฐบาลต้ องร่ วมมือในการกระตุ้น
เศรษฐกิจควบคูไ่ ปด้ วย

 ผลความสํารวจความน่าจะเป็ นทีเฟดจะขึ นดอกเบี ยได้ ในการประชุมเดือนธ.ค.
นันเพิ
 มขึ นมาอยู่ที 98% (21/11/16)

ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง! แต่ 30 พ.ย. 2558 – 29 พ.ย. 2559

 มีจากการปรับขึน ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) รั ฐบาลสหรัฐฯ โดย
ปรับขึ มาอยู่ทีระดับ 2.3285% ณ 28 พ.ย. จาก 1.82% ณ สิ นต.ค.ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอืนๆปรับตัวสูงขึ นตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมัน 10 ปี ปรับขึ นเป็ นบวกมาอยู่ที 0.238% พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ 10
ปี ปรับขึ นมาอยู่ที 1.37%
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต! ่ างประเทศเดือนธันวาคม
 พันธบัตรรั ฐบาลให้ นาํ ! หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight) คาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ (yield) จะปรั บ ขึน ตามการคาดการณ์ การขึน อัตรา
ดอกเบี ย ของธนาคารกลางสหรั ฐ ในการประชุม เดื อ นธันวาคม ส่ง ผลให้ yield
2 ธันวาคม 2559

ทีมา MFC, Bloomberg

หน้ า 8

MFC Wealth Journal
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ ม G-10 ในเดือน พ.ย. ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่ อ่อนค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.โดยค่าเงินทีอ่อนค่าสูงสุดได้ แก่ ค่าเงินเยน และ นอร์ วี
เจียนโครน
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.0979 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/10/59
มาอยู่ที 1.064 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/11/59 โดยค่าเงินยูโรอ่อนค่า
ตําสุดทีระดับ 1.055 จากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทีแข็งค่า
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 104.81 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/10/59 มาอยู่ที
112.19 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/11/59 ทังนี
 ค ่าเงิ นเยนอ่ อนค่าสูง
ค่าสูงสุดทีระดับ 113.06
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวแข็งค่าจาก ที 1.2242 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
31/10/59 มาอยู่ที 1.2439 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปอนด์ ณ 28/11/59 ค่าเงิน
ปอนด์แข็งค่าขึน นับแต่ช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายน โดยแข็งค่าสูงสุดทีระดับ
1.259

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนธันวาคม


ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จ ะเคลือนไหวในช่ วง 98.00102.00 โดยขึ นอยู่กบั ข้ อมูลเศรษฐกิจและการประชุมของธนาคารกลาง



ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบช่วง 1.05 - 1.08 เทียบกับดอลลาร์
สรอ.



ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลือนไหวในช่วง 110-115 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
โดยขึ นกับความผันผวนในตลาดเป็ นหลัก



ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลือนไหวในกรอบ 1.20-1.25 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยขึ นอยู่กบั การประชุมธนาคารกลางอังกฤษและความเคลือนไหวใน
การเจรจา Brexit



ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลือนไหวใน
กรอบในช่วง 35.25–35.80 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

ทีมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี ยส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยสกุลเงินทีอ่อนค่า ได้ แก่ ค่าเงินเยน และค่าเงิน
มาเลเซียริ งกิต
 ค่ า เงิ น หยวนอ่ อ นค่ า อย่ างต่ อเนื อง โดยอ่ อ นค่า สูง สุดแตะระดับ 6.90
หยวน/ดอลลาร์ สรอ. ภายหลัง PBOC ประกาศ FIXING หยวนปรับสูงขึ นอย่าง
ต่อเนืองตลอดเดือนพฤศจิกายน ภายหลังค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทีแข็งค่าขึ น
 ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศคงอัตราดอกเบีย! นโยบาย โดย กนง.
ประเมินว่าเศรษฐกิ จไทยยังขยายตัวได้ ตอ่ เนืองตามทีคาดไว้ อัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้ มสูงขึ นแต่เข้ าสูก่ รอบเป้าหมายช้ ากว่าคาด โดยภาวะอัตราดอกเบี ยใน
ปั จจุบนั ยังเอื อต่อการฟื น ตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะทีเสถี ยรภาพการเงินยังอยู่
ในเกณฑ์ดี แต่ยงั ต้ องติดตามพฤติกรรม SEARCH FOR YIELD จากภาวะ
อัตราดอกเบี ยตําเป็ นเวลานาน
 ค่ าเงินบาทในเดือน พ.ย. โดยอ่อนค่าจาก 35.02 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
31/10/59 เป็ น 35.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/11/59 โดยค่าเงินบาทได้
อ่ อ นค่ า แตะระดับ 35.74 บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. ตามค่ า เงิ น สกุล อื น ๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน

ทีมา MFC, Bloomberg
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แนะนํากองทุนเดือนธันวาคม 2559
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส (MMM-PLUS)
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ที!มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที!เสนอขายทัง
ในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 !าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที! 30 พฤศจิกายน 2559 : 2,122,935,722.15 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี เพิ$มค่ าหุ้นระยะยาว (MV-LTF)
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• ลงทุนในหุ้นที!มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นที!มีปัจจัยพื นฐานดีและมีราคาของหลักทรัพย์ที!ตํ!าเมื!อเทียบกับปั จจัยพื นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื!น
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื!น
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ!าเสมอทุกเดือน เพื!อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
• มูลค่าขันตํ
 !าของการซื อครัง แรก 2,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที! 30 พฤศจิกายน 2559 : 2,272,313,652.44 บาท
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื!อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทังสอบถามรายละเอี

ยดเพิ!มเติมและขอรับคูม่ ือภาษี ได้ ที!บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่ าเพื$อการเลีย งชีพ (M-VALUE)
กองทุนรวมเพื!อการเลี ยงชีพ
เน้ นลงทุนในตราสารทุนทีจ! ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที!มีปัจจัยพื นฐานดี มีแนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที!ดี
หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ!าเสมอทุกเดือน เพื!อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
มูลค่าขันตํ
 !าของการซื อครัง แรก 2,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที! 30 พฤศจิกายน 2559: 1,080,513,028.53 บาท
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื!อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื!อการเลี ยงชีพ รวมทังสอบถามรายละเอี

ยดเพิ!มเติมและขอรับคูม่ ือภาษี ได้ ที!บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนใหม่ : กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี สมาร์ ท พร็อพเพอร์ ตี  ทริกเกอร์ ซีร$ ี ส์ 3 (M-PROPS3)
•
•
•
•
•
•

• IPO 1 – 20 ธันวาคม 2559
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund)เน้ นลงทุนใน Property Sector Fund เพียงหมวดเดียว
• กระจายการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ หุ้นกลุม่ อสังหาฯ รวมถึงตราสารหนี ที!มีความมัน! คง และบริ หารจัดการกองทุนอย่าง
มืออาชีพ บริ หารแบบเชิงรุ ก (Active Management)
• เลิกโครงการเมื!อมีมลู ค่าหน่วยลงทุน ตังแต่
 10.60 บาทขึ นไป ภายใน 5 เดือนแรก โดยจะจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตํ!ากว่า 10.50 บาท (ตามเงื!อนไขที!ระบุ
ในหนังสือชี ชวน)
• มูลค่าขันตํ
 !าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท

2 ธันวาคม 2559
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เอกสารนี เ ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึง จัดทํ า ขึ น เพื อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี  หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี  หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี  หรื อห้ ามกระทําการ
อืนใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เปลียนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



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



ข้ อมูลและความเห็นทีปรากฏในเอกสารนี 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 าทีโดยตรง

2 ธันวาคม 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 อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื อ ป้ องกั น ความเสี ย งที เ กี ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลียนเงินตราทีอาจเกิดขึ 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
แลกเปลียนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสียงของสัญญาซื 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 อมูลเพียงเท่าทีลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน



ขอรับหนังสือชี ชวนได้ ทีบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื อคืน
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