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อัตราผลตอบแทนของสินทรั พย์ ในปี 2559 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2559
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Q1/16
3.78%
10.37%
3.32%
5.71%
8.26%
-0.35%
4.73%
3.91%
2.19%
5.01%
1.51%
0.33%

Q2/16
15.65%
3.81%
4.77%
-0.84%
2.38%
1.01%
3.92%
2.90%
-0.04%
3.03%
-0.23%
0.32%

27.77%
23.85%
15.31%
11.19%
10.26%
7.51%
6.37%
3.69%
2.50%
1.47%
1.39%
1.21%

Q3/16
-2.56%
3.70%
5.09%
10.68%
2.76%
4.87%
1.51%
-0.07%
0.50%
-1.11%
0.30%
0.26%

Q4/16
9.26%
4.24%
1.37%
-4.16%
-3.19%
1.86%
-3.73%
-2.95%
-0.16%
-5.16%
-0.18%
0.29%

ปี 2559 การลงทุนในแต่ละประเภทของสินทรัพย์มีความผันผวนอีกปี หนึ)ง โดยทิศทางการลงทุนเปลี)ยนจาก Theme Yield Play ในช่วงต้ นปี ที)ตลาดยังคง
กังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มาเป็ น Growth และ Reflation Play หลังจากผลการทําประชาพิจารณ์ ว่าสหราช
อาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายน และราคานํ าJ มันเริ) มปรั บสูงขึนJ หลังจากผ่ านจุดตํ)า สุดในช่ว งไตรมาสที)หนึ)งมาได้ และทิศทางการลงทุนได้
ปรับเปลี)ยนเป็ น Theme Cyclical หลังจากที) Trump ได้ รับการเลือกตังเป็
J นประธานาธิบดีสหรัฐคนที) 20 ในเดือนพฤศจิกายน และ ตลาดกลับมากังวลกับการปรับขึ Jน
ดอกเบี Jยของ Fed จากแนวโน้ มเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ Jนหาก Trump ดําเนินแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที)หาเสียงไว้ รวมถึงแนวโน้ มเงินเฟ้อที)ปรับสูงขึ Jนตามราคานํ Jามัน
หลังจากที) กลุม่ OPEC และ Non-OPEC ตกลงกันเรื) องลดกําลังการผลิตได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมในช่วงปลายปี
ปี 2559 สินทรัพย์ที)มีราคาปรับเพิ)มขึ Jน 3 อันดับแรกเป็ นสินทรัพย์ที)มีผลตอบแทนติดลบในปี 2558 ที)ผ่านมา สินทรัพย์ที)มีราคาปรับเพิ)มขึ Jนมากที)สดุ ได้ แก่
สินค้ าโภคภัณฑ์หรื อ Commodities เพิม) ขึ Jนถึงร้ อยละ 27 ตามมาด้ วยตลาดหุ้นไทย (รวมปั นผล) ที)ปรับเพิ)มขึ Jนร้ อยละ 23 และ Global High Yield Bond ที)ปรับเพิ)มขึ Jน
ร้ อยละ 15 หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเรื) องการทีม) ีบริษัทที)เกี)ยวข้ องกับการสํารวจและผลิตนํ Jามันเกี)ยวข้ องเป็ นจํานวนมากถูกปรับลดอันดับเครดิตและกังวลใน
ความสามารถในการชําระหนี Jในปี 2558 และราคานํ Jามันได้ ผ่านจุดตํ)าสุดในไตรมาสที)หนึง) ปี 2559
ส่วนหุ้นกลุม่ ประเทศ Developed และ Emerging Markets ปรับตัวเพิ)มขึ Jนในระดับน้ อยกว่าคือร้ อยละ 7 และ 11 ตามลําดับ Global Investment Grade
Bond และ Global Government Bond ให้ ผลตอบแทนร้ อยละ 6 และ 3 ตามลําดับ เนื)องจากนักลงทุนได้ กลับมากังวลกับทิศทางอัตราดอกเบี Jยโลกว่า Fed จะมีการ
ปรับดอกเบี Jยขึ Jน มากกว่าที)เคยคาดการณ์ไว้ เดิม
ในส่วนของกองทุน Property Fund มีผลตอบแทนที)ดีเฉพาะในไตรมาสที)หนึง) ในช่วงที)ตลาดเล่น Theme Yield Play คือในช่วงที)อตั ราดอกเบี Jยอยู่ในระดับ
ตํ)า และ นักลงทุนยังคงกังวลกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที)หนึ)ง ต่อมาในช่วงไตรมาสสุดท้ าย ตลาดเปลี)ยนกลยุทธมาลงทุนในสินทรัพย์เสี)ยงที)มี
ลักษณะเป็ น Cyclicle มากขึ Jน สินทรัพย์ที)ให้ ผลตอบแทนแน่นอนรวมถึง REIT มีความนิยมลดลง และ จึงทําให้ การปรับเพิ)มขึ Jนของราคาน้ อยลงและมีผลตอบแทนตํ)า
กว่าสินทรัพย์ประเภทอื)น
แนวโน้ มการลงทุนในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตในอัตราที)สงู ขึ Jนกว่าปี 2559 เล็กน้ อย แต่ยงั คงตํ)ากว่าอัตราการเติบโตเฉลี)ยระยะยาว
ทิศทางอัตราดอกเบี Jยโลกเริ) มเป็ นขาขึ Jนชัดเจนมากขึ Jน นําโดยสหรัฐ ในปี 2560 นโยบายการเงินจะมีบทบาทลดลง และนโยบายการคลังจะเริ) มมีการใช้ มากขึ Jนเพื) อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี)ยงจากประเด็นที)มีความไม่แน่นอนหลายประเด็นที)อาจทําให้ ความผันผวนของการลงทุนสูงขึ Jนกว่าปี 2559 ได้ ดังนี J
1) การที) Trump จะนํานโยบายที)ได้ หาเสียงไว้ มาปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม และการดําเนินนโยบายบางอย่างอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางภูมิรัฐศาตร์
มากขึ Jน
2) การเลือกตังในหลายๆประเทศในกลุ
J
่มสหภาพยุโรป ในปี 2560 ที)ผลการเลือกตังอาจก่
J
อให้ เกิ ดปั ญหาการทําประชามติออกจากสหภาพยุโรป
เช่นเดียวกับอังกฤษ
3) การที)ธนาคารกลางสหรัฐขึ Jนดอกเบี Jยมากกว่า 3 ครังJ หากเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตสูงกว่าที)คาด
4) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในอัตราที)รวดเร็ ว จากสภาพคล่องที)ตงึ ตัว หนี Jเสียเพิ)มขึ Jน และการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ วของค่าเงินหยวน
ดังนันการลงทุ
J
นในปี 2560 จึงควรมีความระมัดระวังไม่กระจุกตัวอยูใ่ นสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง) มากเกินไป แนะนําให้ จดั Asset Allocation ส่วน
ใหญ่ในสินทรัพย์เสี)ยง โดย Selective เน้ นการลงทุนใน หุ้นสหรัฐ และหุ้นไทย ลือกกองทุนที) Active สามารถปรับเปลี)ยนกลยุทธการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์
และ หลีกเลี)ยงการลงทุนในตราสารหนี Jระยะยาว
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Overweight)
 คาดการณ์ ว่าดัชนีห้ นุ ไทยปี 2560 จะแกว่งตัวในกรอบ 1,500-1,700 จุด
ปั จ จัย การลงทุน ได้ แ ก่ สภาพคล่อ งในระบบการเงิ นโลกที)ยัง คงอยู่ใ น
ระดับสูง โดยเฉพาะการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ยุโรป
และญี) ปุ่ น คาดการณ์ ก ารปรั บ ตัว ที) ดีข องราคาสินค้ า โภคภัณ ฑ์ ตามแรง
กดดันเงินเฟ้อทัว) โลกที)มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Jน ปั จจัยเสี)ยงทางด้ านการเมือง
ในยุโรป โดยเฉพาะการเลือกตังของประเทศ
J
ฝรั)งเศส และเยอรมันนี เป็ นต้ น
คาดการณ์ระดับอุปสงค์และอุปทานของนํ Jามันดิบจะปรับตัวเข้ าสู่สมดุลเร็ ว
ขึนJ ซึ)งทํ าให้ ค่า เฉลี)ยของราคานํ าJ มันดิบในปี 2560 สูง กว่ าปี 2559 และ
ภาวะการปรับตัวสูงขึ Jนของ Bond Yield ทัว) โลก ส่งผลให้ Valuation ของหุ้น
สามัญ รวมทังJ SET Index มี ความน่าสนใจลดลง เศรษฐกิ จไทยมี การ
เติบโตที)ดีขึนJ จากเงินลงทุนโครงการที)เปิ ดประมูลไปก่ อนหน้ าจะเริ) มเข้ าสู่
ระบบเศรษฐกิ จ และสัญญาณการปรับประมาณการผลประกอบการของ
บริ ษั ทจดทะเบี ย นที)สูง ขึนJ คาดว่ า SET Index ในปี 2560 จะยัง คงมี
ผลตอบแทนที)ดี แนะนําทยอยซือ เมืDอดัชนีอ่อนตัว
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสัน จะปรั บตัวเพิDมขึน ในระดับทีDน้อย
กว่ าอั ตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว คาดปั จ จัยภายนอกยังเป็ น
ปั จ จั ย หลัก ที) มี ผ ลต่ อ การเคลื) อ นไหวตลาดตราสารหนี ไJ ทยในปี 2560
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษของธนาคารกลางหลายแห่งกํ าลังจะ
จบลง, นโยบายการเงินที)เข้ มงวดมากขึ Jนของสหรัฐฯเพื)อป้องกันความเสี)ยง
ด้ านเงินเฟ้ออันเป็ นผลมาจากการดําเนินนโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย
อย่ า งสุด โต่ ง ในภาวะที) เ ศรษฐกิ จ เข้ า ใกล้ ร ะดับ การจ้ า งงานเต็ม ที) (Full
Employment), ความกดดันด้ านเงินเฟ้อภายในประเทศเพิ)มขึ Jนเป็ นผลมา
จากฐานตํ)าในปี 2559, ราคานํ าJ มันที)ปรั บตัวเพิ)มขึนJ จากปั ญหาอุปทาน
ส่วนเกินทีถ) กู ขจัดไป
 เงินบาทมีแนวโน้ มอ่อนค่าต่อเนื)อง จากปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้ ตลาดเริ) มปรับ
มุ ม มองการขึ นJ ดอกเบี ยJ นโยบายไทยในครึ) ง หลั ง ของปี 2560 อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ไJ ทยจึงมี ความเสี)ยงที)ปรั บตัวสูงขึนJ ในทุกช่วงอายุ
เฉลี)ยทังปี
J 2560
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ที)มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ Jน ทําให้ ความสามารถของ
สิ น ทรั พ ย์ ที) ก องทุ น จะเข้ าไปลงทุ น มี แ นวโน้ มที) ดี ขึ นJ ซึ) ง จะช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้ อย่างไรก็ ตาม Yield
Gap ของตราสารหนี Jระยะยาวและ Yield ของการถื อครอง Property Fund
มีแนวโน้ มปรับตัวแคบลง ทําให้ การลงทุนในกองทุน Property Fund มี
ความน่าสนใจลดลงเมื)อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
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Global Equity –ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดตราสารทุนต่างประเทศมีแนวโน้ มที)จะมีความผันผวนสูงขึ Jนอย่างมาก
เนื)องจาก FED ได้ เริ) ม Tightening Cycle แล้ ว ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี Jยทัว)
โลกมีการขยับตัวขึ Jน แนวคิดแบบ Protectionism และ Anti-Globalization
ส่งผลให้ ประเทศต่างๆมีความช่วยเหลือทางด้ านการค้ าลดลง อย่างไรก็ตาม
การกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการคลังจะเป็ นปั จจัย บวกขับเคลื) อนเศรษฐกิ จ
ถั ด ไป ดั ง นั นJ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ควรเน้ นการลงทุ น ในประเทศและ
อุตสาหกรรมที)ได้ ประโยชน์จากนโยบายทางการคลัง และอุตสาหกรรมที)มี
Theme การเติบโตเฉพาะตัว นักลงทุนควรลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงของ
Tightening Cycle รวมถึงควรเพิ)มความหยืดหยุ่นของการลงทุนด้ วยการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที)หลากหลาย เพื)อป้องกัน Tailed Risk ที)อาจเกิดขึ Jน
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํDากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดว่า Yield ของพันธบัตรรัฐบาลจะปรั บตัวสูงขึ Jน สะท้ อนทิศทางอัตรา
ดอกเบี Jยขาขึ Jนตามนโยบายการเงินของ ธ.กลางสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที)
คาดว่าจะสูงขึนJ สําหรั บตราสารหนี กJ ลุ่มยูโร ได้ รับปั จจัยสนับสนุนจาก ธ.
กลางยู โรที) ดํา เนิ นนโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายและมาตรการกระตุ้นเชิ ง
ปริ มาณต่อเนื) องไปจนถึงสิ Jนปี ขณะที)ผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) อาจถูก กดดันจากการปรั บ ขึนJ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและ
credit spread ที)อาจจะแคบลงได้ ไม่มากพอ แนะนําลงทุนในพันธบัตร
รั ฐบาล และIG ตํDากว่ าดัชนีอ้างอิง และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) ตํDา
กว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย เนื)องจาก credit spread อาจจะเพียงพอชดเชย
การปรับขึ Jนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านันJ
Commodity
– ให้ นํ า หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดว่ า ราคาสินค้ า โภคภัณ ฑ์ โดยรวมจะปรั บ ตัว เพิ) ม ขึนJ จากปี 2559 ได้
โดยเฉพาะราคานํ Jามัน จากปริ มาณอุปสงค์และอุปทานที)เข้ าใกล้ จุดสมดุล
เร็ วขึนJ ควรจับตา การปฏิบัติตามข้ อตกลงการลงกํ าลังการผลิตของกลุ่ม
โอเปค, แนวโน้ ม ปริ ม าณแท่น ขุด เจาะนํ าJ มันดิ บ ในสหรั ฐ ฯและปริ ม าณ
นํ Jามันดิบคงคลัง ส่วนราคาทองคํามีแนวโน้ มผันผวนตามทิศทางการปรับ
ขึ Jนดอกเบี Jยของ Fed และแนวโน้ มเงินเฟ้อ
REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)


ราคาของ REITs ปรั บ ตัว รั บ แนวโน้ ม การขึนJ ดอกเบี ยJ ของ Fed ไป
พอสมควรแล้ ว อย่างไรก็ตามมีปัจจัยที)เฝ้าระมัดระวังจาก ทิศทางการขึ Jน
ดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรัฐฯที)มากกว่าที)คาด, โอกาสเกิดภาวะฟอง
สบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีน และ การดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณของ ธ.กลางยุโรปและธ.กลางญี) ปนที
ุ่ )ยงั ไม่เห็นผลลัพธ์ ชดั เจน
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมกราคม ปี 2560
Local Market

Underweight

Slightly
Slightly
Neutral
Overweight
Underweight
Overweight

Thai Equity
Property
Money Market
Thai Bond

Thai Equity – ให้ คงนํา หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม มีแนวโน้ มปรับตัว Sideways ในกรอบ
1,540-1,600 จุด สําหรับปั จจัยที)ต้องติดตาม ได้ แก่ การไถ่ถอนกองทุน LTF
ที)ครบกํ านดอายุในช่วงต้ นปี 2560 การปรับตัวขึ Jนของ Bond yield สหรัฐฯ
หลังจากที) Fed ส่งสัญญาณปรั บขึ Jนดอกเบี Jยปี หน้ า 3 ครั งJ ซึ)งมากกว่าที)
คาดการณ์ไว้ เดิม นักลงทุนยังรอความชัดเจนในนโยบายทีจ) ะดําเนินการจริ ง
ของ Trump ความเสี)ยงที)อุปสงค์ใ นประเทศจะชะลอตัว ในช่วงไตรมาส
1/2560 ภาคการท่องเที)ยวยังคงได้ รับผลกระทบจากการกวาดล้ างทัวร์ ศนู ย์
เหรี ยญที)ส่งผลกระทบต่อเนื)อง ติดตามคําตัดสินของศาลสูงสุดอังกฤษต่อ
ประเด็นการบังคับ ใช้ ม าตรา 50 แห่งสนธิ ส ัญ ญาลิสบอนว่ าจะต้ อ งผ่ า น
ความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนหรื อไม่ เป็ นต้ น
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)
 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาวจะเคลืDอนไหวทรงตัวแต่
ส่ วนต่ าง Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชนจะปรั บตัวเพิDมขึน คาดว่า
ปั จจัยภายนอกประเทศยังคงเป็ นปั จจัยหลักที)มีผลต่อการเคลื)อนไหวตลาด
ตราสารหนี Jภาครัฐไทยในระหว่างเดือนมกราคม คาดว่าทิศทางการเทขาย
พัน ธบั ต รรั ฐ ในกลุ่ ม ประเทศ G3 น่ า จะเริ) ม เบาแรงลง เนื) อ งจากอัต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี Jที)ปรับเพิ)มขึนJ มาในปั จจุบันได้ สะท้ อนความกังวล
เรื) อ งแนวโน้ มเงิ นเฟ้ อในอนาคตไปค่อ นข้ างมากแล้ ว ปั จจัย เสี) ย งสํ า คัญ
ระหว่างเดือน คือ ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่ นอายุ 5 และ 10 ปี ว่าจะ
ได้ รับความสนใจเข้ าประมูลจากนักลงทุนหรื อไม่ ส่วนหุ้นกู้เอกชน Credit
Spread ยังมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ)มขึ Jนต่อเนื)องจึงควรชะลอการลงทุนในตรา
สารประเภทนี Jไปก่อน
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 สภาพคล่องในระบบในประเทศที)อยู่ในระดับสูง คาดว่า ธปท จะคงอัตรา
ดอกเบี ยJ นโยบายที) 1.50% ในปี 2560 จึง ทํา ให้ อัตราการจ่า ยเงินปั นผล
(Gross Dividend Yield) ของกองทุนฯที)อยู่ในช่วงร้ อยละ 6-7 ยังมีความ
น่ า สนใจ ประกอบกั บ ช่ ว งปลายเดื อ นมกราคมถึ ง กุม ภาพันธ์ เ ป็ นช่ ว งที)
กองทุนจะทําการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2559
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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  หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
 เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับปานกลาง และค่อนข้ างดีในสหรัฐฯ
ตราสารทุนทัว) โลกมีการปรับตัวขึ Jนอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอันสันJ และอยู่
ในสภาวะ Overbought รวมถึง Valuation ที)อยู่ในระดับสูง ทําให้ ดชั นี มี
โอกาสพักฐานค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ ตามในระยะยาวนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ผ่ า นนโยบายการคลัง จะมี ส่ว นช่ ว ยสํ า คัญ ในการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและตลาดทุน แนะนําซื Jอเมื)อตลาดอ่อนตัว
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํDากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 คาดว่ า อัตราผลตอบแทน (yield) จะปรั บ ขึนJ ได้ อี ก ตามพันธบัตรรั ฐ บาล
สหรัฐ และตามการคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อในอนาคตที)สงู ขึ Jน และสําหรับ
ตลาดเครดิตคาดว่า credit spread ของหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) จะไม่
สามารถชดเชยกับการปรับขึ Jนของ yield พันธบัตรรัฐบาลได้ ในขณะที)ห้ นุ กู้
ผลตอบแทนสูง (HY) แม้ ว่าจะมีสว่ นเผื)อของ credit spread มากกว่า แต่ไม่
สามารถเลี)ยงผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ Jนของ yield ดังกล่าวได้
 แนะนําลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) ตํ)ากว่า
ดัชนี อ้างอิง (underweight )และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง(HY) ตํ)ากว่าดัชนี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight)
Commodity
– ให้ นํ า หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 ปั จจัยที)ตลาดจับตา ประกอบด้ วย 1) การลดกํ าลังการผลิตนํ Jามันของกลุ่ม
OPEC และ Non-OPEC 2) การเข้ ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ
ของ Trump ในวันที) 20 มกราคม
REITs – ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 การประชุม FOMC เดือนกุมภาพันธ์ ที) ธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาการ
ขึ นJ ดอกเบี ยJ นอกจากนี J คาดว่ า ถ้ อยคํ า การขึ นJ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ของ
ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ คนที) 45 ในวัน ที) 20 มกราคม จะไม่ ส่ง ผลอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อ REITs แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีDยง (Strategic Asset Allocation)

Conservative

Moderate

Strategic Asset Allocation
Asset Class

Aggressive

150.00

Conservative

20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
7.50%
7.50%
10.00%
7.00%
5.00%
3.00%
100.00%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

OW

Thai Government Bond
Thai Corporate Bond

130.00

Property
Developed Markets

120.00

Emerging Markets
110.00

Global Bond
Commodity

100.00

Oct-16

Apr-16

Jun-16

Aug-16

Oct-15

Feb-16

Dec-15

Apr-15

Jun-15

Aug-15

Oct-14

Feb-15

Dec-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-13

Feb-14

Dec-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-12

Feb-13

Dec-12

Apr-12

Jun-12

Aug-12

Oct-11

Feb-12

Dec-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Feb-11

Dec-10

REIT
90.00

Moderate

10.00%
35.00%
15.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
5.00%
0.00%
5.00%
100.00%

Set Index
140.00

Money Market

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 ในปี 2560
Money Market, 8.6%
Local Equity, 12.0%
Global REIT, 0.0%

Local Gov Bond
Global Commodity, 5.5%

Local Corp Bond

Global Bond, 8.4%

Local Gov Bond
33.5%

N

Developed Country Equity

N

Global Bond
Global Com m odity

Developed Country
Equity, 5.0%
Property Fund, 10.0%

Local
Corp
Bond,
12.0%

UW

Property Fund
Em erging Country Equity

Emerging Country Equity,
5.0%

SUW

Global REIT
Money Market

N
UW
SOW
N
OW

Total

12.0%
33.5%
12.0%
10.0%
5.0%
5.0%
8.4%
5.5%
0.0%
8.6%
100%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในปี 2560
Global REIT
5.0%

Money Market
3.6%

Global Commodity
8.0%
Local Equity
24.0%

Global Bond
8.4%

Local Gov Bond
18.0%

Emerging Country Equity
7.5%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

OW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Em erging Country Equity
Global Bond
Global Com m odity

SOW

Global REIT

Developed Country Eq uity
7.5%
Pro perty Fund
10.0%

N
UW

Money Market
Local Corp Bond
8.0%

N
OW

Total

Weight

24.0%
18.0%
8.0%
10.0%
7.5%
7.5%
8.4%
8.0%
5.0%
3.6%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในปี 2560
Money Market, 0.1%
Global REIT, 5.0%
Global Commodity,
11.0%
Global Bond, 8.4%
Local Equity,
34.0%

O/U

Local Equity

OW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Em erging Country Equity

Emerging Country Equity,
10.0%

Global Bond
Global Com m odity

Developed Country
Equity, 10.0%

Global REIT

Property Fund, 5.0%

Local Gov Bond
8.5%
Local Corp Bond, 8.0%
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Tactical Asset Allocation

Money Market
Total

N
UW
SOW
N
OW

Weight

34.0%
8.5%
8.0%
5.0%
10.0%
10.0%
8.4%
11.0%
5.0%
0.1%
100.0%
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า

Money Market, 7.6%
Local Equity, 10.0%
Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 6.0%
Global Bond, 7.9%
Emerging Country Equity,
5.0%

Local Gov Bond
35.0%

Developed Country
Equity, 5.0%

Local
Corp
Bond,
13.5%

Property Fund, 10.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

N

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

UW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

UW

Global Commodity

SOW

Global REIT
Money Market

N
OW

Total

Weight

10.0%
35.0%
13.5%
10.0%
5.0%
5.0%
7.9%
6.0%
0.0%
7.6%
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 ตังB แต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.00% -0.60%
1.90%
6.54%
8.82%
0.00
-0.74
1.25
1.89
0.90
0.87% 1.38%
2.86%
9.55%
10.72%
-0.85% -1.48%
-1.48%
-1.83%
-5.04%
3 ปี
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังB แต่ตน้ ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.11% -0.43%
1.99%
7.00%
8.94%
0.53
-0.53
1.31
2.10
0.91
0.99% 1.50%
2.82%
9.25%
10.83%
-0.85% -1.44%
-1.44%
-1.44%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า
Money Market
5.1%

Global REIT
5.0%
Global Commodity
8.0%

Local Equity
20.0%
Global Bond
7.9%
Local Gov Bond
20.0%

Emerging Country Equity
7.5%

Tactical Asset Allocation

N

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

UW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity
Global REIT

Developed Country Equity
7.5%

Money Market
Property Fund
10.0%

Local Corp Bond
9.0%

O/U

Local Equity

N
UW
SOW
N
OW

Total

Weight

20.0%
20.0%
9.0%
10.0%
7.5%
7.5%
7.9%
8.0%
5.0%
5.1%
100.0%

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

1 เดือน
ย้อนหลัง
0.52%
1.67
0.00%
-1.18%

3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.60%
3.06%
9.36%
9.80%
-0.46
1.23
1.60
0.61
2.48%
4.64%
14.93% 14.93%
-2.30%
-2.74%
-3.47% -10.24%

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

1 เดือน
ย้อนหลัง
0.68%
2.07
1.76%
-1.19%

3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ตน้ ปี 2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
-0.43%
3.17%
9.84% 10.01%
-0.32
1.28
1.72
0.63
2.65%
4.55%
14.53% 14.53%
-2.27%
-2.72%
-2.88% -9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึDงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 1.6%
Global REIT, 5.0%

Local Equity

Global Commodity,
11.5%
Local Equity,
30.0%

Global Bond, 7.9%

Tactical Asset Allocation

Developed Country
Equity, 10.0%

N

Local Corp Bond

UW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N
UW

Global Commodity

SOW

Local Gov Bond Money Market
10.0%
Total
Local Corp Bond, 9.0%
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N

Global Bond
Global REIT

Property Fund, 5.0%

N

Local Gov Bond

Emerging Country Equity
Emerging Country Equity,
10.0%

O/U

N
OW

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังB แต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.11% -0.02%
4.50%
12.15% 11.12%
2.64
0.02
1.35
1.52
0.51
0.00% 3.63%
6.15%
19.46% 19.46%
-1.37% -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 ตังB แต่ตน้ ปี
3 ปี
2016
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.30% 0.18%
4.54%
12.58% 11.13%
2.94
0.15
1.36
1.62
0.53
2.53% 3.85%
6.06%
18.85% 18.85%
-1.39% -2.94% -3.62%
-4.07% -14.86%

Weight

30.0%
10.0%
9.0%
5.0%
10.0%
10.0%
7.9%
11.5%
5.0%
1.6%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจปี 2559 และแนวโน้ มปี 2560
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2559
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ ตอ่ เนื)องตามการใช้ จ่ายในประเทศ และ Fed
ยัง อยู่ร ะหว่ า งการปรั บ ขึนJ อัตราดอกเบี ยJ กลับ สู่ร ะดับ ปกติ จาก 0.250.50% เป็ น 0.50-0.75% ต่อปี ในขณะที)นาย Donald Trump จาก
พรรครี พบั ลิกนั ได้ รับเลือกตังเป็
J นประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ในปี 2559 คาด
ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวระหว่าง 1.5-1.7% (yoy) ชะลอลงจาก 2.6%
(yoy) ในปี 2558
 เศรษฐกิจในกลุม่ ยูโรโซนขยายตัวช้ า ๆ จากการใช้ จ่ายภาคเอกชน เพราะ
ภาวะการเงินที)ผอ่ นคลายและตลาดแรงงานที)ปรับตัวดีขึ Jน แม้ ว่าจะเผชิญ
กับความไม่แน่นอนด้ านการเมืองทังJ Brexit และการทําประชามติปฏิรูป
รัฐสภาของอิตาลี ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวระหว่าง 1.51.7% (yoy) จาก 2.0% (yoy) ในปี 2558
 เศรษฐกิ จ ญี) ปุ่ นได้ รั บ ผลกระทบจากการแข็ ง ค่ า ของเงิ น เยน แต่ ก าร
ตัดสินใจเพิ) มการใช้ จ่า ยด้ า นการคลัง ของรั ฐ บาลและชัยชนะของนาย
Donald Trump ในช่วงปลายปี ทําให้ ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าลงช่วยให้
ความเชื)อมัน) ดีขึ Jน แต่อตั ราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตํ)ากว่าเป้าหมาย ในปี 2559
คาดว่าเศรษฐกิ จจะขยายตัว 0.8-1.0% (yoy) จาก 1.2% (yoy) ในปี
2558
 เศรษฐกิ จ จี น เติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ ตามการเติ บ โตของภาค
อสังหาริ มทรัพย์และการลงทุนในโครงสร้ างพื Jนฐานของรัฐบาล ในขณะที)
รัฐบาลยังคงดําเนินการปฏิรูปโครงสร้ างทางเศราฐกิจและการเงินต่อเนื)อง
ในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวระหว่าง 6.6-6.8% (yoy) ชะลอ
ตัวลงจาก 6.9% (yoy) ในปี 2558
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ตอ่ เนื)องจากการใช้ จ่ายในประเทศที)ได้ ประโยชน์
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของรั ฐบาล การลงทุนของรั ฐบาล และ
นักท่องเที)ยวที)เข้ ามาต่อเนื) อง โดย MFC คาดว่าเศรษฐกิจปี 2559 จะ
ขยายตัวในช่วง 3.0-3.4% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ)าตามทิศทางราคานํ Jามันและราคาอาหาร โดย
ในปี 2559 อัตราเงินเฟ้อทัว) ไปคาดว่าเพิ)มขึ Jนระหว่าง 0.1-0.4% (yoy)
 เศรษฐกิ จ ที) ต้ องการแรงส่ ง และอั ต ราเงิ น เฟ้ อในระดั บ ตํ) า ทํ า ให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี Jยนโยบายไว้ ที) 1.50% ต่อปี
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกปี 2559
 เศรษฐกิ จ โลกในปี 2560 มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตัว ดี ขึนJ โดย IMF คาดว่ า
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.4% (yoy) ซึง) เป็ นระดับตํ)ากว่าปกติก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจการเงินโลกที)ประมาณ 5.0% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มปรับตัวขึนJ ตามทิศทางราคานํ Jามัน แต่คาดว่าจะ
ยังตํ) ากว่ าเป้ าหมายของธนาคารกลางโดยส่วนใหญ่ จึง ทําให้ นโยบาย
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การเงินยังอยู่ในภาวะผ่อนคลาย แต่นโยบายการเงินจะไม่สามารถผ่อน
คลายได้ มากกว่าระดับปั จจุบนั
 เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ มี แนวโน้ มขยายตัวดีขึนJ จากการใช้ จ่ายในประเทศทังJ
การบริ โภคและการลงทุน ตามภาวะตลาดแรงงานที)ดีและการดํา เนิ น
นโยบายการคลังที)ผ่อนคลาย ในขณะที)อัตราเงินเฟ้อมี แนวโน้ มเพิ)มขึนJ
และ Fed ยังคงปรับขึ Jนดอกเบี ยJ ให้ กลับสู่ภาวะปกติ โดย MFC คาดว่า
Fed จะขึ Jนดอกเบี Jย 2 ครังJ ในปี 2560
 เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนมีแนวโน้ มเติบโตช้ า ๆ จากการใช้ จ่ายในประเทศ
แต่ยงั คงเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที)จะมีการเลือกตังทั
J ว) ไป
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตังประธานาธิ
J
บดีฝรั)งเศส และการ
เลือกตังทั
J ว) ไปของเยอรมนี ในขณะที)อตั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิ)มขึ Jน แต่
ธนาคารกลางยุโรปยัง คงมาตการด้ า นการเงิ นที) ผ่อ นคลายจากอัตรา
ดอกเบี Jยติดลบและขยายระยะเวลา QE ออกไปสิ Jนสุดธันวาคม 2560
 เศรษฐกิ จ ญี) ปุ่ นมี แ นวโน้ ม ขยายตัว ได้ ดี ขึ นJ จากปั จ จัย สนับ สนุน คื อ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ค่าจ้ างที)มีแนวโน้ มเพิ)มขึ Jน รวมทังJ
ค่าเงินเยนที)กลับมาอ่อนค่า ด้ านนโยบายการเงินในระยะต่อไปค่อนข้ าง
จํากัด ดังนันJ ธนาคารกลางญี) ปุ่นน่าจะเฝ้าติดตามและรอดูผลของการ
ดําเนินนโยบาย Yield curve control ต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มจะขยายตัวในอัตราที)ชะลอตัวลง ซึง) ในปี 2560
นโยบายการคลังจะมีบทบาทในการประคับประคองเศรษฐกิจให้ เติบโตได้
ตามเป้าหมาย เพราะในช่วงปลายปี 2560 จะมีการเปลี)ยนแปลงผู้นําของ
พรรคจํ านวน 5 คนในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในขณะที)ยังคง
ปฏิ รู ป ทางเศรษฐกิ จ และการเงิ นต่อไป แรงกดดันด้ านเงิ นเฟ้ อเพิ) ม ขึนJ
ความเสี)ยงของเศรษฐกิจจีน คือ ภาคอสังหาริ มทรัพย์และภาคการเงิน

 สรุ ปคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศหลักของ
โลก
ประเทศ

คาดการณ์อ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ (% Y-o-Y)
2555

2556

2557

2558

9M2559

2559F

2560F

สหรั ฐฯ

2.2

1.7

2.4

2.6

1.6

1.6

2.2

ยู โรโซน

-0.9

-0.3

1.2

2.0

1.7

1.6

1.4

ญีปR นุ่

1.5

2.0

0.3

1.2

0.8

0.9

1.0

จีน

7.9

7.8

7.3

6.9

6.7

6.7

6.5

ทีDมา : Bloomberg ณ วันทีD 26 ธันวาคม 2559
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2559
 เศรษฐกิ จ ไทยปี 2560 ยัง คงได้ รั บ แรงขับ เคลื) อ นหลัก จากการใช้ จ่ า ย
ภาครั ฐ และการลงทุนในโครงสร้ างพื นJ ฐาน รวมทังJ ภาคการท่อ งเที) ย ว
นอกจากนี J การบริ โภคคาดว่าจะฟื นJ ตัวหลังจากภาระหนี Jจากรถคันแรกจะ
ทยอยหมดในต้ นปี 2560 โดยในปี 2560 MFC คาดว่า เศรษฐกิจจะ
ขยายตัวระหว่าง 3.0-3.6% (yoy)
 ปั จจัยเสี)ยงต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป ได้ แก่ ความล่าช้ าของการลงทุนใน
โครงสร้ างพื Jนฐาน ความไม่มั)นใจของภาคเอกชน การชะลอตัวทางของ
ประเทศคูค่ ้ าหลัก และปั จจัยเสี)ยงจากต่างประเทศที)เพิ)มขึ Jน ได้ แก่ Brexit,
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ความไม่แน่นอนในการดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิ จของประเทศแกน
หลัก และปั ญหาความร้ อนแรงของภาคอสังหาริ มทรัพย์และเสถี ยรภาพ
ของภาคการเงินในจีน ซึง) เป็ นปั จจัยเสี)ยงผ่านมายังช่องทางความเชื)อมัน)
การลงทุนและการส่งออกสินค้ า
 ในปี 2560 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มค่อยๆเพิ)มขึ Jน ตามทิศทางราคานํ Jามัน
ที)มีเสถี ยรภาพโดย MFC คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว) ไปจะเพิ)มขึนJ ระหว่าง
1.5-2.5% (yoy)

 MFC คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี Jย
นโยบายไว้ ที)ระดับ 1.50% ต่อปี ตลอดทังปี
J 2560 เนื)องจากเป็ นระดับที)
ผ่อนคลายและเอื อJ ต่อการฟื Jนตัวของเศรษฐกิ จ ภายใต้ ความเสี) ยงจาก
เศรษฐกิจต่างประเทศที)ยงั คงอยู่
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนธันวาคม 2559
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ขึ น อั ต ราดอกเบี ย
นโยบาย และปรั บคาดการณ์ การขึน ดอกเบีย
 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ มี มติเป็ นเอก
ฉันท์ปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยนโยบาย 25 bps จาก 0.25-0.50% ต่อปี เป็ น
0.50-0.75% ต่อปี ตามคาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ ในระดับ
ปานกลาง ตลาดแรงงานแข็ ง แกร่ ง อัตราเงิ นเฟ้ อเพิ)ม ขึนJ แต่ยังตํ) ากว่ า
เป้าหมายที) 2% (yoy) แต่มีแนวโน้ มที)จะกลับสู่เป้าหมายในระยะกลาง
ทังนี
J Jความเสี)ยงต่อเศรษฐกิจในระยะกลางอยู่ในภาวะสมดุล
 ด้ านมุมมองทางเศรษฐกิจ Fed ปรับเพิ)มคาดการณ์ GDP ปี 2559 ขึ Jนเป็ น
1.9% (yoy) จาก 1.8% (yoy) ในการประชุมเดือน กันยายน 2559 และปี
2560 เป็ น 2.1% (yoy) จาก 2.0% (yoy) ส่วนปี 2561 คงที)ที) 2.0% (yoy)
 Fed ปรับลดคาดการณ์ อตั ราการว่างงานปี 2559 เป็ น 4.7% จาก 4.8%
และ 2560 เป็ น 4.5% จาก 4.6% ส่วนปี 2561 คงที)ที) 4.5%
 Fed ปรับเพิ)มอัตราเงินเฟ้อ (PCE) ปี 2559 เป็ น 1.5% (yoy) จาก 1.3%
(yoy) และคงคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 และ 2561 ที) 1.9% (yoy)
และ 2.0% (yoy) ตามลําดับ
 นอกจากนี J Fed ปรับคาดการณ์ ขึ Jนดอกเบี Jยปี 2560 เป็ น 3 ครังJ จากการ
ประชุมเดือน กันยายน 2559 ที) 2 ครังJ แต่คงคาดการณ์จํานวนครังJ ในการ
ขึ Jนดอกเบี Jยปี 2561 และ 2562 ไว้ ที) 3 ครังJ โดยอัตราดอกเบี Jยที) Fed คาด
ว่าจะเป็ นระดับที)เอื อJ ต่อเศรษฐกิ จและเสถี ยรภาพด้ านราคาอยู่ที)ระดับ
3.0% ต่อปี
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ธนาคารกลางยุ โ รปขยายระยะเวลาการเข้ าซื อ
สินทรั พย์ เป็ นสิน สุดธันวาคม 2560 แต่ ลดจํานวนเงินลงเพืDอให้ สามารถ
เข้ าซือ สินทรั พย์ ได้ ตามเป้าหมาย
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี Jยไม่เปลี)ยนแปลงโดยคง
อัตราดอกเบี ยJ นโยบายไว้ ที) 0.0% ต่อปี อัตราดอกเบี Jยเงินฝากที) -0.4%
ต่อปี และอัตราดอกเบี ยJ เงินกู้ (Marginal Lending Facility Rate) ที)
0.3% ต่อปี แต่มีม ติข ยายระยะเวลาการเข้ า ซื อJ สินทรั พ ย์ อ อกไปอี ก 9
เดือน จากเดิมสิ Jนสุดเดือนมีนาคม 2560 เป็ นสิ Jนสุดเดือนธันวาคม 2560
โดยลดจํานวนเงินที)จะเข้ าซื Jอสินทรัพย์จาก 8 หมื)นล้ านยูโรต่อเดือนเป็ น 6
หมื)นล้ านยูโรต่อเดือน เริ) มตังแต่
J เดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป ทําให้ เงิน
4 มกราคม 2560

ที) ใ ช้ ใ นโครงการนี รJ วมทังJ สินJ 2.2 ล้ า นล้ า นยูโ ร ทังJ นี J ECB ได้ เ ข้ า ซื อJ
สินทรัพย์ไปทังสิ
J Jน 1.4 ล้ านล้ านยูโร
 นอกจากนี J ECB ได้ ปรั บเกณฑ์ ในการเข้ าซื Jอสินทรั พย์ เพื) อให้ มีจํานวน
เพี ย งพอกับ ความต้ อ งการ โดยจะสามารถเข้ า ซื อJ สินทรั พ ย์ ที)ใ ห้ อัตรา
ผลตอบแทนตํ)ากว่าอัตราดอกเบี Jน Deposit facility rate -0.4% ต่อปี
 ECB ได้ เ ปิ ดช่ อ งสํ า หรั บ การปรั บ วงเงิ นและปรั บ อายุโครงการ หาก
สถานการณ์ในตลาดเงิน และ/หรื อ แนวโน้ มเศรษฐกิจไม่เป็ นไปตามที)คาด
 ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของอิตาลี พบว่า 59.1% โหวตไม่เห็น
ด้ วย และ 40.9% โหวตเห็นด้ วย จากผู้มีสิทธิ{ออกเสียง 33 ล้ านคน โดย
นายกฯ Renzi ประกาศลาออก และได้ มีการแต่งตังนาย
J
Gentiloni เป็ น
นายกฯ และจัดตังรัJ ฐบาลใหม่
 คณะรั ฐ มนตรี อิตาลี นํ าโดย นาย Gentilini อนุมัติเงิ นช่ว ยเหลื อภาค
ธนาคารซึ)ง กํ า ลัง ประสบปั ญ หา วงเงิ น 2.0 หมื) น ล้ า นยู โร โดยรวมถึ ง
Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ซึง) เป็ นธนาคารรายใหญ่
เป็ นอันดับ 3 หลังจากที)ธนาคาร BMPS ไม่สามารถหานักลงทุนที)จะ
เข้ า ซื อJ หุ้นของทางธนาคารตามแผนการระดมทุน 5 พันล้ า นยูโร (5.2
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ) ได้ ภายในเวลาที)กําหนด (22 ธ.ค. 2559) ด้ าน
ECB ต้ องการให้ BMPS ปรับโครงสร้ างทุนด้ วยการเพิ)มทุน 8.8 ล้ านยูโร
สูงกว่าการประเมินโดยธนาคาร ล่าสุด BMPS ได้ แจ้ งกับ ECB เพื)อเริ) ม
ขันJ ตอน “Precautionary Recapitalization” ที)ทางการเข้ าแทรกแซง
ธนาคารที)ไม่สามารถปรับโครงสร้ างทุนได้ โดยรัฐบาลสามารถเข้ าซื Jอหุ้น
หรื อตราสารหนี Jได้
เศรษฐกิ จญีD ปุ่น : ธนาคารกลางญีD ปุ่นยั ง คงดําเนิ นนโยบายการเงินทีD
ผ่ อนคลาย แต่ มีมุมมองทีDดีขนึ  ต่ อเศรษฐกิจ
 ธนาคารกลางญี) ปุ่น (BOJ) มี มติไม่เป็ นเอกฉันท์ 7 ต่อ 2 คงนโยบาย
การเงินไม่เปลี)ยนแปลงโดยคงอัตราเข้ าซื Jอสินทรัพย์ที) 80 ล้ านล้ านเยนต่อ
ปี คงอั ต ราดอกเบี ยJ ติ ด ลบที) -0.1% สํ า หรั บ เงิ น สํ า รองส่ ว นเกิ น ของ
ธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserves) และคงมาตรการควบคุมอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ ที) 0.0% ต่อปี
 BOJ ประเมินทิศทางเศรษฐกิจดีขึนJ เมื)อเปรี ยบเทียบกับการประชุมครั งJ
ก่อน โดยระบุวา่ เศรษฐกิจฟื นJ ตัวได้ ดีปานกลางจากการส่งออกสินค้ าและ
ภาคการผลิตที)ดีขึ Jน และการบริ โภคเริ) มส่งสัญญาณฟื นJ ตัว
 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี) ปุ่น กล่าวเน้ นว่าจะ
ยังคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที) 0% ต่อปี
และพร้ อมที) จ ะเพิ) ม การเข้ าซื อJ พั น ธบั ต รรั ฐ บาล หรื อ ใช้ Fixed-rate
operation (การรับซื Jอพันธบัตรรัฐบาลอัตราผลตอบแทน (yield) คงที)ใน
ปริ มาณไม่จํากัด) เพื)อควบคุม Yield พันธบัตร 10 ปี ให้ กลับมาอยู่ที)เป้า
 ดัชนี Tankan สํา รวจโดยธนาคารกลางญี) ปุ่นถึงมุมมองของผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ)มขึ Jน +4 จุดเป็ น 10
จุด บ่ งชี วJ ่า ผู้ประกอบการมี มุมมองที)ดีขึนJ ต่อแนวโน้ ม ธุรกิ จ นอกจากนี J
ผู้ผลิตขนาดใหญ่ คาดว่าจะเพิ)มการลงทุน (Capex) ในปี งบประมาณ
2559 (เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560) เป็ น 5.5% (yoy) จากการสํารวจครังJ
ก่อนที) 3.4% (yoy)
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 หนี Jสินในประเทศมีแนวโน้ มเพิ)มขึ Jน โดยกระทรวงการคลังญี) ปนุ่ ประเมิน
ว่ า หนี สJ ิ น ของประเทศจะมี มู ล ค่ า รวม 1,094 ล้ า นล้ า นเยน ณ สิ นJ
ปี งบประมาณ 2560 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561) หรื อ เพิ)มขึ Jน 21 ล้ าน
ล้ านเยน จากสิ Jนปี งบประมาณ 2559
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจโดยภาพรวมยังเติบโตอย่ างมีเสถียรภาพ โดย
แนวนโยบายเศรษฐกิจในปี 2560 ยังมุ่งเน้ นการรั กษาเสถียรภาพทางเศ
ราฐกิจเป็ นสําคัญ
 การประชุม Central Economic Working Conference (CEWC) ของ
คณะผู้บริ หารสูงสุดของจีน มีแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในปี
2560 ด้ วยการมุ่งเน้ นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ โดยมี
ประเด็นจากการประชุม ดังนี J
-

-

-

-

นโยบายการคลังควรจะผ่อนคลายมากขึนJ และเป็ นแรงสนับสนุน
เศรษฐกิ จ ส่วนการดําเนินนโยบายการเงินควรมีความระมัดระวัง
มากขึ Jน
เงินหยวนควรจะมีความยืดหยุ่นมากขึ Jนและควรมีเสถี ยรภาพในจุด
ที)เหมาะสม
การปฏิรูปด้ านอุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็กและถ่านหิน
ควรมีความเข้ มข้ นมากขึ Jน รวมถึงควรเร่ งกํ าจัดบริ ษัทที)ไม่ก่อนให้
เกิดรายได้ (Zombie Companies)
การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (SOEs) โดยการส่งเสริ มให้ ธุรกิจเอกชนเข้ า
มาเป็ นเจ้ า ของรั ฐ วิ สาหกิ จ มากขึนJ หรื อ สนับ สนุนการมี “Mixed
Ownership” ระหว่างเอกชนและรัฐบาล
ภาคอสัง หาริ มทรั พ ย์ ควรจะเป็ นการลงทุนเพื) อใช้ เ ป็ นที) อยู่อาศัย
ไม่ใช่เพื)อการเก็งกําไร
การเพิ)มความเชื)อมัน) ให้ กบั ผู้ประกอบการ

2.
3.

มาตรการสํารอง สนับสนุนการใช้ บัตรเดบิตหรื อช่องทางอิเล็กอร
นิกส์มากขึ Jน และปรับค่าธรรมเนียมให้ สะท้ อนต้ นทุนที)แท้ จริ ง
พัฒนาระบบการเงิน
สร้ างความเข้ มแข็งขององค์การ

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเอก
ฉั น ท์ ใ ห้ ค งดอกเบี ยJ นโยบายที) 1.5% ต่ อ ปี เนื) อ งจากระยะข้ างหน้ า
เศรษฐกิจยังต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ)มขึ Jน โดยเฉพาะการฟื นJ ตัว
ของเศรษฐกิ จโลกที) ยังเปราะบาง ประกอบกับความไม่แน่นอนของทิศ
ทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอุตสาหกรรม
หลัก อาจจะส่งผลให้ เงินทุนเคลื)อนย้ ายและอัตราแลกเปลี)ยนผันผวนมาก
ขึ Jน
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ นพฤศจิก ายน 2559 ปรั บ ตัว ดี ขึนJ ตามการ
ส่ ง ออกสิ น ค่ า การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น ของรั ฐ บาล ในขณะที) ก าร
ท่องเที)ยว การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลง
 มูลค่า การส่ง ออกสิ นค้ า ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 กลับ มาขยายตัว
10.2% (yoy) ส่งผลให้ มูลค่าการส่งออกสินค้ า 11 เดือนแรกของปี 2559
หดตัวน้ อยลงที) -0.05% (yoy) การส่งออกในเดือนพฤศจิกายนที)เติบโตได้
ทีมาจากการขยายตัวในอัตราที)เพิ)มขึ Jนของการส่งออกชินJ ส่วนยานยนต์
กลุ่มปิ โตรเครมีภณ
ั ฑ์ ยางพารา และการส่งออกไก่แช่แข็งและกุ้งแช่แข็ง
โดยการส่งออกไป 4 ตลาดหลัก เช่น ญี) ปนุ่ จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
กลับมาขยายตัวเร่ งขึ Jน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2559 ยังคงมีเสถี ยรภาพและมี
โมเมนตัมต่อเนื)อง โดยยอดค้ าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ดีขึนJ จากการที) ผ้ ูบ ริ โภคเร่ ง ซื Jอรถยนต์ก่ อ นที) มาตรการลดภาษี ร ถยนต์
ขนาดเล็กจะสิ Jนสุดลงในปี นี Jในขณะที)การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตัว
ในทิศทางที)ทรงตัว
 อัตราดอกเบี Jยกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Shanghai Interbank Offered Rate
: Shibor) อายุ 3 เดือน เพิ)มขึ Jนต่อเนื)องและทําระดับสูงสุดที) 3.15% ต่อปี
นับตังแต่
J เดื อนตุลาคม 2558 สะท้ อนถึง สภาพคล่องที)ตึงตัวจากความ
พยายามควบคุมการปล่อยกู้เพื)อลดความร้ อนแรงในภาคอสังหาริ มทรัพย์
ของธนาคารกลางจีน

ที)มา : Bloomberg

เศรษฐกิ จ ไทย : คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอั ต ราดอกเบี ย
นโยบาย และการส่ งออกเร่ งขึน
 ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมการเงินโลกในระยะต่อไปที)มีแนวโน้ มความผันผวน
มากขึ Jน โดยเร่ งพัฒนา 3 กลุม่ งานสําคัญ ได้ แก่
1.

รั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น : จะมี ก ารปรั บ
กฎเกณฑ์แลกเปลี)ยนเงินตรา, พัฒนาเครื) องมือของนโยบายการเงิน
ในลักษณะเดียวกับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) เพื)อเป็ น

4 มกราคม 2560
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
ปี 2559 ตลาดหุ้นไทยภาพรวมมีความผันผวนสูง โดยถูกกดดันจากทัง
ปั จ จั ย ภายในและภายนอก โดยปรั บ ตัวขึ น มาปิ ดทีD 1,542.94 หรื อ
เพิDมขึน 19.8% โดยมีประเด็นสําคัญ ดังต่ อไปนี 
 ปั จจัยภายในประเทศที)สําคัญ ได้ แก่ การลงประชามติเห็นชอบรับร่ าง
รัฐธรรมนูญ ทําให้ บรรยากาศการลงทุนในประเทศดีขึนJ การเร่ งประมูล
โครงสร้ างพื Jนฐานต่างๆ ซึง) ถือเป็ นตัวช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้
เป็ นอย่างดี เป็ นต้ น
 ปั จจัยภายนอกประเทศที)สําคัญ ได้ แก่ ธนาคารกลางญี) ปุ่นมี การปรั บ
อัตราดอกเบี Jยสูร่ ะดับติดลบเป็ นครังJ แรกในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจจีนที)
มี เสถี ยรภาพมากขึนJ สะท้ อนจากตัวเลขภาคการผลิต การไหลเข้ า ของ
กระแสทุนต่างชาติหลัง Fed ส่งสัญญาณชะลอการขึ Jนอัตราดอกเบี Jยใน
ช่วงแรกของปี ช่วงกลางปี การถอนตัวออกจาก EU ของประเทศอังกฤษ
สร้ างความผันผวนให้ กับตลาดทุนทัว) โลกในระยะสันJ การได้ รับชัยชนะ
ของนายโดนัลด์ ทรั ม ป์ ในตํ า แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี คนใหม่ ข องสหรั ฐ ฯ
ในช่วงปลายปี ราคานํ Jามันที)ปรับตัวขึ Jนจากการร่ วมมือลดกํ าลังการผลิต
นํ Jามันของกลุม่ OPEC และกลุม่ Non-OPEC เป็ นต้ น
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As of 30 ธันวาคม 2559
 YTD ของปี 2559 SET Index ปรับตัวสูงขึ Jน 19.8% ในขณะที) SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Jน 18.6%
 Sector ที)มี performance ที)ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
ธุรกิ จการเกษตร หมวดพาณิ ชย์ หมวดพลัง งาน หมวดปิ โตรเคมี และ
หมวดอาหารและเครื) องดื)ม
 สําหรับ Sector ที)มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดสื)อและสิ)งพิมพ์ หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร
หมวดการแพทย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และ
หมวดอิเล็กทรอนิกส์
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บปี 2560
คาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,400-1,660 จุด โดยมี ปัจจัยการ
ลงทุนที)น่าสนใจ ดังต่อไปนี J
 สภาพคล่อ งในระบบการเงิ นโลกที)ยังคงอยู่ใ นระดับสูง โดยเฉพาะการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป และญี) ปนุ่ ยังคงมีอยู่
ถึงแม้ ธนาคารกลางสหรัฐกําลังเริ) มเข้ าสูก่ ระบวนการดึงสภาพคล่องกลับ
4 มกราคม 2560

 คาดการณ์ การปรับตัวที)ดีของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้ แรงกดดัน
เงินเฟ้อทัว) โลกที)มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Jน ถึงแม้ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จะมี
แนวโน้ มแข็งค่าเมื)อเทียบกับเงินสกุลอื)นๆ ก็ตาม
 ปั จจัยเสี)ยงทางด้ านการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะการเลือกตังของประเทศ
J
ในกลุม่ ยุโรป เช่น ฝรั)งเศส และ เยอรมันนี เป็ นต้ น
 คาดการณ์ ระดับอุปสงค์และอุปทานของนํ Jามันดิบจะปรับตัวเข้ าสู่สมดุล
มากขึ Jน ซึง) น่าจะทําให้ คา่ เฉลี)ยของราคานํ Jามันดิบในปี 2560 อยู่สงู กว่าปี
2559 ดังนันJ สํ าหรั บกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ มองว่ากลุ่มพลัง งานยัง คงเป็ น
กลุม่ ที)น่าสนใจลงทุน
 ในภาวะการปรับตัวสูงขึ Jนของ Bond yield ทัว) โลก ส่งผลให้ Valuation
ของหุ้นสามัญ รวมทังJ SET Index มีความน่าสนใจลดลง ซึง) ถือเป็ นปั จจัย
จํากัด Upside ดัชนีที)สําคัญ
 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที)ดีขึ Jนจากเงินลงทุนโครงการที)เปิ ดประมูลไป
ก่ อนหน้ า จะเริ) มเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิ จ ขณะที)ภาครั ฐ ยังดําเนิ นหน้ าเปิ ด
ประมูลงานโครงสร้ างพื Jนฐานต่อเนื) อง และการบริ โภคภาคเอกชนฟื นJ ตัว
และหนี Jภาคครัวเรื อนที)มีแนวโน้ มลดลงตามโครงการรถคันแรกทยอยครบ
กําหนด และการปรับโครงสร้ างภาษี บคุ คลธรรมดา
 สัญญาณการปรับประมาณการผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนขึ Jน
โดยคาดการณ์ อตั ราการเติบโตที)ประมาณ 10% ในขณะที)มูลค่าปั จจุบนั
อยู่ในระดับที)ไม่แพง และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend yield) ที)ดี

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนธันวาคม 2559
เดือนธันวาคมเป็ นเดือนที)ตลาดหุ้นไทยปรับตัว Sideways มาปิ ดที) 1,542.94
หรื อเพิ)มขึ Jน 2.17% โดยมีปัจจัยสําคัญที)เกิดขึ Jนดังต่อไปนี J
 จีนรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตประจํ าเดือนพฤศจิกายน ที)ระดับ
51.7 ดีกว่าที)ตลาดคาดการณ์ไว้ ที) 51.0
 กลุ่ม OPEC ตัดสินใจลดกํ าลังการผลิตเป็ นครังJ แรกนับตังแต่
J ปี 2551 ที)
ระดับ 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี Jกลุ่ม Non-OPEC ร่ วมลดกํ าลัง
การผลิตเป็ นครังJ แรกในรอบ 15 ปี ที)ระดับ 0.6 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
 อิตาลีลงประชามติไม่เห็นด้ วยกับการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ ทําให้ นาย Matteo
Renzi ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
 ECB ตัดสินใจต่ออายุโครงการ QE ออกไปอีก 9 เดือนจากเดือนมีนาคม
2560 แต่จะลดปริ มาณลงจากเดือนละ 8 หมื)นเป็ น 6 หมื)นล้ านยูโร
 ครม.อนุมตั มิ าตรการช้ อปช่วยชาติวงเงินลดหย่อน 1.5 หมื)นบาท และเริ) ม
บังคับใช้ ตงแต่
ั J วนั ที) 14 ธันวาคม
 Fed ตัดสินใจปรับขึนJ ดอกเบี ยJ ตามคาด แต่ Surprise ด้ วยการปรั บขึนJ
คาดการณ์ดอกเบี Jยปี หน้ าเป็ น 3 ครังJ
 หุ้นกลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform สูงสุดตามหลังการปรับขึ Jน
ของราคา Soft Commodities ทัว) โลก ส่วนหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
ปรับตัว Underperform มากสุดตามต้ นทุนเชื Jอเพลิงทีส) งู ขึ Jน
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As of 30 ธันวาคม 2559
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนมกราคม 2559
คาดว่า SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,550 – 1,600 จุด สําหรับ
ปั จจัยที)ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี J
 การไถ่ถอนกองทุน LTF ที)ครบกํานดอายุในช่วงต้ นปี 2560
 การปรับตัวขึ Jนของ Bond Yield สหรัฐฯ หลังจากที) Fed ส่งสัญญาณปรับ
ขึนJ ดอกเบี ยJ ปี หน้ า 3 ครั งJ ซึ)ง มากกว่ า ที) ค าดการณ์ ไ ว้ เ ดิ ม เป็ นผลให้
Valuation ของ SET Index มี ความน่าสนใจลดลง แต่คาดว่าเม็ดเงิน
ลงทุนจะไหลกลับเข้ ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย หลังจากการแข็งค่าของ
เงินดอลลาร์ ชะลอตัวในระดับหนึง)
 นักลงทุนยังรอความชัดเจนในนโยบายที)จะดําเนินการจริ งของ Trump ซึง)
จะมีการแถลงภาพกว้ างภายใน 1 เดือนหลังเข้ ารับตําแหน่ง
 ความเสี)ยงอุปสงค์ในประเทศจะชะลอตัวในช่วงไตรมาส 1/2560 จากการ
ที)รัฐบาลพยายามเร่ งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี นี J ทํา
ให้ มีการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้ ก่อนล่วงหน้ า
 ภาคการท่ อ งเที) ย วยัง คงได้ รั บ ผลกระทบจากการกวาดล้ า งทัว ร์ ศูน ย์
เหรี ยญที)สง่ ผลกระทบต่อเนื)อง
 ติดตามคําตัดสินของศาลสูงสุดอังกฤษต่อประเด็นการบังคับใช้ มาตรา 50
แห่งสนธิ ส ัญญาลิสบอนว่ าจะต้ อ งผ่ านความเห็นชอบของรั ฐ สภาก่ อ น
หรื อ ไม่ ซึ) ง หากศาลสู ง สุ ด พลิ ก คํ า ตัด สิ น ของศาลสู ง ขึ นJ มาโดยการ
พิจารณาว่า นายกฯ สามารถที) จะบังคับใช้ มาตรา 50 นี ไJ ด้ เ ลย มองว่ า
กระบวนการ Brexit จะสามารถเริ) มต้ นได้ ตงแต่
ั J เดือนมีนาคม 2560 เป็ น
ต้ นไป และอาจทําให้ เกิดความผันผวนขึ JนในยุโรปอีกครังJ
ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ในเดือนมกราคม

ตลาดตราสารหนีไ ทย
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 สรุ ปการเคลื)อนไหวของเส้ น Yield Curve ในแต่ละช่วงอายุคงเหลือ ดังนี J
พันธบัตรอายุคงเหลือ 1 เดือน ถึง 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอยู่
ในช่วงระหว่าง -1 ถึง +6 bp. พันธบัตรอายุ 2 ถึง 5 ปี อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ)มขึ Jนอยู่ในช่วงระหว่าง +15 ถึง +22 bps สําหรับพันธบัตรระยะ
กลางอายุ 6 ถึง 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรั บตัวเพิ)มขึนJ ในช่วงระหว่าง
+22 ถึง +38 bps และพันธบัตรระยะยาวที)มีอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี
อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ)มขึ Jนอยู่ในช่วงระหว่าง +21 ถึง +42 bps
 การเคลื)อนไหวทรงตัวของอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี JระยะสันJ เป็ น
ผลมาจากการที)ธ ปท.มี ม ติคงดอกเบี ยJ นโยบาย (R/P 1 วัน) ที) ระดับ
1.50% ตลอดทังปี
J 2559 ที)ผ่านมา
 ขณะที) ก ารเคลื) อ นไหวของอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี รJ ะยะยาว
พบว่า ในช่วงครึ)งแรกของปี 2559 อัตราผลตอบแทนตราหนี Jระยะยาวล้ วน
ปรั บตัวลดลง ซึ)งเป็ นผลมาจาก ความกังวลการขยายตัวของเศรษฐกิ จ
โลก, ราคาพลัง งานที) ป รั บ ตัว ลดลงอย่ า งรุ นแรงจากปั ญ หาอุ ป ทาน
ส่วนเกิน, การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit), ความ
กังวลในด้ านความมัน) คงทางการเงินของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในยุโรป
และธนาคารกลางหลายประเทศยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย
พิเศษเพิ)มเติม อาทิเช่น การขยายวงเงินเข้ าซื Jอสินทรั พย์ ทางการเงินใน
ตลาดรอง หรื อ รวมถึงการเลือกใช้ อัตราดอกเบี ยJ นโยบายที)ติดลบมาก
ยิ)งขึ Jน
 ส่ว นภาพของตลาดตราสารหนี ไJ ทยในครึ) ง หลัง ของปี 2559 เป็ นใน
ทิศทางที)ตรงข้ ามจากครึ)งแรกของปี เนื)องด้ วย นักลงทุนเริ) มคลายกังวลใน
สถานการณ์ ค วามมั)น คงทางการเงิ น ของภาคธนาคารในยุ โ รปและ
เหตุการณ์ Brexit ด้ านราคาพลังงานก็ เริ) มมี เสถี ยรภาพภายหลังที)กลุ่ม
ผู้ผลิตนํ JามันทังJ OPEC และ NON-OPEC สามารถตกลงในการลดกํ าลัง
การผลิ ตส่ ง ผลให้ ปั ญ หาอุ ป ทานส่ ว นเกิ น ได้ ถู ก ขจัด ไป ด้ า นนโยบาย
การเงินพบว่าบรรดาธนาคารกลางหลายแห่งเริ) มชะลอการดําเนินนโยบาย
การเงิ นผ่ อ นคลายพิ เ ศษเพิ) ม เติม หลัง จากพบว่ า ตัว เลขเศรษฐกิ จ เริ) ม
ปรั บ ตัว ดี ขึนJ และผลตอบสนองของภาคการเงิ นเริ) ม พบข้ อ จํ า กัด ด้ า น
เศรษฐกิจไทยพบว่าทังปี
J 2559 เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ ดีกว่าที)
คาดการณ์ เ บื อJ งต้ น เป็ นผลบวกมาจากการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ และรายได้
บริ การจากภาคการท่องเที)ยวที)เติบโตค่อนข้ างมาก นอกเหนือจากนี Jพบว่า
การที) นาย Donald Trump ชนะการเลือกตังและได้
J
เป็ นประธานาธิบดีคน
ใหม่ของสหรัฐอเมริ กา ก็เป็ นอีก ปั จจัยที)ส่งผลให้ นกั ลงทุนในตลาดต่าง
กังวลกับภาวะเงินเฟ้อมากขึนJ เพราะนโยบายภายใต้ รัฐบาลใหม่จะเน้ น
การขาดดุลทางการคลัง เพิ)ม ขึนJ และ การกี ดกันการนํ า เข้ า สินค้ า และ
แรงงาน ซึง) ส่งผลให้ คา่ จ้ างและราคาสินค้ าบริ การมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Jน
มาก และเป็ นเหตุใ ห้ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ฯต้ อ งปรั บ ขึนJ อัตราดอกเบี ยJ
นโยบายอย่างต่อเนื)อง จากปั จจัยข้ างต้ นส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนตรา
สารหนี ไJ ทยหลัง จากไปเคลื) อ นไหวในจุ ด ตํ) า สุด ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
เมษายน 2559 จากนันก็
J ทยอยปรับตัวสูงขึ Jนเรื) อยๆจนกระทัง) ระดับสิ Jนปี
2559 อยู่สงู กว่าระดับสิ Jนปี 2558
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ ปี 2560 (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลมี แ นวโน้ มปรั บตัว เพิ) ม ขึนJ เมื) อ
เทียบกับระดับสิ Jนปี 2559 จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี J
ปั จจัยนอกประเทศ:












นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐภายใต้ รัฐบาลชุดใหม่ (Donald Trump) เน้ น
การใช้ จ่ายภาครัฐที)ระดมทุนจากการกู้ (Debt Financing) และ อาจ
ก่ อให้ เ กิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ที)ม าพร้ อมปั ญ หาเงินเฟ้ อใน
อัตราเร่ ง ซึ)งเป็ นผลให้ ธ นาคารกลางสหรั ฐ (Fed) ต้ องปรั บอัตรา
ดอกเบี ยJ นโยบายในจํ า นวนครั งJ ที)ม ากกว่า ตลอดทังปี
J 2558 และ
2559 ที)ผ่านมา (-)
ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ เปลี)ยนมุมมองต่อ เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ภายใต้
รั ฐ บาลชุดใหม่ ข อง Donald Trump ส่งผลให้ ก ารปรั บ ดอกเบี ยJ
นโยบายสู่ภาวะปกติ (Rate Normalization) ไม่ได้ เป็ นไปในรู ปแบบ
ค่อ ยเป็ นค่ อ ยไป ส่ง ผลให้ เ งิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ มี แ นวโน้ ม แข็ ง ค่ า
ต่อเนื)องเมื) อเปรี ยบเทียบกับสกุลอื)น ส่งผลให้ กระแสเงินทุน (Fund
Flow) ยังคงมีโอกาสไหลออก หรื อ ชะลอการไหลเข้ าไปในตลาดตรา
สารหนี Jของประเทศในกลุม่ Emerging Markets (-)
นโยบายการเงินแบบผ่อ นคลายพิเศษ (QE) ของบรรดาธนาคาร
กลางหลายๆแห่งเข้ าใกล้ การจบรอบการดําเนินนโยบายผ่อนคลาย
(-)
ตลาดนํ Jามันที)เข้ าสูภ่ าวะสมดุลในปั จจุบนั และอาจมีแนวโน้ มขาดดุล
เป็ นครั งJ แรกภายในครึ) งหลังของปี 2560 ส่งผลให้ ราคาพลังงานมี
แนวโน้ มทรงตัวในระดับปั จจุบันหรื อมี โอกาสปรั บตัวเพิ)มสูงขึนJ ซึ)ง
ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้อทัว) โลกมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Jน (-)
ความเสี)ยงของการออกจากการเป็ นสมาชิของสหภาพยุโรปยังคงมี
อยู่ในปี 2560 เพราะหลายประเทศในทวี ป ยุโรปมี จัดการเลือกตังJ
ทัว) ไป (+)
เศรษฐกิจจี น มี โอกาสโตตํ)ากว่าเป้าหมายที)ทางการวางไว้ ผลจาก
ดอลลาร์ สหรั ฐฯมี แนวโน้ มแข็งค่าต่อเนื) อง เงิ นทุนจึงไหลออกจาก
ประเทศจี นต่ อ เนื) อ งด้ ว ยเช่ นกั น ปั ญ หาเงิ นทุนไหลออกส่ ง ผลให้
ต้ นทุนทางการเงินภายในประเทศสูง ขึนJ จึงทําให้ เอกชนชะลอการ
ลงทุนใหม่ นอกเหนื อจากนี อJ ุปสงค์ ที)มี ต่อ สินค้ าจี นมี โอกาสลดลง
ภายใต้ การดําเนินนโยบายกี ดกันทางการค้ าของรั ฐบาลสหรัฐฯชุด
ใหม่ภายใต้ การบริ หารงานของนาย Donald Trump เหตุการณ์
ข้ างต้ นส่งผลให้ คา่ เงินหยวนมีแนวโน้ มอ่อนค่า จึงทําให้ คา่ เงินบาทที)
มีจีนเป็ นคูค่ ้ าที)สําคัญมีแนวโน้ มอ่อนค่าตามค่าเงินหยวน (-)
ปั จจัยในประเทศ:



เศรษฐกิจไทย ขยายตัวในระดับใกล้ เคียงกับปี ก่ อน คือเติบโตปี ละ
3.2% แต่ความเสี)ยงด้ านอัตราเงินเฟ้อเริ) มปรับตัวเพิ)มขึ Jน จากฐานที)
ตํ)าในปี 2559 และราคานํ Jามันมีโอกาสปรับขึ Jนได้ ในปี 2560 หลังจาก
ปั ญ หาอุ ป ทานส่ ว นเกิ นได้ ข จัด ไป ทังJ หมดนี สJ ่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเริ) มลดความจําเป็ นลง ซึง) MFC คาด
ว่า ธปท,จะเริ) มปรั บดอกเบี Jยนโยบายไทยเพิ)มขึ JนอีกครังJ ในปี 2561
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แต่ ก ารปรั บ มุ ม มองตลอดเพื) อ สะท้ อ นอัต ราดอกเบี ยJ นโยบายที)
กลับมาเป็ นขาขึ Jนจะเริ) มเกิดขึ Jนในช่วงครึ)งหลังของปี 2560 (-)
ภายใต้ ปีงบประมาณ 2560 การใช้ จ่าย-การลงทุนภาครัฐ ยังเป็ น
เครื) องจักรสําคัญในการขับเคลื)อนเศรษฐกิจไทย ด้ วยเหตุนี Jรัฐบาลจึง
จําเป็ นต้ องระดมเงินผ่านตลาดพันธบัตรในปริ มาณที)มากขึ Jน (-)

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2560 (Underweight)
 ด้ วยแนวโน้ มดอกเบี Jยนโยบายไทยอาจจะปรั บเป็ นขาขึ Jนในปี 2561
ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ทเอกชนส่ว นใหญ่ ต้อ งการรี บ Secure ต้ นทุนทาง
การเงินก่ อนที)อตั ราดอกเบี ยJ ตลาดจะปรั บสูงขึนJ ไปมากกว่านี J ด้ วย
การเร่ งออกหุ้นกู้เอกชนภายในปี นี J ส่งผลปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชน
ออกใหม่มีแนวโน้ มมากขึ Jนในตลอดปี 2560 จากปริ มาณหุ้นกู้ที)เพิ)ม
มากขึ Jนส่งผลให้ Credit Spread เฉลี)ยของผู้ออก จะปรับตัวกว้ างขึ Jน
กว่าระดับเฉลี)ยทังปี
J 2559

ตลาดตราสารหนี ไ ทยเดื อ นธั น วาคม : อัต ราผลตอบแทนตราสารหนี J
ปรับตัวเพิ)มขึ Jนในทุกช่วงอายุคงเหลือ ซึง) เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี J
 ด้ านปั จจัยในประเทศ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว รุ่ นอายุ 2, 5,
15 และ 30 ปี ที)เกิ ดขึ Jนในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ล้ วนมี การสนใจ
เข้ าประมูลจากนักลงทุนในอัตราเฉลี)ยที)ตํ)ากว่าค่าเฉลี)ยในอดีต อันจะเห็น
ได้ จาก ตัวเลข Bid Coverage Ratio ที)มีค่าตํ)ากว่า 1 เท่า และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรที)เปิ ดประมูลนันถู
J กทําการซื Jอขายในตลาดรอง
ในอัตราผลตอบแทนที)สงู กว่าผลประมูลที)เกิดขึ Jนจริ ง (-)
 ด้ านปั จจัยต่างประเทศ พบว่า ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที)รายงานออกมา
ล่าสุดยังคงมี ทิศทางที)ดีกว่าตลาดคาดการณ์ อาทิเช่น ตัวเลขดัชนี ภาค
การผลิต (ISM), ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชน (-)
 นอกเหนื อจากนี J ด้ วยสภาพคล่อ งที)เบาบางในช่วงวันหยุดยาวปลายปี
ประกอบกับผลกระทบต่อเนื)องจากการที) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มี
มติเป็ นเอกฉันท์ให้ ปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที) 0.50 –
0.75% ในการประชุม FOMC ในวันที) 13-14 ธันวาคมตามที) ตลาด
การเงินคาดการณ์ ไว้ โดยกรรมการ Fed คาดการณ์ ว่าจะมี การปรับขึนJ
อัตราดอกเบี Jยอีก 3 ครังJ ครังJ ละ 0.25% ในปี 2560 ปั จจัยทังหมดนี
J
Jจึงผล
ให้ ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ Jนอย่างต่อเนื)อง เป็ นผลให้ นกั ลงทุนต่างชาติเท
ขายตราสารหนี ใJ นสกุ ล เงิ น บาท และชะลอการลงทุ น เพิ) ม อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี Jจึงปรับตัวเพิ)มขึ Jนในทุกช่วงอายุ (-)
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แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ เดือนมกราคม 2560 (Neutral)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ)มขึ Jนเมื)อเทียบกับ
ระดับสิ Jนเดือนธันวาคม ปี 2559 จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี J
 ปั จจั ยนอกประเทศ : สภาพอากาศหนาวเย็นของสหรั ฐฯ อันเกิดจาก
Polar Vortex อาจทําให้ ตวั เลขกิจกรรมทางเศรษฐกิ จสหรั ฐฯไตรมาส
1/60 ชะลอตัว ลง เหมื อ น ไตรมาส 1/59 (+), การเข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯของ Donald Trump และการแต่งตังคณะรั
J
ฐมนตรี
อาจเป็ นผลให้ มีก ารขายทํากํ าไรของสินทรั พ ย์ เสี) ยง (Sell On Fact)
หลัง จากปรั บ ตัวเพิ) ม ขึนJ มาอย่ า งต่อ เนื) อ งตังแต่
J หลัง ผลการเลื อ กทั)ว ไป
สหรัฐฯตังได้
J เสร็ จสิ Jน (+)
 ปั จจัยภายในประเทศ : การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว รุ่ นอายุ
5 ปี และ 10 ปี ในระหว่างเดือนมกราคม 2560 ซึง) มีปริ มาณประมูลต่อรุ่ น
มากกว่าการประมูลครังJ ก่อน กอปรกับผลการประมูลพันธบัตรระยะยาว
ส่วนใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2559 ที)ผ่านมามี อตั ราการสนใจเข้ าประมูล
จากนักลงทุนค่อนข้ างตํ)า อาจเป็ นผลให้ ผลประมูลที)เกิดขึ Jนในเดือนนี Jจะ
ยังไม่ได้ รับความสนใจจากนักลงทุนมากนัก (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนในเดือนมกราคม 2560 (Underweight)
 ปริ มาณหุ้นกู้ออกใหม่มีมากขึ Jนเมื)อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ทังเป็
J น
การกู้ใหม่ และ เป็ นการ Roll Over หุ้นกู้เดิมที)ครบอายุ กอปรกับนักลงทุน
มี ความสนใจลงทุนตราสารหนี นJ ้ อ ยลง จะเป็ นผลให้ Credit Spread
ยังคงมีแนวโน้ มปรับตัวกว้ างขึ Jนกว่าสื Jนเดือน ธันวาคม 2559

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 ปี 2559 ดัช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรั สต์เพื) อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ปรั บตัวเพิ)มขึนJ 10.26% ตํ)า
กว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที)ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 19.79% ปั จจัยที)มีผลกระทบ
ได้ แก่ สภาพคล่องในระบบที)อยู่ในระดับสูง การฟื นJ ตัวของเศรษฐกิจ การ
ปรั บตัวเพิ)ม ขึนJ ของพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ หลังจาก Trump ชนะการ
เลือกตังJ และ Fed ปรั บขึนJ อัตราดอกเบี ยJ นโยบาย 25 bps และส่ง
สัญญาณการปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jย 3 ครังJ ในปี 2560
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ ฯ ในปี 2560
ปั จจัยบวก
 สภาพคล่องในระบบในประเทศที)อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า BOT ยังคง
อัตราดอกเบี Jยนโยบายที) 1.50% จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross
Dividend Yield) ของกองทุนฯที)อยู่ในช่วงร้ อยละ 6-7 ยังมีความน่าสนใจ
ลงทุน
 เศรษฐกิจในปี 2560 ที)มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึนJ ทําให้ ความสามารถของ
สิ น ทรั พ ย์ ที) ก องทุ น จะเข้ าไปลงทุ น มี แ นวโน้ ม ที) ดี ขึ นJ ซึ)ง จะช่ ว ยเสริ ม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 การส่งสัญญาณเกี) ยวกับการปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยของ Fed (Dot plot)
สําหรับปี 2560 ที)สงู กว่าที)ตลาดคาด
4 มกราคม 2560

 ค่าเงินบาทที)มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนที)อ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในปี 2560 แนะนํา Neutral
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนมกราคม 2560
ปั จจัยบวก
 การปรั บตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เป็ นผลให้
Yield spread ปรับตัวเพิ)มขึ Jนมาอยู่ในระดับ 3.50% ส่งผลให้ กองทุนฯยัง
มีความน่าสนใจในการลงทุน
 ในช่ว งปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เ ป็ นช่ วงที) กองทุนฯจะทํ าการ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2559
ปั จจัยลบ
 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เJ ป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ผันผวน
ตาม
 ค่าเงินบาทที)มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนที)อ้างอิง
กับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนมกราคม 2560 แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
สรุ ปภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2559
 ตลาดหุ้นต่างประเทศปี 2559 ถื อเป็ นตลาดหุ้นที)มีความผันผวนรุ นแรง
จากสภาพเศรษฐกิ จ โลกที) อ่ อ นแอและความกั ง วลถึ ง เสถี ย รภาพของ
ค่าเงินหยวน ทําให้ ตลาดทัว) โลกมีการเทขายอย่างรุ นแรงในช่วงไตรมาส
แรก อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกที)ค่อยๆฟื นJ ตัวขึ Jน จากปั จจับราคาสินค้ า
โภคภัณฑ์ ที)ผ่านจุดตํ)าสุด ทําให้ ความเสี)ยงเงินฝื ดดลงอย่างมี นยั สําคัญ
ถึ ง กระนันJ ดัช นี ห้ ุ น โลกยั ง คงมี ค วามผัน ผวนรุ น แรงต่ อ เนื) อ งตลอดปี
เนื) อ งจากมี เ หตุก ารณ์ สํ า คัญ ต่า งๆ ได้ แ ก่ การทํ า ประชามติที)ป ระเทศ
อั ง กฤษเลื อ กออกจากการเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ยู โ รโซน การเลื อ กตั งJ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯที)มีผลการเลือกตังผิ
J ดจากที)ตลาดคาดการณ์ ไว้ มาก
โดยรวม MSCI AC World Index ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 5.79% โดยดัชนี MSCI
World (ตลาดพัฒนาแล้ ว) ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 5.79% underperform MSCI
Emerging Market Index ที)ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 5.97%
 สําหรั บตลาดหุ้นสหรั ฐฯ ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 10.75% โดย
เศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ ฯนั นJ มี ก ารฟื J น ตั ว อย่ า งต่ อ เนื) อ งในทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ส่งผลให้ ตวั เลขการว่างงานในสหรั ฐฯปรั บตัว
ลดลงต่อ เนื) อ ง เป็ นสาเหตุให้ ป ระธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯปรั บ อัตรา
ดอกเบี ยJ ระยะสันJ ขึนJ ในช่ ว งเดื อ นธั นวาคม อี ก ทังJ ผลการเลื อ กตังJ ที) ไ ด้
ประธานาธิบดี Trump ซึ)งตลาดหุ้นให้ การตอบรับที)เป็ นบวกอย่างมาก
จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง
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 ตลาดหุ้นยุโรป STOXX 600 ปรับตัวลดลง 1.59% ยุโรปถื อเป็ นตลาดที)
underperform ที)สดุ เมื)อเทียบกับตลาดหลักทัว) โลก สาเหตุสําคัญมาจาก
ปั ญหาการเมืองของยุโรปที)ทําให้ เกิดความสัน) คลอนของการรวมกลุ่มยูโร
โซนตลาดทังปี
J ได้ แก่ การทําประชามติองั กฤษ การทําประชามติอิตาลี ซึง)
ผลการทําบ่งบอกถึงคะแนนนิยมของพรรคการเมืองผู้สนับสนุนกลุ่มยูโร
โซนที)มีแนวโน้ มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
 ตลาดหุ้นญี) ปุ่น TOPIX ปรับตัวลดลง 0.22% โดยตลาดปรั บตัวลดลง
รุ นแรงอย่างมากในช่วงต้ นปี จากการทํา negative interest rate ซึง) ตลาด
ทุน ให้ ผ ลตอบรั บ เชิ ง ลบ โดยมองว่ า เป็ นวิ ธี ก ระตุ้ น เศรษฐกิ จ ที) ไ ม่ มี
ประสิทธิ ภาพเท่า ที)ควร อย่า งไรก็ ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ ายตลาดทุน
ญี) ปุ่ นได้ รั บ ผลบวกจากการที) ค่า เงิ นดอลล่า ร์ สหรั ฐ ฯแข็ ง ค่า อย่ า งมาก
ส่งผลให้ ตลาดหุ้นญี)ปนปรั
ุ่ บตัวขึ Jนตามด้ วย จากค่าความสัมพันธ์ที)สงู
 ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลง 11.4% และดัชนี Hang Seng
ปรับตัวลดลง -1.5% ตลาดมีความกังวลถึงเสถี ยรภาพของค่าเงินหยวน
และเศณษฐกิจที)อ่อนแอของจีน ส่งผลให้ ในช่วงต้ นปี ตลาดปรับตัวลดลง
รุ นแรงกว่า 20% ในดัชนี CSI300 และทําจุดตํ)าสุด ดัชนีห้ นุ จีนปรับตัว
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป หลังจากความผันผวนของค่าเงินหยวนลดลงและ
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที)ผ่านจุดตํ)าสุด

นโยบายการเงิ น เริ) ม มี ผ ลบวกที) ล ดลง อี ก ทั งJ ผลของการเลื อ กตั งJ
ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ ฯ ที) นายโดนัล ทรั ม พ์ ชนะการเลือ กตังJ จะเป็ นจุด
เปลี)ยนสําคัญที)นโยบายทางการคลังจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื)อน
เศรษฐกิจถัดไป ซึง) โดยปกติแล้ ว นโยบายทางการคลังถื อว่าเป็ นนโยบาย
ที)ให้ ผลรุ นแรงมากกว่านโยบายการเงิน และอัตราเงินเฟ้อมีโอกาสที)จะ
ปรับตัวสูงขึ Jนมากกว่า
 นโยบาย Protectionism ความผันผวนทางการเมืองที)เกิดขึ Jนในปี 2559
อันได้ แ ก่ การทํา ประชามติป ระเทศอัง กฤษ การทํ าประชามติป ระเทศ
อิตาลี การเลือกตังประธานาธิ
J
บ ดีสหรั ฐฯ แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มของ
ประชาชนที)แสดงออกผ่านการเลือกตังJ การทําประชามติ ที)ต้องการความ
เปลี) ย นแปลงทางด้ า นสัง คมและรู ป แบบเศรษฐกิ จ โดยกระแส Antiglobalization ที) มี ม ากขึนJ และมี ผลทํ า ให้ ป ระเทศต่า งๆ อาจลดการ
ช่วยเหลือกันทางการค้ า ซึ)งเป็ นผลลบกับเศรษฐกิ จโลกโดยรวม อี กทังJ
กระแสดังกล่าวอาจส่งผลให้ การรวมกลุม่ ของประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุม่ ยูโรโซนแตกออกจากกัน
 มูลค่ าตลาดทีDอยู่ในระดับเหนือค่ าเฉลีDย Valuation อยู่ในระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี)ย 5 ปี ค่อนข้ างมาก
 Tailed Risk
 อัตราเงินเฟ้อ หรื อการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อที)เพิ)มขึ Jนเร็ วจนเกินไป
อาจส่งผลให้ อตั ราดอกเบี Jยในตลาดปรับตัวเพิ)มขึ Jนอย่างรวดเร็ ว ซึ)ง
อาจส่งผลห้ เกิด Flash Crash เนื)องจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ที)อาจ
ลดลงได้ อย่างรวดเร็ ว
 การเปลี)ยนแปลงทางด้ านการเมืองที)มีแนวโน้ มมากขึ Jน อาจทําให้ มี
การกีดกันทางด้ านการค้ า หรื อการแตกออกของกลุม่ ประเทศต่างๆ
แนวโน้ มการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศในปี 2560
 แนะนําการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศ NEUTRAL ตลาดตราสาร
ทุนต่างประเทศมีแนวโน้ มที)จะมีความผันผวนสูงขึ Jนอย่างมาก เนื)องจาก
FED ได้ เริ) ม Tightening Cycle แล้ ว ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี Jยทัว) โลกมีการ
ขยับตัวขึ Jน แนวคิดแบบ Protectionism และ Anti-Globalization ส่งผล
ให้ ประเทศต่างๆมีความช่วยเหลือทางด้ านการค้ าลดลง อย่างไรก็ตามการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจะเป็ นปั จจัยบวกขับเคลื)อนเศรษฐกิจถัดไป
ดังนันกลยุ
J
ทธ์ การลงทุนควรเน้ นการลงทุนในประเทศและอุตสาหกรรมที)
ได้ ประโยชน์จากนโยบายทางการคลัง และอุตสาหกรรมที)มี Theme การ
เติ บ โตเฉพาะตั ว นั ก ลงทุ น ควรลงทุ น อย่ า งระมั ด ระวั ง ในช่ ว งของ
Tightening Cycle รวมถึงควรเพิ)มความหยืดหยุ่นของการลงทุนด้ วยการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที)หลากหลาย เพื)อป้องกัน Tailed Risk ที)อาจเกิดขึ Jน
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมกราคมปี 2560

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2560
 การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านนโยบายทางการคลั ง และ Tightening
Cycle ของนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯมี ก ารปรั บอัตรา
ดอกเบี ยJ นโยบายเพิ)ม ขึนJ มาแล้ ว 2 ครั งJ เป็ น 0.5-0.75% หลังจากที)
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯมี อัต ราการเติ บ โตที) ดี โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน
ภาครัฐและธนาคารกลางเริ) มเล็งเห็นว่าผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
4 มกราคม 2560

 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ ากั บ ตลาด (Neutral)
สํ า หรั บ
Developed market และ Emerging market เศรษฐกิจโลกสามารถ
เติบโตได้ ในระดับปานกลาง และค่อนข้ างดีในสหรัฐฯ ตราสารทุนทัว) โลกมี
การปรั บ ตัว ขึ นJ อย่ า งรวดเร็ ว ในระยะเวลาอั น สันJ และอยู่ ใ นสภาวะ
Overbought รวมถึง Valuation ที)อยู่ในระดับสูง ทําให้ ดชั นีมีโอกาสพัก
ฐานค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตามในระยะยาวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ผ่านนโยบายการคลังจะมีสว่ นช่วยสําคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ตลาดทุน



การเร่ งขึ Jนดอกเบี ยJ ของ FED จะเริ) มเป็ นปั จจัยหน่วงตลาด REIT โดย
ธนาคารกลางสหรัฐปรับคาดการณ์ ขึ Jนดอกเบี Jยปี หน้ ามาสู่จํานวน 3 ครังJ
จากเดือนกันยายนที)คาดการณ์ระดับ 2 ครังJ โดย คุณ เจเนท เยเลน กล่าว
ถ้ อยคํ า ที) มหาวิ ท ยาลัย บัล ติ ม อร์ ว า ส่ ง สัญ ญาณต่ อ เนื) อ งที) บ่ ง ชี วJ ่ า
ตลาดแรงงานสหรัฐฯมีพฒ
ั นาการเชิงบวก

 ยอดขายบ้ านใหม่ (New home sales) สหรัฐเดือนพฤศจิกายน ขยายตัว
5.2% สู่ระดับ 592,000 ยูนิตหลังจากอยู่ระดับ 563,000 ยูนิตในเดือน
ตุลาคม ส่งสัญญาณตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ ง

ตลาด REITs

แนวโน้ มตลาด REIT ปี 2560

สรุ ปภาวะตลาด REIT ปี 2559

 REIT ในปี 2560 ที)เผชิญความไม่แน่นอนจากการเติบโตของเศรษฐกิ จ
โลกที)ไ ม่ สมดุล ประกอบกับ ตลาดยังเฝ้าระวัง ต่อ การดํ า เนิ นนโยบาย
เศรษฐกิจ นโยบายการค้ าระหว่างประเทศ และนโยบายต่างประเทศของ
โดนันท์ ทรัมป์ ที)จะขึ Jนดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที) 45 ในวันที)
20 มกราคม ซึ)ง คาดว่ า นโยบายของทรั ม ป์ จะเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ต่อ ทิ ศ
ทางการลงทุน REIT ในปี 2560 ที) จ ะถึ ง นี J นอกจากนี J ตลาดกํ า ลัง
ระมัดระวังต่อแนวโน้ มการปรั บขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรั ฐที)จะ
ปรับขึ Jน มากกว่า 1 ครังJ ในปี 2560

 ภาวะตลาด REIT ทรงตัวตลอดปี 2559 ท่ามกลางการเติบโตที)ไม่สมดุล
ของเศรษฐกิจโลก โดยตลอดปี 2559 ผลตอบแทนแต่ละตลาด REIT มี
ความแตกต่างกัน ซึง) REIT โซนเอเชียและ REIT โซนอเมริ กาปรับตัวขึ Jน
มากกว่าตลาด ขณะที) REIT ยุโรปปรับตัวลงสวนทางตลาด
 REIT โซนเอเชีย Outperform ตลาด REIT ทัว) โลกในปี 2559 สวนทาง
จากปี 2558 ที) Underperform โดยดัชนี REIT Asia ปรับตัวบวก 12.0%
นับตังแต่
J ต้นปี 2559 ถึงปั จจุบัน ท่ามกลางการดําเนินนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ รวมทังธนาคารกลางญี
J
) ปนดํ
ุ่ าเนินนโยบาย
ผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณต่ อ เนื) อ งกระตุ้น กระแส Yen carry trade
นอกจากนี J ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ของจีนปรับตัวขึ Jนด้ วยกระแสเก็ งกํ าไร
ราคาบ้ านและที)อยู่อาศัย ช่วยสนับสนุนให้ ตลาด REIT ในเอเชียโดยรวม
ปรับตัวดีขึ Jนตามลําดับ อย่างใดก็ดี มาตรการทางการจีนออกมาคุมเข้ ม
ตลาดที)อยู่อาศัยช่วงไตรมาส 4 ของปี ทําให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีน
ลดระดับความร้ อนแรง นอกจากนี J ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ Jนดอกเบี ยJ
ผ่อนคลายผลตอบแทนตลาด REIT โซนเอเชีย
 ตลาด REIT โซนอเมริ กาผ่อนคลายต่อช่วงเวลาการปรับขึ Jนดอกเบี Jยของ
ธนาคารกลางสหรั ฐ รวมทั งJ ภาวะเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ที) แ กร่ งโดย
ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ Jนตามลําดับ อย่างใดก็ดี ตลาด REIT เผชิญกับ
การปรั บขึนJ ดอกเบี ยJ ของธนาคารกลางสหรั ฐ กดดันผลตอบแทนตลอด
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ปี 2559 ทําให้ REIT โซนอเมริ กา ปรับตัว
ขึ Jนเพียง 5% นับตังแต่
J ต้นปี ถึงปั จจุบนั ฝ่ ายวิเคราะห์คาดว่า ทิศทางของ
ธนาคารกลางสหรัฐที)จะปรับขึ Jนดอกเบี Jยในปี 2560 เป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
REIT ในขณะที)นโยบายของทรัมป์ยังมีความไม่แน่นอน
ภาวะตลาด REITs เดือนธันวาคม 2559
 ภาวะตลาด REIT เดือนธันวาคม ปรับตัวเพิ)มขึ Jนทรงตัว โดย Dowjones
Global Reit index ปรับตัวเพิ)มขึ Jน 1.8% ขณะที) REIT Asia ปรับตัวลง
-2.9 % สวนทางภูมิภาคอื)นที)ปรับตัวขึ Jน ภาวะตลาด REIT เอเชียปรับตัว
ดีขึ Jนตลอดทังปี
J 2559 +9.1% เนื)องจากประเด็นบวกจากการเก็งกํ าไรใน
ตลาดอสังหาริ มทรัยพ์ของจีนตังแต่
J ต้นปี และการดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายของธนาคารกลางญี) ปุ่ นตังแต่
J ต้นปี เช่นเดี ยวกัน อย่า งใดก็ ดี
มาตรการทางการจี นที) ออกมาคุมเข้ มการปล่อ ยสินเชื) อเพื) อที) อยู่อ าศัย
ในช่ ว งไตรมาส 4 รวมทังJ ธนาคารกลางสหรั ฐ ปรั บ ขึ นJ ดอกเบี ยJ ทํ า ให้
ผลตอบแทน REIT เอเชียลดลงในเดือนธันวาคม

4 มกราคม 2560

 ประเด็ นที) ควรติด ตามสํ า หรั บ การลงทุน ตลาด REIT มี ปั จ จัย ที) เ ฝ้ า
ระมัดระวังจาก ทิศทางการขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรั ฐ, ภาวะ
ฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีน และ การดําเนินนโยบายผ่อน
คลายเชิงปริ มาณของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี) ปนที
ุ่ )ยงั ไม่
เห็นผลลัพธ์ชดั เจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมาย ให้ นํา หนักเท่ า
ตลาด (Neutral)
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนมกราคม 2560


การประชุม FOMC เดือนกุมภาพันธ์ ที) ธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณา
การขึนJ ดอกเบี ยJ ต่อก่อนกลางประชุมเดือนมิถุนายนหรื อไม่ นอกจากนี J
เราคาดว่าถ้ อยคําการขึ Jนดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐคนที) 45
ในวันที) 20 มกราคม จะไม่ ส่งผลอย่างมี นัยสําคัญต่อ REIT แนะนํ า
ลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
สรุ ปภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2559


ราคานํ Jามันดิบเคลื)อนไหวในกรอบกว้ างตลอดทังปี
J 2559 โดยตังแต่
J ต้น
ปี ราคานํ าJ มัน ปรั บ ตัว ลดลงต่อ เนื) อ งจากปี 2558 บนความกัง วลต่ อ
อุปทานส่วนเกิน (supply glut) ของนํ Jามันโลก ปั จจัยดังกล่าวกดดันให้
ราคานํ Jามันดิบมาทําระดับตํ)าสุดในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้ นเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ)งทังนํ
J าJ มันดิบเวสท์เท็กซัสและเบรนท์ ต่างลดลงมาอยู่ที)
26-27 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล เป็ นระดับตํ)าสุดในรอบหลาย10 ปี อย่างไรก็
ตาม ปั ญหาดังกล่าวได้ คลี)คลายลง และราคานํ Jามันทยอยปรับตัวขึ Jนมา
ตลอดจนถึ ง สินJ ปี 2559 ที) บ ริ เ วณ 50 ดอลลาร์ ต่อ บาร์ เ รล เนื) อ งจาก
ผู้ผลิตนํ Jามันรายใหญ่ของโลกอย่างกลุ่ม OPEC และ กลุ่ม Non-OPEC
ตกลงลดกําลังการผลิตร่ วมกัน สนับสนุนปั จจัยพื Jนฐานตลาดนํ Jามันโลก
ให้ ปรับตัวดีขึ Jนต่อเนื)องไปจนถึงปี 2560
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ราคาทองคํา Spot เคลื)อนไหวระหว่าง 1,060 ถึง 1,375 ดอลล่าร์ ต่อ
ออนซ์ในปี 2559 ซึง) มีปัจจัยที)กระทบต่อราคาทองคําประกอบด้ วย การ
กลับมาลงทุนในทองคําของกองทุน ETFs GOLD ในช่วงครึ) งปี แรก เมื)อ
ตลาดทองคํ า ได้ รั บ อานิ สงค์ จ ากความผันผวนของตลาดเงิ น ทังJ การ
คาดการณ์ ขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรัฐ และความกังวลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิ จโลก และยังเกิดเหตุการณ์ Brexit เมื)อประชาชน
สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป สนับสนุนการเก็งกํ าไร
ทองคําให้ ราคาทองคําสามารถปรั บตัวขึ Jนมาที)กรอบเหนื อ 1,300 ดอล
ล่าร์ ตอ่ ออนซ์
อย่างใดก็ ตาม ราคาทองคําเริ) มทรงตัวบริ เวณ 1,350 เหรี ยญต่อออนซ์
ในช่วงกลางปี จากปั จจัยที)ดอลลาร์ สหรั ฐแข็งค่าเมื) อตัวเลขเศรษฐกิ จ
ออกมาแข็งแกร่ ง โดยตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm
payrolls) สหรั ฐ ในเดื อนกรกฎาคมเริ) ม เห็นสัญ ญาณการฟื Jนตัวของ
ตลาดแรงงาน ประกอบกับตลาดคาดการณ์การขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคาร
กลางสหรั ฐในช่วงครึ) งปี หลังเมื) อ มองว่ าเงินเฟ้อจะเร่ งตัว ขึนJ เข้ าใกล้ สู่
ระดับเป้าหมาย 2.0% กดดันราคาทองคําปรับตัวลงมาเรื) อยๆ และใน
การประชุมคณะกรรมการ FOMC เดือนธันวาคม 2559 ธนาคารกลาง
สหรัฐมี มติปรับขึ Jนดอกเบี Jย 25 bps มาที) 0.50-0.75% ตามที)ตลาด
คาดการณ์ ล่วงหน้ า ทําให้ ราคาทองคํา Spot ลงมาเคลื)อนไหวบริ เวณ
1,130 ดอลล่าร์ ตอ่ ออนซ์ ในช่วงใกล้ สิ Jนปี 2559

ตลาดนํา มัน
สรุ ปภาวะตลาดนํา มันปี 2559


ราคานํ Jามันดิบเคลื)อนไหวในกรอบกว้ างตลอดทังปี
J 2559 โดยตังแต่
J ต้น
ปี ราคานํ าJ มัน ปรั บ ตัว ลดลงต่อ เนื) อ งจากปี 2558 บนความกัง วลต่ อ
อุปทานส่วนเกิน (supply glut) ของนํ Jามันโลก ปั จจัยดังกล่าวกดดันให้
ราคานํ Jามันดิบมาทําระดับตํ)าสุดในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้ นเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ)งทังนํ
J าJ มันดิบเวสท์เท็กซัสและเบรนท์ ต่างลดลงมาอยู่ที)
26-27 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล เป็ นระดับตํ)าสุดในรอบหลาย10 ปี อย่างไรก็
ตาม ปั ญหาดังกล่าวได้ คลี)คลายลง และราคานํ Jามันทยอยปรับตัวขึ Jนมา
ตลอดจนถึ ง สินJ ปี 2559 ที) บ ริ เ วณ 50 ดอลลาร์ ต่อ บาร์ เ รล เนื) อ งจาก
ผู้ผลิตนํ Jามันรายใหญ่ของโลกอย่างกลุ่ม OPEC และ กลุ่ม Non-OPEC
ตกลงลดกําลังการผลิตร่ วมกัน สนับสนุนปั จจัยพื Jนฐานตลาดนํ Jามันโลก
ให้ ปรับตัวดีขึ Jนต่อเนื)องไปจนถึงปี 2560



สถานการณ์ นํ Jามันดิบในครึ) งปี แรก 2559 : เผชิญปั จจัยลบกดดันจาก
ปริ มาณนํ Jามันดิบจากอิหร่ านเข้ าสู่ระบบ ตามข้ อตกลงระหว่างอิหร่ าน
กับกลุ่ม P+1 ในปั ญหานิวเคลียร์ และสามารถส่งออกนํ าJ มันได้ โดย
อิหร่ านกลับมาผลิตนํ าJ มันมากขึนJ ราว 6 แสนถึง 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
นอกจากนี J ในช่วงปลายปี 2558 สหรัฐยังยกเลิกมาตรการห้ ามส่งออก
นํ Jามันที)มีมากว่า 40 ปี เพิ)มอุปทานในตลาด อย่างไรก็ ตาม ตลาดเริ) ม
คาดหวังการเข้ าสู่สมดุลของราคานํ าJ มัน หลังจากที)กลุ่ม OPEC และ
Non-OPEC มีความพยายามตรึงกําลังการผลิตร่ วมกัน



สถานการณ์ นําJ มันดิบในครึ) งปี หลัง 2559 : นํ าJ มันทรงตัวเหนื อ 40
ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล ซึง) ราคานํ Jามันทยอยปรับตัวขึ Jนตอบรับการประชุม
OPEC ในเดือนกันยายน ที)มีมติข้อเสนอที)จะลดกํ าลังการผลิตเพื) อให้
ตลาดนํ าJ มันเข้ าสู่เสถี ยรภาพ โดยท้ ายสุด ทังกลุ
J ่ม OPEC และ NonOPEC ก็สามารถตกลงลดกําลังการผลิตได้ สําเร็ จ

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2560


ปั จจัยสําคัญที)ควรจับตาคือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที)จะหนุนให้ เกิด
เงินเฟ้อและจะกระทบต่อสินค้ าโภคภัณฑ์ โดยคาดว่าราคานํ Jามันในช่วง
ปลายปี 2560 จะสามารถปรั บ ตัว ขึนJ ไปใกล้ บ ริ เวณ 60 ดอลล่า ร์ ต่อ
บาร์ เรลให้ นํ Jาหนัก “Slightly Overweight” ในปี 2560

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2559
 ภาวะสินค้ า โภคภัณฑ์ เคลื)อนไหวทรงตัว ในเดือ นธันวาคม ภาวะตลาด
นํ าJ มันมี ปัจ จัย บวกเมื) อ กลุ่มโอเปกจะเริ) มต้ นลดกํ าลังการผลิตในเดือ น
มกราคม ปี 2560 อย่ า งไรก็ ดี ดอลลาร์ สหรั ฐ แข็ ง ค่ า ในระดับ สูง เมื) อ
ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ Jนดอกเบี Jยและธนาคารกลางยุโรปผ่อนคลายเชิง
ปริ ม าณเพิ) ม เติ ม ซึ)ง ดัช นี S&P GSCI ปรั บ ตัว ขึ นJ 4% ตลอดเดื อ น
ธันวาคมที)ผ่านมา
 ดัชนีดอลลาร์ เคลื)อนไหวแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 14 ปี ณ 103.65 จุด
เมื)อวันที) 20 ธันวาคม 2559 ที)ผ่านมา ท่ามกลางการคาดหวังว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐจะแข็งแกร่ ง รวมทังตอบรั
J
บการปรับขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคารกลาง
สหรัฐในช่วงต้ นเดือนธันวาคม ส่งผลให้ สินค้ าโภคภัณฑ์ที)ซื Jอขายด้ วยเงิน
สกุลดอลลาร์ ดแู พงต่อผู้ค้าที)ใช้ สกุลเงินอื)น
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม 2560


ปั จจัยที)ตลาดจับตา ประกอบด้ วย 1) การลดกํ าลังการผลิตนํ าJ มันของ
กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC 2) วันที) 20 มกราคม ที)โดนันท์ ทรัมป์
กล่าวคําเมื)อขึ Jนดํารงตําแหน่ง แนะนําลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย
(Slightly Overweight)

4 มกราคม 2560

แนวโน้ มตลาดนํา มัน ปี 2560
 ปั จจัยสําคัญที)ควรจับตาคือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที)จะหนุนให้ เกิด
ความต้ องการใช้ นําJ มัน และการปรั บลดกํ า ลังการผลิตของผู้ผลิตกลุ่ม
OPEC และ Non OPEC คาดว่าราคานํ าJ มันในช่วงปลายปี 2560 จะ
สามารถปรั บ ตัว ขึนJ ไปใกล้ บ ริ เ วณ 60 ดอลล่า ร์ ต่อ บาร์ เ รลให้ นํ าJ หนัก
Slightly Overweight ในปี 2560
ภาวะตลาดนํา มันเดือนธันวาคม 2559
 ราคานํ Jามันดิบเคลื)อนไหวปรั บตัวขึ Jนในเดือนธันวาคม 2559 ซึง) ณ วันที)
23 ธันวาคม ราคานํ าJ มันดิบ WTI อยู่ที) 53.02 เหรี ยญสหรั ฐต่อบาร์ เรล
และราคานํ Jามันดิบ Brent อยู่ที) 55.15 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล โดยตลอด
ทังเดื
J อนธันวาคมราคานํ Jามันดิบปรับตัวขึ Jน 5.0% ตอบรับความคาดหวัง
ต่ออุปทานส่วนเกิน (oversupply) ที)คลี)คลายท่ามกลางการลดกํ าลังการ
ผลิตของกลุม่ OPEC และ กลุม่ Non-OPEC
 ตลาดจับตาท่าทีของกลุ่ม OPEC ในการลดกํ าลังการผลิตเดือนมกราคม
2560 นอกจากนี J ปั จจัยกดดันต่อการคาดการณ์ นําJ มันดิบปี 2560 เช่น
ซาอุดิอาระเบี ยวางแผนจะลดการอุดหนุนราคาเชื) อเพลิงส่งผลให้ ราคา
หน้ า 15
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เชื Jอเพลิงในประเทศสูงขึ Jนเป็ นปั จจัยกดดันอุปสง์ใช้ นํ Jามันภายในประเทศ
และอาจทําให้ ปริ มาณส่งออกนํ Jามันจากซาอุดอิ าระเบียเพิ)มขึ Jน



 US Utilization refinery ปรับตัวขึ Jนในเดือนธันวาคม สู่ระดับ 91.50%
โดยข้ อมูลมี ระดับสูงสุดในรอบปี 2559 ที) 96% ในเดือนกันยายน และ
ระดับตํ)าสุดที) 86% ในเดือนตุลาคม
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนมกราคม ปี 2560


ให้ นํ าJ หนั ก มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นมกราคม (Slightly
Overweight) ปั จจัยที) จับตามอง ประกอบด้ วย 1) แนวโน้ ม ปริ มาณ
นํ Jามันดิบคงคลังสหรั ฐทรงตัวระดับสูง เมื) อความต้ องการกลัน) ของโรง
กลั)นเพิ) ม ขึนJ น้ อ ยกว่ า ปริ ม าณการนํ าJ เข้ า นํ าJ มันและปริ ม าณการผลิต
นํ Jามันในประเทศ 2)แหล่งผลิต ElFeel ในลิเบียที)เตรี ยมกลับมาส่งออก
นํ Jามันในเร็ วนี J โดยบริ ษัทนํ Jามันแห่งชาติของลิเบียตังเป
J ้ าหมายที)จะเพิ)ม
กําลังการผลิตจากปั จจุบนั ที) 6 แสนบาร์ เรลต่อวัน อีก 1.75 แสนบาร์ เรล
ต่อ วัน ภายในระยะเวลา 1 เดื อ น และ 3) จับ ตาผู้ ผลิ ต นํ าJ มัน ว่ า จะ
สามารถลดกําลังการผลิตตามที)ตกลงหรื อไม่

แนวโน้ มตลาดทองคําปี 2560


สําหรับปั จจัยควรจับตา ปี 2560 ประกอบด้ วย การปรับขึ Jนดอกเบี Jยของ
ธนาคารกลางสหรั ฐในปี 2560 ซึ)ง จากการประชุม FOMC เดื อน
ธันวาคมที)ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐปรั บการคาดการณ์ ขึนJ ดอกเบี ยJ
(Dot Plot) ในปี 2560 มาเป็ น 3 ครั งJ ที) อัตรา 25 bps ต่อครั งJ มาที)
1.25-1.50% โดยคาดว่า ราคาทองคําจะค่อยๆซึมซับ ต่อข่าวการขึนJ
ดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรั ฐ 2) Geopolitical risk สถานการณ์
ความรุ นแรงในตะวันออกกลาง 3) จับตาเงินเฟ้อสหรั ฐใกล้ ส่เู ป้าหมาย
ของธนาคารกลางโดยนักวิเคราะห์กําลังคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ Jนต่อ
ในปี 2560 ด้ วยปั จจัยด้ านต้ นทุนผลักจากราคานํ าJ มันที)สูงขึนJ และการ
ดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์เพิ)มโอกาสเงินเฟ้อเร่ งตัว 4)
ภาวะสมดุลของอุปสงค์และอุปทานทองคําจะปรับตัวดีขึ Jนในปี 2560 5)
การเลือกตังในยุ
J โรป 6) ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเข้ าซื Jอทองคํา
ต่อเนื)องและ 7) อุปทานเหมืองแร่ ทองคํามีแนวโน้ มปรับตัวลงในช่วง 3 ปี
ข้ างหน้ า



ราคาทองคํ า ในปี 2560 จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของแนวโน้ มการปรั บ ขึ นJ
ดอกเบี ยJ ของธนาคารกลางสหรั ฐ และธนาคารกลางยุ โ รป รวมทังJ
ธนาคารกลางญี) ปนที
ุ่ )ดําเนินโนบายสวนทางกับธนาคารกลางสหรัฐ ทํา
ให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อเนื)อง เป็ นปั จจัยต่อราคา
ทองคําในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาทองคําจะค่อยๆทยอยรับรู้
ต่อการดําเนินนโยบายต่างๆดังกล่าว ทําให้ ประเมิน Downside จํากัด
ซึ)งมองว่าสินทรั พย์ ทองคํายังมี ความน่าสนใจในการลงทุนในปี 2560
เพราะสามารถใช้ เป็ นสินทรัพย์ในการ Hedge inflation โดยเหตุการณ์
ต่างๆ ทังJ ความผันผวนในตลาดการเงิ น ความสมดุลของอุป สงค์ และ
อุปทาน และความเสี)ยงทาง Geopolitical เช่นสงครามตะวันออกกลาง
รวมทังอุ
J ปทานเหมื องทองคําที)จะลดลงในช่วง 3 ปี ข้ างหน้ าจะยังไม่น่า
เปลี)ยนแปลงจากสภาวะในปั จจุบนั นักลงทุนควรระมัดระวังและจับตา
ธนาคารกลางสหรั ฐ อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการปรั บ ขึนJ ดอกเบี ยJ ในปี 2560
แนะนําลงทุนในทองคําน้ อยกว่ าตลาด (Underweight)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําปี 2559






ราคาทองคํา Spot เคลื)อนไหวระหว่าง 1,060 ถึง 1,375 ดอลล่าร์ ต่อ
ออนซ์ในปี 2559 ซึง) มีปัจจัยที)กระทบต่อราคาทองคําประกอบด้ วย การ
กลับมาลงทุนในทองคําของกองทุน ETFs GOLD ในช่วงครึ) งปี แรก เมื)อ
ตลาดทองคํ า ได้ รั บ อานิ สงค์ จ ากความผันผวนของตลาดเงิ น ทังJ การ
คาดการณ์ ขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรัฐ และความกังวลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิ จโลก และยังเกิดเหตุการณ์ Brexit เมื)อประชาชน
สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป สนับสนุนการเก็งกํ าไร
ทองคําให้ ราคาทองคําสามารถปรั บตัวขึ Jนมาที)กรอบเหนื อ 1,300 ดอล
ล่าร์ ตอ่ ออนซ์
อย่างใดก็ ตาม ราคาทองคําเริ) มทรงตัวบริ เวณ 1,350 เหรี ยญต่อออนซ์
ในช่วงกลางปี จากปั จจัยที)ดอลลาร์ สหรั ฐแข็งค่าเมื) อตัวเลขเศรษฐกิ จ
ออกมาแข็งแกร่ ง โดยตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm
payrolls) สหรั ฐ ในเดื อนกรกฎาคมเริ) ม เห็นสัญ ญาณการฟื Jนตัวของ
ตลาดแรงงาน ประกอบกับตลาดคาดการณ์การขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคาร
กลางสหรั ฐในช่วงครึ) งปี หลังเมื) อ มองว่ าเงินเฟ้อจะเร่ งตัว ขึนJ เข้ าใกล้ สู่
ระดับเป้าหมาย 2.0% กดดันราคาทองคําปรับตัวลงมาเรื) อยๆ และใน
การประชุมคณะกรรมการ FOMC เดือนธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐมี
มติปรับขึ Jนดอกเบี Jย 25 bps มาที) 0.50-0.75% ตามที)ตลาดคาดการณ์
ล่วงหน้ า ทําให้ ราคาทองคํา Spot ลงมาเคลื)อนไหวบริ เวณ 1,130 ดอล
ล่าร์ ตอ่ ออนซ์ ในช่วงใกล้ สิ Jนปี 2559
นักลงทุนยังคงให้ นําJ หนักต่อแนวโน้ มการปรั บขึ Jนดอกเบี Jยของธนาคาร
กลาง ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึง) เป็ นปั จจัยหลักที)ส่งผลให้ ราคา
ทองคําในปี 2559 ปรับตัวลดลงในช่วงครึ) งปี 2559 แม้ ว่าจะมีการปรั บ
ขึ Jนในบางระยะ

4 มกราคม 2560

ราคาทองคําในช่วงครึ) งปี หลัง ปี 2559 ค่อนข้ างผันผวนซึมตัวลง เมื) อ
ตลาดขาดปั จจัยบวกที)มีนํ Jาหนักหนุนราคาทองคําทําให้ upside จํากัด
พร้ อมทังกองทุ
J
นทองคําขนาดใหญ่ของโลก เช่น SPDR gold trust ลด
นํ าJ หนัก การถื อ ทองคํ า ป็ นปั จ จัย หนึ)ง ที) ก ดดันความต้ อ งการสินทรั พ ย์
ปลอดภัย เพื) อ การเก็ ง กํ า ไรซึ)ง ในช่ ว ง ครึ) ง ปี หลัง ปี 2559 ถื อ ว่ า ราคา
ทองคําผันผวนเชิงลบเมื)อปั จจัยที)กล่าวมาข้ างต้ นพร้ อมทังข้
J อมูลการจ้ าง
งานสหรัฐที)ออกมามีพฒ
ั นาการไปในทางที)ดี กระตุ้นการคาดว่า FED จะ
ปรับขึ Jนดอกเบี Jยในไตรมาสที) 3 หรื อไตรมาสที) 4

ภาวะตลาดทองคําเดือนธันวาคม 2559
 ราคาทองคําปรับตัวลงในเดือนธันวาคมเนื)องจากการปรับขึ Jนดอกเบี Jยของ
ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในการประชุม FOMC เมื) อวันที) 13-14 ธันวาคม
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์ปรับขึ Jนดอกเบี Jยนโยบายอี ก
25 bps มาที) 0.50-0.75% ตามที) ตลาดคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า รวมทังJ
ธนาคารกลางสหรั ฐ ปรั บ ขึนJ ดอกเบี ยJ Discount rate จาก 1% มาที)
1.25% นอกจากนี ธJ นาคารกลางยุโรปดําเนินมาตรการขยายเวลาผ่อน
คลายมาตรการเชิงปริ มาณเพิ)มเติมโดยขยายเวลาเข้ าซื Jอพันธบัตรที)จะ
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สิ Jนสุดมี นาคม ปี 2560 ออกไปอี ก 9 เดือ น สินJ สุดในเดื อนธันวาคม ปี
2560 ที)วงเงิน 6 หมื)นล้ านยูโร จากเดิมที) 8 หมื) นล้ านยูโร หนุนให้ ค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าและเป็ นลบต่อสินทรั พย์ ทองคํา โดยราคาทองคํา
Spot GOLD ปรับตัวลง 3.3%
 SPDR gold trust หนึง) ในกองทุนที)ลงทุนในทองคําขนาดใหญ่ของโลก ลด
การถือครองทองคําตลอดเดือนธันวาคม
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมกราคม 2560


ให้ นํ Jาหนักทองคําเป็ นกลาง (Neutral) เดือนมกราคม ปั จจัยที)ควรจับตา
อาทิ 1) ถ้ อยแถลงของโดนั น ท์ ทรั ม ป์ ณ วั น ที) ขึ นJ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที) 20 มกราคม 2560 2) การประชุม FOMC
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้ นาํ  หนักเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ภาวะตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2559
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี ตJ ่ า งประเทศในปี 2559 พบว่ า ยั ง ให้
ผลตอบแทนเป็ นบวก นํ า โดย 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ ดัช นี ห้ ุ น กู้ เอกชน
ผลตอบแทนสูงของสหรัฐอเมริ กา (14.99%) ให้ ผลตอบแทนสูงสุด ตาม
ด้ ว ย พันธบัตรรั ฐ บาลตลาดเกิ ดใหม่ (9.73%) และ ดัช นี ห้ ุนกู้เ อกชน
คุณภาพสูงของสหรัฐอเมริ กา (5.55%) รวมทังพั
J นธบัตรรัฐบาลทัว) โลกให้
ผลตอบแทนเป็ นบวก (3.34%) ข้ อมูล ณ วันที) 23 ธันวาคม 2559
 ปั จจัยสําคัญที)สง่ ผลกระทบต่อตลาด ในช่วงครึ)งปี แรกตลาดมีความกังวล
ต่อเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อทรงตัวระดับตํ)า ราคานํ Jามันอยู่ในระดับตํ)า
และความกัง วลต่อผลประชามติข องประเทศอัง กฤษ รวมทังนโยบาย
J
การเงินของธนาคารกลางหลักต่างๆยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลาย ทํา
ให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลปรั บ ตัว ลงและทรงตัว ระดับ ตํ) า
(yield) ซึ)งเป็ นปั จ จัย หนุนต่อตลาดตราสารหนี ตJ ่างประเทศ สํ าหรั บ
ในช่วงครึ) งปี หลังตลาดได้ รับผลกระทบจากผลการเลือกตังของสหรั
J
ฐซึ)ง
นายทรั มป์ได้ รับชัยชนะและเน้ นด้ านนโยบายการคลัง จึงส่งผลต่อการ
คาดการณ์ อั ต ราเงิ น เฟ้ อที) จ ะสูง ขึ นJ ในปี หน้ า พร้ อมทังJ การขึ นJ อั ต รา
ดอกเบี ยJ นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐ ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (yield) ปรับตัวสูงขึนJ กดดันทังตลาดพั
J
นธบัตรรัฐบาล
และตราสารหนี เJ ครดิต อย่ า งไรก็ ตามธนาคารกลางยูโร ญี) ปุ่ น และ
ธนาคารกลางของประเทศอื) นๆส่วนใหญ่ ยังคงดําเนิ นนโยบายการเงิ น
อย่ า งผ่ อ นคลายจึง จํ า กัดการปรั บ ขึนJ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัต ร
รัฐบาลในบางประเทศ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2560
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํDากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
 เศรษฐกิจโลกเติบโตต่อเนื)องแต่อยู่ในระดับระดับตํ)ากว่าค่าเฉลี)ย ขณะที)
เงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิ)มขึ Jนโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริ กา
 สภาพคล่องส่วนเกินมีแนวโน้ มลดลงแต่ยังคงเอื Jอต่อการลงทุน ธนาคาร
กลางสหรัฐจะขึ Jนดอกเบี Jยนโยบาย 3 ครังJ ขณะที)ธนาคารกลางยูโร ญี) ปนุ่
และจีน ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายแต่คาดว่าจะไม่มีการเพิ)ม
วงเงิน และอาจใช้ นโยบายการคลังเพื)อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ Jนซึง) ส่งผล
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ลบต่อมูลค่าพันธบัตรกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว ขณะที)พนั ธบัตรประเทศ
กําลังพัฒนาบางส่วนอาจได้ รับผลบวกจากปรับลดดอกเบี Jยนโยบาย
 ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลโดยสุทธิ ลดลงเนื)องจากการรักษาวินยั ด้ านการ
คลังของยุโรป และญี)ปนุ่ ยกเว้ นคาดว่า ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะ
เพิ)มสูงขึ Jนจากการใช้ นโยบายการคลังขาดดุลมากขึ Jนของประธานาธิบดี
สหรัฐคนใหม่
 ความเสี)ยงในการผิดนัดชําระหนี Jโดยรวมของบริ ษัทเอกชนอยู่ในระดับตํ)า
ในขณะที) ป ริ ม าณตราสารหนี ทJ ี) เ สนอขายยั ง มี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กั ด (Limit
Supply) โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนสหรัฐคุณภาพสูง
 การเลือ กตังในยุ
J โรป อาทิเช่ น ในฝรั) งเศส และ เยอรมัน รวมทังความ
J
อ่อนแอของภาคธนาคารในอิตาลี เป็ นปั จจัยเสี)ยงที)จะสร้ างความกังวลให้
ตลาด
 ผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าปรับเพิ)มสูงขึ Jน ในขณะที)
credit spread ในกลุ่มหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง(HY) จะแคบลงได้ มากกว่า
กลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) แต่ไม่สามารถเลี)ยงผลกระทบเชิงลบ
จากการปรับขึ Jนของ yield ดังกล่าวได้
 ปี 2560 แนะนําการลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาล และIG ตํDากว่ าดัชนี
อ้ างอิ ง (Underweight) หุ้ นกู้ ผลตอบแทนสู ง (HY) ตํDากว่ าดั ช นี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
สําหรั บเดือนธันวาคม 2559 ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศให้
ผลตอบแทนดังนี 

 ตลาดตราสารหนี ไJ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จัย การดํ า เนิ นนโยบายของ
ธนาคารกลางหลักของโลก ได้ แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ ยูโร และ ญี)ปนุ่
 ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนธันวาคม ปรับขึ Jนอัตรา
ดอกเบี Jยโดย 25 bps มาอยู่ที)ระดับ 0.50 - 0.75% ตามคาดการณ์ ของ
ตลาด ทังนี
J Jการคาดการณ์นโยบายการเงิน ( DOT PLOT) สะท้ อนว่า Fed
จะปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jย 3 ครังJ ในปี 2560 เมื)อเทียบกับ 2 ครังJ ที)เคยคาด
ไว้ ก่อนหน้ านี J ซึง) ตลาดมองว่า Fed ส่งสัญญาณ Hawkish มากกว่าการ
คาดการณ์ของตลาด
 ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี Jยนโยบาย
และขยายระยะเวลาการทํ า QE ออกไปถึ ง ปลายปี 2560 สะท้ อ น
นโยบายการเงินผ่อนคลาย
 ธนาคารกลางญี)ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นผ่อนคลาย โดย ยังคงใช้ มาตรการ
QQE และ yield curve control ต่อเนื)อง
 ยิว ด์ ใ นตลาดพันธบัตรทั)ว โลกปรั บ ขึนJ มากตามพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ
นับตังแต่
J เดือนพฤศจิกายน หลังจากที) Donald Trump ชนะการเลือกตังJ
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และสะท้ อนการปรับขึนJ อัตราดอกเบี Jยของธนาคารกลางสหรั ฐในเดือน
ธันวาคม ทํ า ให้ ใ นเดื อ นธัน วาคมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield)
รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ทรงตัวอยู่ที)ร ะดับ 2.55% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมัน 10 ปี อยู่ที) 0.24% ทังนี
J Jเนื)องจากเป็ นช่วงสิ Jนปี ปริ มาณการ
ซื Jอขายเบาบางและมีวนั หยุดยาว
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนมกราคม 2560
 สําหรับ ตลาดพันธบัตรรัฐบาล คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) จะปรับ
ขึ Jนได้ อีกตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และตามการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ
ในอนาคตที)สงู ขึ Jน รวมทังสะท้
J อนมุมมองดอกเบี Jยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรั ฐที)คาดว่าจะปรั บขึนJ 3 ครั งJ ในปี 2560 โดยตลาดมองว่าจะ
ทยอยปรั บขึนJ ในช่วงครึ) งปี หลัง ส่งผลให้ yield ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล
ประเทศอื)นๆ อาจปรับตัวขึ Jนตาม yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จึงให้
นํ Jาหนักตํ)ากว่าดัชนีอ้างอิง (underweight)

ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนีเอเชียดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับ 106.54 ณ 31 ธ.ค. 2558 มาอยู่
ที) 102.89 ณ 23 ธ.ค. 2559 หรื ออ่อนค่าลง 3.42% จากผลของค่าเงิน
ดอลลาร์ สรอ.ที)แข็งค่าขึ Jน และค่าเงินหยวนที)อ่อนค่าลง
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. แข็ งค่า จากระดับ 36.02 ณ 31 ธ.ค.
2558 มาอยู่ที) 35.94 ณ 23 ธ.ค. 2559 หรื อแข็งค่าขึ Jน 0.22% เนื)องจาก
เงิ น ทุน ไหลเข้ า ในส่ ว นของตลาดตราสารหนี แJ ละตลาดตราสารทุ น
ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที)เกินดุลอย่างต่อเนื)อง จากยอด
นําเข้ าที)ลดลง

 ในเดือนมกราคม 2560 ให้ นําJ หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชน
คุณ ภาพดี (IG) ตํ) า กว่ า ดัช นี อ้ า งอิ ง (underweight) และตลาดหุ้น กู้
ผลตอบแทนสูง (HY) ตํ)ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight)
เนื)องจากคาดว่า credit spread ของ IG ไม่สามารถชดเชยกับการปรับ
ขึ Jนของ yield พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที)ห้ นุ กู้ HY แม้ ว่าจะมีสว่ นเผื)อของ
credit spread มากกว่า แต่ไม่สามารถเลี)ยงผลกระทบเชิงลบจากการ
ปรับขึ Jนของ yield ดังกล่าวได้

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สรุ ปภาวะค่ าเงินในปี 2559
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดัชนีดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากระดับ 98.778 ณ 31 ธ.ค. 2558 มาอยู่ที)
103.01 ณ วันที) 23 ธ.ค. 2559 หรื อ แข็ ง ค่า สูง ถึ ง 4.28% ทังJ นี คJ ่ า เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึนJ ตามปั จจัยทางเศรษฐกิ จที)ดีขึนJ อย่างต่อเนื) อง
ถึงแม้ ว่าในช่วงระหว่า งปี ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะอ่อ นค่าจากการที)นัก
ลงทุนผิดหวังจากตัวเลขเศรษฐกิ จในบางช่วงที)เติบโตตํ)ากว่าคาด ที)จะ
ส่งผลให้ FED ไม่สามารถขึ Jนอัตราดอกเบี Jยนโยบายได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ก็ สามารถเติบ โตจนเป็ นปั จ จัย หนึ)ง ให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถขึ Jนอัตราดอกเบี Jยนโยบายได้
 ค่ าเงินยู โร อ่อนค่าจากระดับ 1.086 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31 ธ.ค.
2558 มาอยู่ ที) 1.0454 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 23 ธ.ค. 2559 หรื ออ่อน
ค่าลง -3.74% เนื)องมาจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคาร
ยุโรปเพื)อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับผลประชามติของอังกฤษที)มีความ
ต้ องการที)จะออกจากสหภาพยุโรป ที)สง่ ผลให้ คา่ เงินยูโรอ่อนค่าลง
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจากระดับ 120.30 ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31 ธ.ค. 2558
มาอยู่ที) 117.31 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 23 ธ.ค. 2559 หรื อแข็งค่าขึนJ
2.48% จากความผัน ผวนในตลาดที) เ พิ) ม สูง ขึนJ ประกอบกั บ ดุล บัญ ชี
เดินสะพัดของญี)ปนที
ุ่ )เกินดุลอย่างต่อเนื)อง
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แนวโน้ มค่ าเงินในปี 2560
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดั ช นี ด อลลาร์ สรอ. คาดว่ า จะเคลื) อ นไหวในกรอบ 95.0-105.0 จาก
เศรษฐกิจที)มีแนวโน้ มเติบโต แต่อย่างไรก็ตาม มีความเสี)ยงจากการดําเนิน
นโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที)นกั ลงทุนคาดหวังไว้ หากการดําเนินการ
ไม่เป็ นไปตามที)คาดหวัง อาจส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงได้
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื)อนไหวอยู่ในช่วง 1.00-1.10 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร
อัน เนื) อ งมาจากการใช้ น โยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลายและงบดุล ของ
ธนาคารกลางยุโรปขยายตัวอย่างต่อเนื)อง ผ่านการเข้ าซื Jอสินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ เพื)อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทังนี
J Jเมื)อสภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ Jน นักลงทุน
อาจคาดการณ์ ว่า ECB อาจมีการหยุดการเข้ าซื Jอพันธบัตร ซึง) จะส่งผลให้
ค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ Jน
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื)อนไหวในกรอบในช่วง 110-125 เยนต่อดอลลาร์
สรอ. ซึ)ง มี สาเหตุสนับ สนุนมาจาก ธนาคารกลาง (BOJ) คงการเข้ าซื อJ
พันธบัตรอย่างต่อเนื)อง แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที) BOJ จะเพิ)มปริ มาณการ
เข้ าซื Jอสินทรัพย์เพิ)มจากเดิมยังคงไม่แน่ชดั ประกอบกับความเสี)ยงในตลาด
และดุลบัญชีเดินสะพัดที)เกินดุล จะส่งให้ คา่ เงินเยนมิอ่อนค่ามากนัก
ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนีเอเชี ยดอลลาร์ คาดว่ามีแนวโน้ มอ่อนค่า เนื) องจากการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ สรอ. รวมถึงการอ่อนค่าของค่าเงินหยวน ภายหลังธนาคารกลางจีน
ได้ มีการผ่อนคลายให้ ค่าเงินหยวนเคลื)อนไหวตามกลไกของตลาดมากขึนJ
ซึ)ง ปั จ จั ย ดัง กล่ า วจะผลัก ดัน ให้ ค่ า เงิ น สกุ ล อื) น ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที) มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าเงินหยวน เคลื)อนไหวในทิศทางอ่อนค่าเช่นกัน
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 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากระดับ 36.02 ณ 31 ธ.ค. 2558
มาอยู่ที) 35.94 ณ 23 ธ.ค. 2559 หรื อแข็งค่าขึ Jน 0.22% เนื)องจากเงินทุน
ไหลเข้ าในส่วนของตลาดตราสารหนี Jและตลาดตราสารทุน ประกอบกับดุล
บัญชีเดินสะพัดของไทยที)เกินดุลอย่างต่อเนื)อง จากยอดนําเข้ าที)ลดลง
สภาวะค่ าเงินเดือนธันวาคม 2559
 ค่าดัชนีชี Jวัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 101.50 ณ
วันที) 30/11/59 มาอยู่ที) 102.96 ณ วันที) 23/12/59 โดยในเดือนที)ผ่านมา
มีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี J
 ธนาคารกลางสหรั ฐประกาศขึน ดอกเบีย ครั ง แรกในรอบปี โดยปรับ
เพิ)มอัตราดอกเบี Jยนโยบาย Fed Fund Rate เป็ น 0.50%-0.75% จากเดิม
0.25%-0.50% โดยมติเป็ นเอกฉันท์ (10-0) โดยในการประชุมรอบนี J
FOMC ระบุว่าตลาดแรงงานและตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีการพัฒนาที)ดี
เพิ) ม ขึ นJ แม้ ว่ า อัตราว่ า งงานจะลดลงในระดับ ตํ) า (ปั จ จุบัน อยู่ที) ร ะดับ
5.0%) แต่การขยายตัวของการจ้ างงานได้ ยังคงแข็งแกร่ ง (จ้ างงานต่อ
เดือนเพิ)มขึ Jน เกิน 1.5 แสนตําแหน่ง) นอกจากนี Jเฟดยังคาดการณ์ ว่าในปี
หน้ า อาจจะมีการปรับขึ Jน ดอกเบี Jยถึง 3 ครังJ จาก Dot Plot หากเศรษฐกิจ
สหรัฐยังคงเติบโตแข็งแกร่ ง
 ธนาคารกลางยุ โ รปประกาศใช้ นโยบายการเงินแบบผ่ อนคลาย
เพิDมเติม ในการประชุมเดือนธันวาคม โดยคงอัตราดอกเบี Jยนโยบายตาม
คาด และมี การขยายระยะเวลาโปรแกรมการซื Jอพันธบัตรและสินทรัพย์
จากเดิมที)จะหมดอายุในเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2560 หรื อ
นานกว่านันJ หากมีความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม ECB ได้ ปรับลดอัตราการ
ซื Jอ พันธบัตรและสินทรัพย์ (QE) จากเดิมที)ระดับ 80 พันล้ านยูโรต่อเดือน
เหลือเพียง 60 พันล้ านยูโรต่อเดือน เริ) มต้ นในเดือนเมษายน ปี 2560
 ธนาคารกลางญีD ปุ่ นคงระดั บ การเข้ าซื อ สิ นทรั พ ย์ ธนาคารกลาง
ญี)ปนคาดการว่
ุ่
าเศรษฐกิจฟื นJ ฟูอย่างต่อเนื)องท่ามกลางยอดการส่งออกที)
ดีขึ Jน, Business Sentiment ที)ดีขึ Jน และการบริ โภคภาคเอกชนที)ฟืนJ ตัว
แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที)คาดการณ์ ยงั คงอยู่ในระดับตํ)า ประกอบ
กับความเสี)ยงในตลาดที)เพิ)มสูงขึ Jน นายคุโรดะกล่าวว่าค่าเงินเยนที)อ่อน
ค่าลง ยังมิได้ อยู่ในระดับที)เฝ้าระวังที)จะสร้ างปั ญหาจากการอ่อนค่า
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 23 ธ.ค. 2558 – 23 ธ.ค. 2559

ขึ Jนไปแตะระดับ 1.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร ในช่วงต้ นเดือน หลังจากนันJ
อ่อนค่าลงภายหลังการประชุมธนาคารกลางยุโรป
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 114.44 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 30/11/59 มาอยู่
ที) 117.32 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 23/12/59 ทังนี
J Jค่าเงินเยนอ่อนค่าสูงสุด
ที)ระดับ 118 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินปอนด์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก ที) 1.2504 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/11/59 มาอยู่ที) 1.2265 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 23/12/59 ทังนี
J J
ค่าเงินปอนด์แข็งค่าสูงสุดที)ระดับ 1.27 แต่หลังการประชุมธนาคารยุโรป
ได้ อ่อนค่าลงตามค่าเงินยูโร

ที)มา MFC, Bloomberg
สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดือนธันวาคม 2559
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีDผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื) อ เที ยบกับ ดอลลาร์ โดยสกุลเงิ นที) อ่ อนค่า ที) สุดเที ย บกับ ดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินวอน และค่าเงินเยน ในขณะที)สกุลเงินที)แข็งค่าที)สดุ เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินอินเดียนรู ปี และค่าเงินอินโดนีเซียรู เปี ยะ
 ธนาคารกลางจีนลดการคาดการณ์ GDP ในปี 2560 ในขณะที)ผ้ นู ําจีน
เตรี ยมการในการเฝ้าระวังความเสี)ยงที)จะเพิม) ขึ Jนใน ปี 2560 โดยประกาศที)
จะดูแลตลาดเงินของจีนให้ มีเสถียรภาพ รวมถึงควบคุมอสังหาริมทรัพย์ที)อยู่
ในภาวะฟองสบู่ โดยเน้ นการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื)อนความก้ าวหน้ า
ในส่วนของการปฏิรูปด้ านอุปทาน
 ธปท. คงอัตราดอกเบีย นโยบายทีDระดับ 1.50% ต่ อปี ตามคาด ทังนี
J Jการ
ลงทุนของเอกชนยังทรงตัว แต่ได้ ชดเชยจากการส่งออกที)ปรับตัวดีขึ Jน และ
การบริ โ ภคของภาคเอกชนมี แ นวโน้ มขยายตัว จากมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจระยะสันของรั
J
ฐบสล ในขณะที)อตั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิ)มขึ Jน จาก
ราคานํ Jามันและอาหารสดที)ปรับตัวสูงขึน)
 ค่ าเงินบาทในเดือน ธ.ค. เคลื)อนไหวในทิศทางอ่อนค่าจาก ที) 35.69 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที) 30/11/59 มาอยู่ที) 36.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที) 23/12/59 โดยในเดือนที)ผ่านมาค่าเงินบาทได้ อ่อนค่าตามค่าเงินสกุล
อื)นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ที)มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือน ธ.ค. ค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่าเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. ซึง) เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ Jน
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าจาก 1.0565 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 30/11/59
มาอยู่ที) 1.0455 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 23/12/59 ทังนี
J Jค่าเงินยูโรแข็งค่า
4 มกราคม 2560

ที)มา MFC, Bloomberg
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมกราคม 2559
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื)อนไหวในช่วง 100.00 –
103.50 โดยแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจ
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 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื)อนไหวในกรอบช่วง 1.03- 1.08 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยการประชุ ม ธนาคารกลางในเดื อ นมกราคมคาดว่ า จะยัง ไม่ มี
นโยบายเพิ)มเติม
 ค่ าเงิ นเยน คาดว่ า จะเคลื) อ นไหวในช่ ว ง 115.00-119.00 เยนเที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. ทังJ นี คJ าดว่า ธนาคารกลางญี) ปุ่ นจะยังคงไม่เ ปลี) ยนแปลง
นโยบายการเงิน
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื)อนไหวในกรอบ 1.20-1.25 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ ทังนี
J Jแปรผันตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ และติดตามการประชุม
ธนาคารกลางอังกฤษ
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. เงิ นบาทมี แ นวโน้ ม เคลื) อ นไหวในกรอบ
35.85 – 36.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

4 มกราคม 2560
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แนะนํากองทุนเดือนมกราคม 2560
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% 28 ธันวาคม 2559 : 3,018,245,757.50 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที%มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ%าเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 %าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที% 28 ธันวาคม 2559 : 7,192,288,163.02 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที%มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ%าเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 %าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที% 28 ธันวาคม 2559: 129,885,026.68 บาท

4 มกราคม 2560
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คําเตือน

ข้ อสงวนสิทธิz
 เอกสารนี Jเป็ นลิขสิทธิ{ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด



การลงทุนมีความเสี)ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

(มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ)งจัดทําขึ Jนเพื)อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี)ยวกับสินค้ า



ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ต ของกองทุ น มิ ไ ด้ เป็ นสิ) ง ยื น ยั น ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั)นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

และบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทย
เท่านั Jน
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ{ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี J หรื อห้ าม

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน) แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP)

แจกจ่ายเอกสารนี J หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี J หรื อห้ ามกระทําการอื)นใด

, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั)นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุน

ที) ทํา ให้ สาระสํ าคัญของเอกสารฉบับนี เJ ปลี) ยนไปจากเดิม โดยไม่ไ ด้ รับ

เปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน) แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็ม

อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

เอฟซี อินเตอร์ เนชั)นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนใน
สัญญาซื Jอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื)อป้องกันความเสี)ยงที)เกี)ยวข้ อง

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Jได้ อ้างอิงจากแหล่งที)มาของข้ อมูลที)เชื)อถือได้

กับอัตราแลกเปลี)ยนเงินตราที)อาจเกิดขึ Jนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ

แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูล ดังกล่ าวเนื) องจากข้ อมูล อาจมีการเปลี) ยนแปลงได้ ขึนJ อยู่กับ
ช่วงเวลาที)นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

โดยขึ Jนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน


กองทุน ป้ องกัน ความเสี) ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี) ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
บางส่วนหรื อทั Jงหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั Jนจึงมีโอกาส
ได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี)ยงของการลงทุน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื)อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
รวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความ
เสี)ยงที)อาจเกิดขึ Jนจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื)อมีความเข้ าใจในความเสี)ยง
ของสัญญาซื Jอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคํ านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ การลงทุน
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที) ลูก ค้ า ปฏิ เ สธการให้ ข้ อมูล เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร (Customer
profile) ให้ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบว่า
การเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านันJ บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพี ยง
เท่าที)ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั Jน



ขอรับหนังสือชี Jชวนได้ ที)บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Jอ
คืน

 ข้ อมูลและความเห็นที) ปรากฏในเอกสารนี เJ ป็ นเพี ยงความเห็นเบื Jองต้ น
เท่านั Jน มิใช่คํามัน) สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Jไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทั Jงสิ Jน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Jจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี)ยวกับเอกสารฉบับนี Jกรุ ณาสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าที)โดยตรง
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