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คาดว่ าตลาดสินทรั พย์ เสียงในเดือนมีนาคมมีโอกาสปรั บฐานจาก Fed มี
โอกาสขึน% ดอกเบีย% สูงขึน% ตลาดค่ อยๆรั บรู้ แนวโน้ มการขึน% ดอกเบีย% ของ
Fed ทีอาจมีจํานวนครั ง% มากขึน% ไปบ้ าง Trump ทําให้ ตลาดผิดหวังอีก
รอบ โดยการไม่ เปิ ดเผยรายละเอียดของแผนการปรั บลดภาษีและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทีเป็ นรู ปธรรมในการให้ ถ้อยแถลงแก่ รัฐสภาครั ง% แรกใน
วันที 28 กุมภาพันธ์ ทีผ่านมา
Thai Equity – ให้ นาํ % หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนมีนาคม SET Index จะปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540 –
1,600 จุด โดยมูลค่ าซือ0 ขายเบาบาง ปั จจัยที4 ต้องติดตามใกล้ ชิด ได้ แ ก่
Fund Flow ในตลาดพันธบัตร หลังจากที4 Bond yield 10 ปี ของสหรัฐฯ
ปรับตัวลงแตะระดับ 2.30% การประชุม ECB วันที4 9 มีนาคม คาดว่าจะไม่
มีการเปลี4ยนแปลงเชิงนโยบาย การประชุม FOMC วันที4 14-15 มีนาคม
คาดว่ า Fed จะมี มติ คงอัต ราดอกเบี ย0 ที4 0.50–0.75% การประชุม BoJ
วันที4 16 มีนาคม คาดว่า BoJ จะไม่มีการเปลี4ยนแปลงเชิงนโยบายและ
การประชุม กนง. วันที4 29 มีนาคม คาดว่าจะคงอัตราดอกเบีย0 ที4 1.50%
เช่นเดิม การติดตามการลงมติของรัฐสภาอังกฤษต่อร่ างกฎหมายที4ว่าด้ วย
การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ4งหากผ่านความเห็นชอบ จะ
ทําให้ นางเทเรซา เมย์ สามารถประกาศใช้ มาตรา 50 ของสนธิ สัญญา
ลิสบอนเพื4อให้ องั กฤษเริ4 มต้ นกระบวนการแยกตัวออกจาก EU และติดตาม
กระแสความนิยมของนางมารี น เลอ เปน ผู้สมัครชิงตําแหน่งปธน.ฝรั4งเศส
ฝ่ ายขวาจัด ที4มีจดุ ยืนในการนําฝรั4งเศสแยกตัวจากสหภาพยุโรป
Property Fund – ให้ นาํ % หนักเท่ าตลาด (Neutral)
 ในเดือนมีนาคมยังเป็ นช่ วงที4กองทุนอสังหาริ มทรั พย์ REIT และกองทุน
โครงสร้ างพื 0นฐานจะขึ 0น XD เพื4อจ่ายปั นผลสําหรับรอบผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที4ผ่านมา น่าจะช่ วยจํ ากัดการปรั บตัวลงของราคาในระยะสัน0
รวมทัง0 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯทรงตัวอยู่
ในระดับ 2.40% และของไทยที4ทรงอยู่ตวั เฉลี4ยที4 2.73%
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Global Equity – ให้ นํา% หนั กการลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly
Overweight) สําหรั บ Developed market และ น้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย
(Slightly Underweight)
 แนะนํานํ า0 หนักการลงทุน มากกว่ าตลาดเล็ กน้ อ ย สํ าหรั บ Developed
Market และ น้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย สําหรับ Emerging Market เศรษฐกิจ
โลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้ ค่อนข้ างดี ตราสารทุนทัว4 โลกมีการปรับตัว
ขึ 0นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอันสัน0 และอยู่ในสภาวะ Overbought รวมถึง
Valuation ที4อยู่ในระดับสูง ทําให้ ดชั นีมีโอกาสพักฐานค่อนข้ างสูง อย่างไร
ก็ตามในระยะยาวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังจะมี
ส่วนช่วยสําคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดทุน

Global Bond – ให้ นํ า% หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อย (Sligthtly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัต รสหรั ฐ (yield) อยู่ทิศทางเพิ4มขึน0 ตาม
การคาดการณ์เศรษฐกิจ และตลาดแรงงานที4ปรับดีขึ 0นและอัตราเงินเฟ้อที4
น่ าจะสูง ขึน0 อย่ างไรก็ ต าม นโยบายการคลัง ของสหรั ฐ ยัง คงไม่ มี ค วาม
ชัดเจนเพิ4มเติมและอาจจะยังไม่สามารถทําได้ ทันที ทําให้ คาดว่าดอกเบีย0
นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐ จะปรั บ ขึ น0 อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
นอกจากนี 0 ความกังวลในการเลือกตัง0 ของกลุ่มประเทศยูโรโซน อาทิเช่ น
ฝรั4งเศส และ เยอรมัน อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการปรับขึ 0นของ yield พันธบัตร
สหรัฐ ดังนัน0 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ให้ นํ 0าหนักตํ4ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight) สํ าหรั บ ตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG) ให้
นํ 0าหนักตํ4ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight) และตลาด
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ – ให้ นาํ % หนักลงทุนนํา% หนักเท่ าตลาด (Neutral)


Thai Bond – ให้ นาํ % หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดว่าปั จจัยต่างประเทศยังคงเป็ นปั จจัยหลักที4มีผลต่อการเคลื4อนไหวของ
ตลาดตราสารหนี ไ0 ทยระหว่ า งเดื อ น มี น าคม คาดว่ า การประกาศ
รายละเอียดทังหมดของนโยบายเศรษฐกิ
0
จภายใต้ รัฐบาล Trump จะส่งผล
ให้ ค่าเงินดอลลาร์ มีแนวโน้ มกลับมาแข็งค่าขึ 0นได้ ชั4วคราว แต่ตลาดยังคงมี
ความกัง วลกับ เสถี ยรภาพค่ าเงิ น ยูโรก่ อ นผลการเลื อ กตัง0 รอบแรกของ
ฝรั4งเศสจะออกมาในช่วงปลายเดือนเมษายน ทําให้ ความต้ องการถือครอง
สินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่

Underweight

ความต้ อ งการสิ นค้ าโภคภัณฑ์ ข องโลกปรั บตัวสูงขึน0 ขณะที4ราคาสินค้ า
ปรั บ ตัวขึน0 จากภาวะอุปทานอ่อ นตัว ตลาดนํ า0 มันให้ นํา0 หนักต่อ การลด
กําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ควรติดตามการทบทวน
รายละเอียดตัวเลขการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ ที4จะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และการประชุมติดตามผลการทําตามข้ อตกลงลดกําลังการผลิตในวันที4
17 มีนาคม

REIT – ให้ นาํ % หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)


นํ 0าหนักลงทุนเท่าตลาด ปั จจัยที4ควรจับตาประกอบด้ วย ประชุม FOMC
ระหว่างวันที4 14-15 มีนาคม คาด Fed ยังคงอัตราดอกเบี 0ย
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 4.5%
Tactical Asset Allocation
Local Equity, 10.0% Local Equity

O/U

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.0%
Global Bond, 9.0%

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

SOW

Property Fund
Emerging Country Equity,
4.5%
Developed Country
Equity, 5.5%

Local Gov Bond
35.0%

Property Fund, 10.0%

Local Corp
Bond, 16.5%

Weight

N

Developed Country Equity

SOW

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

N

Strategic Asset Allocation

10.0%
35.0%
16.5%
10.0%
5.5%
4.5%
9.0%
5.0%
0.0%
4.5%
100%

N

Total

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
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.57%
1.93%
1.39%
1.38%
9.73%
6.48
4.50
0.97
5.49
0.99
0.63%
2.17%
2.70%
1.44%
10.84%
-0.09% -0.85%
-1.48%
-0.25%
-5.04%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.55%
1.95%
1.55%
1.37%
10.03%
6.18
4.46
1.07
5.26
1.03
0.63%
2.16%
2.85%
1.46%
10.66%
-0.09% -0.85%
-1.44%
-0.26%
-4.41%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.66% 3.11%
1.74%
1.89% 11.30%
3.93
4.37
0.76
4.36
0.70
0.00% 3.13%
4.44%
2.02% 16.75%
-0.19% -1.18%
-2.35%
-0.46% -10.24%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.64% 3.15%
1.91%
1.87% 11.66%
3.77
4.35
0.83
4.24
0.73
0.86% 3.14%
4.61%
2.03% 16.55%
-0.18% -1.19%
-2.34%
-0.47%
-9.57%

Weight

N

Total

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 0.0%
Global REIT, 5.0%

Tactical Asset Allocation
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Global Bond, 9.0%
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Emerging Country Equity,
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N
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Property Fund, 5.0%
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N

Weight

30.0%
10.0%
11.0%
5.0%
11.0%
9.0%
9.0%
10.0%
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
ตังแต่ตน้ ปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.75% 4.17%
2.62%
2.37%
13.34%
3.07
4.48
0.87
4.05
0.61
0.00% 4.11%
6.28%
2.60%
22.35%
-0.26% -1.37%
-3.08%
-0.65% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
3 ปี
ตังแต่ตน้ ปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
0.72% 4.21%
2.83%
2.35%
13.69%
2.93
4.42
0.93
3.92
0.64
1.06% 4.14%
6.50%
2.62%
21.78%
-0.26% -1.39%
-3.07%
-0.66% -14.86%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ประธานาธิบดี Donald Trump เริ มดําเนินนโยบาย
ตามทีหาเสียงไว้ ในขณะทีคณะกรรมการ Fed ยังมีความเห็นว่ าการขึน%
ดอกเบีย% จะพิจารณาจากเครื องชีภ% าวะเศรษฐกิจ
 ประธานาธิ บดี Donald Trump แถลงนโยบายต่อที4ประชุมร่ วมรัฐสภา
เมื4อวันที4 28 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้ ชื4อการแถลงในครัง0 นี 0ว่า “Renewal of
the American Spirit” โดยมีประเด็นสําคัญในเรื4 องของร่ างงบประมาณ
ฉบับใหม่ นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปฏิรูปกฎหมายคนเข้ าเมือง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจ ประธานาธิบดี Trump ไม่ได้ ให้
รายละเอี ยดในเชิง ลึก โดยกล่าวเพี ยงว่า คณะทํา งานกํ า ลังศึกษาการ
ปฏิรูปโครงสร้ างภาษี ที4จะปรับลดอัตราภาษี นิติบุคคลและลดภาษี บุคคล
ธรรมดาลงอย่ า งมากสํ า หรั บ ผู้ มี ร ายได้ ร ะดับ กลางเพื4 อ ที4 จ ะเป็ นแรง
สนับ สนุนต่ อ เศรษฐกิ จ ต่อ ไป นอกจากนี ย0 ัง ระบุถึ ง วงเงิ น ในโครงการ
โครงสร้ างพื 0นฐานจํ านวน 1 ล้ านล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ ที4จะต้ องผ่านความ
เห็นชอบของสภาคองเกรส
 ประธานาธิ บดี Trump ได้ ดํา เนินนโยบายตามที4 ไ ด้ หาเสีย งไว้ ได้ แ ก่
การค้ าระหว่างประเทศ (ยกเลิก TPP, ทบทวน NAFTA) , ปรั บปรุ ง
Obamacare, ผู้อพยพ (ทําแผนและงบประมาณสร้ างกํ าแพงระหว่าง
สหรัฐฯ กับเม็กซิโก, ระงับออกวีซา่ 7 ชาติมสุ ลิมเข้ าประเทศ, ให้ พิจารณา
ลดงบประมาณในรัฐที4ผ่อนคลายการบังคับใช้ กฎหมายในการส่งผู้อพยพ
กลับประเทศ), การลงทุน (ดําเนินการสร้ างท่อส่งก๊ าซ, สร้ างท่อนํ 0ามัน ทบ
วนกฎหมาย Dodd Frank และให้ เร่ งกระบวนการพิจารรณาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ4งแวดล้ อมในการก่อสร้ างโครงสร้ างพื 0นฐาน), นโยบายอื4น ๆ
ได้ แก่ แผนล้ มกลุ่มก่อการร้ าย ISIS โดยให้ รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมส่ง
แผนร่ างเพื4อล้ มกลุม่ ก่อการร้ าย ISIS ภายใน 30 วัน, ความโปร่ งใสในการ
ทํางาน โดยไม่อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที4รัฐเป็ น Lobbyist หลังพ้ นวาระดํารง
ตําแหน่งแล้ วเป็ นระยะเวลา 5 ปี และ นโยบาย Mexico city หรื อห้ ามการ
ทําแท้ ง

ใหม่และราคาเสื 0อผ้ า ซึง4 เพิ4มขึ 0นในเดือน มกราคม อย่างผิดปกติ และอาจ
เป็ นเพียงชัว4 คราว
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : นโยบายการเงิ น ยั ง คงผ่ อนคลาย ภายใต้ ก าร
คาดการณ์ เศรษฐกิจทีดีขนึ % ของคณะกรรมาธิการยุโรป
 รายงานการประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) เดื อ น มกราคม
คณะกรรมการยังคงเห็นว่ า นโยบายการเงิ นที4 ผ่อนคลายยัง คงมี ความ
จํ า เป็ น เนื4 อ งจากเศรษฐกิ จ ยัง มี ค วามเสี4 ย งจากการเลื อ กตัง0 ในหลาย
ประเทศ รวมถึงความเสี4ยงจากการเจรจา Brexit และนโยบายการค้ าของ
สหรั ฐ ส่วนอัตราเงินเฟ้อที4เริ4 มเร่ งตัวขึ 0น ที4ประชุมเห็นว่าเป็ นผลมากจาก
ราคานํ า0 มันและจะเป็ นการเพิ4 ม ขึน0 เพี ย งชั4ว คราวเท่า นัน0 นอกจากนี ท0 ี4
ประชุมเห็นว่ากฎในการเข้ าซื 0อสินทรั พย์ ของแต่ละประเทศที4กําหนดให้
เป็ นไปตามสัดส่วนเงินกองทุนหรื อ Capital key นัน0 สามารถเบี4ยงเบน
เป็ นการชัว4 คราวได้ หากมีความจําเป็ น เพื4อให้ มีสินทรัพย์เพียงพอต่อการ
เข้ าซื 0อ และอาจตัดสินใจเพิ4มสัดส่วนการเข้ าซื 0อพันธบัตรของกลุ่มประเทศ
peripheral เช่น สเปน และอิตาลี หาก yield พันธบัตรของกลุ่มประเทศ
เหล่านี 0เพิ4มขึ 0นจากความเสี4ยงทางการเมือง
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ปรับ GDP ปี 2560
และปี 2561 ของยูโรโซน (Eurozone) ขึ 0นเป็ น 1.6% (yoy) และ 1.8%
(yoy) ตามลําดับ จาก 1.5% (yoy) และ 1.7% (yoy) ในประมาณการครัง0
ก่อนเมื4อเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยมองว่าการบริ โภคภาคเอกชนจะ
ยัง คงเป็ นแรงขับ เคลื4 อ นหลัก ของเศรษฐกิ จ ขณะที4 ส่ง ออกของกลุ่ม มี
แนวโน้ มดีขึ 0นตามเศรษฐกิจโลกที4ฟืน0 ตัว โดยความเสี4ยงทางเศรษฐกิจของ
กลุม่ จะได้ รับแรงกดดันจาก 1) การเจรจา Brexit ซึง4 คาดว่าจะเริ4 มภายใน
เดือน มีนาคม 2560 2) ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้ าของสหรัฐฯ
และ 3) ความเสี4ยงทางการเมื อง จากการเลือกตังของหลายประเทศใน
0
กลุม่ และความเสียงในการผิดนัดชําระหนี 0ของกรี ซที4เพิ4มสูงขึ 0น
ญีปุ่น : เศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่ วงไตรมาส 4 ปี 2559 จากอุปสงค์ ใน
ประเทศ
 รายงาน GDP ไตรมาส 4/59 ชะลอตัวเป็ น 1.0% (qoq,saar) จากไตร
มาสก่อนที4 1.4% (qoq,sar) จากการชะลอตัวของการบริ โภค การลงทุน
ภาคอสังหาฯ และการลงทุนภาครัฐฯ ส่งผลให้ GDP ปี 2559 ขยายตัว
1.0% (yoy) ชะลอตัวลงจากปี ก่อนที4 1.2% (yoy)

 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) วันที4 31 มกราคม – 1
กุมภาพันธ์ 2560 ระบุว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ ขึ 0นดอกเบี 0ย
เร็ วๆ นี 0 ถ้ าเครื4 องชี ภ0 าวะเศรษฐกิจด้ านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเป็ นไป
ตามที4คาดไว้ และเห็นควรที4จะเริ4 มพิจารณาถึงการลดขนาดงบดุลในการ
ประชุมครัง0 ถัดไป ทังนี
0 0 มีคณะกรรมการส่วนน้ อยเห็นว่าควรขึ 0นดอกเบี 0ยใน
การประชุมเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการส่วนมากประเมิน
ความเสี4ยงที4อตั ราเงินเฟ้อจะเร่ งตัวขึ 0นแรงมีไม่มากนัก เพราะอัตราเงินเฟ้อ
คาดการณ์ (Inflation Expectation) ยังอยู่ในระดับตํ4า และค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐที4มีแน้ วโน้ มแข็งค่าขึ 0นในระยะข้ างหน้ า นอกจากนี 0 คณะกรรมการ
ยังคงกังวลถึง ความเสี4ย งจากนโยบายเศรษฐกิ จ และการคลังที4 ยัง ไม่ มี
ความชัดเจน ซึ4งอาจส่งผลกระทบต่อ ประมาณการเศรษฐกิ จ และการ
ดําเนินนโยบายการเงินได้

 มูลค่าส่งออกในรู ปเงินเยน เดือน มกราคม 2560 ขยายตัว 1.3% (yoy)
ชะลอตัว ลงจากเดือ นก่ อ นที4 5.4% (yoy) โดยยอดส่งออกลดลงจาก
ปริ มาณการส่งออก (Export volume) ไปยังสหรัฐและจีนเป็ นสําคัญ ส่วน
หนึง4 น่าจะเป็ นผลจากเทศกาลตรุ ษจีน ส่วนมูลค่ายอดนําเข้ าในรู ปเงินเยน
พลิกกลับมาขยายตัวค่อนข้ างมากที4 8.5% (yoy) จากเดือนก่อนที4หดตัว 2.6% (yoy) เนื4องจากการอ่อนค่าของค่าเงินเยน ส่งผลให้ ดลุ การค้ าพลิก
กลับมาขาดดุล -1.1 ล้ านล้ านเยน จากเดือนก่อนที4เกินดุล +6.4 แสนล้ าน
เยน

 อัตราเงินเฟ้อทัว4 ไป (Headline CPI) เดือน มกราคม เพิ4มขึ 0นเป็ น 2.5%
(yoy) จากเดือนก่อนที4 2.1% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื 0นฐาน ซึง4 ไม่นบั
รวมราคาอาหารสดและนํ 0ามัน (Core CPI) เพิ4มขึ 0นเป็ น 2.3% (yoy) จาก
เดือนก่ อนที4 2.2% (yoy) เงินเฟ้อที4ปรับตัวขึ 0น เป็ นผลจากราคารถยนต์

 รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นาย Taro Aso ให้ สมั ภาษณ์ ว่า ญี4 ปนและ
ุ่
สหรั ฐ ฯ จะเริ4 ม เจรจากทางการค้ า (Bilateral Agreement) ในเดื อ น
เมษายน 2560 ซึง4 น่าจะช่วยลดความกังวลจากนโยบายกีดกันการค้ าของ
สหรัฐฯ
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เศรษฐกิจจี น : ภาคอสังหาริ มทรั พย์ ชะลอตัวลงตามมาตรการควบคุม
แต่ สินเชือนอกภาคธนาคารกลับเพิมขึน% ตรงข้ ามกับทีภาครั ฐต้ องการ
ควบคุมสินเชือ
 อัตราเงินเฟ้อทัว4 ไป เดือน มกราคม ปรั บ ตัวขึน0 เป็ น 2.5% (yoy) จาก
2.1% (yoy) ในเดือนก่อน โดยส่วนหนึ4งคาดว่าเป็ นผลจากความต้ องการ
ช่วงตรุ ษ จี นที4 หนุนให้ ราคาสินค้ าปรั บ ตัวเพิ4มขึน0 ส่ว นดัช นี ราคาผู้ผลิต
(PPI) เร่ งตัวขึ 0นเป็ น 6.9% (yoy) จาก 5.5% (yoy) ในเดือนก่อน เป็ นการ
เพิ4มขึ 0นต่อเนื4อง 5 เดือน
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มกราคม เพิ4มขี 0น
เป็ น 3.74 ล้ านล้ านหยวน จาก 1.63 ล้ านล้ านหยวนในเดือนก่ อน โดย
ยอดระดมทุน ที4 เ ร่ ง ตัว ขึ น0 ส่ ว นใหญ่ ม าจากการะดมทุน จากนอกภาค
ธนาคาร (Shadow credit) ได้ แก่ entrust loans, trust loans และ
undiscounted bank bills เนื4องจาก รัฐบาลจีนเพิ4มความเข้ มงวดในการ
ปล่อยสินเชื4อ ทําให้ ธนาคารพาณิชย์หนั ไประดมทุนผ่านช่องทางอื4นแทน
ส่งผลให้ สดั ส่วนของสินเชื4อนอกภาคธนาคารต่อยอดระดมทุนสุทธิเพิ4มขึ 0น
เป็ น 33% ในเดือน มกราคม 2560 จากค่าเฉลี4ยในปี 2559 ที4 5% ของ
ยอดระดมทุนรวมสุทธิ
 ราคาบ้ านเฉลี4ยใน 70 เมืองสําคัญเดือน มกราคม เพิ4มขึ 0นในอัตราที4ชะลอ
ตัวลงครัง0 แรกนับตังแต่
0 กลางปี 2559 เป็ น 10.41% (yoy) โดยราคาบ้ าน
ในกลุ่มเมื องหลักและเมื องรองลําดับ 2 เพิ4มขึน0 ในอัตราที4ชะลอตัวมาที4
22.68% (yoy) และ 14.03% (yoy) ตามลําดับ แต่ราคาบ้ านในกลุ่มเมือง
รองลําดับ 3 ยังคงเร่ งขยายตัวขึ 0นเป็ น 5.56% (yoy) ทังนี
0 0 ราคาบ้ านที4เริ4 ม
ชะลอตัวลงยังคงสะท้ อนถึงมาตรการภาคอสังหาริ มทรัพย์ ที4เข้ มงวดขึน0
ตังแต่
0 ปลายปี 2560 โดยเฉพาะในกลุม่ เมืองหลักและเมืองรองลําดับ 2 ได้
เริ4 ม ส่ง ผล แต่ใ นกลุ่ม เมื อ งรองลํ า ดับ 3 ภาครั ฐ ยัง ไม่ ไ ด้ อ อกมาตรการ
ควบคุม เพราะปริ มาณบ้ านคงคลังอยู่ในระดับสูง
 โมเมนตัมของภาคอสังหาริ มทรัพย์ค่อย ๆ อ่อนแรง สะท้ อนจากปริ มาณ
ยอดขายบ้ านใน 30 เมืองใหญ่ที4สํารวจโดย Soufun ที4หดตัวต่อเนื4องใน
เดือน มกราคม เป็ น -31% (yoy) จาก -11% (yoy) ในเดือนก่อน อีกทัง0
ยอดสินเชื4อบ้ านก็ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื4อง
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ อเนืองในช่ วงไตรมาส 4 ปี 59
ในขณะทีนโยบายการเงินยังคงผ่ อนคลาย
 เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 59 ขยายตัว 3.0% (yoy) ชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนที4 3.2% (yoy) โดยการบริ โภคและการลงทุนของรัฐบาลปรับตัวขึน0
ช่ ว ยชดเชยการส่ ง ออกบริ ก ารและการบริ โ ภคภาคเอกชนที4 ช ะลอลง
ในขณะที4การส่งออกสินค้ าฟื น0 ตัวขึ 0นเช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที4
หดตัวลดลง ตลอดทังปี
0 2559 เศรษฐกิจขยายตัว 3.2% (yoy)
 เศรษฐกิ จเดือ น มกราคม ฟื 0นตัว อย่า งค่อยเป็ นค่อยไป ซึ4ง อุป สงค์จ าก
ต่ า งประเทศเป็ นปั จ จัย ขับ เคลื4 อ นหลัก ได้ แ ก่ การส่ ง ออกสิ น ค้ า และ
นัก ท่ อ งเที4 ย วต่ า งชาติ ที4 ข ยายตัว เพิ4 ม ขึ น0 ในขณะเดี ย วกั น อุ ป สงค์ ใ น
ประเทศแผ่วลงทังการบริ
0
โภคและการลงทุนภาคเอกชน ยกเว้ น การใช้
จ่ายของรัฐบาลที4ยงั คงทําหน้ าที4สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

1 มีนาคม 2560

 อัตราเงินเฟ้อเดือน กุมภาพันธ์ เพิ4มขึ 0นในอัตราที4ชะลอตัวลงเป็ น 1.44%
(yoy) จากราคานํ 0ามันที4สงู ขึ 0นและฐานตํ4าปี ก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื 0นฐาน
ชะลอตัวมาที4 0.59% (yoy)
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที4 8 กุม ภาพันธ์ มี มติคง
อัตราดอกเบี ย0 ที4 1.5% ต่อปี แม้ ว่าเศรษฐกิ จฟื น0 ตัวได้ ดีกว่าที4ประเมินไว้
แต่ยงั เผชิญกับความไม่แน่นอนโดยเฉพาะจากต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ
มี แนวโน้ ม สูงขึน0 แต่แ รงกดดันเงินเฟ้อด้ า นอุปสงค์ยังอยู่ในระดับตํ4า จึง
ยังคงอัตราดอกเบี 0ยเพื4อเอื 0อต่อการฟื น0 ตัวของเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก

 การประชุมประจําปี ของรัฐบาลจีน (National People’s Congress) ซึง4 จะ
แถลงนโยบาย แนวทางการปฏิ รู ป และเป้ าทางเศรษฐกิ จ ในวัน ที4 5
มีนาคม 2560 มีความเป็ นไปได้ ที4จะกําหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และ
เน้ นการกระตุ้นผ่านนโยบายการคลัง ในขณะที4นโยบายการเงินมีความ
ระมัดระวังในการดําเนินการมากขึ 0น
 การเลือกตังทั
0 ว4 ไปของประเทศเนเธอแลนด์ วันที4 15 มี นาคม 2560 ซึ4ง
Poll ล่าสุดพบว่า พรรค Party for Freedom (PVV) พรรคขวาจัด นําโดย
นาย Geert Wilders ที4มีแนวคิดต่อต้ านมุสลิม และประกาศว่าถ้ าชนะการ
เลื อกตังจะนํ
0 า Netherland ออกจาก EU มี คะแนนนํ า พรรครั ฐบาล
People’s Party for Freedom and Democracy (VVD)
 การเลือกตังผู
0 ้ ว่าฮ่องกง (Hong Kong Chief Executive Election) ใน
วันที4 26 มีนาคม 2560 นาย Leung Chun-ying หัวหน้ าคณะผู้บริ หารเขต
ปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกงคนปั จ จุบันประกาศไม่ ลงเลื อ กตัง0 อี ก สมัย แต่มี
ผู้สมัคร 5 คน ดังนี 0
1. Mr. John Tsnag ไม่สงั กัดพรรคการเมือง (Pro-Beijing) ผลสํารวจมี
คะแนนนํา
2. Ms. Carrie Lam ไม่สงั กัดพรรคการเมือง (Pro-Beijing)
3. Mr. Woo Kwok-hing ไม่สงั กัดพรรคการเมือง
4. Ms. Regina Ip พรรค NPP (Pro-Beijing)
5. Mr. Leung Kwok-hung พรรค LSD (Pro-democracy)
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที4 29 มีนาคม 2559 คาดว่า
กนง. จะคงอัตราดอกเบี 0ยนโยบายไว้ ที4ระดับ 1.50% ไม่เปลี4ยนแปลง
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways down มา
ปิ ดที 1,559.56 หรื อลดลง 1.13% หรื อ -17.75 จุด โดยมีปัจจัยสําคัญ
ดังต่ อไปนี %
 ตัวเลขภาคการผลิตทัว4 โลกยังคงออกมาอย่างแข็งแกร่ งต่อเนื4อง ทังจี
0 น ยูโร
โซน และสหรัฐฯ สะท้ อนการฟื น0 ตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นอย่างดี และเป็ น
ปั จจัยหนุนราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตอ่ ไป
 สหรั ฐ ฯ รายงานตัว เลขการจ้ า งงานนอกภาคเกษตรแข็ ง แกร่ ง ที4 ร ะดับ
227,000 ตําแหน่ง สูงกว่าที4ตลาดคาดการณ์ แต่การเติบโตของค่าแรง
ยังคงอยู่ในระดับตํ4าสุดนับตังแต่
0 เดือนสิงหาคมปี ก่อน
 กนง. มีมติคงดอกเบี 0ยตามคาดที4ระดับ 1.50% โดยคณะกรรมการฯ แสดง
ความเห็นว่าการแข็งค่าของเงินบาท ณ ขณะนี 0อาจไม่เป็ นผลดีต่อการฟื น0
ตัวของเศรษฐกิจไทย
 Donald Trump ให้ สมั ภาษณ์ว่ามีแผนที4จะประกาศนโยบายปรับลดภาษี
ครัง0 ใหญ่ในช่วงไม่กี4สปั ดาห์ข้างหน้ านี 0
 นาง Janet Yellen กล่าวว่า ในช่วงไม่กี4เดือนข้ างหน้ านี 0 คณะกรรมการ
Fed เตรี ยมที4จะแจกแจงรายละเอียดแผนการลดขนาดงบดุลของ Fed
 หุ้นกลุม่ ปิ โตรเคมีปรับตัว Outperform สูงสุดตามการฟื น0 ตัวของเศรษฐกิจ
โลก ส่วนหุ้นกลุ่มธุรกิ จการเกษตรปรั บ ตัว Underperform สูงสุด หลัง
ราคา Soft commodities ส่วนใหญ่ในตลาดโลกปรับฐานระยะสัน0
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ 0น 1.08% ในขณะที4 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 0น 1.41%
 Sector ที4มี Performance ที4ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดธนาคารพาณิ ช ย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื4อสาร หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดสื4อและสิ4งพิมพ์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์
และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
 สําหรับ Sector ที4มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดการแพทย์ หมวดบริ ก ารรั บเหมาก่ อ สร้ าง หมวดพาณิ ช ย์ หมวด
อาหารและเครื4 องดื4ม หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร
และหมวดพลังงาน

1 มีนาคม 2560
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนมีนาคม
คาดว่า SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540 – 1,600 จุด ท่ามกลาง
มูลค่าซื 0อขายที4เบาบาง สําหรับปั จจัยที4ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี 0
 กระแส Fund flow ในตลาดพันธบัตร หลังจากที4 Bond yield อายุ 10 ปี
ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงแตะระดับประมาณ 2.3%
 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศสําคัญต่างๆ ทัว4 โลกที4จะประกาศ
ออกมาในวันที4 1 มีนาคม
 การประชุม ECB ในวันที4 9 มี นาคม ซึ4ง คาดว่ า ECB จะไม่มี ก าร
เปลี4ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด
 การประชุม FOMC ในวันที4 14-15 มีนาคม ซึง4 คาดว่า Fed จะมีมติคง
อัตราดอกเบี 0ยที4 0.50–0.75%
 การประชุม BoJ ในวันที4 16 มี นาคม ซึ4ง คาดว่ า BoJ จะไม่มี ก าร
เปลี4ยนแปลงเชิงนโยบายแต่อย่างใด
 การประชุม กนง. ในวันที4 29 มีนาคม ซึง4 คาดว่า กนง. จะมีมติคงอัตรา
ดอกเบี 0ยที4 1.50% เช่นเดิม
 ติดตามการลงมติของรัฐสภาอังกฤษต่อร่ างกฎหมายที4ว่าด้ วยการแยกตัว
ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึง4 หากผ่านความเห็นชอบ จะทําให้ นาง
เทเรซา เมย์ สามารถประกาศใช้ มาตรา 50 ของสนธิ สญ
ั ญาลิสบอน
เพื4อให้ องั กฤษเริ4 มต้ นกระบวนการแยกตัวออกจาก EU
 ติดตามกระแสความนิยมของ นางมารี น เลอ เปน ผู้สมัครชิงตํ าแหน่ ง
ปธน.ฝรั4งเศสฝ่ ายขวาจัด ที4มีจุดยืนในการนําฝรั4งเศสแยกตัวจากสหภาพ
ยุโรป
แนะนํานํา% หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไ% ทย
ตลาดตราสารหนีไ% ทยเดือนกุมภาพันธ์ : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี %
ไทยโดยรวมปรั บตัวลดลง ซึง4 เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี 0
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 ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื4อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวลดลงเพียง 0.70% น้ อยกว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ที4ปรับตัวลดลง 1.13%
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 ตัวเลข GDP ไตรมาส 4/59 ของทังไทยและสหรั
0
ฐฯออกมาตํ4ากว่าตลาด
ประมาณการณ์ ไว้ เบื อ0 งต้ น โดยตัวเลข GDP ไทย และ สหรั ฐฯ ออกมา
เพียง 3% และ 1.9% ตามลําดับ จากที4คาดการณ์ เบื 0องต้ นที4 3.2% และ
2.2% ตามลําดับ (+)
 ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยและประเทศต่างๆล้ วนปรับเพิ4มสูงขึ 0นกว่าที4ตลาด
คาดการณ์ แต่เป็ นระดับที4ไม่กระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ (-)
 Fed ระบุว่าต้ องการใช้ เวลามากขึน0 ในการจับตาดูแนวโน้ มและทิศทาง
เศรษฐกิจเพื4อที4จะปรับขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยในอนาคตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลงเมื4 อเทียบกับสกุลอื4 น จึงมี กระแสซื อ0
สุทธิเข้ ามาในตลาดตราสารหนี 0ไทย (+)
 ความกังวลผลการเลือกตังรอบแรกของประเทศฝรั
0
4งเศส ภายหลังคะแนน
ของกลุม่ ไม่สนับสนุน EUROZONE เริ4 มมีคะแนนนํา ส่งผลให้ นกั ลงทุนถื อ
ครองสิ 0นทรัพย์ปลอดภัยเพิ4มขึ 0น (+)

 เดือนมีนาคมจะเป็ นช่วงจ่ายเงินปั นผลของ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/
REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 0นฐาน ซึง4 โดยเฉลี4ยแล้ วเงินปั นผลจ่าย
ค่อนข้ างสูงเมื4อเทียบกับอัตราดอกเบี 0ยไทยที4ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับตํ4า โดย
อัตราดอกเบี ย0 นโยบายปั จ จุบันที4 ร้ อยละ 1.50 รวมถึ ง แนวโน้ ม อัตรา
ผลตอบแทนในตราสารหนี 0ระยะสัน-ปานกลางยั
0
งคงอยู่ในระดับตํ4า การ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ/REITs และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื 0นฐานยังคงน่าสนใจ
 แนวโน้ มของเศรษฐกิ จ ในปี 2560 ที4 มี แ นวโน้ มปรั บ ตัว ดี ขึ น0 ทํ า ให้
ความสามารถของสินทรัพย์ที4กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที4ดีขึ 0น ซึง4
จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนได้
 หากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐฯปรับเพิ4มขึ 0นจะเป็ น
แรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรับตัวลดลง เพื4อให้ ส่วนต่างระหว่าง
เงินปั นผลของกองทุนฯ กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Spread)
อยู่ในระดับที4น่าสนใจ
กลยุ ทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs
และกองทุ นรวมโครงสร้ างพื น% ฐานในเดื อ นมี น าคม คื อ เท่ ากั บ
ตลาด (Neutral)

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ% าครั ฐเดือนมีนาคม (Neutral)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเคลื4อนไหวทรงตัวเมื4อเทียบ
กับระดับสิ 0นเดือนกุมภาพันธ์ จากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 0
ปั จจัยภายนอกประเทศ ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการ
ประกาศนโยบายในด้ านต่างๆอย่างเป็ นทางการของ Donald Trump และ
ความผันผวนอันมาจากความกังวลสถานการณ์การเลือกตังของฝรั
0
4งเศส (N)
ปั จจั ยภายในประเทศ ได้ แก่ ตัวเลขเศรษฐกิ จไทยที4รายงานระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ มีแนวโน้ มที4เห็นอัตราเงินเฟ้อปรั บตัวเพิ4มสูงขึน0 , ปริ มาณอุปทาน
พันธบัตรรัฐบาลระยะกลางที4เปิ ดประมูลเพิ4มขึ 0นในระหว่างเดือนมีนาคม (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนกุมภาพันธ์ (Slightly Positive)
ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนใหม่ใกล้ เคียงเมื4อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า สภาพ
คล่องของการซื 0อขายหุ้นกู้เอกชนในตลาดรองปรับตัวดีขึน0 จากเดือนก่อนเป็ น
ผลจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี 0ภาครัฐชะลอการปรับตัวลดลง ส่งผลให้
Credit Spread จะแคบลงเมื4อเทียบกับระดับสิ 0นเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน% ฐาน

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที4
24 มีการปรับตัวเพิ4มขึ 0น ร้ อยละ 2.8% ปั จจัยที4สําคัญในเดือนกุมภาพันธ์
ได้ แก่ ประธานาธิบดี Donald Trump พยายามผลักดันและให้ คําสัญญา
ในการลดภาษี นิตบิ คุ คล ในขณะที4ตลาดกํ าลังรอรายละเอียดของการลด
ภาษี ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที4ออกมามากกว่าที4ตลาดคาดการณ์ ทงหมด
ั0
โดย ตัวเลข ISM Manufacturing ที4 56, US Jobless Claim ที4 ลดลง
จาก 246,000 เป็ น 234,000 ตําแหน่ง และประธาน Fed ได้ ให้ ความเห็น
ถึงการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยที4น่าจะปรับตัวได้ เร็ วขึ 0น ทางด้ านฝั4 งยุโรป คะแนน
นิยมของนาง Le Pan พรรคฝั4 งขวาที4มีคะแนนนิยมเพิ4มขึ 0น เพิ4มแรงกดดัน
ให้ กบั ตลาดต่อการรวมกลุม่ ของกลุม่ ประเทศยุโรป


MSCI Index (USD)
MTD
EM Latin

4.1%

EM Asia

4.0%

MSCI Emerging

3.8%

North America

3.6%

Asia PA x JP

3.0%

MSCI World AC Index

2.8%

MSCI World Index

2.7%

EMEA

ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน% ฐานในเดือนกุมภาพันธ์

1 มีนาคม 2560

2.3%

Japan

1.8%

Europe

0.4%
0%

1%

2%

3%

4%

5%
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมีนาคม


ภาครัฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที4จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)



สภาพคล่องที4อยู่ในระดับที4สงู จากอัตราดอกเบี 0ยระยะสันที
0 4ยงั อยูใ่ น
ระดับตํ4าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)



เศรษฐกิจทีเ4 ริ4 มฟื น0 ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศที4พฒ
ั นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)



กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)



ความเสี4ยงเกี4ยวกับการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยระยะสันของ
0
Fed ต่อเนื4องในปี
2559 อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง0 (-)



การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว4 โลก (+)



ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว4 โลกจากความนิยมใน Protectionism(-)



แนะนํานํ 0าหนักการลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
สําหรั บ Developed Market และ น้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly
Underweight) สําหรับ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโต
ได้ ในระดับได้ คอ่ นข้ างดี ตราสารทุนทัว4 โลกมีการปรับตัวขึ 0นอย่างรวดเร็ ว
ในระยะเวลาอันสัน0 และตลาด Emerging Market อยู่ใ นสภาวะ
Overbought และ Valuation ตึงตัว ค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯมี โ อกาสปรั บ ตัว เพิ4 ม ขึ น0 จึ ง ให้
นํ 0าหนักใน Developed Market มากกว่า Emerging Market

ภาษี การลงทุนเชิงโครงสร้ างพื น0 ฐานและมาตรการทางการคลัง ของ
Trump


แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีนาคม


ตลาดนํา% มัน

ภาวะราคานํา% มันเดือนกุมภาพันธ์


ภาวะตลาด REITs เดือนกุมภาพันธ์



Dowjones Global REITs index ปรับตัวขึ 0น 2.8% REITs Europe
ปรับตัวขึ 0น 2.1% REITs Asia ปรับตัวขึ 0น 2.1% ขณะที4 REITs North
America ปรับตัวขึ 0น 3.7% มากกว่าดัชนีอ้างอิง ตลาดจับตาแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของทรัมป์อย่างใกล้ ชิด ซึง4 ตลาดให้ นํ 0าหนักถ้ อยคําของ Trump
ถ้ อ ยคํ า ของเจเนท เยเลนต่ อ สภาคองเกรสวันที4 15 กุ ม ภาพันธ์ แ ละ
รายงาน FOMC ย้ อนหลัง 31 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ ออกมาในโทน
เสียงเดียวกันที4 FED จะปรับขึ 0นดอกเบี 0ยเร็ วๆนี 0 แม้ ตลาดยังเชื4อว่า FED
จะขึ 0นดอกเบี 0ยหลังการประชุมเดือนมีนาคม





แนวโน้ มตลาด REITs เดือนมีนาคม


นํ 0าหนักลงทุนเท่าตลาด ปั จจัยที4ควรจับตาประกอบด้ วย ประชุม FOMC
ระหว่างวันที4 14-15 มีนาคม คาด FED ยังไม่ปรับขึ 0นดอกเบี 0ยในรอบนี 0

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์


ภาวะสินค้ า โภคภัณฑ์ เ คลื4อนไหวบวกเล็กน้ อ ยตลอดเดือ นกุมภาพันธ์
S&P GSCI index +1.5% ขณะที4ตลาดรอการแถลงแผนนโยบายลด

1 มีนาคม 2560

ติดตามการปรั บลดกํ าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC
นอกจากนี 0ทบทวนรายละเอียดตัวเลขการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ ที4จะ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และการประชุมติดตามผลตามข้ อตกลงลดกํ าลัง
การผลิตในวันที4 17 มี นาคมและประชุม FOMC ระหว่างวันที4 14-15
มีนาคม ให้ นํ 0าหนักเท่าตลาด (Neutral)

ภาวะตลาดนํา% มันเดือนตุลาคม

ตลาด REITs



ถ้ อยคําของเจเนท เยเลนที4แถลงต่อสภาคองเกรสในวันที4 15 กุมภาพันธ์
และจากรายงาน FOMC ย้ อ นหลัง ฉบับ ประชุ ม 31 มกราคมถึ ง 1
กุมภาพันธ์นนั 0 ออกมาในโทนเสียงเดียวกันที4ว่า FED จะปรับขึ 0นดอกเบี 0ย
เร็ วนี 0 สะท้ อน FED มีความเชื4อมัน4 ต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที4ตลาดยังเชื4อ
ว่า FED จะขึ 0นดอกเบี 0ยหลังการประชุม FOMC เดือนมีนาคม

รายงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของโอเปค เปิ ดเผยว่าประเทศ
ผู้ผลิตกลุม่ โอเปคทัง0 11 ประเทศ ไม่รวม ลิเบีย ไนจีเรี ย และอินโดนีเซีย
ปรับลดปริ มาณการผลิตในเดือนมกราคมลงราว 1.16 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
มาสู่ร ะดับ 29.88 ล้ านบาร์ เรลต่อ วัน ซึ4งแสดงให้ เห็นว่ากลุ่ม OPEC
สามารถปรับลดกําลังการผลิตได้ ราว 93% ของข้ อตกลง สูงกว่าการปรับ
ลดกําลังการผลิตในอดีตที4ปรับลดได้ เพียง 60% ของข้ อตกลง โดยกลุ่ม
OPEC ส่งสัญญาณอาจจะลดกํ าลังการผลิตออกไปอี กจากที4จ ะจบ
สิน0 สุดข้ อ ตกลงในเดื อ นมิ ถุ นายน เป็ นปั จ จัย หนุน ต่อ ราคานํ า0 มันดิ บ
อย่ า งไรก็ ตาม ตลาดอาจกัง วลต่อ ปริ ม าณอุป ทานจากอิ หร่ า นที4 อ าจ
เพิ4มขึ 0นในระยะถัดไป
ปริ มาณแท่นขุดเจาะสหรั ฐ ปรั บเพิ4 มขึน0 ติดต่อกันมาที4 602 แท่น โดย
ตลาดคาดว่าปริ มาณการผลิตนํ า0 มันดิบของสหรั ฐในช่วงไตรมาส 4 มี
แนวโน้ มปรั บตัวเพิ4มขึ 0น หากจํานวนแท่นขุดเจาะทรงตัวระดับปั จจุบัน
ตลาดยังกังวลว่าหากราคานํ 0ามันสูงกว่า 55 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล จะ
เป็ นแรงหนุนให้ สหรัฐฯ ผลิตนํ 0ามัน Shale oil มากขึ 0น
การปรั บลดกํ าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเฉลี4ยในเดือนมกราคม จาก
การสํารวจของ Reuters อยู่ที4ระดับ 88% และคาดว่าจะเพิ4มขึน0 หลัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิรัก มีความมุ่งมัน4 ที4จะให้ ความร่ วมมือในการ
ปรับลดกํ าลังการผลิตมากขึ 0น หลังทังสองประเทศนี
0
0ปรับกํ าลังการผลิต
เพียงเล็กน้ อยในเดือนมกราคมที4ผ่านมา

แนวโน้ มตลาดนํา% มันเดือนมีนาคม


ให้ นํา0 หนักมากกว่ าเล็กน้ อ ยในเดือ นมี นาคม โดย OPEC และกลุ่ม
Non-OPEC ลดกําลังการผลิตตามข้ อตกลงร่ วมกัน ขณะที4แนวโน้ มการ
ผลิตนํ 0ามันสหรัฐเพิ4มต่อเนื4อง ปั จจัยด้ านการเมืองระหว่างประเทศที4ทวี
ความร้ อนแรงมากขึ 0นอาจเป็ นประเด็นหนุนการเก็งราคานํ 0ามัน
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การประชุมรอบเดือนพฤษภาคม เทียบกับก่อนหน้ าที4ตลาดมองการปรับ
ขึ 0นดอกเบี 0ยในครัง0 ต่อไปที4เดือนมิถนุ ายน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี ยังไม่ ได้ สะท้ อนมาก เนื4 องจาก ตลาดให้
ความสําคัญกับนโยบายการคลังของนาย Trump มากกว่า ซึง4 จะส่งผลต่อ
การปรับเพิ4มขึ 0นของอัตราเงินเฟ้อในอนาตคตได้

ตลาดทองคํา
ภาวะราคานํา% มันเดือนกุมภาพันธ์






ราคาทองคําปรับตัวขึ 0นในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ4มขึ 0น 4.6% ตลอด
เดื อ นกุม ภาพันธ์ เ คลื4 อนไหวแกว่ง ตัว ขึน0 โดย ณ วันที4 24 กุม ภาพันธ์
ราคา Spot GOLD อยู่ที4 1,256.40 เหรี ยญต่อออนซ์ SPDR gold trust
ถื อครองทองคําเพิ4มขึ 0นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ร่วม 41 ตัน ซึง4 นักลงทุน
ทองคํากํ าลังจับตาถ้ อยคําแผนปฎิรูปภาษี ของ Trump ที4จะประกาศใน
วันที4 28 กุมภาพันธ์ และการประชุม FOMC เดือนมีนาคมระหว่างวันที4
14-15 มีนาคม
เจเนท เยเลน ส่งสัญญาณขึ 0นดอกเบี 0ยในถ้ อยคําต่อสภาคองเกรสวันที4
15 กุม ภาพัน ธ์ และจากรายงานประชุ ม FOMC เดื อ นมกราคม ที4
เจ้ าหน้ าที4 FED หลายท่านส่งสัญญาณพร้ อมขึ 0นดอกเบี 0ย แม้ ว่าช่วงเวลา
ยังไม่แน่นอน ตลาดคาดมีโอกาสสูงที4 FED จะขึ 0นดอกเบี 0ยตังแต่
0 ประชุม
เดือนพฤษภาคมเป็ นต้ นไป ขณะที4 ประชุม FOMC เดือนมีนาคม ตลาด
คาดว่า FED จะยัง มี มติทรงดอกเบี ย0 เพื4 อรอดูตวั เลขเศรษฐกิ จและ
นโยบายของ Trump
ETFs ซื 0อสุทธิตลอดปี สูงสุดในรอบ 5 ปี ทว่า ไตรมาส 4/59 Fund Flow
ไหลออก เนื4องจาก FED ปรับขึ 0นดอกเบี 0ยในเดือนธันวาคม 2559

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมีนาคม


ให้ นํา0 หนัก ทองคํา เป็ นกลาง (Neutral) ประเด็นที4จับตา 1) ประชุม
FOMC เดือนมี นาคม 2) นโยบายของ Trump ที4จะกระตุ้นเศรษฐกิ จ
อาทิ แผนปฎิ รู ป ภาษี ที4 อ าจจะรายงานต่ อ สภาคองเกรสในวัน ที4 28
กุมภาพันธ์ 3) การเลือกตังและสถานการณ์
0
หนี 0ในยุโรป โดยประเด็นหลัก
อยู่ ที4 ห นี ก0 รี ซ และการเลื อ กตัง0 ในฝรั4 ง เศส และ 4) ความเสี4 ย งจาก
Geopolitical อาทิสถานการณ์ความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐและอิหร่ าน

ตลาดตราสารหนีต% ่ างประเทศ

 เดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี 0ต่างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 0
27 กุมภาพันธ์ 2560

MTD

3 เดือน

6 เดือน

2559

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลทั$วโลก

1.06%

0.37%

-2.89%

3.85%

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา

0.85%

0.87%

-3.21%

1.07%

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่

1.94%

4.95%

-0.60%

10.17%

ดัชนีห้ นุ กู้เอกชนคุณภาพสูงของสหรัฐอเมริ กา

1.67%

2.35%

-2.48%

6.38%

ดัชนีห้ นุ กู้เอกชนผลตอบแทนสูงของสหรัฐอเมริ กา

1.23%

4.33%

4.32%

15.34%

ดัชนีตราสารหนีแ8 ปลงสภาพจากสินเชื$อที$อยู่อาศัย

0.85%

0.69%

-0.98%

1.81%

 ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในเดือน กุมภาพันธ์ ยังคงเห็นการฟื น0 ตัว
ทีต4 อ่ เนื4อง และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือน กุมภาพันธ์
มี มติเป็ นเอกฉันท์ให้ การคงอัตราดอกเบี ย0 นโยบาย ที4ระดับ 0.50% 0.75% เป็ นไปตามคาดการณ์ ของนักลงทุนในตลาด โดยเฟดยังคงส่ง
สัญ ญาณจะปรั บ ขึน0 อัตราดอกเบี ย0 อย่ างค่อยเป็ นค่อ ยไป และมี ความ
ระมัดระวัง นอกจากนี 0ประธานเฟดส่งสัญญาณในโทนที4 Hawkish ทําให้
นักลงทุนปรับเพิ4มโอกาสของการปรับอัตราดอกเบี 0ยนโยบายเร็ วขึ 0นสําหรับ
1 มีนาคม 2560

 สําหรั บธนาคารกลางหลักอื4 นๆ ยังคงอัตราดอกเบี 0ยนโยบายผ่อนคลาย
ได้ แ ก่ ธนาคารกลางอัง กฤษมี ม ติ เ ป็ นเป็ นเอกฉั น ท์ ค งอัต ราดอกเบี ย0
นโยบาย และปรับขึ 0นประมาณการณ์ของเศรษฐกิจ และธนาคารกลางของ
ญี4ปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นและปรับขึ 0นประมาณการของเศรษฐกิจญี4ปนุ่ และ
อัตราเงินเฟ้อเช่นกัน นอกจากนี 0 ความไม่แน่นอนในการเมือง สําหรับการ
เลือกตังในฝรั
0
4งเศสมีมากขึน0 ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
เยอรมันปรับตัวลง
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลงมาอยู่ที4ระดับ 2.31% ณ
วันที4 24 กุมภาพันธ์ 2560 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมัน 10 ปี
ปรับลงมาอยู่ที4 0.18% ณ วันที4 24 กุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนี 0 credit
spread มีการปรั บตัวแคบลงจากเดือนที4แล้ วส่งผลให้ เชิงบวกต่อตลาด
เครดิต ยกเว้ นกลุม่ Euro HY ซึง4 มีปัจจัยเสี4ยงด้ านการเมือง
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต% ่ างประเทศเดือนมีนาคม


ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํา% หนั ก ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย
(slightly underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตร
สหรัฐอยู่ทศิ ทางเพิ4มขึ 0น ตามการคาดการณ์ เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน
ที4ปรับดีขึ 0นและอัตราเงินเฟ้อที4น่าจะสูงขึ 0น อย่างไรก็ตาม นโยบายการคลัง
ของสหรัฐยังคงไม่มีความชัดเจนเพิ4มเติมและอาจจะยังไม่สามารถทําได้
ทันที ทําให้ คาดว่าดอกเบี ย0 นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐจะปรั บขึน0
อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป นอกจากนี 0 ความกั ง วลในการเมื อ งของกลุ่ ม
ประเทศูโรโซน ซึง4 ในปี นี 0มีการเลืองตังที
0 4สําคัญในหลายประเทศ อาทิเช่น
ฝรั4 ง เศส และ เยอรมัน จึ ง อาจเป็ นปั จ จัย จํ า กัด การปรั บ ขึน0 ของ yield
พันธบัตรสหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศอื4นๆ ที4ได้ รับอิทธิพล
จากการปรับตัวของ yield พันธบัตรสหรัฐ

 สําหรั บ เครดิต ให้ นํ 0าหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) ตํ4ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (slightly underweight) และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนี อ้า งอิ ง (Neutral) เนื4 องจากคาดว่ า
credit spread ของ IG ไม่สามารถชดเชยกับการปรั บขึน0 ของ yield
พันธบัตรรั ฐบาล ในขณะที4ห้ นุ กู้ HY ยังมี ส่วนเผื4อของ credit spread
มากกว่าและได้ รับปั จจัยหนุนจากการที4นกั ลงทุนและตลาดเข้ าถื อครอง
สินทรั พย์ เสี4ยง แต่ก็อาจจะได้ รั บผลกระทบเชิ งลบจากการปรั บขึน0 ของ
yield พันธบัตรรัฐบาล ได้ บ้าง
 าเงินต่ างประเทศ
ตลาดค่
สภาวะค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์
 ค่าดัชนีชี 0วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าขึ 0นจาก 100.41
ณ วันที4 30/01/6 มาอยู่ที4 101.61 ณ วันที4 28/02/60 โดยในเดือนที4ผ่านมา
มีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี 0

หน้ า 8

MFC Wealth Journal
 ตลาดมุ่ งเน้ นไปที น โยบายของประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ (Donald
Trump) โดยนักลงทุนปรับลดสถานะถื อครองดอลล่าร์ เนื4องจาก ปรั บ
มุมมองเป็ นกรณีที4นาย Trump อาจดําเนินนโยบายตามที4หาเสียงไว้ ไม่ได้
ทังหมด
0
และรอดูความชัดเจนของนโยบายก่อน โดยนาย
โดย
Trump เข้ ารับ
ตําแหน่งและเริ4 มผลักดันนโยบายบางส่วนด้ าน การเจรจาการค้ าระหว่าง
ประเทศ การป้ องปราม อาชญากรรม โดยนัก ลงทุน ต่ า งเฝ้ ารอการ
แถลงการดําเนินการนโยบายของนายทรัมป์ ในส่วนของการปฏิรูปการ
จัดเก็บภาษี
 อย่ างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรั ฐ โดย นางเจเนต เยลเลน ได้ แถลง
ต่อ สภาครองเกรสว่ า เศรษฐกิ จ อเมริ ก ามี ความพร้ อมในการขึน0 อัตรา
ดอกเบี ย0 สหรั ฐ อเมริ ก า ประกอบกับ สมาชิ ก คณะกรรมการนโยบาย
การเงินได้ สง่ สัญญาณว่าอาจมีการขึ 0นอัตราดอกเบี 0ยในอนาคตอันใกล้
 นั ก ลงทุ นเริ ม กั ง วลถึ ง ความเสี ย งในการเมื องยุ โ รป ภายหลัง นาง
Marine Le Pen ผู้สมัครประธานาธิ
ครประธานาธิบดีของฝรั4งเศสชูนโยบายหาเสียงที4จะ
ผลักดันให้ ฝรั4งเศสออกจากสหภาพยุโรป ส่งผลให้ ค่าเงินยูโรอ่อนค่า โดย
ค่าเงินยูโรปรับตัวดีขึ 0นเล็กน้ อยภายหลังผลสํารวจของ Macron (61%)
ผู้สมัครฝ่ ายกลาง นํา Le Pen (39%) ผู้สมัครฝ่ ายขวาจัด
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง% แต่ ตัง% แต่ 28 ก.พ.
ก 2558 – 28 ก.พ.60

อ่อนค่าสูงสุดที4ระดับ 1.23 ดอลลาร์ สรอ.
รอ ต่อปอนด์ ภายหลังนักลงทุนให้
ความสนใจกับ Brexit มากยิ4งขึ 0น

ที4มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนที4ผานมา
า่ นมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเท
ยส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื4อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินที4แข็งค่าทีส4 ดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ได้ แก่ ค่าเงินวอน และะ ค่าเงินไต้ หวันดอลลาร์
ดอลล
 ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยยอดสัง4 ซื 0อของผู้จดั การ
ยังคงอยู่ในระดับสูง ราคาผู้ผลิตรวมถึงภาคอุ
ภาค ตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่อ ย่า งไรก็ ตามถึง แม้ ตัตวั เลขการเติบโตดังกล่าวจะอยู่ในเกณฑ์ ดี แต่
ยังคงตํ4ากว่าค่าเฉลียระยะยาว
ย4 ระยะยาว ทังนี
0 0มุมมองของผู
ม
้ จดั การต่อเศรษฐกิจปรับ
เพิ4มขึ 0นจากเดิม
 ธปท. คงอัตราดอกเบี ย% นโยบายย ในขณะที4กนง. ยังคงกล่าวถึงความ
เสี4ยงของเศรษฐกิจที4เกิ
เกิ ดจากควาไม่แน่นอนในเศรษฐกิ
อนใ
จรวมถึงนโยบาย
การเงินของประเทศคู่ค้าหลั
าหลัก โดยยอดการส่งออกของไทยปรั
ออ
บตัวดีขึน0
โดยดุลการค้ าของไทยยังคงเกิ
งคงเกินดุลอย่างต่อเนื4อง จากที4คาดการณ์ ว่าจะ
ขาดดุลการค้ า

ที4มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ ม G-10 ในเดือน ก.พ. ค่าเงินกลุ่ม G-10 อ่อนค่าเทียบกับ

 ค่ าเงินบาทในเดื อนกุ มภาพันธ์ เคลื4 อนไหวในทิศทางแข็ งค่าจาก ที4
35.08 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที4 31/01/60 มาอยู่ที4 34.90 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที4 28/02/60 โดยในเดือนที4ผ่านมาค่าเงินบาทได้ แข็ง
ค่าตามค่าเงินสกุลอื4นๆ
นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ดอลลาร์ สรอ. ซึ4งเป็ นผลมาจากค่า เงิ นดอลลาร์ สรอ.
รอ แข็ง ค่า เนื4 อ งจาก
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าจากความกังวลของนักลงทุนในการเลือกตังของทวี ป
ยุโรป
 ค่ าเงินยูโร อ่อนค่าจาก 1.0795 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อยูโร ณ 31/01/60 มาอยู่
ที4 1.0589 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/02/60 ทังนี
0 0ค่าเงินยูโรอ่อนค่าจาก
ความกังวลของการเลือกตังในฝรั
0
4งเศส
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมีนาคม


ค่ าเงินเยน เคลื4อนไหวในกรอบช่วง 112.78 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ
31/01/60 มาอยู่ที4 112.60 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 30/01/60 ทังนี
0 0
ค่าเงินเยนแข็งค่าสูงสุดที4ระดับ 111.60 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ



ค่ าเงินปอนด์ อ่อนค่าจาก 1.2577 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ 31/01/60
มาอยู่ที4 1.2433 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/02
02/60 ทังนี
0 0ค่าเงินปอนด์

1 มีนาคม 2560

 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื
ะ 4อนไหวในช่วง 99.0102.5 โดยขึ น0 อยู่ กั บ ข้ อมู ล เศรษฐกิ จ สหรั ฐ และผลการประชุ
และผลก
ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิงินสหรัฐ รวมถึงการแถลงนโยบายเศรษฐกิ
การแถ
จ
ของนายโดนัลด์ ทรัมป์
 ค่ าเงินยู โ ร คาดว่ า จะเคลื4 อ นไหวในกรอบช่
นไหวใน
ว ง 1.04 - 1.08 เที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยนักลงทุนคาดการณ์ ว่าธนาคารกลางยุโรปคงดําเนิน
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นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ปรั บลดปริ มาณการเข้ าซื 0อสินทรัพย์
บางส่วน
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื4อนไหวในช่วง 109-115 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ. โดยปั จจัยสําคัญ คือ มาตรการ นโยบายการเงินและการคลังของ
ญี4ปนุ่
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื4อนไหวในกรอบ 1.20-1.26 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยต้ อ งติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของธนาคารกลาง
อังกฤษ และความคืบหน้ าในการเจรจาข้ อตกลงกับสหภาพยุโรป
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื4อนไหว
ในกรอบในช่วง 34.80–35.30 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ขึ 0นกับกระแสเงินทุน
ที4ไหลเข้ าตลาดตราสารทุนและตราสารหนี 0ไทย

1 มีนาคม 2560
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แนะนํากองทุนเดือนมีนาคม 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี 8 เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน8 ที$มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที$เสนอขายทัง8
ในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื 8อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
8 $าของการซื 8อครัง8 แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : 2,979,749,884.03 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 ครัง8
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
8 $าของการซื 8อครัง8 แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : 7,019,337,624.37 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 มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง8
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
8 $าของการซื 8อครัง8 แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2560: 124,061,261.93 บาท

1 มีนาคม 2560
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เอกสารนี เ0 ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ4ง จัดทํ า ขึ น0 เพื4 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี4 ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน0
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 0 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 0 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 0 หรื อห้ ามกระทําการ
อื4นใดที4ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 0เปลี4ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 0ได้ อ้างอิงจากแหล่งที4มาของข้ อมูลที4เชื4อถือได้
แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื4 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ขึน0 อยู่กับ
ช่วงเวลาที4นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที4ปรากฏในเอกสารนี เ0 ป็ นเพียงความเห็นเบื 0องต้ น
เท่านัน0 มิใช่คํามัน4 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 0ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง0 สิ น0 การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ0 ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี4 ยวกับเอกสารฉบับ นี 0
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง

1 มีนาคม 2560

คําเตือน


การลงทุนมี ความเสี4 ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื4 อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื4 อ นไขผลตอบแทน และความเสี4ยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ4งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชั4นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื4 อ ป้ องกั น ความเสี4 ย งที4 เ กี4 ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลี4ยนเงินตราที4อาจเกิดขึ 0นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ 0นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสี4 ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี4 ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
0
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั น0 จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลี4ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี4ยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ 0นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมื4 อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสี4ยงของสัญญาซื 0อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ที4 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 นัน0
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน0



ขอรับหนังสือชี 0ชวนได้ ที4บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื 0อคืน
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