MFC Wealth Journal

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2560 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560
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ในไตรมาสที$ 2 ปี 2560 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที$ดีต่อเนื$องจากไตรมาสที$ 1 ของปี 2560 โดยสินทรั พย์ เสี$ยงเช่ นตราสารทุนต่ างประเทศทัง
กลุ่มประเทศที$พัฒนาแล้ ว (Developed Mareket) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) มีผลตอบแทนที$เป็ นบวกประมาณ 5% หลังจากที$
หลายสํานักวิจัย เช่ น IMF และ World Bank ปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ$มขึน ในขณะที$ธนาคารกลางสหรั ฐฯส่ งสัญญาณการปรั บขึน ดอกเบีย แบบ
ค่ อยเป็ นค่ อยไปในจํานวนครั ง ที$เท่ ากับที$ตลาดเคยคาดการณ์ ไว้ ขณะที$ราคานํา มันไม่ สามารถเคลื$อนไหวอยู่ระหว่ าง 45-55 USD ต่ อบาร์ เรล ได้
โดยสหรัฐฯยังคงปรับเพิ$มจํานวนแท่ นขุดเจาะนํา มันส่ งผลให้ การปฏิบัติตามข้ อตกลงเรื$ องการลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปคไม่ มีผลมากนัก และ
ทําให้ ราคาปรับตัวลงไปสู่ระดับตํ$ากว่ า 45 USD ต่ อบาร์ เรล เป็ นครัง แรกในรอบ 6 เดือน
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Asset Classes
Emerging Market
Developed Market
Global High Yield Bond
Global Inv Bond
SET Index
Local Gov Bond
Local Corp Bond
Global Gov Bond
Money Market
REITs
Commodities
Property Fund

Return
1Q/17
11.45%
6.38%
2.33%
1.25%
2.96%
0.97%
0.82%
0.08%
0.30%
-0.33%
-2.51%
-1.71%

Return
2Q/17
6.27%
4.03%
2.07%
3.04%
1.12%
0.95%
1.05%
0.84%
0.28%
0.51%
-4.08%
-5.48%

Total Return
YTD
18.43%
10.66%
4.45%
4.33%
4.12%
1.94%
1.88%
0.92%
0.59%
0.18%
-6.49%
-7.09%

ปิ ดไตรมาสที$ส อง ปี 2560 สิ นทรั พ ย์ เ สี$ ย ง ซึ$ ง ได้ แ ก่ ตลาดหุ้น ทั$ว โลกให้
ผลตอบแทนบวก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Emerging Markets ตลาดคลาย
ความกังวล เนื$องจากการขึน ดอกเบีย ของ FED จะไม่ Aggressive นัก ส่ วน
หุ้นกลุ่มประเทศที$พัฒนาแล้ วที$มีผลตอบแทนเป็ นบวกในอัตราที$น้อยกว่ า
เล็กน้ อย หุ้นไทยมีการปรั บ ขึน ในอัต ราที$น้อยกว่ า เนื$ องจากขาดปั จ จัย
สนับสนุน
พันธบัตรรัฐบาลทั$วโลกมีความผันผวนตามทิศทางการขึน ดอกเบีย ของ FED
ปิ ดไตรมาสผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรให้ ผลตอบแทนตํ$าแต่ ให้
ผลตอบแทนในระดับที$สูงขึน กว่ าไตรมาสที$ผ่านมา ขณะที$การลงทุนในตรา
สารหนี เ อกชนทั ง ตราสารหนี คุ ณ ภาพสู ง และHigh Yield Bond ให้
ผลตอบแทนดีกว่ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานให้ ผลตอบแทนติดลบต่ อเนื$องจากไตรมาสที$ผ่านมา เนื$องจากตลาดกังวล
ในการจัดเก็บภาษีเกี$ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ท$ เี ริ$ มบังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคมจะทําให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ต้องเร่ งเปลี$ยนเป็ น
กองทุน REITs รวมถึงมีการจัดตัง กองทุน REITs ใหม่ ในไตรมาสนีจ าํ นวนหลายกองทุน
เดือนกรกฎาคมนีไ ม่ มีปัจจัยเด่ นชัดที$จะส่ งผลต่ อตลาดทัง เชิงบวกและเชิงลบอย่ างมีนัยสําคัญ ดังนัน เราคาดว่ าสินทรัพย์ ต่างๆ โดยเฉพาะตลาดหุ้น
ทัง กลุ่มประเทศที$พัฒนาแล้ ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) รวมถึงตลาดหุ้นไทย จะเคลื$อนไหวในลักษณะ
Side Way เนื$องจากตลาดปรับตัวเชิงบวกไปมากแล้ ว และตลาดรอดูผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ Trump ว่ าจะดําเนินการได้
มากน้ อยเพียงไร

7 กรกฎาคม 2560
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560
Local Market

Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight
Overweight

Thai Equity
Property
Money Market
Thai Bond

คาดว่ าตลาดสินทรั พ ย์ เสี$ ยงในเดื อนกรกฎาคม มี แนวโน้ มเคลื$อนไหว
Sideway เนื$องจากขาดปั จจัยบวกใหม่ ๆ ตลาดหุ้นทัง ในและต่ างประเทศ
ถึงแม้ ว่าจะมีการประชุ มของธนาคารกลางของประเทศใหญ่ 3 แห่ ง ก็
ตาม เนื$องจากตลาดคาดว่ าจะไม่ การเปลี$ยนแปลงใดๆในดอกเบีย ของ
ประเทศหลัก
Thai Equity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนกรกฎาคม SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,540
– 1,600 จุด สําหรับปั จจัย ได้ แก่ ตัวเลขภาคการผลิต ประจําเดือนมิถนุ ายน
ของประเทศสําคัญ จี น ยุโรป น่าจะมีการปรั บตัวดีชึนB ประมาณการกําไร
(EPS) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด อยู่ทีI 102.4 บาทสําหรับปี 2560 และ
113.7 บาทสําหรับปี 2561 การเมืองอังกฤษ หลังพรรคอนุรักษ์ นิยมทีIนําโดย
นาง Theresa May จะจับมือกับพรรคสหภาพประชาธิ ปไตยแห่งไอร์ แลนด์
เหนือ (DUP) ในการจัดตังรัB ฐบาลผสม โดยมีการลงมติเห็นชอบร่ างกฎหมาย
สําคัญๆ ในสภา การเมือ งสหรั ฐฯ หลังเริI มมีความวุ่นวายในสภาฯ มากขึนB
เริI มจากความล่าช้ าในการลงมติร่างกฎหมายประกันสุขภาพ จนอาจทําให้
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอืIนๆ มีความล่าช้ าออกไปด้ วย การประชุม กนง.
ECB และ FOMC คาดว่าจะไม่มีการเปลีIยนแปลงเชิ งนโยบายแต่อย่างใด
และกลุ่มธนาคารประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 คาด +6.2%yoy และ
+1.7%qoq NPL อาจยังเพิIมสําหรับหลายแบงก์
Property Fund
Underweight)

–

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

 คาดว่าสภาพคล่องในตลาดมีแนวโน้ มลดลง หาก ECB ลดมาตรการผ่อน
คลายทางการเงิน และการส่งสัญญาณขึ Bนอัตราดอกเบี Bยของ Fed มากกว่าทีI
ตลาดคาดการณ์ ไว้ ซึIงเป็ นแรงกดดันต่อราคาของกองทุนฯ ให้ ปรั บตัวลดลง
เพืI อ ให้ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งเงิ น ปั นผลของกองทุ น ฯ กั บ อั ต ราผลตอบแทน
พันธบัตร (Yield Spread) อยู่ในระดับทีIน่าสนใจ

Thai Bond – ให้ นํา หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าปั จจัยลบจากปั จจัยภายนอกประเทศจากความเห็นของสมาชิก FED
ทีIพดู ถึงโอกาสการขึ Bนดอกเบี Bยต่อและการลดสินทรัพย์ภายในปี นี B จะช่วยหนุน
ให้ เ งิ น ดอลลาร์ ก ลับ มาแข็ ง ค่ า และส่ ง ผลต่ อ การไหลกลับ ของเงิ น ลงทุ น
ต่างชาติโดยจะมีผลต่อการเคลืIอนไหวของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Bไทย
ให้ ปรับเพิIมขึ Bนได้
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Global Equity – ให้ นํา หนักการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บทัง
Developed Market และ Emerging Market
 แนะนํานํ Bาหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทังB Developed Market และ
Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับได้ ค่อนข้ างดีทงั B
Developed Market และ Emerging Market ผลกําไรทีIออกมาค่อนข้ างดีใน
สหรัฐฯส่งผลให้ Valuation ลดลง รวมถึงตลาดแรงงานทีIมีความแข็งแกร่ ง แต่
ต้ องระมัดระวังการขึ Bนอัตราดอกเบี BยนโยบายทีIเร็ วเกินไป รวมถึงการลดขนาด
Balance Sheet ของ FED ในขณะทีIอตั ราเงินเฟ้ออยู่ในระดับทีIตํIา

Global Bond – ให้ นํ า หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 ตลาดพัน ธบัต รรั ฐ บาล ให้ นํ าB หนั ก ตํI า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) เนืI อ งจากคาดว่ าอัต ราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัต ร
สหรัฐจะปรับตัวขึ Bน ตามคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ Bนดอกเบี Bย
นโยบายครังB ทีIสามต่อเนืIอง และการคาดการณ์ปรับลด Balance Sheet โดย
การทยอยปรั บ ลดการถื อ ครองพันธบัต รและตราสารหนี แB ปลงสภาพจาก
สินเชืIอทีIอยู่อาศัย และ ณ ปั จจุบนั อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ
10 ปี อยู่ในระดับตํIามากแล้ ว
 สําหรับเครดิต ให้ นํ Bาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
เท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า Credit Spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้
จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนทีIยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์เสีIยง
Commodity – ให้ นาํ  หนักลงทุนนํา หนักเท่ าตลาด (Neutral)

 ความกังวล supply glut ของนํ Bามันเป็ นปั จจัยกดดันภาพรวมราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์สิIงทีIจับตา 1) แนวโน้ มการเติบโตเศรษฐกิจโลกครึI งปี หลัง 2) การเมือง
ภูมิศาสตร์ ระหว่างประเทศ 3) การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของทรั มป์ 4)
เงินเฟ้อฟื นB ตัวช้ า
REITs – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ให้ นําB หนักลงทุนเท่าตลาดโดยการปรั บขึนB ดอกเบียB ของ FED อยู่บนความ
คาดการณ์ของตลาด สําหรับการลด balance sheet ของ FED รอดูประชุม
FOMC เดือนธันวาคม โดยเชืIอว่าตลอดเวลาทีIเหลือของปี FED จะค่อยๆส่ง
สัญญาณลดขนาดเพืIอให้ ตลาดค่อยซึมซับประเด็นนี B
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี$ยง (Strategic Asset Allocation)

Conservative

Moderate

Strategic Asset Allocation
Asset Class

Aggressive

150.00

Set Index
140.00

Thai Government Bond
Thai Corporate Bond

130.00

Property
120.00

Developed Markets
Emerging Markets

110.00

Global Bond
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Jun-12
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Feb-12
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Apr-11

Jun-11

Aug-11

Feb-11

Dec-10

90.00

Conservative

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

Moderate

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

Aggressive

30.00%
10.00%
10.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
100.00%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ$งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 8.0%
Local Equity, 10.0%
Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Emerging Country Equity,
5.0%

Local Gov Bond
33.0%

Developed Country
Equity, 5.0%
Local Corp
Bond, 15.0%

Property Fund, 9.5%

N

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

N

Property Fund

Global Bond, 9.5%

O/U

SUW

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

N

Global Bond

SUW

Global Commodity

N

Global REIT

N

Money Market

OW

Total

Weight

10.0%
33.0%
15.0%
9.5%
5.0%
5.0%
9.5%
5.0%
0.0%
8.0%
100%

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

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

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.95%
0.97%
5.20
1.66
1.82%
3.42%
-0.76% -0.87%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
1.92%
0.78%
1.30
4.47
3.42%
2.15%
-1.48%
-0.76%

3 ปี
ย้อนหลัง
12.33%
1.27
13.90%
-5.04%

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.94%
1.12%
4.98
1.88
1.83%
3.53%
-0.75% -0.85%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
2.09%
0.77%
1.40
4.29
3.57%
2.16%
-1.44%
-0.75%

3 ปี
ย้อนหลัง
12.94%
1.36
14.55%
-4.41%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ$งเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
5.0%

Money Market
6.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Global Commodity
7.0%

Local Gov Bond
Local Equity
20.0%

Global
Bond
9.5%

Local Corp Bond
Property Fund
Developed Country Equity

Local Gov Bond
18.0%

Emerging Country Equity
Global Bond

Emerging Country Equity
7.5%

Global Commodity
Global REIT

Developed Country Equity
7.5%

Money Market
Property Fund
9.5%

Local Corp Bond
10.0%

O/U
N
SUW
N
SUW
N
N
SUW
N
N
OW

Total

Weight

20.0%
18.0%
10.0%
9.5%
7.5%
7.5%
9.5%
7.0%
5.0%
6.0%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.35%
1.91%
2.68%
1.09%
14.19%
4.45
2.10
1.13
3.76
0.87
0.00%
5.31%
5.31%
2.87%
17.72%
-1.30% -1.30%
-2.74%
-1.30% -10.24%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.35%
2.11%
2.87%
1.09%
14.87%
4.33
2.28
1.20
3.66
0.92
2.30%
5.48%
5.48%
2.88%
17.52%
-1.28% -1.28%
-2.72%
-1.28%
-9.57%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ$งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 2.0%
Global REIT, 5.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity
Local Gov Bond

Global Commodity, 10.0%

Local Corp Bond
Global Bond, 9.5%

Local Equity,
30.0%

Property Fund
Developed Country Equity
Emerging Country Equity

Emerging Country Equity,
10.0%

Global Bond
Global Commodity

Developed Country Equity,
10.0%

Global REIT

Local Gov Bond Money Market
9.0%
Property Fund, 4.5%
Total
Local Corp Bond, 10.0%
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O/U
N
SUW
N
SUW
N
N
SUW
N
N
OW

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.70% 3.06%
4.26%
1.44%
14.65%
4.24
2.53
1.34
3.72
0.67
0.00% 7.71%
7.71%
3.98%
23.99%
-1.65% -1.67%
-3.63%
-1.65% -16.02%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
3 ปี
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
1.69% 3.30%
4.49%
1.43%
15.51%
4.09
2.67
1.40
3.59
0.72
3.23% 7.92%
7.92%
4.00%
23.41%
-1.63% -1.65%
-3.62%
-1.63% -14.86%

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
4.5%
10.0%
10.0%
9.5%
10.0%
5.0%
2.0%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมิ
น ถุนายน 2560
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : Fed ขีน ดอกเบีย ตามคาด พร้ อมรายละเอียดแผน
ลดงบดุล
 การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันทีI 1314 มิถุนายน 2560 มีมติ 8-1 ให้ ขึ Bนอัตราดอกเบี Bยนโยบายอีก 25 bps
เป็ น 1.00-1.25% ต่อ ปี เป็ นไปตามทีI ตลาดคาดการณ์ เนืI องจากทีI
ประชุมประเมินตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิIมขึ Bนปานกลาง อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากปั จจัยชัวI คราวแต่มีแนวโน้ ม
ทีIจะเข้ าใกล้ เป้าหมายของธนาคารกลางทีI 2.0%
% (yoy) ในระยะกลาง
 Fed ปรับเพิIมคาดการณ์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ปรับลดอัตรา
การว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ ดังนี B

ทีมI า : การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ วันทีI 13-14 มิ.ย. 2560
เศรษฐกิจยูโรโซน : นโยบายการเงินผ่ อนคลายต่ อเนื$อง อัตราเงินเฟ้อ
ชะลอลงตามราคานํา มัน
 อัตราเงินเฟ้อ (HICP) เดือน พฤษภาคม 2560 ขะลอตัวเป็ น 1.4% (yoy)
จากเดือนก่อนทีI 1.9% (yoy) ซึงI ขยายตัวตํIาสุดในปี นี B ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
พื Bนฐาน (Core CPI) ชะลอตัวมาทีI 0.9% (yoy) จาก 1.2% (yoy) ใน
เดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อทัวI ไปทีIขะลอตัวลงเป็ นผลจากราคาอาหารและ
พลังงาน

ทีIมา : Federal Reserve คาดการณ์ เดือน มิ.ย.
ย 2560
 การคาดการณ์ อั ต ราดอกเบี ยB
Fed Fund (Dot Plot) ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ได้ เปลีIยนแปลงไปจากเดิม ค่ากลาง
(Median) ของ Dot Plot ยังคงชี Bว่า Fed มีความเห็นว่าจะขึ Bนดอกเบี Bยอีก
1 ครังB ในปี นี B เป็ น 1.25-1.50% ต่อปี และอีก 3 ครังB ในปี 2561 และ 2562
เป็ น 2.00-2.25% ต่อปี และ 2.9% ต่อปี ตามลําดับ
 ส่วนการลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) ทีIประชุมมีความเห็นว่าควร
จะเริI มดําเนินการภายในปี นี B โดยแผนการลดงบดุลของ Fed คือ การ
หยุดลงทุนแบบ Roll over พันธบัตรเพืIอทดแทนพันธบัตรเดิมทีIหมดอายุ
และหยุดการลงทุนต่อ (Reinvest) ในตราสารหนี BทีIมีสนิ เชืIอทีIอยู่อาศัยคํ Bา
ประกัน (Mortgage-Backed
Backed Securities: MBS) โดยช่วง 3 เดือนแรก
Fed จะหยุด Roll over พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ Reinvest MBS ใน
ปริ มาณทังสิ
B Bน 6 และ 4 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต่อเดือน ตามลําดับ
รวมเป็ น 10 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต่อเดือน โดย Fed จะยังคง Roll
over พันธบัตร และ Reinvest MBS ทีIจะหมดอายุในส่วนทีIเกินกว่าทีI
กํ าหนดไว้ นี B และทุก 3 เดือน Fed จะปริ มาณเพิIมการหยุด Roll over
และ Reinvest อี ก ครั งB ละ 10 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ เดื อ น
(พันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ 6 พันล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ และ MBS 4
พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ) จนกระทังI ปริ มาณการหยุ
การหยุด Roll over และ
Reinvest เพิIมขึนB ถึง 50 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต่อเดือน (พันธบัตร
รั ฐบาลสหรั ฐฯ 30 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ และ MBS 20 พันล้ า น
ดอลลาร์ สหรั ฐฯ) แต่จะคงปริ มาณการหยุด roll over และ reinvest
ดังกล่าวไปเรืI อย ๆ จนกว่าขนาดงบดุลจะเข้ าสู่ระดับทีI Fed ต้ องการ
ทังB นี B Fed ไม่ ไ ด้ กํ า หนดช่ ว งเวลาเริI ม ต้ นลดงบดุล และขนาดงบดุล
เป้าหมาย
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เ มตามคาดในการ
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินเดิ
ประชุม วันทีI 8 มิถุนายน 2560 โดยคงอัตราดอกเบี ยB เงินฝากไว้ ทีIลบ
0.4% ต่อปี ดอกเบี ยB กู้ยืมระยะกลางไว้ ทีI 0.25% ต่อปี และดอกเบี ยB รี
ไฟแนนซ์ทีI 0.00% ต่อปี รวมถึงวงเงินการซื Bอคืนสินทรัพย์ 6 หมืIนล้ านยู
โร แม้ เศรษฐกิ จจะขยายตัวได้ด้ ดีกว่าคาด แต่เงินเฟ้อทีIยังมีแนวโน้ มตํIา
กว่าเป้าหมาย ทําให้ ECB ยังมีความจําเป็ นต้ องใช้ นโยบายดอกเบี BยตํIา
ควบคูก่ บั มาตรการ QE ต่อไป
 ECB ปรับเพิIมประมาณการ GDP ปี 2560-2562 ขึนB +0.1bps เป็ น
1.9% (yoy), 1.8% (yoy) และ 1.7% (yoy) ตามลํา ดับ เนืI องจาก
เศรษฐกิจทีIมีแนวโน้ มขยายตัวดีกว่าคาดในช่วงทีIผ่านมา แต่ได้ ปรับลด
คาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 ลงเหลือ 1.5% (yoy) จากคาดการณ์
เดิมทีI 1.7% (yoy) และลดคาดการณ์ สําหรั บปี 2560-2562 ลงเหลือ
1.5% (yoy), 1.3% (yoy) และ 1.66% (yoy) ตามลําดับ จากคาดการณ์
เดิมในเดือนมี.ค. 2560 ทีI 1.7% (yoy), 1.6% (yoy) และ 1.7% (yoy)
ตามลําดับ จากการขยายตัวของค่าจ้ างทีIยงั มีแนวโน้ มอ่อนแอ และราคา
นํ BามันทีIไม่ปรับตัวเพิIมขึ BนตามทีI ECB คาดไว้
 การเลื อ กตังB ทัวI ไปของประเทศอัง กฤษวันทีI 8 มิ ถุนายน 2560 พรรค
Conservatives ภายใต้ การนํ
การนําของนาง Theresa May ชนะการเลือกตังB
แต่ได้ จํานวนทีIนงัI ในสภาเพียง 318 ทีIนงัI น้ อยกว่าการเลือกตังครั
B งB ก่อนทีI
ได้ ทีIนงัI 330 ทีIนงัI และน้ อยกว่า 326 ทีIนงัI เพืIอให้ ได้ เสียงข้ างมากในสภา
ดังนันB จึงได้ เจรจากับพรรค Democratic Unionist ทีIเป็ นพรรคการเมือง
แนวคิ
วคิดอนุรักษ์ นิยมจากไอร์ แลนด์เหนือ ทีIมี 10 ทีIนงัI ในการเลือกตังครั
B งB
นี B ซึงI จะทําให้ พรรค Conservatives จัดตังรัB ฐบาลผสมเสียงข้ างน้ อย 327
ทีIนงัI
 การเจรจา BREXIT ได้ เริI มขึ BนรอบแรกในวันทีI 19 มิถนุ ายน 2560 ยังไม่มี
ผลการเจรจาทีIออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการเจรจาในหลั
โดยการเจ
กการจะ
เป็ น 3 หัวข้ อหลัก คือ สิทธิพลเมือง ระบบการชําระเงิน และประเด็นอืIน
ๆ ซึงI ในเบื Bองต้ นกําหนดให้ มีการเจรจาทุกเดือน
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ญี$ปุ่น : กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนื$อง นโยบายการเงินผ่ อน
คลายต่ อเนื$อง
 ยอดค้ าปลีกเดือน พฤษภาคม 2560 ลดลง -1.66% (mom) หรื อชะลอลง
2.0% (yoy) เมืIอเปรี ยบเทียบกับเดือนก่อนทีIขยายตัว 1.4% (mom) หรื อ
3.2% (yoy) ส่วนหนึIงเป็ นผลจากราคานํ BามันทีIลดลง แต่สินค้ าประเภท
รถยนต์ และยายังคงขยายตัวต่อเนืIอง
 ยอดคําสังI ซื BอเครืI องจักรไม่รวมสินค้ าทีIมีความผันผวนสูง เช่น เครืI องบิน
กลับมาขยายตัว 2.7% (yoy) ในเดือน เม.ย. 2560 จากทีIหดตัว -0.7%
(yoy) ในเดือนก่อน บ่งชี Bว่าการลงทุนยังสามารถฟื นB ตัวได้ ตอ่ เนืIอง
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าสกุลเงินเยน เดือน พฤษภาคม
ฤษภาคม 2560 ขยายตัว
14.9% (yoy) เร่ งขึนB จากเดือนก่ อนทีI 7.5%
% (yoy) ด้ านปริ มาณการ
ส่งออก (Export volume) ขยายตัว 7.5% (yoy) จากเดือนก่อนทีI 4.1%
(yoy) ส่วนมูลค่าการนําเข้ าสินค้ าสกุลเงินเยนขยายตัว 17.8% (yoy)
เพิIมขึ Bนจากเดือนก่อนทีI 15.2% (yoy) สาเหตุส่วนหนึIงทีIทําให้ มูลค่าการ
ส่งออก-นํนําเข้ าสินค้ าเพิIมขึ Bนมาจากแผ่นดินไหวทีIจงั หวัด Kumamoto ใน
เดือน เม.ย. 2560 ทีIมีการปิ ดโรงงานและไม่สามารถส่งสินค้ าได้
 ธนาคารกลางญีI ปนุ่ (BOJ) มีมติ 7-2 คงนโยบายการเงินไว้ ตาม ได้ แก่
คงอัตราดอกเบี Bยระยะสันไว้
B ทีI -0.1% กับเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์
ส่ว นเกิ น (Excess Reserves) บางส่ว น คงเป้าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Yield) อายุ 10 ปี ไว้ ทีI ‘ประมาณ
ประมาณ’ 0% และคงอัตราเข้ า
ซื Bอสินทรัพย์ทีI 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BOJ มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจกํ าลังฟื นB
ตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป พร้ อมกันนี ไB ด้ ปรับเพิIมประเมินการบริ โภค
ภาคเอกชนขึ Bนจาก ‘ฟื นB ตัว’ เป็ น ‘ฟื นB ตัวเพิIมขึ Bน’
 ผลสํ า รวจเบืบื อB งต้ นของบริ ษั ทขนาดใหญ่ ต่อ การจ่ า ยเงิ น โบนัส ให้ กั บ
พนักกงานในปี 2560 ลดลง 4.56% จากปี 2559 ตํIาสุดในรอบ 5 ปี ซึงI
ได้ รับผลกระทบจากค่าเงินเยนทีIแข็งค่าส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท
ผู้ส่งออก อย่างไรก็ ตาม จะมี การประกาศอย่างเป็ นทางการอี กครั งB ใน
เดือนกรกฎาคม 2560

 กระทรวงพาณิ ช ย์ จี น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการปฏิ รู ป และการพัฒ นา
แห่งชาติของจีน ผ่อนปรนกฎเกณฑ์การลงทุนของต่างชาติครังB ใหญ่ โดย
ปลดรายชืI อธุ
อธุร กิ จทีIห้า มต่างชาติลงทุนลง 30 ภาคส่วน ครอบคลุมทัง้
การผลิต การบริ การ และภาคส่วนเหมือง ซึงI จะเริI มมี ผลตังแต่
B วันทีI 28
ก.ค. 2560 ทัง้ นี ภB าคส่วนทีIจีนผ่อนคลายให้ ต่างชาติลงทุน รวมไปถึง
จักรยานยนต์ นํ Bามันและไขมันประกอบอาหาร พลังงานเอทานอล และ
อุปกรณ์การรถไฟ นํ Bามันก๊ าซและเชลแก๊ ส อย่างไรก็ตาม จีนจะเริI มห้ าม
นําเข้ าถ่านหินในบางท่าเรื อเริI มต้ นวันทีI 1 ก.ค. 2560 เพืIอป้องกันการล้ น
ตลาด
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีต่อเนื$อง จากภาคต่ างประเทศ
 เศรษฐกิ จ ไทยเดื อ น พฤษภาคม
ฤษภาคม 2560 ขยายตัว ต่อ เนืI อ ง จากภาค
ต่างประเทศ โดยการส่งออกสินค้ าขยายตัวดีในทุกหมวดสินค้ า ได้ แก่
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมี สินค้ าเกษตร
เ
แปรรู ป เครืI องจักรอุปกรณ์ และยานยนต์ ในขณะทีIภาคการท่องเทีIยว
ขยายตัวเพิIมขึ Bนจากนักท่องเทีIยวชาวจีนส่งผลบวกต่อภาคบริ การ
 ส่วนการใช้ จ่ายในประเทศได้ แรงหนุนจากการบริ โภคภาคเอกชนเป็
ภคภาคเอกชน น
สํ า คั ญ สอดคล้ อ งกั บ รายได้ เ กษตรกรรมทีI เ พิI ม ขึ นB แต่ ก ารลงทุ น
ภาคเอกชนทรงตัว ในระดับ ตํI า จากการลงทุนในภาคก่ อ สร้ างทีI ลดลง
ต่อเนืI อง และการใช้ จ่า ยของรั ฐบาลชะลอลงหลังจากเร่ ง การเบิกจ่า ย
ก่อนหน้ า
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกรกฏาคม
กรกฏาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิ
ของประเทศเศรษฐกิ จหลักของเศรษฐกิจโลก
ซึงI ผลสํารวจโดย Bloomberg คาดว่า ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ธนาคาร
กลางยุโรปและญีIปนจะคงดอกเบี
ุ่
Bยนโยบายเช่นเดิม

เศรษฐกิจจีน : ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวจาก
ภาคต่ างประเทศ
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน พฤษภาคม 2560 ขยายตัวต่อเนืIอง โดยการ
ส่งออกสินค้ าทีIดีขึ Bนตามความต้ องการสินค้ าจากประเทศคูค่ ้ าหลัก ได้ แก่
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และไต้ หวัน ในขณะทีIการใช้ จ่ายในประเทศโดย
ภาพรวมค่อนข้ างทรงตัวทังภาคการผลิ
B
ตและการบริ โภคออก แต่การ
ลงทุนชะลอตัวลงจากการลงทุนในโครงสร้ างพื Bนฐาน ส่วนหนึIงเป็ นผล
จากการทยอยใช้ นโยบายการเงินทีIเข้ มงวดและการเพิIมความเข้ มงวดใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์
 อัตราเงินเฟ้อทัวI ไป (CPI) เดือน พฤษภาคม 2560 เพิIมขึ Bนเป็ น 1.5%
(yoy) จาก 1.2% (yoy) ในเดือนก่ อน เนืIองจากราคาอาหารทีIเริI มดีขึนB
ส่วนดัชนี ร าคาผู้ผลิต (PPI) เพิIมขึนในอั
นB ในอัตราทีIชะลอตัวลงเป็ น 5.5%
(yoy) จาก 6.4% (yoy) ในเดือนก่อน จากการปรั บตัวลดลงของราคา
โภคภัณฑ์ เช่น แร่ เหล็ก ถ่านหิน และนํ Bามันดิบ

7 กรกฎาคม 2560

 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ของประเทศจีนและสหรัฐฯ

ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันทีI 5 กรกฎาคม 2560 คงอัตราดอกเบี ยB นโยบาย RD 1 วัน ทีIระดับ
1.50% ต่อปี ไม่เปลีIยนแปลง
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดื อ นมิ ถุ น ายนเป็ นเดื อ นที$ ต ลาดหุ้ น ไทยแกว่ ง ตั ว Sideways ถึ ง
Sideways up มาปิ ดที$ 1,574.74 หรื อเพิ$มขึน 0.84% (13.08 จุด) โดยมี
ปั จจัยสําคัญดังไปนี 
 ความเสีI ย งเงิ น เฟ้ อตํI า หลัง ตัว เลขเงิ น เฟ้ อทัIว ไปหดตัว เป็ นครั งB แรก
นับตังแต่
B เดือนมีนาคม 2559 และเงินเฟ้อพื BนฐานเติบโตตํIาสุดนับตังแต่
B
เดือนมีนาคม 2553
 พรรคอนุรักษ์ นิยมทีIนําโดยนาง Theresa May เป็ นฝ่ ายได้ รับชัยชนะการ
เลือกตังทั
B วI ไปของอังกฤษ แต่ได้ จํานวนทีIนงัI ไม่ถึงกึIงหนึIงของสภา จนทํา
ให้ กระบวนการ Brexit ใช้ เวลานานขึ Bน
 Fed มี มติปรั บขึนB อัตราดอกเบี ยB สู่ระดับ 1.00-1.25% และปรั บเพิI ม
ประมาณการ GDP ปี นี Bเล็กน้ อยสูร่ ะดับ 2.2% แต่ปรับลดคาดการณ์ เงิน
เฟ้อลงสู่ 1.6%
 MSCI ตัดสินใจนํ าหุ้น A-Shares ของจี นเข้ า เป็ นส่วนหนึIงของดัช นี
MSCI EM และ MSCI ACWI โดยคิดเป็ นนํ Bาหนักรวมกัน 0.73% ของ
ดัชนี MSCI EM ทังนี
B Bจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั B ช่วงต้ นเดือนมิถนุ ายน 2561
 หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ปรับตัว Outperform มากสุด นําโดย AOT
ทีIไ ด้ ผลบวกจากค่าปรั บ ย้ อ นหลัง จากกรมธนารั กษ์ ทีIมี แนวโน้ ม ลดลง
ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้ างปรับตัว Underperform มากสุด
ตามหลังราคาหุ้น SCC ทีIลดลง
Sector Performance MTD
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมิถุนายน
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ Bน 2.06% ในขณะทีI SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Bน 3.06%
 Sector ทีIมี performance ทีIดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดสืIอ และสิIง พิ ม พ์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สืIอสาร หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวด
ธนาคารพาณิชย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดวัสดุก่อสร้ าง
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกรกฎาคม
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,540 – 1,600 จุด โดยมีปัจจัยทีIต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี B
1) ตัวเลขภาคการผลิตประจําเดือนมิถุนายนของประเทศสําคัญ จีน ยุโรป
น่าจะมี การปรั บตัวทีIดีชึ Bน หลังจากเริI มทรงตัวในช่วง 1-2 เดือนหลัง ซึIง
หากมีการเปลีIยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ได้
2) ประมาณการกําไร (EPS) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด ยังทรงตัวอยู่ทีI
102.4 บาทสําหรับปี 2560 และ 113.7 บาทสําหรับปี 2561 ประเมิน
หาก EPS นี Bยังคงทรงตัวอยู่ได้ มองจะทําให้ Valuation ของดัชนีไม่อยู่สงู
หรื อตํIาจนเกินไป
3) พัฒนาการของการเมื องอังกฤษ หลังพรรคอนุรัก ษ์ นิย มทีI นําโดยนาง
Theresa May จะจับมือกับพรรคสหภาพประชาธิปไตยแห่งไอร์ แลนด์
เหนื อ (DUP) ในการจัดตังรั
B ฐบาลผสม โดยมี การลงมติเห็นชอบร่ า ง
กฎหมายสําคัญๆ ในสภา อาทิเช่น ร่ างงบประมาณฉบับใหม่ รวมไปถึง
ความเป็ นไปได้ ทีIรายละเอียดของกระบวนการ Brexit อาจจะต้ องมีการ
ปรับเปลีIยนแก้ ไขมากขึ Bน (Soft Brexit)
4) พัฒนาการของการเมืองสหรัฐฯ หลังเริI มมีความวุ่นวายในสภาฯ มากขึ Bน
เริI มจากความล่าช้ าในการลงมติร่างกฎหมายประกันสุขภาพ จนอาจทํา
ให้ น โยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ อืI น ๆ มี ค วามล่ า ช้ าออกไปด้ ว ย อาทิ
มาตรการปฏิรูปภาษี และการลงทุนโครงสร้ างพื Bนฐานต่างๆ
5) การประชุม กนง. (วันทีI 5 กรกฎาคม) ECB (วันทีI 20 กรกฎาคม) และ
FOMC (วันทีI 25-26 กรกฎาคม) คาดว่าจะไม่มีการเปลีIยนแปลงเชิง
นโยบายแต่อย่างใด
6) กลุ่มธนาคารประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 คาด +6.2%yoy และ
+1.7%qoq NPL อาจยังเพิIมสําหรับหลายแบงก์
แนะนํานํา หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

 สําหรับ Sector ทีIมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดการแพทย์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดอาหารและ
เครืI องดืIม หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดพลังงาน และหมวดพาณิชย์
7 กรกฎาคม 2560
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ปั จจัยภายนอกประเทศ
1. ความคิดเห็นของสมาชิก FED ทีIพดู ถึงโอกาสการขึ Bนดอกเบี Bยต่อใน
ปี นี B หรื อโอกาสการลดสินทรั พย์ ได้ ภายในปี นี B จะช่ วยหนุนให้ เงิ น
ดอลลาร์ กลับมาแข็งค่าและส่งผลต่อการไหลกลับ ของเงิ นลงทุน
ต่างชาติ (-)
2. การเริI มพูดถึง การปรั บ เพิIม อัตราดอกเบี ยB นโยบายและยุติก ารใช้
นโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางประเทศหลักอืIนๆ (-)
3. ราคานํ Bามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ทีIเริI ม rebound และส่งผลให้ เงิน
เฟ้อกลับมาเพิIมสูงขึ Bน (-)
แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนเดือนกรกฎาคม (Neutral)

ตลาดตราสารหนี ไ ทยเดือนมิถุนายน : อัตราผลตอบแทนตราสาร
หนี ไ ทยปรั บตัวลดลงและเคลื$อนไหวลาดชันลง (2-10 spread ลด
เหลือเพียง 102 bps) โดยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Bมากกว่า 2 ปี
ลดลงอย่างรวดเร็ วซึงI เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี B

ปริ ม าณอุ ป ทานหุ้นกู้ เอกชนใหม่ ทีI เ สนอขายระหว่ า งเดื อ น กรกฏาคม มี
ปริ มาณใกล้ เคียงกับกับเดือนมิถนุ ายน ส่วนสภาพคล่องของการซื Bอขายหุ้นกู้
เอกชนในตลาดรองยังอยู่ในเกณฑ์ ทีIดี โดยการซื Bอขายส่วนมากจะเป็ นหุ้นกู้
ระยะสันไม่
B เกิน 3 ปี ส่งผลให้ Credit Spread จะเคลืIอนไหวทรงตัวเมืIอเทียบ
กับระดับสิ Bนเดือนมิถนุ ายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน

 FED ตัดสินใจขึ Bนอัตราดอกเบี Bยนโยบายอีก 25 bps ในเดือนมิถุนายน
มาทีI 1.00 -1.25% ซึงI เป็ นไปตามทีIตลาดคาด อีกทังให้
B รายละเอียดของ
แผนการลดสินทรัพย์ด้วยแต่ยงั คงเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป คาดว่าจะ
ใช้ เวลาอย่างน้ อย 4 ปี อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อทีIเริI มชะลอตัวลงจากราคา
นํ BามันปรับทีIลดลงแตะระดับ 42 เหรี ยญต่อบาร์ เรล ทําให้ นกั ลงทุนเริI มมี
ความไม่มัIนใจต่อการขึนB ดอกเบี ยB และการลดสินทรั พย์ในอนาคตต่อไป
(+)

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

 ขณะทีIธนาคารกลางประเทศหลักอืIน ๆ ยังคงการใช้ นโยบายการเงินผ่อน
คลาย โดยผลการประชุม ECB มีมติคงดอกเบียนโยบายทีI -0.4% และ
ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขยายเวลาในการใช้ มาตรการ QE เกินกว่า
เดือนธันวาคม ปี นี B ขณะทีI BOJ ยังคงเดินหน้ าทํา QE ตามแผน (+)

แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนกรกฎาคม

 Fund Flow ยังไหลเข้ าตลาดตราสารหนี Bไทยและเน้ นไปทีIตราสารหนี B
ระยะยาวกว่า 1 ปี ในเดือนมิถุนายนรวมมากกว่า 15,798.50 ล้ านบาท
(+)

 เดือนมิถุนายน ดัชนี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และ
กองทรั ส ต์ เ พืI อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตัว ลดลง -2.28%
ในขณะทีดI ชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิIมขึ Bน +0.84%

 อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ปรั บ ลดลงเหลื อ
2.51% ซึIงเป็ นระดับต่าสุดนับตังแต่
B เดือนพฤศจิกายน ส่วนต่างอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปั นผลเมืIอเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
10 ปี ในขณะนี อB ยู่ทีI 3.8% ซึIงเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
B เดือนเมษายน
2559 ซึงI เป็ นภาวะทีเอือ ต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื Bนฐานเป็ นอย่างมาก
 อย่างไรก็ดี เงินทุนไหลออกจาก กองทุนประเภท fund of property fund
ยั ง มี อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนืI อ ง ประกอบกั บ สภาพคล่ อ งทีI ค่ อ นข้ างตํI า ของ
สินทรัพย์ประเภทนี B กดดันให้ ราคาสินทรั พย์ ประเภทนี ปB รั บตัวลดตํIาลง
ค่อนข้ างเยอะในช่วงเดือนทีIผ่านมา
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ นรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนมิถุนายน คื อ น้ อยกว่ าตลาด
เล็กน้ อย (Slightly Underweight)

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีเ ดือนกรกฏาคม 2560
ตลาดตราสารหนีภ าครั ฐเดือนกรกฎาคม (Slightly underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเพิIมขึ BนเมืIอเทียบกับระดับ
สิ Bนเดือนมิถนุ ายนจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี B

7 กรกฎาคม 2560

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมิถุนายน ณ วันทีI
30 มีการปรับตัวเพิIมขึ Bน ร้ อยละ 0.3% ปั จจัยทีIสําคัญในเดือนมิถุนายน
ได้ แก่ การประชุม FOMC ทีIมีการขึ Bนอัตราดอกเบี Bยนโยบายจาก ร้ อยละ
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1 เป็ น ร้ อยละ 1.25 ตามทีIตลาดคาดการณ์ และให้ มมุ มองทางเศรษฐกิจ
ทีI ดี โ ดยเฉพาะตลาดแรงงาน ส่ ง ผลให้ อ าจมี ก ารลดขนาด Balance
Sheet ในช่วงครึIงปี หลังของ 2560



รองประธาน FED Stanley Fischer กล่า วว่า เป็ นช่ วงเวลาทีI อัตรา
ดอกเบี ยB ตํIาอาจมี ส่วนทําให้ ราคาบ้ านสูงและสูงขึนB ในหลายประเทศ
โดยเตื อ นว่ า อย่ า ลืม บทเรี ยนจากวิ กฤตทีIอ ยู่อาศัยในปี 2007-2009
นอกจากนี Bเขายังตังข้
B อสังเกตอีกว่าในสหรัฐ Fannie Mae, Freddie
Mac และ Federal Housing Administration เป็ นผู้ให้ บริ การรายใหญ่
ของการระดมทุนในสินเชืIอจํานอง



ECB มีมติทรงดอกเบี Bยนโยบาย ดอกเบี Bยรี ไฟแนนช์ 0% ดอกเบี Bยเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์ ทีIฝากกับ ECB ทีI -0.4% ดอกเบี Bยเงินกู้ 0.25%
และคงเข้ าซื BอพันธบัตรทีI 6 หมืI นล้ านยูโรต่อเดือน อย่างใดก็ ดี ECB
แถลงว่าอาจมี การขยายเวลาในการใช้ มาตรการ QE เกิ นกว่าเดือน
ธันวาคมม 2560 หากเกิดความจําเป็ น



FED มีมติ 8-1 เสียง ขึ Bนดอกเบี Bยนโยบาย 0.25% ตามคาด ขณะทีI Dot
plot บ่งชี วB ่า FED จะปรับขึนB อัตราดอกเบี Bยนโยบายอีก 1 ครังB ในปี นี B
โดยฝ่ ายวิเคราะห์คาดว่า FED จะขึ Bนดอกเบี Bยในเดือนกันยายน 2560
ทังนี
B Bยังคาดการณ์ ว่าจะเริI มปรับลด Balance Sheet ในปี 2560 ตลาด
ตอบรับแบบผ่อนคลายจากทีI FED จะค่อยลดการถื อครอง และจะดู
ความคืบหน้ าของเศรษฐกิจสหรัฐ
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 ภาครัฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมทีIจะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่อ งทีIอ ยู่ใ นระดับทีI สูง จากอัตราดอกเบี ยB ระยะสันB ทีIยัง อยู่ใ น
ระดับตํIาและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ทีI เ ริI ม ฟื Bนตัว อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศทีI พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนกรกฎาคม
 ให้ นํ Bาหนักลงทุนเท่าตลาดโดยการปรั บขึนB ดอกเบี ยB ของ FED อยู่บน
ความคาดการณ์ ของตลาด สําหรับการลด balance sheet ของ FED
รอดูประชุม FOMC เดือนธันวาคม โดยเชืIอว่าตลอดเวลาทีIเหลือของปี
FED จะค่อยๆส่งสัญญาณลดขนาดเพืIอให้ ตลาดค่อยซึมซับประเด็นนี B

 ความเสีIยงเกีI ยวกับการขึ Bนอัตราดอกเบี ยB ระยะสันของ
B
Fed ในขณะทีI
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํIา อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีก
ครังB (-)

ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมิถุนายน

 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัวI โลก (+)



ภาวะสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนมิถนุ ายนปรับตัวลง โดย S&P gsci index 5.5% นับตังแต่
B ต้นเดือนมิถุนายนถึง 20 มิถุนายน ถูกกดดันด้ วยราคา
สินค้ าพลังงานทีIราคานํ Bามันปรับตัวลง โดย S&P gsci energy -9.0%
ท่ามกลางการวิตกว่า supply glut จะเพิIมสูงขึนB อย่างใดก็ ดี ราคา
สินค้ าเกษตรในเดือนมิถุนายนฟื นB ตัวเล็กน้ อย S&P gsci agricultural
+2.0%



ประชุม FOMC เดือนมิ ถุนายน FED ลงมติ 8-1 เสี ยงขึนB ดอกเบี ยB
นโยบาย 0.25% ตามคาด ขณะทีI Dot plot บ่งชี Bว่า FED จะปรับขึ Bน
อัตราดอกเบี Bยนโยบายอีก 1 ครังB ในปี นี B โดยฝ่ ายวิเคราะห์คาดว่า FED
จะขึ Bนดอกเบี Bยภายในเดือนกันยายน 2560 ทังนี
B B FED จะค่อยลดการ
ถื อครองโดยจะลดวงเงินการถื อครองพันธบัตรรั ฐบาลและ MBS ทีI
ระดับ 6 พันล้ านดอลลาร์ ต่อเดือนและ 4 พันล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน
ตามลําดับ ก่อนทีIจะขยายเพดานการลดการถื อครองจนแตะระดับ 3
หมืI นล้ านดอลลาร์ ต่อเดือนและ 2 หมืI นล้ านต่อเดือนตามลําดับ ทังนี
B B
FED จะดูค วามคื บ หน้ า ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ว่ า จะมี ก ารเติบ โตทีI
แข็งแกร่ งหรื อไม่อย่างใด



BOJ มีมติคงดอกเบี Bยและไม่ยกเลิกนโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยคง
เป้าหมายอัตราดอกเบี Bยระยะสันที
B Iระดับ -0.1% พร้ อมทังคงเป
B ้ าหมาย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล JGB อายุ 10 ปี ไว้ ทีIระดับ 0%

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัวI โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
 แนะนํานํ Bาหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) สําหรับ Developed market
และ (N) สําหรับ Emerging market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ใน
ระดับได้ ค่อนข้ างทังB Developed Market และ Emerging Market ผล
กํ าไรทีIออกมาค่อนข้ างดีในสหรั ฐฯส่งผลให้ Valuation ลดลง แต่ต้อง
ระมัดระวัง การขึนB อัตราดอกเบี ยB นโยบายทีI เร็ ว เกิ นไป รวมถึ งการลด
ขนาด Balance Sheet ในขณะทีIอตั ราเงินเฟ้ออยู่ในระดับทีIตํIาของ Fed
อ

ตลาด REITs

ภาวะตลาด REITs เดือนมิถุนายน


ภาวะตลาด REIT เดือนมิถนุ ายน ปรับตัวขึ Bน Dowjones Global REITs
Index เพิIมขึ Bน 2.0% โดยตลาด REIT ใน North America ปรับตัวขึ Bน
3.5% นอกจากนี B REIT Asia ปรับตัวขึ Bน 0.8% ผ่อนคลายจากช่วงเวลา
ขึ Bนดอกเบี Bยของ FED ตามทีIตลาดคาดการณ์ อย่างใดก็ดี REIT ยุโรป
หดตัว 1.0% ท่ามกลางเหตุการณ์ เลือกตังสหราชอาณาจั
B
กร กรี ซรอรับ
เงินช่วยเหลือ และการเมืองในฝรัIงเศส ซึงI แต่ละประเด็นทีIกระทบ REIT
ยุโรปได้ คลีIคลายในเชิงบวก อย่างใดก็ดีเศรษฐกิจยุโรปฟื นB ตัวค่อนข้ าง
ช้ า อาจกดดันต่อการฟื นB ตัวของ REIT ยุโรปในปี นี Bเช่นกัน

7 กรกฎาคม 2560
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BOE มีมติ 5-3 เสียงคงนโยบายการเงินประชุมตามคาดการณ์ โดยคง
ดอกเบี Bยนโยบายไว้ ทีIระดับเดิม 0.25% รวมทังคงวงเงิ
B
น QE ทีI 4.35
แสนล้ า นปอนด์ และคงวงเงินหุ้นกู้ภาคเอกชนทีI 1 หมืI นล้ า นปอนด์
ช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาดหลังจากทีIเริI มเจรจาแยกตัวออกจาก
EU หรื อ Brexit ในวันทีI 19 มิถนุ ายนทีIผ่านมา



แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกรกฎาคม


แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม


ให้ นํ Bาหนักเท่าตลาด (Neutral) ปั จจัยทีIจบั ตา 1) ประชุม FOMC เดือน
มิถนุ ายน 2) แนวโน้ มการเติบโตเศรษฐกิจโลกครึI งปี หลัง 3) เศรษฐกิจ
จีน 4) การเมืองภูมริ ัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

ตลาดนํา มัน
ภาวะราคานํา มันเดือนมิถุนายน


ราคานํ Bามันผันผวนตลอดเดือนมิถนุ ายน โดยราคานํ Bามันดิบ WTI ปิ ดทีI
43.51 เหรี ย ญสหรั ฐฯต่อ บาร์ เ รล และ Brent ปิ ดทีI 46.02 เหรี ย ญ
สหรั ฐ ฯต่อ บาร์ เ รล ณ วันทีI 20 มิถุนายน สิIงทีI มี นําB หนัก ต่อนํ าB มันใน
เดื อ นมิ ถุน ายนประกอบด้ ว ย ปริ ม าณผลิ ตนํ าB มันจากสหรั ฐ เพิI ม ขึ นB
ต่อเนืIอง รวมทังจํ
B านวนแท่นขุดเจาะนํ BามันดิบสหรัฐเพิIมขึ Bนตลอดเดือน
ขณะทีIลเิ บียและไนจีเรี ยผลิตนํ BามันเพิIมขึ Bน เนืIองจากได้ รับข้ อยกเว้ นใน
การปรับลดกํ าลังการผลิต ทําให้ ตลาดเกิ ดความวิตกกังวลต่อปั ญหา
ด้ านอุปทานส่วนเกิน (Over supply) แม้ ว่า OPEC จะประกาศขยาย
เวลาลดกําลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือนก็ตาม



Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ Bามันดิบสหรัฐ 747 แท่นขุดเจาะ
สิ Bนสุด 16 มิถุนายน เพิIมขึ Bน 25 แท่นนับตังแต่
B ต้นเดือนมิถุนายน โดย
นับตังแต่
B ต้นปี 2560 จํานวนแท่นขุดเจาะนํ Bามันดิบสหรัฐปรับตัวขึ Bนถึง
218 แท่นขุดเจาะ



ข้ อมูลเศรษฐกิ จสหรั ฐทีIรอคอยการประกาศ สํารวจจาก Bloomberg
นักวิเคราะห์คาดว่า ข้ อมูลสต็อกนํ Bามันดิบสหรัฐ (DOE US crude oil
inventories) จะลดลง 1 ล้ านบาร์ เรล คาดการณ์ ลดลงน้ อยกว่าครั งB
ก่อนทีIประกาศตัวเลขลดลง 1.6 ล้ านบาร์ เรล



ผู้จัด การกองทุน ปรั บ ลดสถานะการถื อ ครองสัญ ญาซื อB ขายนํ าB มัน
ล่วงหน้ าสุทธิ (Net Long Position) ลงในเดือนมิถุนายน 2560 จาก
ฐานข้ อมูล Bloomberg โดยนํ Bามันดิบ Brent ปรับลด 24,366 สัญญา
มาอยู่ทีI 283,157 สัญญา และนํ Bามันดิบ WTI ปรับลด 25,842 สัญญา
มาอยู่ทีI 195,298 สัญญา





EIA คาดว่าการผลิตนํ Bามันของกลุม่ OPEC เฉลีIย 32.3 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วันในปี 2560 และ 32.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในปี 2018 EIA ดูยงั กัวลกับ
การตึงตัว ของการผลิตนํ าB มันในสหรั ฐ ซึIงราคานํ าB มันทีIสูง ขึนB ในช่ว ง
ระหว่างกลางปี 2560 มีผลต่ออุปทานในสหรัฐว่าจะเพิIมขึ Bนในปี 2561
และ EIA ประเมินราคานํ Bามันโดยราคา spot นํ Bามันดิบ Brent เฉลีIยทีI
53 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เ รลในปี 2560 กับ 56 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรลในปี
2561 และคาดราคา spot นํ Bามัน WTI เฉลีIย 51 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรลใน
ปี 2560 และ 54 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรลในปี 2561

ราคานํ Bามันยังมี แรงหนุนจากทีIซาอุดิอาระเบี ยเตรี ยมลดปริ มาณการ
ส่ง ออกนํ าB มันดิบ เดือ นกรกฎาคมกับ จี น อิ นเดี ย และเกาหลี ใต้ และ
รวมถึงการลดส่งออกนํ Bามันดิบไปยังสหรัฐและยุโรป
ให้ นํ Bาหนักน้ อยกว่าเล็กน้ อยในเดือนกรกฎาคม (SUW) แนวโน้ มราคา
นํ Bามันระยะสันผั
B นผวน ด้ วยความวิตก supply glut ซึIงราคานํ าB มัน
ปรับตัวลงและเผชิญกรอบขึนB ทีIจํากัดเนืIองจากขาดปั จจัยกระตุ้นบวก
โดยตลาดรอความชัดเจนจากความขัดแย้ งตะวันออกกลางเพิIมเติม
ทังนี
B BสิIงทีIจบั ตาคือ 1) อุปสงค์นํ Bามันของโลกช่วงครึI งปี หลัง 2) ปริ มาณ
การผลิตนํ Bามันของสหรัฐ 3) ปั ญหาในตะวันออกกลาง

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนมิถุนายน


ราคาทองคํา Spot Gold เดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเล็กน้ อย โดย
นับตังแต่
B ต้นเดือนมิถุนายน ถึงวันทีI 20 มิถุนายน ราคา ทองคํา Spot
Gold ปรับตัวลดลง 2.0% ท่ามกลางดอลลาร์ สหรัฐทรงตัว และราคา
ทองคําขาดปั จจัยกระตุ้นเชิงบวก โดย SPDR Gold Trust ถื อครอง
ทองคําลดลงในเดือนมิถนุ ายน 6.23 ตัน



FED มีมติขึ Bนดอกเบี Bย 25 bps ในการประชุม FOMC 13-14 มิถุนายน
ทําให้ Fed rate มาอยู่ทีI 1.0-1.25% เป็ นการปรับขึ Bนครั งB ทีI 2 ในปี
2560 ซึงI FED คาดการณ์ เป้าหมายขึ Bนดอกเบี Bยในปี 2560 อีก 1 ครังB
และปี 2561 จํานวน 3 ครังB โดยการประชุมครังB ถัดไปจะมีขึ Bนในเดือน
กรกฎาคม ในขณะทีI ECB และ BOJ มีมติคงนโยบายการเงินผ่อน
คลายในการประชุมเดือนมิถนุ ายน



FED จะค่อยลดการถื อครองหากสัญญาณเศรษฐกิ จ สหรั ฐ สะท้ อ น
ความแข็งแกร่ ง โดย Fed จะลดวงเงินการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและ
MBS ทีIระดับ 6 พันล้ านดอลลาร์ ต่อเดือนและ 4 พันล้ านดอลลาร์ ต่อ
เดื อ นตามลํ า ดับ ก่ อนทีI จ ะขยายเพดานการลดการถื อครองจนแตะ
ระดับ 3 หมืIนล้ านดอลลาร์ ต่อเดือนและ 2 หมืIนล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน
ตามลําดับ



สตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรั ฐ ระบุมีความเชืI อมัIนว่าการปฏิรูประบบ
ภาษี ของสหรั ฐจะเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2560 โดยเป้าหมายทีIตงไว้
ั B ก็คือ
การทําให้ ระบบภาษี มีความเรี ยบง่าย



SPDR Gold Trust ขายทองคําออกมา 6.23 ตันตลอดเดือนมิถุนายน
สัดส่ว นถื อ ครองทองคํ า ของ SPDR อยู่ทีI 853.68 ตัน ณ วันทีI 21
มิถนุ ายน



วิลเลียม ดัดลีย์ ประธาน FED สาขานิวยอร์ คกล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ
ของสหรั ฐ อยู่ ใ นระดับ ตํI า เล็ ก น้ อ ย แต่ น่า จะดี ดขึ นB พร้ อมกั บ ค่ า แรง
ในขณะทีIตลาดแรงงานยังคงปรั บตัวดีขึนB ต่อไป โดยถ้ อยแถลงนี เB ป็ น
การตอกยํ Bาว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีIอ่อนแอในระยะนี Bไม่มีแนวโน้ มทีI
จะขัดขวางแผนการของ FED

US Utilization refinery ปรับตัวเพิIมขึ Bนสู่ 94.40% เนืIองจากโรงกลันI
ดําเนินการตามปกติหลังจากมีการปิ ดซ่อมบํารุ งโรงกลันI
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แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม


ให้ นํ Bาหนักเท่าตลาด (Neutral) โดยการประชุม FOMC หลังจาก FED
ส่งสัญญาณขึ Bนดอกเบี Bยค่อยไปค่อยเป็ นและกล่าวถึงการลด Balance
Sheet ในเชิงผ่ อนคลาย ปั จ จัยทีIควรจับตา 1) การดํ าเนินนโยบาย
ของทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ 2) ความเสีIยงการเมืองระหว่างประเทศ
บริ เวณคาบสมุทรเกาหลี รวมทังความขั
B
ดแย้ งในตะวันออกกลาง 3)
ภาวะเงินเฟ้อ 4) ตลาดคาดว่า ECB จะยังคงมาตรการ QE แต่ลด
ขนาดเข้ าซื Bอ

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี Bต่างประเทศให้ ผลตอบแทนบวก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี อยู่ในระดับตํIามากแล้ ว
คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ Bนสะท้ อนปั จจัยนี B อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอน
ของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐและภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐทีIดชู ะลอตัวใน
ไตรมาสทีIผ่านมา อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการปรับขึ Bนของ yield พันธบัตร
สหรัฐ และ yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศอืIนๆ
 สําหรับ เครดิต ให้ นํ Bาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
(IG) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)
เท่ากับดัชนี อ้างอิง (Neutral) คาดว่า credit spread จะทรงตัวหรื อ
ปรั บ ตัว แคบลงได้ จ ากปั จ จัย หนุ น ของกระแสเงิ น ทุ น ทีI ยั ง คงเข้ าหา
สินทรัพย์เสีIยง อย่างไรก็ตามตลาดเครดิต ณ ปั จจุบนั ราคาค่อนข้ างแพง
อาจทําให้ มีการเทขายทํากําไรบางส่วน

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมิถุนายน
 (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 97.28 ณ วันทีI 30/5/60 มาอยู่ทีI 95.798 ณ วันทีI
29/6/60 โดยในเดือนทีIผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี B

 ตลาดตราสารหนี BเคลืIอนไหวนกรอบแคบ ท่ามกลางความไม่แน่นนอน
ของนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐ (โดนัลด์ ทรัมป์) ปั ญหาความเสีIยง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยนักลงทุนกลับมาซื BอพันธบัตรเนืIองจากมองว่าเป็ น
สินทรัพย์ปลอดภัย และไม่มนัI ใจกับทิศทางเศรษฐกิจ จากภาวะเงินเฟ้อทีI
ลดลง แม้ ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ Bนอัตราดอกเบี Bยเป็ นครังB ทีIสอง
และคงประมาณการขึ Bนดอกเบี Bยรวม 3 ครังB ในปี 2560 และส่งสัญญาณ
ปรับลดการถื อครองพันธบัตรและตราสารหนี BแปลงสภาพจากสินเชืIอทีI
อยู่ อ าศัย นอกจากนี B ประธานเฟดเองก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามคิ ด เห็ น เรืI อ ง
นโยบายการเงินมากขึ Bนกว่าการประชุมครังB ล่าสุด ทําให้ ตลาดมีความไม่
แน่ ใ จต่ อ นโยบายการเงิ น สหรั ฐ ว่ า ดํ า เนิ น ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาพรวม
เศรษฐกิจหรื อไม่
 พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ10 ปี ให้ อัตราผลตอบแทน (yield) อยู่ทีI 2.22%
( ณ. 28 มิ.ย ) ส่วน yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ทีI
0.36% ( ณ. 28 มิ.ย)
 ตลาดเครดิ ต พบว่ า ได้ รั บ ปั จ จัย หนุน จากความต้ อ งการทีI แ ข็ ง แกร่ ง
อัตราผลตอบแทนสหรั ฐเคลืIอนไหวกรอบแคบ และ credit spread
ปรั บ ตั ว แคบลง ส่ ง ผลบวกต่ อ ผลตอบแทนในตลาดหุ้ นกุ้ เอกชน
คุณภาพสูงของสหรัฐ ในขณะทีIการปรับลงของราคานํ Bามันส่งผลบวกต่อ
กลุ่ม หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง ของสหรั ฐ แนวโน้ ม ตลาดตราสารหนี B
ต่างประเทศเดือนมิถนุ ายน

 Fed ขึ Bนอัตราดอกเบี Bยนโยบายมาอยู่ทีI 1.00- 1.25 ตามตลาดคาดการณ์ แต่
อย่างไรก็ ตามการขึ Bน rate นีไB ม่ได้ ส่งผลให้ ค่าเงิ นดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าหรื อ
บอนด์ยิลปรับตัวขึ Bนแต่อย่างไร
 Fed เริI มมีแผนการทีIจะลด Balance sheet ลงโดยแผนการคาดว่าจะมีความ
ชัดเจนจะมีการประชุมอีกทีIเดือน กันยายน 2017
 IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐลงจาก เหลือ 2.1% จาก 2.3% ปั จจัย
หลักมาจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรั มป์ ไม่เป็ นไปตามแผน
และมีความเสีIยงทีIจะล่าช้ าออกไปอีก


ECB ยังคงดอกเบี BยตามคาดทีI -0.4% และยังคงวงเงินเข้ าซื Bอพันธบัตร(QE) ทีI
เดือนละ 6 หมืIนล้ านยูโร แต่อย่างไรก็ดี ECB มีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้ อในปี
2560/61 พร้ อมกับพูดเป็ นนัยว่า อาจขยายกรอบเวลา QE ออกไปต่อได้ หาก
จําเป็ น

 ผลการเลือกตังนายกรั
B
ฐมนตรี ของอังกฤษ นาง Theresa May ชนะการเลือกตังB
อังกฤษ แต่อย่างไรก็ได้ การชนะครังB นี B ไม่สามารถครองพื BนทีIส่วนใหญ่ในสภาได้
ทํ าให้ ต้ องมี การจัดตังB รั ฐ บาลร่ ว ม ทํ า ให้ มี ผลกระทบต่อ การเจรจาต่อ รองใน
Brexit ทีIยงั มีความไม่แน่ชดั ต่อไป
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 29 มิ.ย. 2559 – 29 มิ.ย. 2560

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ า หนั ก ตํ$ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย
(slightly underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตร
สหรั ฐ จะปรั บตัวขึนB ตามคาดการณ์ ว่ าธนาคารกลางสหรั ฐ จะปรั บขึนB
ดอกเบี ยB นโยบายครั งB ทีI สามต่อเนืI อ ง และทยอยปรั บลดการถื อ ครอง
พันธบัตรและตราสารหนี BแปลงสภาพจากสินเชืIอทีIอยู่อาศัย ณ ปั จจุบนั
7 กรกฎาคม 2560
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 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่า เงิ นกลุ่ม G-10 ในเดื อ น มิ ถุนายน ค่า เงิ นกลุ่ม G-10 แข็ ง ค่า เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ. ซึงI เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าโดยสกุลเงินทีIแข็ง
ค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงิน NZD และ ค่าเงิน CAD มีแค่เงิน JPY เท่านันที
B Iอ่อนค่า
ลง
 ค่าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.1164 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/5/60 มาอยู่ทีI
1.144 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 29/6/60 ทังนี
B Bเป็ นผลจากความเสีIยงด้ าน
การเมื อ งยุ โ รปลดลงภายหลัง ความชั ด เจนของการเลื อ กตังB ฝรัI ง เศส
ภาพรวมเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรเติบโตดีขึ Bน ธนาคารกลางยูโรดําเนินโย
บายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง นอกจากนี B ปั จจัยหนุนเงินทุนไหลเข้ าตลาด
หุ้นยุโรป

 ค่าเงินบาทในเดือน มิถนุ ายน เคลืIอนไหวในกรอบแคบ ทีI 34.10 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันทีI 29/05/60 มาอยู่ทีI 33.99 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันทีI 29/6/60 โดยในเดือนทีIผ่านมาค่าเงินบาทได้ แข็งค่าสูงสุดทีIระดับ
33.80 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. ในทิศทางตรงข้ า มกับ ภูมิ ภาคเดี ย วกัน
แม้ ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ออกนโยบายเพืIอสกัดกันค่าเงินบาททีI
แข็ง ค่า เกิ นค่า เงิ นในภูมิ ภาคโดยแจ้ ง กํ า หนดการปฎิรู ปกฎเกณฑ์ การ
แลกเปลีIยนเงินตราต่างประเทศ เพืIอเป็ นการผ่อนคลายให้ สามารถนํ า
เงินไปลงทุนต่างประเทศได้ ง่ายมากขึ Bน แต่ก็ยงั คงมี FUND FLOW เข้ า
มาในตลาด BOND เป็ นจํานวนมาก

 ค่าเงินเยน แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 111.24 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/5/60
มาอยู่ทีI 112.26 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 29/6/60 ทังนี
B Bจากปั จจัยการอ่อน
ค่าของดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินเยนเคลืIอนไหวในกรอบแคบในช่วงเดือนทีIผ่าน
มา
 ค่าเงินปอนด์ เคลืIอนไหวทีI 1.2838 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 29/5/60 มา
อยู่ทีI 1.3004 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 29/6/60 โดยทําจุดตํIาสุดทีIระดับ
1.2632 จากผลการเลือกตังของอั
B
งกฤษทีIน่าผิดหวัง นาง Theresa May ไม่
สามารถครองพื BนทีIในสภาได้ เกินครึIง

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลืIอนไหวในช่วง 93.097.00 โดยมี ปัจ จัย ลบจากการทีI IMF ปรั บประมาณการขยายตัว
เศรษฐกิ จลง และความล่า ช้ า ของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ทีIยงั ไม่มีความคืบหน้ า
 ค่า เงินยูโร คาดว่ าจะเคลืI อ นไหวในกรอบช่ว ง 1.12 – 1.16 เทีย บกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลืIอนไหวในช่วง 108-113 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.

ทีIมา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนทีIผา่ นมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มีการ
อ่อนค่าลงเล็กน้ อยเมืIอเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 FUND FLOW ทีIเข้ ามาใน EM เริIมชะลอตัวลดลงเมืIอเทียบกับ FUND
FLOW ทีIเข้ ามามากในเดือนทีแI ล้ ว
 IMF ปรับขึ Bนประมาณการณ์การเติบโตเศรษฐกิจจีนขึ Bนมาอยู่ทีIระดับ
6.7% ซึงI เป็ นการปรับประมาณการครังB ทีIสองของปี ของ IMF
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกนโยบายสกัดกันค่าเงินบาททีIแข็งค่าเกิน

 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลืIอนไหวในกรอบ 1.28-1.32 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลืIอนไหวใน
กรอบ 33.80–34.20 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แม้ ช่องว่างของอัตราดอกเบี Bย
จะแคบลงแต่ยงั คงมี FUND FLOW ทีIเข้ ามาในประเทศ และปั จจัยความ
ล่าช้ าของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

ค่าเงินในภูมิภาคโดยแจ้ งกํ าหนดการปฎิรูปกฎเกณฑ์ การแลกเปลีIย น
เงินตราต่างประเทศ เพืIอเป็ นการผ่อนคลายให้ สามารถนํ าเงินไปลงทุน
ต่างประเทศได้ ง่ายมากขึ Bน
 BOJ คาดว่าจะมีการหยุดใช้ มาตรการ QE ในเร็วๆนี B เนืIองจากตัวเลข
การบริ โภคภาคเอกชนทีดI ีขึ BนเรืI อยๆ แต่ยงั มีปัจจัยเงินเฟ้อทีIยงั ต้ องจับตา
มองอย่างใกล้ ชิด

7 กรกฎาคม 2560

หน้ า 11

MFC Wealth Journal
แนะนํากองทุนเดือนกรกฎาคม 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 : 2,961,786,966.53 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี
ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 : 6,833,979,632.70 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่าง
น้ อย 3 ปี ย้อนหลัง
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 : 128,656,047.45 บาท
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เอกสารนี เB ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึIง จัดทํ า ขึ นB เพืI อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกีI ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านันB
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี B หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี B หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี B หรื อห้ ามกระทําการ
อืIนใดทีIทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี BเปลีIยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Bได้ อ้างอิงจากแหล่งทีIมาของข้ อมูลทีIเชืIอถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนืI องจากข้ อมูลอาจมีการเปลีIยนแปลงได้ ขึนB อยู่กับ
ช่วงเวลาทีIนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นทีIปรากฏในเอกสารนี เB ป็ นเพียงความเห็นเบื Bองต้ น
เท่านันB มิใช่คํามันI สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Bไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทังB สิ นB การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จB ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกีI ยวกับเอกสารฉบับ นี B
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีIโดยตรง
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คําเตือน


การลงทุนมี ความเสีI ย ง ผู้ล งทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพืI อ ทํ า ความ
เข้ าใจลักษณะสินค้ า เงืI อ นไขผลตอบแทน และความเสีIยงก่ อ น
การตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิIงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็ ม เอฟซี อินเตอร์ เ นชัIนแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (ISMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันI แนล ดีเวลลอป
มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันI แนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันI แนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันI แนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Bอขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพืI อ ป้ องกั น ความเสีI ย งทีI เ กีI ย วข้ อ งกั บ อัต รา
แลกเปลีIยนเงินตราทีIอาจเกิดขึ Bนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดยขึ Bนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุ น ป้ องกั น ความเสีI ย งด้ านอั ต ราแลกเปลีI ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่ว นหรื อ ทังหมด
B
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละ
ขณะ ดัง นั นB จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุน จากอั ต รา
แลกเปลีIยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีIยงของ
การลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมืIอเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสีIยงทีIอาจเกิดขึ Bนจากการลงทุนดังกล่าว
ได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดัง กล่า วเมืI อ มี ความเข้ า ใจใน
ความเสีIยงของสัญญาซื Bอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึง ถึ งประสบการณ์ ก าร
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณี ทีI 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 นันB
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าทีIลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันB



ขอรับหนังสือชี Bชวนได้ ทีIบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื Bอคืน
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