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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนกันยายน ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ นทรั พ ย์ เ สี ยงในเดื อนกั นยายน มี แ นวโน้ มเคลื อนไหว
Sideway เนื องจากขาดปั จจั ย ใหม่ ๆ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารประชุ มของ
ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ 3 แห่ ง ก็ตาม เนืองจากตลาดคาดว่ าจะ
ไม่ การเปลียนแปลงใดๆในการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศหลัก

Global Equity – ให้ นํา> หนั กการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สํา หรั บ
Developed Market และ Slightly Underweight สําหรั บ Emerging Market

Thai Equity – ให้ นาํ > หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนกันยายน SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,570 –
1,640 จุด โดยมีปัจจัยที/ต้องติดตาม ได้ แก่ การปรับลดประมาณการกําไร
(EPS) ของบริ ษั ทจดทะเบี ยน, ตัว เลขภาคการผลิ ต ทั/วโลกประจํ าเดื อ น
สิงหาคมของประเทศสําคัญ, การประชุม ECB ในวันที/ 7 กันยายน คาดว่า
ECB อาจมีการให้ รายละเอียดเกี/ยวกับแผนการลดวงเงิน QE, การประชุม
FOMC ในวันที/ 19-20 กันยายน คาดมีโอกาสที/ Fed จะเริ/ มกระบวนการลด
ขนาดงบดุล แต่ยัง ไม่มีการปรั บขึนN ดอกเบียN , การประชุม กนง. ในวันที/ 27
กันยายน คาดว่ า จะมี ม ติ ค งอัต ราดอกเบี ยN ที/ 1.5%, ติ ด ตามพัฒ นาด้ า น
การเมืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื/อใกล้ การประชุมสภานัดสําคัญ ทังอนุ
N มตั ิแผน
งบประมาณประจําปี การพิจารณาเพิ/มเพดานหนี Nสาธารณะและการอนุมัติ
แผนปฏิรูปภาษี หากมีความวุ่นวายเกิดขึ Nนจะเป็ นปั จจัยกดดันเงิน USD และ
ทําให้ สกุลเงินเกิดใหม่ปรับตัวแข็งค่าต่อ และความกังวลต่อข้ อพิพาทระหว่าง
เกาหลี เหนื อ รวมถึง การก่ อ การร้ าย อาจทํ าให้ นักลงทุนย้ ายเม็ ด เงิ นเข้ าสู่
สินทรัพย์ปลอดภัย

Global Bond – ให้ นํ า> หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)

Property Fund – ให้ นาํ > หนักเท่ ากับตลาด (Neutral)
 สภาพคล่ อ งในตลาดอยู่ใ นระดับ สูง ทังN ในประเทศและต่ างประเทศ จาก
สภาวะอัตราเงินเฟ้อที/ตํ/าทัว/ โลก ทําให้ โอกาสที/ธนาคารกลางจะปรับขึ Nนอัตรา
ดอกเบี Nยนโยบายอยู่ในระดับตํ/า และ ECB ยังคงมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงิน ปั จจัยดังกล่ าวส่ ง ผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัต รปรั บ ตัวลดลง
ส่งผลให้ การลงทุนใน Property Fund มีความน่าสนใจมากขึ Nน

 แนะนํานําN หนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับ Developed Market และ
Slightly Underweight สําหรับ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถ
เติ บโตได้ ใ นระดับ ได้ ค่ อนข้ างดีทังN Developed Market และ Emerging
Market แต่ดชั นี Emerging Market มี Valuation ที/ตึงตัวและได้ รับประโยชน์
จากค่าเงินดอลลาร์ ที/อ่อนค่า หากค่าเงินดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าขึ Nนในช่วงครึ/ ง
หลังของปี จากการที/ Fed มีแนวโน้ มขึนN อัตราดอกเบียN และเริ/ มลด Balance
Sheet แล้ ว Emerging Market อาจได้ รับผลกระทบเชิงลบได้

 ตลาดพัน ธบัต รรั ฐ บาล ให้ นํ าN หนั ก ตํ/ า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Underweight) คาด Yield ของพันธบัตรสหรัฐจะปรับขึ Nน เนื/องจากเดือนนี Nมี
การประชุม ของธนาคารกลางหลายแห่ง ตลาดจับ ตาการประชุม ธนาคาร
กลางสหรั ฐ (19-20 ก.ย.) ซึ/งตลาดคาดว่ าธนาคารกลางสหรั ฐจะปรั บ ลด
Balance Sheet และส่งสัญญาณทิศทางการปรับขึ Nนอัตราดอกเบี NยครังN ต่อไป
ซึ/งอาจส่ง ผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ 10 ปี ปรั บขึนN ได้
อย่างไรก็ตาม อาจถูกกดดันด้ วยปั จจัยความเสี/ยงการเมืองสหรัฐ ทําให้ การ
ปรับขึ Nนของ Yield พันธบัตรสหรัฐถูกจํากัด
 สําหรับเครดิต ให้ นํ Nาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
เท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral) และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า Credit Spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้
จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที/ยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์เสี/ยง

Thai Bond – ให้ นาํ > หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

Commodity – ให้ นํา> หนั กลงทุนน้ อยกว่ า ตลาดเล็กน้ อย (Slightly
Underweight)

 คาดปั จจัยภายนอกประเทศจากที/ตลาดลดโอกาสในการขึ Nนดอกเบี Nยของ Fed
ในครึ/ งปี หลังลง และสภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบจะส่งผลให้ เส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับลดลงเล็กน้ อย

 ตลาดติดตามสัญญาณ 1) Tapering จากการประชุม ECB ในเดือนกันยายน
ซึ/งECB อาจมีการลดขนาดวงเงินเข้ าซือN พันธบัตรในต้ นปี 2561 2) การ
ขยายเพดานหนี Nสหรัฐในเดือนกันยายน 3) ประชุม Fed เดือนกันยายน
REITs – ให้ นาํ > หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 ตลาดเชื/อว่า Fed จะขึ Nนดอกเบี Nยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และคาดว่า Fed จะ
ขึนN ดอกเบี ยN อี ก 1 ครั งN ใน เดื อ นธัน วาคมนี N สํ า หรั บ การลดขนาดBalance
Sheet ของ Fed เชื/อว่าตลอดเวลาที/เหลือของปี Fed จะค่อยๆส่งสัญญาณ
ลดขนาด Balance Sheet เพื/อให้ ตลาดค่อยๆซึมซับประเด็นนี N
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กลยุทธการลงทุนตามความเสียง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
5.0%

Money Market
2.5%

Global Commodity
6.5%
Global Bond
9.5%

Emerging Country Eq uity
7.0%

Local Equity
20.0%

Local Gov Bond
20.0%

Developed Country Equity
7.5%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

Local Equity

N

20.0%
20.0%
12.0%
10.0%
7.5%
7.0%
9.5%
6.5%
5.0%
2.5%
100.0%

Local Gov Bond

N

Local Corp Bond

OW

Property Fund

N

Developed Country Equity

N

Emerging Country Equity

SUW

Global Bond

SUW

Global Commodity

SUW

Global REIT
Money Market

Property Fund
10.0%

Local Corp Bond
12.0%

N
SUW

Total

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

1 เดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.72%
2.21%
3.67
4.16
0.00%
2.60%
-0.69% -0.69%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง
3.21%
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4.38%
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-1.20%
-1.30%
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนสิงหาคม 2560
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจขยายตัวดี ตลาดแรงงานตึงตัว อัตราเงิน
เฟ้อในระดับตํา คณะกรรมการนโยบายการเงินมีความคิดเห็นต่ อการ
ดําเนินนโยบายทีแตกต่ างกัน ภายใต้ ความกังวลด้ านการเมือง
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 (ทบทวนครังN ที/ 2) ขยายตัว 3.0% (qoq,saar)
ดีกว่าการรายงานครังN แรกที/ขยายตัว 2.6% (qoq,saar) และปรับตัวดีขึ Nน
จากไตรมาส 1 ปี 2560 ที/ขยายตัว 1.2% (qoq,saar) โดยการรายงาน
ครังN ที/ 2 มีการปรับการบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนขึ Nน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) เดือน
กรกฎาคม 2560 เพิ/มขึ Nน 2.09 แสนราย ดีกว่าที/ตลาดคาดที/ 1.80 แสน
ราย อัตราการว่างงานลดลงเป็ น 4.3% ของกําลังแรงงานรวม ส่วนอัตรา
การมีส่วนร่ วมในกํ าลังแรงงานเพิ/มขึ Nนเป็ น 62.9% และรายได้ เฉลี/ยต่อ
ชัว/ โมงทรงตัวที/ 2.5% (yoy) สะท้ อนว่าตลาดแรงงานโดยภาพรวมยังอยู่
ในเกณฑ์ดี และตึงตัว
 อัตราเงินเฟ้อทัว/ ไป (Headline CPI) เดือนกรกฎาคม 2560 เพิ/มขึนN
1.7% (yoy) จากเดือนก่อนที/ 1.6% (yoy) แต่ตํ/ากว่าที/นกั วิเคราะห์คาด
ไว้ ที/ 1.8% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื Nนฐาน (Core CPI) ไม่รวมความผัน
ผวนของอาหารและพลังงาน ทรงตัวที/ 1.7% (yoy) ซึง/ เป็ นระดับที/ยงั ตํ/า
กว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที/ 2.0% (yoy)
 รายงานการประชุมนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที/ 25-26
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่มีความกังวล
มากขึ Nนเกี/ยวกับภาวะเงินเฟ้อที/ชะลอตัวลงในช่วงที/ผ่านมา แต่ยงั คาดว่า
อัตราเงิ นเฟ้ อจะกลับ สู่เ ป้ าหมายที/ 2.0% (yoy) ได้ ใ นระยะ 1-2 ปี
ข้ างหน้ า ส่วนการประเมินแนวโน้ มเศรษฐกิ จไม่เปลี/ยนแปลงจากการ
ประชุม ครั งN ก่ อ น โดยเห็นว่ า กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จขยายตัวได้ ดีป าน
กลาง ด้ านความเห็นในการปรับขึ Nนดอกเบี Nย คณะกรรมการบางท่านยัง
ไม่สนับสนุนให้ รีบขึ Nนดอกเบี Nย เนื/องจากกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัว
อยู่ในระดับตํ/านานกว่าที/คาดไว้ จึงควรรอให้ แน่ใจว่าเงินเฟ้อจะกลับมา
เพิ/มขึ Nนก่อน ในขณะที/คณะกรรมการบางท่านเห็นว่าควรขึ Nนดอกเบี Nยจาก
ภาวะตลาดแรงงานที/มีระดับการจ้ างงานเต็มที/และอาจเป็ นความเสี/ยง
ให้ ต้องเร่ งขึนN ดอกเบี ยN ภายหลัง ส่วนการดําเนินการลดขนาดงบดุลนันN
คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรประกาศให้ เริ/ มดําเนินการลดในการ
ประชุมเดือน กันยายน 2560 เพื/ อรอดูตัวเลขเศรษฐกิ จออกมายื นยัน
ขณะที/ส่วนน้ อยเห็นว่าควรประกาศในการประชุมรอบเดือนกรกฎาคม
2560 เลย
 ความไม่แน่นอนทางการเมือง จากทังความวุ
N
่นวายภายในทําเนียบขาว
หลัง ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดับ สู ง หลายคนได้ ถู ก ปลดหรื อ ลาออกจาก
ตําแหน่ง เช่น นาย Anthony Scaramucci ซึง/ ถูกปลดออกจากตําแหน่ง
โฆษกหลังดํารงตําแหน่งได้ เพียง 10 วัน และนาย Steve Bannon ที/เพิ/ง
ลาออกจากตําแหน่งที/ปรึ กษาด้ านกลยุทธ์ รวมถึงความขัดแย้ งภายใน
พรรค Republican ซึ/ง สะท้ อ นผ่ า นความล้ ม เหลวในการผ่ า นร่ า ง
กฎหมายประกั น สุข ภาพ ทํ า ให้ นั ก ลงทุ น ริ/ ม กั ง วลว่ า ร่ า งกฎหมาย
ยกระดับ เพดานหนี อN าจไม่ สามารถผ่ า นสภาได้ ทันเวลา ซึ/ง จะทํ า ให้
รัฐบาลสหรัฐฯ เกิดการผิดนัดชําระหนี N
1 กันยายน 2560

เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : เศรษฐกิ จ ขยายตั ว ได้ ดี สภาวะการเงิ น และ
นโยบายการเงินผ่ อนคลายต่ อเนือง
 ผลสํารวจเศรษฐกิจขยายตัวได้ ดีต่อเนื/อง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2560
ขยายตัว 2.1% (yoy) หรื อ 0.6% (qoq) เพิ/มขึ Nนจากไตรมาสแรกของปี
2560 ที/ขยายตัว 1.9% (yoy) และ 0.5% (qoq) ซึง/ ได้ รับปั จจัยจาก
สภาวะแวดล้ อมทางการเงิ น และนโยบายการเงิ น ที/ ผ่ อ นคลาย
ตลาดแรงงานที/ปรับตัวดีขึ Nน และบรรยากาศการเมืองที/ดีขึ Nน
 รายงานการประชุมนโยบายการเงิ นของธนาคารกลางยุโรป วันที/ 20
กรกฎาคม 2560 นันN คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่าเศรษฐกิจฟื นN
ตัว ได้ ดี ต่อ เนื/ อ ง และจะช่ ว ยหนุน ให้ อัตราเงิ นเฟ้ อเร่ ง ตัว ขึ นN ในระยะ
ข้ างหน้ า อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั ที/ยงั ขยายตัวในระดับตํ/า
และยังไม่สง่ สัญญาณทิศทางที/เพิ/มขึ Nนอยางชัดเจน ทําให้ คณะกรรมการ
ฯ ประเมินว่านโยบายการเงินที/ผ่อนคลายยังมีความจําเป็ น และตัดสินใจ
หารื อ เรื/ อ งการปรั บ เปลี/ ยนมาตรการ QE ที/ มีกํ าหนดสินN สุดในเดื อ น
ธันวาคม 2560 ในการประชุมครังN ถัดไป
ญีปุ่น : เศรษฐกิจขยายตัวเร่ งขึน> ภายใต้ เงินเฟ้อทีทรงตัวในระดับตํา
 เศรษฐกิจขยายตัวได้ ดีต่อเนื/อง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัว
4.0% (qoq,saar) เป็ นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี ปรับตัวดีขึ Nนจาก
ไตรมาส 1 ปี 2560 ที/ขยายตัว 1.5% (qoq,saar) จากแรงขับเคลื/อนของ
อุปสงค์ในประเทศทังการบริ
N
โภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้ องกับ
ความเชื/อมัน/ ผู้บริ โภคและภาคธุรกิจที/ดีขึ Nน และตลาดแรงงานที/ตงึ ตัว
 อัตราเงินเฟ้อในเดือน กรกฎาคม 2560 ยังคงอยู่ในระดับตํ/า โดยอัตรา
เงินเฟ้อทัว/ ไป (CPI) ทรงตัวที/ 0.4% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื Nนฐาน ไม่
รวมราคาอาหาร (Core CPI) เดือน กรกฎาคม 2560 เพิ/มขึ Nนเป็ น 0.5%
(yoy) จากเดือนก่อนที/ 0.4% (yoy) และอัตราเงินเฟ้อพื Nนฐาน ไม่รวม
ราคาอาหารและพลังงาน (Core-core CPI) เพิ/มขึ Nนเป็ น 0.1% (yoy)
จากเดือนก่อนที/ 0.0% (yoy) โดยอัตราเงินเฟ้อไม่รวมราคาอาหารสด
(Core CPI) ซึง/ เป็ นเป้าหมายของยังคงตํ/ากว่ากว่าเป้าหมายที/ 2% (yoy)
และเป็ นส่วนหนึ/งที/ทําให้ ธนาคารการญี/ ปุ่นคงการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อเนื/อง
 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่ า ธนาคารกลางญี/ ปุ่ นให้ ส ัม ภาษณ์ ว่ า
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2560 ที/ขยายตัวได้ สูงถึง 4.0% (QoQ, saar)
เป็ นเพียงชัว/ คราว และคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวมาอยู่ที/ประมาณ
2.0% (QoQ, saar) ซึ/งจะทํ าให้ ญี/ปุ่นยังคงต้ องผ่อนคลายนโยบาย
การเงินต่อเนื/อง นอกจากนี N นาย Kuroda ได้ กล่าวถึงความเป็ นไปได้ ที/
ธนาคารกลางญี/ ปนจะลดปริ
ุ่
มาณการเข้ าซื Nอพันธบัตรรัฐบาล เนื/องจาก
ปริ มาณพันธบัตรในตลาดที/ลดลง ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี Nยมากขึ Nน
และการใช้ Yield curve control สามารถควบคุมให้ อตั ราผลตอบแทน
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 10 ปี ทรงตัว ที/ ป ระมาณ 0% ได้ ในขณะที/
ผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯและยุโรปผันผวนค่อนข้ างมาก
 คะแนนนิยมของพรรค LDP (Liberal Democratic Party) ของนายกฯ
ชินโซะ อาเบะ กลับมาเพิ/มขึ Nนที/ 39% จากเดือนก่อนที/ 34% หลังจากที/มี
โยกย้ ายตําแหน่งในคณะรั ฐมนตรี ใ นช่วงต้ นเดือน สิงหาคม 2560 ซึ/ง
นายกชินโสะ อาเบะได้ ให้ สมั ภาษณ์ ว่าจะให้ ความสําคัญกับเศรษฐกิ จ
มากกว่าการเปลี/ ยนแปลงรั ฐธรรมนูญเพื/ อให้ ประเทศญี/ ปุ่นสามารถมี
หน้ า 3
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กํ า ลั ง ทหารได้ อย่ า งถู ก ต้ องตามกฎหมาย โดยนายกฯ อาจยื/ น
งบประมาณเพิ/มเติม (Supplementary
Supplementary Budget) เข้ าพิจารณาในสภาฯ
ในระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 ถึงต้ นเดือน ธันวาคม
นวาคม 2560 เพื/อกระตุ้น
เศรษฐกิจและเรี ยกคะแนนนิยมกลับคืนมา
เศรษฐกิจจี น : แรงส่ งของเศรษฐกิจชะลอลงทัง> กิจกรรมในประเทศ
และต่ างประเทศ แต่ ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้ มขยายตัวได้
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2560 ชะลอตัวลงทังการบริ
N
โภค
การลงทุน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึง/ ได้ รับผลกระทบจากการใช้
นโยบายการเงิ น ที/ เ ข้ มงวดขึ นN แรงส่ ง ต่ อ ของการลงทุ น ในภาค
อสังหาริ มทรัพย์เริ/ มลดลง และการบริ โภครถยนต์ที/ลดลงจากปั จจัยฐาน
สูงปี ก่อน
 การระดมทุนรวมสุทธิ (Total
Total Social Financing) เดือนกรกฎาคม 2560
ลดลงเป็ น 1.22 ล้ านล้ านหยวน จาก 1.78 ล้ านล้ านหยวน โดยลดลงจาก
ยอดการปล่อยสินเชื/อใหม่สกุลเงินหยวนและการระดมทุนผ่านช่องทาง
shadow banking ซึ/งส่วนหนึ/งเปนผลจากการใช้ มาตรการเข้ มงวดใน
ตลาดเงิน
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าในสกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ เดือนกรกฎาคม2560
ชะลอลงมาที/ 7.2% (yoy) จากเดือนก่อนที
อนที/ขยายตัว 11.3% (yoy) โดย
การส่งออกสินค้ าชะลอลงทุกหมวดสินค้ า และการส่งออกไปตลาดหลัก
ได้ แก่ สหรัฐฯ และญี/ปนชะลอลง
ุ่
แต่การส่งออกไปยุโรปยังขยายตัวได้ ดี
ส่ว นมูลค่า การนํ า เข้ า สินค้ า ในสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ชะลอตัว ลงมาที/
11.0% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้อทัว/ ไป (Headline CPI) เดือนกรกฎาคม 2560 เพิ/มขึ Nนเป็ น
1.4% (yoy) ชะลอลงจากเดือนก่อนที/ 1.5% (yoy)
yoy) เนื/องจากราคาสินค้ า
กลุ่ม ที/ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร (non-food) ปรั บ ตัว ลง ในขณะที/ ดัช นี ผ้ ู ผลิ ต
(Producer Price Index) ทรงตัวที/ระดับ 5.5%
% (yoy)
(
จากราคาสินค้ า
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และวัตถุ
ตถุดบิ ที/ชะลอตัวลง
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อN ภาคการผลิ ต (PMI
PMI Manufacturing
Production) เดือน สิงหาคม 2560 เพิ/มขึนN มาที/ระดับ 51.7 จุด จาก
ระดับ 51.4 จุด ในเดือนก่อนหน้ า ซึง/ เป็ นการเพิ/มขึ Nนของดัชนีย่อย ได้ แก่
ดัชนีผลผลิต ยอดคําสัง/ ซื Nอสินค้ าใหม่ และดัชนีต้นทุนในการผลิต เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับ Caixin Manufacturing Production ซึง/ สํารวจ
ธุรกิจขนาดกลางและเล็กของภาคเอกชน ที/เพิ/มขึ Nนเป็ นระดับ 51.7 จุด
จากเดือนก่อนที/ระดับ 51.1 จุด ซึง/ เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดย
ดัช นี ที/อ ยู่เ หนื อ ระดับ 50 จุด บ่ ง ชี วN ่ า ผลผลิต ภาคอุตสาหกรรมอยู่ใ น
ทิศทางขยายตัว
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีต่อเนือง นโยบายการเงินยังผ่ อน
คลาย
 GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวได้ ดีที/ 3.7% (yoy) เร่ งขึ Nนจากที/ขยายตัว 3.3%
(yoy) ในไตรมาสก่อนหน้ า จากแรงขับเคลื/อนของการส่งออกสินค้ าและ
บริ การ การใช้ จ่ายของรัฐบาล อีกทังการบริ
N
โภคภาคครั วเรื อนและการ
ลงทุนภาคเอกชนที/กลับมาขยายตัวได้ ช้า ๆ อย่างไรก็ตาม บทบาทของ
รัฐบาลในด้ านการลงทุนลดลง โดยในช่วงครึ/งแรกของปี 2560 เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวได้ 3.5% (yoy)
1 กันยายน 2560

กรกฎาคม 2560 ยังคงขยายตัวต่อเนื/อง จาก
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม
แรงสนับ สนุนของการส่ง ออกสินค้ า และบริ ก ารสอดคล้ อ งกับอุป สงค์
ต่างประเทศที/ปรั บดีขึนN ต่อเนื/ อง ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที/
ผลิตเพื/ อ ส่ง ออกขยายตัว ได้ ดี นอกจากนี กN ารผลิตเพื/ อ การบริ โภคใน
ประเทศก็ ปรับตั
บตัวดีขึนN สอดคล้ องการลงทุนภาคเอกชนและการใช้ จ่าย
ภาครัฐปรับตัวดีขึ Nน
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คงอัตรา
ดอกเบี Nยนโยบาย RP 1 วัน ที/ระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที/ 16
สิงหาคม 2560 เป็ นไปตามที/นักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ เนื/องจากภาวะ
การเงิ น โดยรวมอยู
รวมอยู่ ใ นระดับ ผ่ อ นคลายและเอื อN ต่อ การขยายตัว ของ
เศรษฐกิจ ทังนี
N N เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวชัดเจนต่อเนื/องจากการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การที/ขยายตัวได้ ดี ส่วนอุปสงค์ในประเทศยังขยาย
ตัวอย่างค่อ ยเป็ นค่อยไปแต่ยังไม่ก ระจายตัว ด้ านอัตราเงินเฟ้อทัว/ ไป
เพิ/มขึ Nนในอัตราที/ชะลอลง ราย
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ดังนี N

ที/มา : Bloomberg
 นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ คาดว่า ที/ประชุม FOMC ของธนาคาร
กลางสหรั ฐ ฯ จะประกาศลดขนาดงบดุลในการประชุม วันที/ 19-20
กันยายน 2560 ตามที/ได้ ให้ รายละเอียดไว้ ว่าจะเริ/ มต้ นที/พนั ธบัตรรัฐบาล
จํานวน 6,000 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ และ MBS จํ านวน 4,000 ล้ านดอล
ล่าร์ สหรัฐ รวมเป็ น 10,000 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ
 ประเทศสหรัฐฯ จําเป็ นที/สภาฯ จะต้ องพิจารณากฎหมายงบประมาณปี
ารณากฎห
2561 ซึ/ง ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาก่ อ นวัน ที/ 30 กั น ยายน 2560 เพื/ อ
หลีกเลี/ยง Government Shutdown และกฎหมายยกระดับเพดานหนี N
ซึง/ ต้ องผ่านการเห็นชอบก่อนเดือน ตุลาคม 2560 โดยกระทรวงการคลัง
ฯ ประเมินว่าหนี Nภาครัฐฯ จะชนเพดานที/กําหนดไว้ ที/ 19.808 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงต้ นเดือน ตุลาคม
ลาคม 2560
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที/ 27 กันยายน 2560 คาดว่า กนง.
กนง คงอัตราดอกเบี ยN นโยบาย
RD 1 วัน ที/ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี/ยนแปลง เนื/องจากเป็ นระดับที/
ผ่อนคลายและเอื Nอต่อการเติบต่อทางเศรษฐกิจ ภายใต้ อตั ราเงินเฟ้อใน
ระดับตํ/า

หน้ า 4

MFC Wealth Journal
Sector Performance YTD

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนสิงหาคมตลาดหุ้นไทยปรั บตัวสูงขึน> ในช่ วงท้ ายของเดือน มาปิ ด
ที 1,616.16 หรื อเพิมขึน> 2.54% (40.08 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญที
เกิดขึน> ดังต่ อไปนี >
 Bond yield ปรับตัวลงและเงินดอลลาร์ สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื/อเทียบกับ
เงินสกุลอื/นๆ อย่างมีนยั สําคัญ หลังรายงานการประชุม FOMC ครังN ที/
ผ่านมาชี วN ่าคณะกรรมการมี ความเห็นไม่สอดคล้ องกันต่อจังหวะเวลา
การขึ Nนดอกเบี NยครังN ถัดไป
 Fund flow ไหลเข้ าอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี N จนทําให้
เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ Nนบ้ างเมื/อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
 ในช่ ว ง 1 เดื อ นที/ ผ่า นมา ตลาดหุ้น ไทยถื อ เป็ นตลาดที/ ถูก ปรั บ ลด
ประมาณการ EPS ของปี นี Nลงมาก รองจากอินโดนีเซีย และไต้ หวัน
 ปั ญหาอุทกภัยในหลายพื นN ที/ของไทย ส่งผลกระทบต่อรายได้ และการ
บริ โภคของประชาชนในพื Nนที/นนั N
 ภาวะเงินเฟ้อตํ/าของไทยที/เกิดขึ Nนต่อเนื/อง ส่งผลให้ ประชาชนชะลอการ
ใช้ จ่า ยของตนเองในปั จจุบัน รวมถึง ภาคธุ รกิ จที/ เลื/ อนแผนการลงทุน
ออกไป บ่ งชี วN ่ าภาคอุป สงค์ ในประเทศของไทยน่า จะอ่ อนแอต่อ ไปใน
ระยะสันN
 หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรั บตัว Outperform มากสุดหลังจากราคาสะท้ อน
ข่าวร้ ายจนปรับตัว Laggard มากสุดในช่วงที/ผ่านมา ในทางกลับกัน หุ้น
กลุ่มวัสดุก่อสร้ างปรับตัว Underperform มากสุด ตามหลังการปรับตัว
ลงของหุ้น SCC
Sector Performance MTD
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนสิงหาคม
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ Nน 4.75% ในขณะที/ SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Nน 7.20%
 Sector ที/มี Performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื/ อ สาร หมวดพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หมวดสื/ อ และสิ/ ง พิ ม พ์ หมวด
ธนาคารพาณิชย์ และหมวดพลังงาน
 สําหรับ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดอาหารและ
เครื/ องดื/ม หมวดการแพทย์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดพาณิ ชย์ และ
หมวดวัสดุก่อสร้ าง
1 กันยายน 2560
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนกันยายน
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,640 จุด โดยมีปัจจัยที/ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี N
1) การปรับลดประมาณการกําไร (EPS) ของบริ ษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะ
กลุม่ ที/อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศ ซึง/ หากเกิดขึ Nนต่อเนื/อง จะเป็ นปั จจัย
จํากัด Upside ที/สําคัญของดัชนีตอ่ ไป ล่าสุดประมาณการ EPS ปี 2560
และ 2561 อยู่ที/ระดับประมาณ 100.34 และ 111.21 บาทตามลําดับ
2) ตัวเลขภาคการผลิตทัว/ โลกประจําเดือนสิงหาคมของประเทศสําคัญ เช่น
จี น ยุ โรป และสหรั ฐ ฯ เป็ นต้ น ซึ/ง หากออกมาอยู่ ใ นเกณฑ์ ข ยายตัว
ต่อเนื/อง จะเป็ นปั จจัยเชิงบวกต่อราคาโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นเกิดใหม่
3) การประชุม ECB ในวันที/ 7 กันยายน คาดว่ า ECB อาจมี การให้
รายละเอียดเกี/ยวกับแผนการลดวงเงิน QE
4) การประชุม FOMC ในวันที/ 19-20 กันยายน คาดมีโอกาสที/ Fed จะเริ/ ม
กระบวนการลดขนาดงบดุล แต่ยงั ไม่มีการปรับขึ Nนดอกเบี Nย
5) การประชุม กนง. ในวันที/ 27 กันยายน คาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี Nยที/
1.5%
6) ติดตามพัฒนาด้ านการเมืองสหรัฐฯ ในช่วงถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ/งเมื/อ
เข้ าใกล้ การประชุมสภานัดสําคัญ ทังอนุ
N มัติแผนงบประมาณประจํ าปี
การพิจารณาเพิ/มเพดานหนี สN าธารณะและการอนุมัติแผนปฏิรูปภาษี
หากยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ Nนจะเป็ นปั จจัยกดดันเงิน USD และทําให้
สกุลเงินเกิดใหม่ปรับตัวแข็งค่าต่อไป
7) ความกัง วลต่ อ ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ เกี/ ย วกับ ประเด็ นการ
ทดสอบขีปนาวุธ รวมถึงการก่อการร้ าย อาจทําให้ นกั ลงทุนย้ ายเม็ดเงิน
เข้ าสูส่ นิ ทรัพย์ปลอดภัยได้
แนะนํานํา> หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)
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ตลาดตราสารหนีไ> ทย

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใ> นเดือนกันยายน 2560
ตลาดตราสารหนีภ> าครั ฐ (Neutral)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับลดลงเล็กน้ อยเมื/อเทียบ
กับระดับสิ Nนเดือนสิงหาคมจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี N
ปั จจัยภายนอกประเทศ (+)
1. โอกาสในการขึ Nนดอกเบี Nยของ Fed ในครึ/ งปี หลังที/ลดลง จากที/ตลาดลด
ความหวังในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและประเด็นด้ านการเมืองของสหรัฐฯ
ส่งผลให้ ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่า และ Flow Flows ไหลเข้ าตลาดตราสารหนี N
ตลาด EM (ซึง/ รวมไทย)

ตลาดตราสารหนี ไN ทยเดือนสิงหาคม : ภาพรวมอัตราผลตอบแทนปรั บตัว
ลดลง ยกเว้ นตราระยะสันN 3 เดือน - 1 ปี ที/ปรับเพิ/มขึ Nนเล็กน้ อย ซึ/งเป็ นผล
จากปั จจัยต่อไปนี N
1. Fed Minutes เดือน กรกฎาคม ยังคงดอกเบี Nยต่อไปและแสดงความกังวล
ต่อเงินเฟ้อที/ชะลอตัวทําให้ นกั ลงทุนลดโอกาสในการขึ Nนดอกเบี Nยในครึ/ งปี หลัง
ขณะเดียวกันลดความคาดหวังเกี/ ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทรัมป์
และความขัดแย้ งทางการเมืองภายในสหรัฐฯ ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ อ่อนค่า
และ Fund Flows ไหลเข้ าตลาดตราสารหนี Nไทยต่อเนื/อง
2. ความตึงเครี ยดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีเหนือกดดันตลาด
ให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าสูภ่ าวะการลงทุนที/มีความเสี/ยงตํ/า โดยเข้ าถื อสินทรัพย์ที/
มีความปลอดภัยส่งผลให้ มีแรงซื Nอพันธบัตรและทองคํา
3. การประชุมที/ Jackson Hole ผู้กําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
หลักๆ ไม่ได้ ส่งสัญญาณเรื/ องทิศทางของนโยบายการเงินในปี นี N จึงเห็นแรง
ขายเงินดอลลาร์ ตอ่ ไป
4. สภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบทําให้ แรงซื Nอจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศที/ยงั คงอยู่ จากผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที/ค่อนข้ างหนาแน่นใน
เดือนสิงหาคม ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรยังทรงตัวในระดับตํ/าต่อไป

2. ความกังวลต่อความตึงเครี ยดทางการเมื องระหว่างสหรั ฐฯ และเกาหลี
เหนือกดดันให้ นกั ลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ที/ปลอดภัย
ปั จจัยภายในประเทศ (+)
1. สภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบจากทังN Loan ธนาคารพาณิชย์ที/ปล่อยกู้
ได้ น้อ ยกว่ า ที/ คาด และจากกองทุน FIF ที/ ช ะลอการลงทุน ต่า งประเทศ
เนื/องจาก Swap point ติดลบ
2. แรงซื อN จากนักลงทุนสถาบันในประเทศที/ ยัง คงอยู่ จากผลการประมูล
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลที/ ค่ อ นข้ างหนาแน่ น ในเดื อ นสิ ง หาคม ทํ า ให้ อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรยังทรงตัวในระดับตํ/าต่อไป
3. BOT ลดวงเงินการออกพันธบัตรตราสารหนี รN ะยะสันN ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันลดลงต่
N
อเนื/อง
ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Overweight)
ปริ มาณอุปทานในตลาดแรกที/ เสนอขายระหว่ างเดื อนสิง หาคมมี ป ริ ม าณ
ใกล้ เคียงกับกับเดือนกรกฎาคมแต่สภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบ ทําให้ มี
ความต้ อ งการหุ้น กู้ทังN ในตลาดแรกและรองอยู่ ใ นเกณฑ์ ที/ดี ต่อ ไป ทํ า ให้
Credit Spread ทรงตัวถึงลดลง
แนวโน้ มหุ้นกู้ในเดือนกันยายน : ปริ มาณอุปทานในตลาดแรกและรองที/
ยังน้ อยกว่าความต้ องการของตลาด โดย Credit spread มีแนวโน้ มที/จะแคบ
ลงต่อไป

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน> ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ / REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน> ฐานในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติมีการขายพันธบัตรระยะสันตํ
N /ากว่า1 ปี
หลังจากแบงก์ ชาติขอความร่ วมมือแบงก์ รัฐ-แบงก์ พาณิชย์รายงานการโอน
เงินบาทระหว่างบัญชีของต่างชาติที/ผิดปกติ เพื/อจับตาพฤติกรรมเก็งกํ าไรค่า
บาทของต่างชาติ ส่งผลให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้ อย

 เดือนสิงหาคม ดัชนี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และ
กองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ/มขึ Nน 1.67% จาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที/ปรั บตัวลดลงสืบเนื/ องจากสภาพคล่องใน
ระบบที/อยู่ในระดับสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน> ฐาน ในเดือนกันยายน
 อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ปรั บ ลดลงเหลื อ
2.35% ซึง/ เป็ นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื/องจากสภาพคล่องในระบบที/

1 กันยายน 2560
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อยู่ในระดับสูง รวมทังอั
N ตราเงินเฟ้อที/อยู่ในระดับตํ/าทัว/ โลก ทําให้ ส่วน
ต่า งอัตราผลตอบแทนจากเงิ นปั นผลเมื/ อ เที ยบกับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ปี ในขณะนี Nอยู่ที/ 4% ซึง/ สูงกว่าค่าเฉลี/ยที/ 3.4% ดังนันN
จึง เอื อ ต่ อ การลงทุน ในกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทุน รวม
โครงสร้ างพื Nนฐานเป็ นอย่างมาก
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น> ฐานในเดื อนกั นยายน คื อ เท่ า กั บ ตลาด
(Neutral)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนสิงหาคม ณ วันที/
25 มีการปรับตัวลดลง ร้ อยละ 0.5% โดยมีปัจจัยที/สําคัญได้ แก่ ความ
วิตกกังวลต่อประเด็นความรุ นแรงบริ เวณคาบสมุทรเกาหลีเหนื อ และ
ความไม่แน่นอนของการดําเนินบริ หารประเทศของ โดนันท์ ทรัมป์ ส่งผล
ให้ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯและผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ
ปรับตัวลดลงต่อเนื/องตลอดเดือน
MSCI Index (USD)
MTD
EM Latin

5.1%

EMEA

3.5%

MSCI Emerging

1.8%

EM Asia
-0.3%

Asia PA x JP

-0.5%

Japan

-0.5%

MSCI World AC Index

-0.5%

MSCI World Index
North America

-0.8%
-1.1%
-2%

-1%
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกันยายน
 ภาครัฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่อ งที/อ ยู่ใ นระดับที/ สูง จากอัตราดอกเบี ยN ระยะสันN ที/ยัง อยู่ใ น
ระดับตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื Nนตัว อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที/ พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี/ยงเกี/ ยวกับการขึ Nนอัตราดอกเบี ยN ระยะสันของ
N
Fed ในขณะที/
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ/า อาจทําให้ เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีก
ครังN (-)
 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว/ โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมืองทัว/ โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
 แนะนํ า นํ า> หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ
Developed Market และ (Slightly Underweight) สําหรั บ Emerging
Market เศรษฐกิ จ โลกสามารถเติ บ โตได้ ใ นระดับ ได้ ค่ อ นข้ า งทังN
Developed Market และ Emerging Market ดัชนี Emerging Market
มี Valuation ที/ตึงตัวและได้ รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ ที/อ่อนค่า
1 กันยายน 2560

อ

ตลาด REITs

ภาวะตลาด REITs เดือนสิงหาคม
 ภาวะตลาด REIT เดือนสิงหาคมหดตัว โดยดัชนี DWGRT หรื อ Dow
Jones Global REIT ที/ใช้ เป็ น Benchmark ปรั บตัวลดลงในเดือน
สิงหาคม 1.2% ขณะที/นบั ตังแต่
N ต้นปี YTD ปรับตัวขึ Nน 0.5% ท่ามกลาง
ปั จจัยในเดือนสิงหาคมที/ยังไม่มีอะไรใหม่เข้ ามา yield 10ปี พันธบัตร
สหรัฐ อยู่ที/ 2.17% ทังนี
N Nดัชนี REIT Europe REIT North America และ
REIT Asia ต่างปรับตัวลดลงตลอดเดือนสิงหาคมเช่นกัน โดย หดตัว
1.3% 0.6% และ 0.3% ตามลําดับ
 สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติสหรัฐ เปิ ดเผยยอดขายบ้ านมือ
สองเดือนกรกฎาคมหดตัว 1.3% mom สู่ระดับ 5.44 ล้ านยูนิตขณะที/
ด้ านสต็อกบ้ านในตลาดลดลงเป็ นเวลา 26 เดือ นติดต่อ กัน ทางด้ า น
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผย ยอดขายบ้ านใหม่เดือนกรกฎาคมลดลง
9.4% mom สู่ระดับ 5.7 แสนยูนิตผิดจากที/ consensus คาดว่าจะ
เพิ/มขึ Nน 0.3%
 Fitch Rating เปิ ดเผยว่าหากสภาคองเกรสสหรัฐล้ มเหลวในการปรั บ
เพดานหนี สN หรั ฐภายในเวลาที/เ หมาะสมอาจทําให้ การทบทวนอันดับ
ความน่าเชื/อถือของสหรัฐออกมาในเชิงลบ โดยสภาคองเกรสมีเวลาถึง
5 กันยายนเพื/อหลีกเลี/ยงการเกิด government shutdown

0.9%

Europe

หากค่าเงินดอลลาร์ ป รั บตัวแข็ งค่า ขึนN ในช่ว งครึ/ งหลังของปี จากการที/
Fed มีแนวโน้ มขึ Nนอัตราดอกเบี Nยและลด Balance Sheet Emerging
Market อาจได้ รับผลกระทบเชิงลบ

 ถ้ อยคําของนายฮารุ ฮิโกะ คุโรดะ ประธาน BOJ ที/การประชุมที/ Jackson
Hole กล่าวว่า BOJ จะยังเข้ าซื Nอพันธบัตรเพื/อที/จะคงรักษาระดับ yield
curve ไว้ ท่ามกลางการคาดการ์ ณของตลาดว่า ธนาคารอาจจะลด
ขนาดเข้ าซื Nอพันธบัตรหลังจากตลาดพันธบัตรปรับตัวขึ Nน
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนกันยายน
 ให้ นําN หนักลงทุนเท่าตลาดการประชุม FOMC เดือนกันยายนที/ตลาด
คาดว่าจะยังไม่ขึ Nนดอกเบี Nยและจับตาการเปิ ดเผยการลดขนาดงบดุล 4.5
ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ การเลือกตังเยอรมั
N
น ตลาดคาดว่าผลจะออกมา
เชิงบวกต่อค่าเงินยูโร คือไม่มีประเด็นกระทบต่อสถานะของอียู และการ
พิจารณาขยายเพดานหนี Nของสภาคองเกรส โดยสภาคองเกรสมีเวลาถึง
5 กันยายนที/ต้องปรับเพิ/มเพดานหนี Nเพื/อหลีกเลี/ยงการเกิด government
shutdown

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนสิงหาคม
 ภาวะสินค้ า โภคภัณ ฑ์ เ ดือ นสิง หาคมแกว่ ง ตัว โดยดัชนี S&P GSCI
Index ปรับตัวลดลง 2.3% ท่ามกลางราคานํ Nามันที/ผนั ผวนด้ วยประเด็น
นํ Nามันท่วมท้ นตลาด (supply glut) รวมทังความร่
N
วมมือในการลดกํ าลัง
การผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ไม่เห็นผลลัพธ์ ที/ดีเท่าที/ควร
อย่างไรก็ตาม ความเสี/ยงจาก Geopolitical Risk ที/เพิ/มขึ Nนบนความ
รุ น แรงในการก่ อ การร้ ายที/ ส เปนและความรุ น แรงที/ เ กิ ด ขึ นN บริ เ วณ
หน้ า 7

MFC Wealth Journal
คาบสมุทรเกาหลีทําให้ นักลงทุนหันมาถื อสินทรั พย์ ปลอดภัยอย่างเช่น
ทองคํา ทําให้ ราคาทองคําปรับตัวขึ Nนเล็กน้ อยในเดือนสิงหาคม
 ประชุ ม ที/ แ จ็ ก สัน โฮล ในวัน ที/ 24-26 สิ ง หาคม นางเจเนท เยเลน
ประธาน Fed ไม่ ไ ด้ ส่ ง สัญ ญาณพูดถึ ง การขึนN ดอกเบี ยN แต่อ ย่ า งใด
เพี ย งแต่ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น เศรษฐกิ จ ที/ ผ่ า นมาจากการเกิ ด วิ ก ฤต
แฮมเบอร์ เกอร์ เมื/อปี 2551 นอกจากนี N นายมาริ โอ ดรากิ ประธาน ECB
กล่าวเชิงว่าเงินเฟ้อยังไม่เข้ าเป้าหมายของธนาคารกลาง เช่นเดียวกันกับ
นาย ฮารุ ฮิโกะ คุโรดะ ประธาน BOJ
 FOMC รายงานย้ อนหลังประชุมเดือนกรกฎาคมของ Fed โดยตลาด
คาดว่า Fed จะขึ Nนดอกเบี NยครังN ถัดไปในเดือนธันวาคม 2560 และ Fed
ยังคงกังวลในเงินเฟ้อที/ฟืนN ตัวช้ า ทําให้ ยงั ต้ องติดตามการลดขนาดงบดุล
4.5 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐของ Fed อย่างใกล้ ชิด
 ประชุม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC เมื/ อวันที/ 7-8 สิงหาคม ที/เมือง
อาบูดาบี สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ความคื บ หน้ า คื อ สหรั ฐ อาหรั บ เอ
มีเรตส์ อิรัก คาซัคสถานและมาเลเซียสนับสนุนการตรวจสอบปรับลด
กําลังการผลิต
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกันยายน
 ให้ นํ Nาหนักน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อย (SUW) ตลาดติดตาม 1) Tapering
จากการประชุม ECB ในเดือนกันยายนซึ/งECB อาจมีการลดขนาด
วงเงินเข้ าซื Nอพันธบัตรในต้ นปี 2561 2)การขยายเพดานหนี สN หรั ฐใน
เดือนกันยายน 3) ประชุม Fed เดือนกันยายน

ตลาดนํา> มัน
ภาวะราคานํา> มันเดือนสิงหาคม
 ราคานํ Nามันเคลื/อนไหวผันผวนตลอดเดือนโดยพายุ Hurricane Harvey
ที/เข้ าทําความเสียหายที/ Gulf coast เกิดผลกระทบต่อการผลิตนํ Nามัน
และโรงกลัน/ ราว 25% ของการผลิตนํ Nามันที/ Gulf of Mexico สหรัฐ คิด
เป็ น 428,568 บาร์ เ รลต่ อ วัน จากทังN สิ นN 1.75 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วั น
นอกจากนี รN าคานํ าN มัน ดิบ ได้ รั บ ประเด็ นหนุนจากที/ Baker Huges
เปิ ดเผยจํานวนแท่นขุดเจาะนํ Nามันดิบสหรัฐลดลงมาอยู่ที/ 759 แท่นขุด
เจาะ ณ วันที/ 25 สิงหาคม
 OPEC คาดการเติบโตของอุปสงค์นํ Nามันดิบตลาดโลกในปี 2017 ที/ 1.37
ล้ า นบาร์ เ รลต่อ วัน ปรั บ เพิ/ ม คาดการณ์ 0.1 ล้ า นบาร์ เ รลต่อ วัน เพื/ อ
สะท้ อนข้ อมูลจาก OECD ในไตรมาส 2 ที/ดีกว่าคาดการณ์ โดย OPEC
ยังคาดอุปสงค์นํ Nามันที/เฉลี/ย 96.49 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในปี นี N
 แนวโน้ มการผลิตนํ Nามันสหรัฐตึงตัว ทังนี
N Nผู้ผลิตนํ Nามันมีโอกาสเผชิญการ
ปรับลด CAPEX นอกจากนี Nคาดว่าพายุฤดูร้อน Harvey มี ผลกระทบ
จํากัดและเกิดขึ Nนชัว/ คราว
 US Utilization Refinery อยู่ที/ 95% ดูดีขึ Nนในเดือนสิงหาคมเมื/อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคมผลกระทบจากพายุเฮอร์ ริเคนอาจจะส่งผลต่อกิจกรรม
การผลิตของสหรัฐ

แนวโน้ มตลาดนํา> มันเดือนกันยายน
 ให้ นํ าN หนั ก น้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นกั น ยายน (Slightly
Underweight) ตลาดจับตา 1) การคลี/คลายสถานการณ์ พายุเฮอรริ เคน
ในสหรั ฐ ที/จะทํา ให้ กิ จกรรมการผลิตนํ าN มันกลับมาเป็ นปกติ โดยพายุ
ดังกล่าวทําให้ ผ้ ผู ลิตนํ Nามันประกาศหยุดผลิตนํ Nามันดิบชัว/ คราวกว่า 4.25
แสนบาร์ เรลต่อวัน คิดเป็ น 25% ของปริ มาณการผลิตนํ Nามันที/พื Nนที/อ่าว
เม็กซิโก 2) สต็อกนํ Nามันดิบสหรัฐที/จะเพิ/มขึ Nนและแนวโน้ มการผลิตนํ Nามัน
ที/ชะลอตัว

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนสิงหาคม
 ราคาทองคํา Spot Gold เดือนสิงหาคมแกว่งตัวขึ Nนมาอยู่ที/ 1,290.82
เหรี ยญต่อออนซ์ ณ วันที/ 25 สิงหาคม ทังนี
N ตN ลาดทองคํามี ปัจจัยหนุน
จากสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ รวมทังการ
N
ก่อการร้ ายในสเปนทําให้ ปัจจัยความเสี/ยง geopolitical risk เพิ/มขึนN
ประกอบกั บ ตลาดจั บ ตาการบริ ห ารงานของ นายโดนั น ท์ ทรั ม ป์
ประธานาธิบดีสหรัฐ
 อุปสงค์ทองคําโลกไตรมาส 2 อยู่ที/ 953.4 ตัน ลดลง 10% yoy และอุป
สงค์ ท องคํ า ครึ/ ง ปี แรกอยู่ ที/ ทังN หมด 2,003.8 ตัน ลดลง 14% yoy
เนื/องจาก inflow ETF ชะลอจากปี ที/แล้ วอย่างเห็นได้ ชดั สําหรับการซื Nอ
ทองคําสุทธิของธนาคารกลางทัว/ โลกลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ที/แล้ ว
ขณะที/ อุปสงค์ทองคํ าเพื/ อจิว เวอรลี/ป รั บตัวเล็กน้ อ ยแต่ภาพรวมยังคง
อ่อนแอในระยะยาว และอุปสงค์ทองคําเพื/องานเทคโนโลยีบวกเล็กน้ อย
 ธนาคารกลางทัว/ โลกซื Nอทองคําสุทธิในไตรมาส 2 ขยายตัว 20% yoy ที/
94.5 ตัน ทําให้ ครึ/งปี แรกซื Nอสุทธิทงสิ
ั N Nน 176.7 ตัน
 SPDR gold trust ถือครองทองคําเพิ/มขึ Nนโดยสัดส่วนถื อครองทองคําอยู่
ที/ 805.20 ตัน ณ วันที/ 25 สิงหาคม
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกันยายน
 ให้ นํ Nาหนักทองคําน้ อยกว่าตลาด (Underweight) ในเดือนกันยายน สิ/งที/
ตลาดจับตา 1) ประชุม FOMC เดือนกันยายนที/ตลาดคาดว่า Fed จะยัง
ไม่ขึ Nนดอกเบี Nย และจับตาแผนการลดงบดุล (Balance Sheet) 4.5 ล้ าน
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ 2) การขยายเพดานหนี ขN องสหรั ฐ เพื/ อ หลี ก เลี/ ย ง
government shutdown และความคืบหน้ าการดําเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของทรัมป์ทังN Tax reform และ Infrastructure Spending 3)
เลื อ กตังN ในเยอรมั น ที/ มี ผ ลต่ อ การประชุ ม ECB 4) ความเสี/ ย ง
Geopolitical risk ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือ
 การดําเนินนโยบาย ปฎิรูป Tax Reform ของโดนันท์ ทรัมป์ 2) ความ
เสี/ยงการเมืองระหว่างประเทศบริ เวณคาบสมุทรเกาหลี รวมทังN ความ
ขัดแย้ งในตะวันออกกลาง 3) ภาวะเงินเฟ้อหลายประเทศชะลอตัว 4)
ตลาดคาด ECB จะ QE Tapering

 Baker Huges เปิ ดเผยจํานวนแท่นขุดเจาะนํ Nามันดิบสหรัฐลดลง ทําให้
แท่นขุดเจาะนํ าN มันดิบ มาอยู่ที/ 759 แท่นจากสินN เดือ นกรกฎาคมอยู่ที/
764 แท่นขุดเจาะ
1 กันยายน 2560
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ตลาดตราสารหนีต> ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี Nต่างประเทศ

เท่ ากั บดั ชนี อ้างอิง (Neutral) คาดว่ า credit
ผลตอบแทนสู ง (HY)เท่
spread จะทรงตัว หรื อปรั บตัวแคบลงได้ จากปั จจัยหนุนของกระแส
เงินทุนที/ยงั คงเข้ าหาสินทรัพย์เสี/ยง อย่างไรก็ตามตลาดเครดิต อาจผัน
ผวนและอ่อนไหวต่อความกังวลของตลาดได้ ง่าย

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนสิงหาคม
 ค่าดัชนี ชีวN ัดค่าเงิ นดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 93.37 ณ วันที/
31/7/60 มาอยูท่ ี/ 91.7 ณ วันที/ 31/8/60
60 โดยมีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี N

 เดื อ นสิง หาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลปรั บ ตัว ลง จาก
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น สหรั ฐ ในเดื อ น
กรกฎาคม ที/ส่งสัญญาณนโยบายการเงินเข้ มงวดแบบค่อยเป็ นค่อยไป
และการประชุมที/ Jackson Hole ทังประธานธนาคารกลางสหรั
N
ฐและยู
โร ไม่ได้ กล่าวถึงทิศทางนโยบายการเงิน สร้ างความผิดหวังให้ ตลาด
และนักลงทุนคาดการณ์ ดอกเบี Nยจะปรับเพิ/มช้ าลง นอกจากนี N ความไม่
แน่ นอนของนโยบายเศรษฐกิ จ ประธานาธิ บ ดี ทรั ม ป์ ความเสี/ย งด้ า น
การเมืองสหรั ฐ และปั ญหาภูมิรัฐศาสตร์ เกาหลีเหนือ สร้
ส างความกังวล
ต่อตลาด จึงส่งผลดีต่อการลงทุนพันธบัตรในประเทศพัฒนาในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภัย ทังนี
N Nค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่า เป็ นปั จจัย
บวกต่อประเทศกําลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่) พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ10 ปี
ให้ อตั ราผลตอบแทน (yield) อยู่ที/ 2.08% ณ 29/08/2017 (2.31% ณ.
31 ก.ค.) ส่วน yield ของพันธบัตรรั ฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ที/
0.31% (0.54% ณ. 31 ก.ค.)
 ตลาดเครดิต พบว่า credit spread กว้ างขึนN ในกลุ
ใน ่มหุ้นกู้เอกชน
ผลตอบแทนสูงสหรั ฐ จากความกังวลด้ านการเมื
านการเมื อ งสหรั ฐและเกาหลี
เหนื อ ส่งผลลบต่อผลตอบแทน ยกเว้ นในกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง
สหรัฐที/ credit spread ทรงตัวได้
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต> ่ างประเทศเดือนกักันยายน
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ า> หนั ก ตํา กว่ า ดั ช นี อ้ างอิง เล็ ก น้ อ ย
(slightly underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตร
สหรั ฐ จะปรั บ ตัว ขึนN เนื/ องจากเดื อนนี มN ี ก ารประชุม ของธนาคารกลาง
หลายแห่ง อาทิเช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (19-20
20 ก.ย.) ธนาคารกลางยูโร
(7 ก.ย.) ธนาคารกลางญี/ ปุ่น (20-21ก.ย.) ธนาคารกลางอังกฤษ (14
ก.ย.) ซึ/งตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรั บลด balance sheet
และส่ส่งสัญญาณทิศทางการปรั บขึนN อัตราดอกเบี ยN ครั งN ต่อไป ซึ/งอาจ
ส่ง ผลให้ อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ 10 ปี ปรั บ ขึ นN ได้
อย่างไรก็ ตาม อาจถูกกดดันด้ วยปั จจัยความเสี/ยงการเมื องสําหรับต่อ
ทิ ศ ทางนโยบายการคลัง ที/ ไ ม่ จั ด เจน และการประชุ ม งบประมาณ
ประจํ า ปี สหรํ ฐ ประเด็นพิ จ ารณาเพิ
าเพิ/ ม เพดานหนี สN าธารณะ (Debt
Ceiling) อาจเป็ นปั จจัยจํากัดการปรับขึ Nนของ yield พันธบัตรสหรัฐ และ
yield พันธบัตรรัฐบาลประเทศอื/นๆ
 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา> หนั ก การลงทุ นสํ าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG)เท่ าดั ช นี อ้ างอิ ง (Neutral
Neutral) และตลาดหุ้ นกู้
1 กันยายน 2560
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สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน สิงหาคม
าคม ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ส่ วนใหญ่ แข็งค่ า
เทียบกั บดอลลาร์ สรอ. ซึงเป็ นผลมาจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ.
รอ อ่ อนค่ า
โดยสกุลเงินทีแข็งค่ ามากสุด ได้ แก่ ค่ าเงิน SEK แต่ AUD CAD GBP
NZD อ่ อนค่ าลง
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.17 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ 31/7/60 มาอยู่ที/
1.19 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/88/60 ทังนี
N Nเป็ นผลจากภาพรวมเศรษฐกิจ
กลุม่ ประเทศยูโรเติบโตดีขึ Nน โดยนายดรากี N กล่าว่าธนาคารกลางยูโรยังคง
ดําเนินโยบายการเงินผ่อนคลาย และไม่ได้ แสดงความกังวลค่าเงินยูโรเมื/อ
ที/กล่าวก่อนหน้ า
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 110.6
110 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/7/60
ณ 30/6/60 มาอยู่ที/ 109.6 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ ณ 31/8/60 ทังนี
N Nจาก
ปั จจัยการอ่อนค่าของดอลลาร์ สรอ.
สรอ ค่าเงินเยนเคลื/อนไหวในกรอบแคบ
ในช่วงเดือนที/ผ่านมา
 ค่ าเงินปอนด์ อ่ อนค่าจากที/ 1.31
31 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/7/60 มา
อยู่ที/ 1.29 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อปอนด์ ณ 31/8/60

ที/มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ า เงิ น สกุ ล เอเชี ยและเงิ
ย และเงิน บาทภาพรวมช่
บาท
ว งเดื อ นที ผ่ านมา
ค่ าเงินของประเทศในเอเชี
เชี ย ส่ วนใหญ่ แข็ง ค่ าเมื
เ  อเทีย บกั บดอลลาร์
สรอ.
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 ความตึงเครี ยดในการทดลองขี
ลองขี ปนาวุธของเกาหลีเหนื อ โดยในเดือนที/
ผ่านมาเกาหลีเหนือมีการทดลองอาวุธหลายครังN โดยไม่ฟังคําเตือนจาก
นานาชาติ อี ก ทังN ล่ า สุ ดมี
ด มี ก ารทดลองข้ ามเกาะ ฮอกไกโดใกล้ เ ขต
เศรษฐกิจของประเทศญี/ปนุ่

น มเคลื/อนไหวใน
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้
กรอบ 33.1–33.4 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ แม้ ช่องว่างของอัตราดอกเบี Nย
จะแคบลงแต่ยงั คงมี FUND FLOW ที/เข้ ามาในประเทศ และปั จจัยความ
ล่าช้ าของแผนกระตุตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

 ตัวเลขเศรษฐกิจจีน และผลประกอบการบริ
ะผลประกอบการบริ ษัทจดทะเบี
จด ยนออกมาดีกว่า
คาด
 ธนาคารกลางญี/ปนคงดอกเบี
ุ่
Nย -0.1% และยังคง QE ต่อไป
 ค่ าเงินบาทในเดื อนสิ งหาคม ค่า เงิ นบาทเคลื/ อ นไหวในกรอบแคบ
นไหว
33.18-33.35 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ท่ามกลาง การอ่อนตัวของดอลล่
ข
า
สหรั ฐ ซึ/ง เป็ นในทิ ศทางเดี ย วค่า เงิ น สกุล ท้ องถิ
อ ง / น ในภูมิ ภ าคเดี ย วกั น
รวมถึง มี FUND FLOWS เข้ ามาในตลาด BOND ของไทยอย่างมี
นัยสําคัญในช่วงปลายเดือน
อน และตัวเลขส่งออกทีอ/ อกมาดีกว่าตลาดคาด
โดยสุทธิ เงินบาทอ่อนค่าจาก 33.28 ณ วันที/ 31/7/60 มาอยู่ที/ 33.18
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 31/8/60

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกันยายน
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื
เคลื/อนไหวในช่วง 91.593.0 โดยมีปัจจัยลบจากการทีตัต/ วั เลขเงินเฟ้อออกมาตํ/ากว่าคาด ค่าแรง
ไม่ได้ ปรับตัวขึ Nน และความล่าช้ าของนโยบายกระตุ
ายกระตุ้นเศรษฐกิจของนาย
ของ
โดนัลด์ ทรัมป์ที/ยงั ไม่มีความคืบหน้ า
 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบช่วง 1.18 – 1.20 เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในช่วง 110-112
112 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบ 1.30
30-1.32 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
1 กันยายน 2560
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แนะนํากองทุนเดือนกันยายน 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที
เสนอขายทังในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซือขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตําของการซือครังแรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 สิงหาคม 2560 : 3,270,002,869.52 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
• มูลค่าขันตําของการซือครังแรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 สิงหาคม 2560 : 6,837,946,813.75 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
• มูลค่าขันตําของการซือครังแรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 31 สิงหาคม 2560 : 128,336,883.05 บาท
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เอกสารนี เN ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ/ง จัดทํ า ขึ นN เพื/ อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี/ ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านันN
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี N หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี N หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี N หรื อห้ ามกระทําการ
อื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Nเปลี/ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



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



ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี เN ป็ นเพียงความเห็นเบื Nองต้ น
เท่านันN มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Nไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทังN สิ นN การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จN ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี/ ยวกับเอกสารฉบับ นี N
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง

คําเตือน
 การลงทุนมี ความเสี/ ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื/ อ ทํา ความเข้ าใจ
ลักษณะสินค้ า เงื/อนไขผลตอบแทน และความเสี/ยงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
 ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ตของกองทุน มิ ไ ด้ เ ป็ นสิ/ง ยื นยัน ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,
กองทุน เปิ ดเอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร์ เ นชั/นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เ ก็ ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล ออยล์ ฟั นด์ (IOIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
อาจลงทุนในสัญญาซื Nอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อป้องกันความ
เสี/ยงที/เกี/ ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราที/อาจเกิดขึ Nนได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Nนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังN หมด ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดังนันN จึง มี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่ก ารฝากเงิน และมี ความเสี/ย งของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ Nนจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/ อมี ความเข้ าใจในความ
เสี/ ย งของสัญ ญาซื อN ขายล่ ว งหน้ า และผู้ ลงทุนควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที/ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันN บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูล
เพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันN
 ขอรับหนังสือชี Nชวนได้ ที/บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรั บ
ซื Nอคืน
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