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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ในไตรมาส 3 ปี 2560 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 29 กันยายน 2560
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ในไตรมาสที! 3 ปี 2560 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที!ดีต่อเนื!องจากครึ! งแรกของปี 2560 โดยสินทรั พย์ เสี!ยงเช่ นตราสารทุนต่ างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ที!มีผลตอบแทนโดเด่ นกว่ ากลุ่มประเทศที!พัฒนาแล้ ว (Developed Mareket) ตลอดทัง สาม
ไตรมาสที!ผ่านมา หลังจากที!หลายสํานักวิจัย เช่ น IMF และWorld Bank ปรั บตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ!มขึน เนื!องจากตัวเลขส่ งออกที!ดีขึน และ
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ท!ที าํ ให้ ประเทศเกิดใหม่ ท!พ
ี ! งึ พาการส่ งออกสินค้ าโภคภัณฑ์ มีตัวเลขทางเศรษฐกิจปรั บตัวดีขึน ในขณะที!ธนาคารกลางของ
ประเทศขนาดใหญ่ เช่ น สหรัฐฯกําลังจะดําเนินนโยบายการเงินที!ผ่อนคลายน้ อยลง เนื!องจากจะมีการปรั บลดขนาดงบดุลเป็ นครั ง แรกหลังจาก
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2554 เพิ!มเติมจากการปรั บขึน ดอกเบีย ไปแล้ วทัง หมด 4 ครั ง ตัง แต่ ธันวาคม ปี 2558 รวมถึงธนาคารกลางยุโรป (ECB)
น่ าจะประกาศแผนการลดการเพิ!มปริ มาณเงินในการประชุมเดือนนี  อย่ างไรก็ตามธนาคารกลางสหรั ฐฯส่ งสัญญาณการปรั บขึน ดอกเบีย แบบ
ค่ อยเป็ นค่ อยไปในจํานวนครัง ที!เท่ ากับที!เคยระบุไว้ ขณะที!ราคานํา มันสามารถปรับตัวขึน มายืนเหนือระดับ 50 USD ต่ อบาร์ เรล ได้ โดย IEA ได้
ออกรายงานว่ าปริ มาณความต้ องการใช้ นํา มันของโลกเข้ าสู่จุดสมดุลกับปริ มาณการผลิตโดยรวม และกลุ่ม OPEC ส่ งสัญญาณการตรึ งกําลัง
การผลิตไว้ ในระดับที!ตกลงกันออกไปอีก
ปิ ดไตรมาสที! ส าม ปี 2560 สิ น ทรั พ ย์ เสี! ย ง ซึ! ง ได้ แก่ ตลาดหุ้ น ทั! ว โลกให้
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Asset Classes
ผลตอบแทนบวกต่ อเนื! องจากครึ! ง ปี แรก โดยเฉพาะกลุ่ มประเทศ Emerging
1
Emerging Market
11.45%
6.27%
7.89%
27.78%
2
Developed Market
6.38%
4.03%
4.84%
16.01%
Markets เนื!องจากตลาดคลายความกังวลเกี!ยวกับการขึน ดอกเบีย ของ Fed ว่ า
3
SET Index
2.96%
1.12%
6.85%
11.24%
4
Global High Yield Bond
2.33%
2.07%
1.70%
6.22%
จะเป็ นไปตามที! Fed เคยแจ้ งต่ อนักลงทุนไว้ ส่ วนหุ้นกลุ่มประเทศที!พัฒนาแล้ ว
5
Global Inv Bond
1.25%
3.04%
1.45%
5.85%
ที!มีผลตอบแทนเป็ นบวกในอัตราที!น้อยกว่ าเล็กน้ อย หุ้นไทยมีการปรับขึน เหนือ
6
Local Corp Bond
0.82%
1.05%
1.31%
3.21%
7
Local Gov Bond
0.97%
0.95%
0.74%
2.68%
ระดับ 1600 จุดและสามารถยืนได้ เหนือระดับ 1600 จุด หลังจากที!นางสาวยิ!ง
8
Property Fund
-1.71%
-5.48%
10.40%
2.57%
9
Global Gov Bond
0.08%
0.84%
0.54%
1.47%
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรั ฐมนตรี ไม่ มาฟั งคําตัดสินคดีจํานําข้ าวฯ ปริ มาณ
10 Money Market
0.30%
0.28%
0.31%
0.90%
11 Commodities
-2.51%
-4.08%
7.23%
0.28%
การซือ ขายหุ้นไทยขยับตัวสูงขึน จากระดับ 3-4 หมื!นล้ านบาทต่ อวันเป็ นระดับ
12 REITs
-0.33%
0.51%
-0.07%
0.11%
5-6 หมื!นล้ านบาทต่ อวันส่ งผลบวกต่ อเซนทิเมนต์ การลงทุนในตลาดหุ้นไทย
พันธบัตรรั ฐบาลทั!วโลกมีความผันผวนตามทิศทางการขึน ดอกเบีย ของ Fed ปิ ดไตรมาส ให้ ผลตอบแทนในระดับที!ต!าํ กว่ าไตรมาสที!ผ่านมา
ขณะที!การลงทุนในตราสารหนีเ อกชนทัง ตราสารหนีค ุณภาพสูงและHigh Yield Bond ให้ ผลตอบแทนดีกว่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานให้ ผลตอบแทนดีท! ีสุดในกลุ่มสินทรั พยเสี!ยง เนื!องจากนักลงทุนได้
ตระหนักถึง Yield ที!กองทุนฯจ่ าย มีระดับสูงขึน ถึงระดับที!น่าสนใจลงทุน หลังจากที!ราคาของกองทุนฯบางกองทุนตกลงไปมาก
เดือนตุลาคมนี  ตลาดจับตาดูผความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรั ฐฯและการปรั บลดงบดุลของธนาคารกลางยุโรปที!คาดว่ าจะ
ประกาศปลายเดือนตุลาคม เราคาดว่ าสินทรั พย์ เสี!ยงต่ างๆ โดยเฉพาะตลาดหุ้นทัง กลุ่มประเทศที!พัฒนาแล้ ว (Developed Market) และกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) รวมถึงตลาดหุ้นไทย จะเคลื!อนไหวในลักษณะ Side Way เนื!องจากตลาดปรับตัวเชิงบวกไปมากแล้ ว
2 ตุลาคม 2560
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนตุลาคม ปี 2560
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คาดว่ า ตลาดสิ น ทรั พ ย์ เ สี! ย งในเดื อ นตุ ล าคม มี แ นวโน้ มเคลื! อ นไหว
Sideway ตลาดรอดูความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรั ฐฯ
และการปรั บลดงบดุลของธนาคารกลางยุโรปที!คาดว่ าจะประกาศปลาย
เดือนตุลาคม
Thai Equity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนตุลาคม SET Index ปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,620 –
1,690 จุด โดยมีปัจจัยที/ต้องติดตาม ได้ แก่ ความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูป
ภาษี ของสหรัฐฯ (Tax reform) ซึง/ มีจุดสําคัญอยู่ที/การลดภาษี นิติบคุ คล และ
ภาษี เงินโอนกลับเข้ าประเทศ รวมทังการเริ
J
/ มต้ นกระบวนการลดขนาดงบดุล
ของ Fed แม้ ว่าในช่วงแรกจะเกิดขึ Jนเพียงเดือนละ 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
แต่มองว่าจะเป็ นปั จจัยที/ทําให้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับระดับขึ Jนในช่วงถัดไป
จนทําให้ สินทรัพย์ของประเทศเกิดใหม่มีความน่าสนใจลดลง ส่วนตัวเลขภาค
การผลิตทัว/ โลกยังคงแข็งแกร่ ง สะท้ อนการฟื นJ ตัวของเศรษฐกิจโลก และทํา
ให้ ร าคาโภคภัณ ฑ์ ส ามารถยื น อยู่ใ นระดับ สูง ซึ/ ง เป็ นบวกต่ อ กลุ่ม วัฏ จั ก ร
(Cyclical) ในตลาดหุ้นไทยที/ เป็ นกลุ่มที/ มี นําJ หนักสูง สํ าหรั บ กรณี พิพาท
ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ มีความเข้ มข้ นมากขึ Jน (โดยมีข้อแม้ ว่าไม่เกิด
การสู้ร บจริ ง ) ตลาดหุ้นไทยจะได้ ป ระโยชน์ จ ากเม็ ด เงิ นที/ โยกย้ ายมาจาก
ตลาดหุ้นเอเชียเหนือ และเม็ดเงิน LTF/RMF ที/คาดว่าเตรี ยมไหลเข้ าสู่ตลาด
หุ้นในช่วงไตรมาสที/ 4 ประเมินว่าจะอยู่ที/ระดับ 37,000 ล้ านบาท
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Global Equity – ให้ นํา หนั กการลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สํา หรั บ
Developed Market และ Slightly Underweight สําหรั บ Emerging Market
 แนะนํ านําJ หนักการลงทุน เท่ากับ ตลาด Neutral สําหรั บ ทังJ Developed
Market และ Emerging Market เศรษฐกิ จ โลกสามารถเติ บ โตได้ ดี ใ น
Developed Market รวมถึงนโยบาย Fiscal Policy ใน US มีรูปธรรมมากขึ Jน
แต่ Valuation ที/สงู จึงให้ Developed Market เป็ น Neutral และ สําหรั บ
ดัชนี Emerging Market มีการปรับฐานจากค่าเงินดอลลาร์ ที/แข็งค่า จึงให้
นํ Jาหนักการลงทุนเป็ นเท่ากับตลาด

Global Bond – ให้ นํ า หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะปรับตัวขึ Jน เนื/องจาก
ธนาคารกลางสหรัฐยังคงส่งสัญญาณการปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยอีก 1 ครังJ ใน
เดือน ธันวาคม รวมทังJ การเริ/ มปรับลดงบดุลในเดือนตุลาคม และตลาดจับ
ตามองการประชุมธนาคารกลางยูโร (26 ตุลาคม) ว่าจะมีการส่งสัญญาณ
การปรับลดขนาด QE ลงหรื อไม่ในปี หน้ า และมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจยูโร
ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลปรั บสูงขึนJ ตามการคาดการ
นโยบายการเงินสหรัฐ อย่างไรก็ตามการปรับขึ Jนอาจถูกจํากัดด้ วยความเสี/ยง
ด้ านความขัดแย้ งระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐ และการผ่านร่ างปฏิรูปภาษี ของ
นายทรั มป์ ต่อ สภา ซึ/ง หากสร้ างความผิด หวัง ให้ ต ลาดอาจส่ง ผลให้ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงได้

 สภาพคล่ อ งในตลาดอยู่ใ นระดับ สูง ทังJ ในประเทศและต่ างประเทศ จาก
สภาวะอัตราเงินเฟ้อที/ตํ/าทัว/ โลก ทําให้ โอกาสที/ธนาคารกลางจะปรับขึ Jนอัตรา
ดอกเบี ยJ นโยบายอยู่ใ นระดับ ตํ/ า โดย Yield gap เมื/ อ เที ย บกับ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ในระดับ 3.7% ซึ/งสูงกว่าระดับค่าเฉลี/ยที/
3.4% ส่งผลให้ Property fund มีความน่าสนใจในการลงทุน

 สําหรับเครดิต ให้ นํ Jาหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (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  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)

 ตลาดติดตามสัญญาณ 1) Tapering จากการประชุม ECB ซึ/งอาจมีการลด
ขนาดวงเงินเข้ าซือJ พันธบัต รในต้ นปี 2561 2) การขยายเพดานหนีสJ หรั ฐ
และ 3) ความคืบหน้ ามาตรการปฎิรูปภาษี ของทรัมป์

 คาดปั จจัยภายนอกประเทศ จากที/ Fed ประกาศเริ/ มลด Balance sheet และ
เตรี ยมขึ Jนดอกเบี Jยอีก 1 ครังJ ในปี นี J จะทําให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็ง
ค่า ประกอบกับแรงขายลดความเสี/ยงหลังจากแบงค์ชาติคงดอกเบี Jยนโยบาย
ที/ 1.5% ต่อไป ทําให้ เริ/ มเห็น Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติไหลออกจาก
ตลาดตราสารหนี J ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ/มขึ Jนอย่าง
รวดเร็ ว

2 ตุลาคม 2560

Commodity – ให้ นาํ  หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)

REITs – ให้ นาํ  หนักลงทุนมากกว่ าตลาด (Overweight)
 การเริ/ มต้ นลดขนาดงบดุลของ Fed ในเดือนตุลาคม รวมทังการประชุ
J
ม ECB
เดือนตุลาคมที/ตลาดคาดว่า ECB จะประกาศการเปลี/ยนแปลงนโยบายผ่อน
คลายเชิ ง ปริ ม าณ หลัง จากจบการเลื อ กตังJ ในเยอรมัน ซึ/ง จะไม่ มีป ระเด็ น
กระทบต่อโมเมนตัมการลงทุน ทังนี
J ตJ ลาดรอดูตวั เลขการขยายตัวเศรษฐกิจ
โลกในไตรมาส 3 ที/จะทยอยประกาศ
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี!ยง (Strategic Asset Allocation)
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Property

110.00

Developed Markets

105.00

Emerging Markets
Global Bond

100.00

Commodity

Sep-17

Sep-17

Jul-17

Aug-17

Jul-17

Jun-17

Aug-17

Jun-17

Apr-17

Jun-17

May-17

Apr-17

May-17

Mar-17

Mar-17

Jan-17

Feb-17

Jan-17

Feb-17

Dec-16

Dec-16

Oct-16

Dec-16

Oct-16

Nov-16

Nov-16

Sep-16

Sep-16

Jul-16

Aug-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Jun-16

Jun-16

Apr-16

Apr-16

May-16

May-16

Mar-16

Jan-16

Mar-16

Feb-16

Jan-16

Money Market

Feb-16

REIT

90.00
Dec-15

95.00

Conservative

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

Moderate

Aggressive

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

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
Tactical Asset Allocation

Money Market, 9.0%
Local Equity, 10.0%
Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.0%

Local Equity

Local Gov Bond
30.0%

Emerging Country Equity,
5.0%

UW

Local Corp Bond

N

Developed Country
Equity, 5.0%

N

Emerging Country Equity

N

Global Commodity
Property
Fund,
11.5% Local Corp
Bond, 15.0%

10.0%
30.0%
15.0%
11.5%
5.0%
5.0%
9.5%
5.0%
0.0%
9.0%
100%

SOW

Developed Country Equity
Global Bond

Weight

N

Local Gov Bond
Property Fund

Global Bond, 9.5%

O/U

SUW
N

Global REIT

OW

Money Market

OW

Total

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.43%
3.14%
12.31
9.91
1.03%
3.19%
-0.08%
-0.39%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
3.66%
5.21%
5.30
4.66
3.87%
5.33%
-0.45%
-0.76%

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.42%
3.08%
12.53
9.97
1.03%
3.13%
-0.08%
-0.37%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง
3.64%
5.17%
5.33
4.63
3.84%
5.30%
-0.44%
-0.75%

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

1 เดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.12%
4.14%
10.60
8.03
0.00%
4.37%
-0.23% -0.69%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง
4.75%
6.82%
4.32
3.72
5.05%
7.02%
-0.72%
-1.30%

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

1 เดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.11%
4.08%
10.70
8.02
1.42%
4.30%
-0.23% -0.67%

6 เดือน
ตังB แต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง
4.74%
6.77%
4.35
3.70
5.00%
6.98%
-0.71%
-1.28%

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

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ!งเดือนข้ างหน้ า
Global REIT
6.0%
Global Commodity
7.0%

Money Market
5.0%

Local Gov Bond
Local Equity
20.0%

Developed Country Equity
7.5%

Local Corp Bond
Property Fund
Developed Country Equity

Global
Bond
9.5%

Emerging Country Equity
7.5%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Local Gov Bond
16.0%

Emerging Country Equity
Global Bond
Global Commodity

Property
Fund
11.5%
Local Corp Bond
10.0%

O/U
N
UW
N
SOW
N
N
SUW
N

Global REIT

OW

Money Market

OW

Total

Weight

20.0%
16.0%
10.0%
11.5%
7.5%
7.5%
9.5%
7.0%
6.0%
5.0%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ!งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 1.0%
Global REIT, 6.0%

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%
Developed Country Equity,
10.0%

Global Bond
Global Commodity

Property Fund, 5.5%
Local Corp Bond, 10.0%

2 ตุลาคม 2560

Global REIT

Local Gov Bond
Money Market
8.0%

Total

O/U
N
UW
N
SOW
N
N
SUW
N
OW
OW

Weight

30.0%
8.0%
10.0%
5.5%
10.0%
10.0%
9.5%
10.0%
6.0%
1.0%
100.0%

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

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.85%
4.88%
5.93%
10.09
6.96
3.99
0.00%
5.47%
6.27%
-0.35%
-0.90%
-0.90%

ตังB แต่ต ้นปี
2017
8.69%
3.50
9.07%
-1.65%

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

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.84%
4.81%
5.90%
10.15
6.95
3.99
1.89%
5.39%
6.21%
-0.34%
-0.87%
-0.87%

ตังB แต่ต ้นปี
2017
8.62%
3.47
9.01%
-1.63%

หน้ า 3

MFC Wealth Journal
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกันยายน 2560
เศรษฐกิจ สหรั ฐ ฯ : เศรษฐกิจ ขยายตั วได้ ต่ อเนื! อง ประเด็นหลั ก อยู่ ท! ี
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง

จ้ างงานในสหรัฐฯ โดยหากเปลี/ยนไปใช้ Territorial tax system รัฐบาล
จะยกเว้ นภาษี ให้ กบั กําไรที/เกิดนอกประเทศ และเก็บเฉพาะกํ าไรที/เกิด
ในประเทศ

 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
วัน ที/ 19-20 กั น ยายน 2560 มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ใ ห้ ค งอัต ราดอกเบี ยJ
นโยบายที/ 1.00-1.25% ต่อ ปี และให้ เริ/ ม ดําเนินการลดขนาดงบดุลใน
เดือน ตุลาคม 2560

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา

 ภายใต้ นโยบายปรั บลดงบดุลของธนาคารกลางสหรั ฐฯ นันJ ได้ กําหนด
วงเงินพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี Jของหน่วยงานของรัฐฯ และ MBS ที/จะ
ปล่อยให้ ครบกําหนดโดยไม่มีการนําเม็ดเงินไปลงทุนใหม่ โดยในเบื Jองต้ น
ได้ จํ า กัดเพดานการลดวงเงิ นการถื อ ครอง 1 หมื/ นล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ
ในช่วง 3 เดือนแรก และจะเพิ/มเพดานตามเป้าหมายที/กําหนดจนกระทัง/
ไปสูร่ ะดับ 5 หมื/นล้ านต่อเดือน ในเดือน ตุลาคม 2560

- ยกเลิกส่วนลดหย่อนภาษี บางส่วน เช่น ค่ารั กษาพยาบาล (Medical
Expense) แต่คงการลดหย่อนภาษี ร ายได้ ส่วนบุคคลในเงินบริ จาค
(Charitable Donations) และเงินผ่อนดอกเบี Jยสินเชื/อบ้ าน (Mortgage
Interest Payments)

 นอกจากนี J ได้ ร ะบุว่ า คณะกรรมการฯ ยัง พิ จ ารณาที/ จ ะปรั บ ขึ นJ อัตรา
ดอกเบี ยJ อีกครั งJ ในปี นี J และได้ คงมุมมองว่าจะขึนJ ดอกเบี Jยอีก 3 ครังJ ในปี
2561 และอีก 2 ครังJ ในปี 2562

เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : สภาวะการเงิ นและนโยบายการเงิ นผ่ อนคลาย
ต่ อเนื!อง

 ประธานาธิบดี Donald Trump ลงนามในงบช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบ
จากพายุ Harvey และ Irma เข้ ากับงบเบิกจ่ายชั/วคราว (Continuing
Resolution) และให้ เลื/อนกฎหมายยกระดับเพดานหนี Jออกไปอีก 3 เดือน
ทําให้ รัฐบาลมี งบใช้ จ่ายได้ ถึงวันที/ 15 ธันวาคม 2560 โดยลําดับต่อไป
สภาฯ จะหันมาพิ จารณานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ เช่ น ร่ า งกฎหมาย
ปฏิรู ปภาษี ซึ/ง จะเริ/ มเข้ าสู่กระบวนการโดยการพิ จารณาร่ า งกฏหมาย
งบประมาณปี 2561 (Budget Resolution)
 ประธานาธิบดี Donald Trump เปิ ดเผยแผนการปรับโครงสร้ างภาษี อย่าง
เป็ นทางการโดยมี เ ป้ าหมายที/ จ ะสนับ สนุน การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
กระตุ้นการจ้ า งงาน สนับ สนุนกลุ่ม คนทางานและภาคครั ว เรื อ นให้ มี
คุณภาพชี วิตที/ดีขึ Jน รวมทังเพิ
J /มศักยภาพด้ านการแข่งขันของสหรั ฐฯ ซึ/ง
ต้ อ งรอวุ ฒิ ส มาชิ ก เห็ น ขอบผลัก ดัน ให้ อ อกมาเป็ นกฎหมาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี J
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล

-

-

ลดภาษี นิตบิ คุ คลลงจากปั จจุบนั ที/ 35% เป็ น 20% ซึง/ สูงกว่าที/ได้ หา
เสียงไว้ ที/ 15%

-

ให้ เ ก็ บ ภาษี อัตราตํ/า ชั/วคราวสํ าหรั บบริ ษั ทที/นํากํ าไรที/เ กิ ดขึนJ นอก
ประเทศกลับเข้ ามาในประเทศ (Repatriation Tax) แต่ในแผนยัง
ไม่ได้ ระบุอตั ราภาษี ชดั เจน
ผลัก ดัน ให้ เ ปลี/ ย นวิ ธี ก ารเก็ บ ภาษี เ ป็ นตามแหล่ ง ที/ ม าของรายได้
(Territorial Tax System) แทนการเก็บภาษี ทวั/ โลก (Worldwide Tax
System) ซึง/ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เนื/องจากปั จจุบนั บริ ษัทที/จดทะเบียนใน
สหรัฐฯ ที/มีกําไรนอกประเทศจะถูกเก็บภาษี ซํ Jาซ้ อน จาก 1) กํ าไรจาก
รายได้ ที/เกิดขึ Jนนอกประเทศ ซึง/ จะถูกเก็บภาษี ในประเทศนันๆ
J และ 2)
ภาษี นิติบุคคลของสหรั ฐ ฯ ซึ/งจะถูกจัดเก็ บในตอนที/นํากํ าไรกลับเข้ า
ประเทศ ซึง/ ระบบภาษี ปัจจุบนั ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเป็ นการส่งเสริ มให้
บริ ษัทสหรัฐฯ คงเงินไว้ นอกประเทศและส่งผลเสียต่อการลงทุนและการ
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- ลดภาษี ขนั J สูงสุดลงจาก 39.6% เป็ น 35.0% และปรั บขันภาษี
J
ลดลง
จาก 7 เป็ น 3 ขันJ แต่ยงั เปิ ดทางให้ สภาสามารถเพิ/มขันสู
J งสุดอีก 1 ขันJ
สําหรับผู้มีรายได้ สงู

- ยกเลิก ภาษี ม รดก (Estate Tax) และ ภาษี ส่ว นเพิ/ ม (Alternative
Minimum Tax) ที/จ่ายโดยผู้มีรายได้ สงู

 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงมาตรการด้ านการเงินไม่เปลี/ยนแปลงทังJ
อัตราดอกเบี ยJ และการเข้ าซื Jอสินทรั พย์ โดยคงอัตราดอกเบี ยJ นโยบายที/
0.00% ต่อปี อัตราดอกเบี ยJ เงินฝาก -0.40% ต่อปี อัตราดอกเบี ยJ เงินกู้
0.25% ต่อปี และคงการเข้ าซื Jอสินทรัพย์ (QE) 60,000 ล้ านยูโรต่อเดือน
จนถึ งเดื อนธันวาคม 2560 โดย ECB จะติดตามภาวะเงิ นเฟ้ ออย่ า ง
ใกล้ ชิดซึง/ จะส่งผลต่อการปรับเปลี/ยนมาตรการ QE ในระยะต่อไป
 นอกจากนี J ECB ได้ ปรับประมาณการเศรษฐกิจ โดยปรับเพิ/มคาดการณ์
GDP ปี 2560 เป็ น 2.2% (yoy) จากคาดการณ์ เดิม ที/ 1.9% (yoy)
เนื/องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที/จะขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื/องในช่วงที/เหลือของ
ปี 2560 แต่คงคาดการณ์ GDP ปี 2561-2562 ไว้ ที/ 1.8% (yoy) และ
1.7% (yoy) ตามลํา ดับ เนื/ องจากการแข็ งค่าของเงิ นยูโรจะกดดันต่อ
เศรษฐกิจในระยะต่อไป
 ECB คงคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 ไว้ ที/ 1.5% (yoy) ไม่เปลี/ยนแปลง
จากคาดการณ์ในครังJ ก่อน แต่ปรับลดคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อในปี 25612562 ลง 0.1% และ 1.2% (yoy) และ 1.5% (yoy) ตามลําดับ จากการ
แข็งค่าของเงินยูโรและการเติบโตของค่าจ้ างที/ยงั อ่อนแอ
 ยอดปล่อยสินเชื/อขยายตัวต่อเนื/อง โดยในเดือนสิงหาคม 2560 โดยยอด
ปล่อยสินเชื/อภาคธุรกิจ (Corporates) เพิ/มขึ Jน 2.5% (yoy) จาก 2.4%
(yoy) ในเดือนก่อน ส่วนยอดปล่อยสินเชื/ อภาคครัวเรื อน (Households)
เพิ/มขึ Jนเป็ น 2.7% (yoy) จาก 2.65% (yoy) ในเดือนก่อน เป็ นการขยายตัว
สูงสุดนับแต่เดือน มีนาคม 2551 สินเชื//อที/ฟืJนตัวดีต่อเนื/ องจะสนับสนุน
การบริ โภคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนต่อไป
ญี!ปุ่น : เศรษฐกิจขยายตัวดี นโยบายการเงินผ่ อนคลาย แต่ การเมือง
กลับมาเป็ นปั จจัยเสี!ยงหลังจากที!นายกฯ ประกาศยุบสภา
 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2560 รายงานครังJ สุดท้ าย ปรับลดลงเป็ นขยายตัว
2.5% (qoq,saar) จากการรายงานครั งJ แรกที/ ข ยายตัว ถึ ง 4.0%
(qoq,saar) แต่ปรับตัวขึ Jนจากไตรมาสแรกที/ขยายตัว 1.5% (qoq,saar)
ตามแรงขับเคลื/อนของอุปสงค์ในประเทศ ทังการบริ
J
โภคภาคครัวเรื อนและ
การลงทุนภาคเอกชน
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 นายกฯ Shinzo Abe ประกาศยุบสภาในวันพฤหัสฯ ที/ 28 กันยายน 2560
ซึง/ คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตังได้
J ในวันที/ 22 ตุลาคม 2560โดยนาย
Shinzo Abe จะเสนองบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพิ/ ม เติ ม
(Supplementary Budget) มูลค่าประมาณ 2 ล้ านล้ านเยน (0.4% ของ
GDP) หากชนะการเลือกตังJ นอกจากนี J ยังคงเสนอให้ ขึ Jนภาษี ผ้ บู ริ โภค
(Consumption tax) จากปั จจุบนั 8% เป็ น 10%
% ตามกํ าหนดการเดิมใน
เดือน ต.ค. 2562 แต่ต่จะใช้ รายได้ จากภาษี ดงั กล่าวในการส่งเสริ มสวัสดิ
ด้ านการศึกษาและการดูแลเด็กและคนชรา แทนเป้าหมายเดิมที/จะลดการ
ขาดดุลงบประมาณ
 ธนาคารกลางญี/ ปุ่น (BOJ) มีมติ 8-1 คงนโยบายการเงินไว้ และเป็ นไป
ตามที/นกั เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี J คงอัตราดอกเบี Jยระยะสังไว้
J ที/ -0.1%
ต่อปี สําหรั บเงินสํารองส่วนเกินของธนาคารพาณิ ชย์บางส่วน (Excess
Reserves) คงเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ไว้ ที/ประมาณ 0.0%
% และคงอัตราการเข้ าซื Jอ
สินทรัพย์ที/ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
เศรษฐกิจจีน : แรงส่ งของเศรษฐกิจชะลอลงทัง กิจกรรมในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ในขณะที! รั ฐ บาลท้ องถิ! ม เพิ! ม ความเข้ มงวดในภาค
อสังหาริมทรั พย์
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2560 ชะลอตัวลงต่อเนื/อง ทังด้
J าน
การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และบริ โภค โดย รวมถึงการส่งออก
สิ น ค้ า ที/ ช ะลอตัว ลง สวนทางกั บ ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อJ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (PMI
PMI Manufacturing Production) ของรัฐบาลกับ
Caixin Manufacturing Production ซึง/ สํารวจธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
ของภาคเอกชน ที/เพิ/มขึ Jนต่อเนื/องและอยู่เหนือระดับ 50 จุด ทังนี
J Jกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที/ ช ะลอลง เนืนื/ อ งจากผลกระทบจากการลดลงของยอด
จําหน่ายรถยนต์และความต้ องการสินค้ าที/เกี/ยวเนื/องกับบ้ านที/ลดลง และ
มาตรการคุมเข้ มในตลาดทุนและตลาดอสังหาริ มทรัพย์
 รัฐบาลท้ องถิ/นใน 8 เมือง (ซีอาน, ฉงชิ/ง, หนานหนิง, หนานชาง,ฉางซา,
กุ้ยหยาง, ฉื อเจี ยจวง, และอู่ฮนั/ ) ประกาศมาตรการควบคุ
ประกาศมาตรการ
มการซื Jอขาย
บ้ านเพิ/มเติม
โดยมาตรการใหม่ กํ า หนดให้ เ จ้ า ของบ้ า นต้ อ งถื อ
ครองบ้ านเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี ขึ Jนไป ก่อนทําการขายต่อได้ เพื/อเป็ นการ
ปรามการเก็งกํ าไรระยะสันJ ซึ/งกิ จกรรมภาคอสังหาฯ ที/ยังขยายตัวดีใน
เดือน ส.ค. 2560 โดยราคาบ้ านยังขยายตัวในระดับสูง 8.0% (yoy) และ
การลงทุนภาคอสังหาฯ ที/ขยายตัวขึ Jน 7% (yoy)
yoy) ทําให้ รัฐบาลจีนยังคง
ต้ องออกมาตรการควบคุมเพิ/มเติม เพื/อลดความเสี/ยงจากปั ญหาฟองสบู่
 บริ ษัทจัดอันดับเครดิต สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวส์ (S&P Credeit Rating
Agency) ปรับลดอันดับความน่าเชื/อถื อสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว
ของประเทศจีนลง 1 ขันจาก
J
AA- เป็ น A+ และลดอันดับความน่าเชื/อถื อ
สกุลเงินต่างประเทศระยะสันจาก
J
A-1+ เป็ น A--1- แต่ปรับมุมมองจากเชิง
ลบเป็ นมีเสถียรภาพ เนื/องจากหนี Jในประเทศอยู่ในระดับสูงถึง 272% ของ
GDP ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 และมีแนวโน้ มที/จะเพิ/มขึ Jนต่อเนื/อง ทังนี
J J
หนี Jส่วนใหญ่ของรั ฐบาลเป็ นหนี Jในสกุลเงินหยวนที/ถือครองโดยนักลงทุน
ในประเทศ นักลงทุนต่างชาติมีการลงทุนในพันธบัตรจี นคิดเป็ นสัดส่วน
เพียง 1.5% ของพันธบัตรทังหมด
J
ประกอบกับมาตรการควบคุมเงินไหล
2 ตุลาคม 2560

เข้ า-ออกจากประเทศที/เข้ มงวด ทําให้ โอกาสที/จะเกิดการเทขายตราสาร
หนี Jของนักลงทุนต่างชาติมีจํากัด
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีต่อเนื!อง นโยบายการเงินยังผ่ อน
คลาย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง
กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตรา
ดอกเบี Jยนโยบาย RP 1 วัน ที/ระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที/ 27
กันยายน 2560 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดีกว่าที/
ประเมินไว้ จากการส่งออกสินค้ าและบริ การ (การท่องเที/ยว) รวมทังอุ
J ป
สงค์ ใ นประเทศ (การบริ
การบริ โ ภคและการลงทุน ) ฟื Jน ตัว ต่ อ เนื/ อ งและเริ/ ม
กระจายตัวมากขึนJ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทัว/ ไปรวมความผั
ไปรวมควา นผวนของราคา
อาหารและพลัง งานมี แ นวโน้ มเพิ/ ม ขึ นJ แต่ ใ นอั ต ราที/ ช ะลอลงกว่ า ที/
ประมาณการไว้ เดิมเนื/ อ งจากราคาอาหารสด ในขณะที/สภาวะการเงิ น
ปั จจุบันอยู่ในระดับที/ผ่อนคลายที/มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและเอื Jอให้ อตั ราเงินเฟ้อทัว/ ไปกลับสูเ่ ป้าหมายได้
 กนง. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่า GDP ปี 2560-2561 จะ
ขยายตัว 3.8% (yoy) จากคาดการณ์เดิมที/ 3.5% (yoy) และ 3.7% (yoy)
ตามลําดับ เนื/องจากมีการปรับเพิ/มมูลค่าการส่งออกสินค้ าส่งออกในสกุล
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 8.0% จากเดิมที/ 5.0% (yoy) แต่มีการปรับลด
คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2560 เหลือ 0.66% (yoy) จากเดิม 0.8% (yoy) และปี
2561 เหลือ 1.2%(yoy) จากเดิม 1.66% (yoy)
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ น สิ งหาคม
ง หาคม 2560 ขยายตัว จากอุ ป สงค์
ภายในประเทศตามการส่งออกสินค้ าและการท่องเที/ยว ในขณะที/อุปสงค์
ในประเทศขยายตัวค่อยเป็ นค่อยไป นํ าโดยการบริ โภคภาคเอกชนและ
การใช้ จ่ายของรัฐบาล ในขณะที/การลงทุนทรงตัว
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ดังนี J

ที/มา : Bloomberg
 การประชุ ม ธนาคารกลางยุ โ รปในวัน ที/ 30-31 ตุล าคม 2560 มี ก าร
คาดการณ์ จากนักเศรษฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ ว่า ธนาคารกลางยุโรปจะ
ประกาศลดขนาดการเข้ าซื Jอสินทรัพย์จาก 6 หมื/นล้ านยูโรต่อเดือน เป็ น 34 หมื/นล้ านยูโร โดยให้ มีผลตังแต่
J 1 มกราคม
ม
2561
 การเลื อ กตังJ ทั/ว ไปของประเทศญี/ ปุ่ นในวันที/ 22 ตุลาคม 2560 มี ก าร
คาดการณ์ว่า พรรค LDP ของนายก Shinzo Abe จะชนะการเลือกตังJ แต่
มีความเสี/ยงว่าจํานวนที/นงั/ จะลดลง
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เดือนกันยายนเป็ นเดือนที!ตลาดหุ้นไทยปรั บตัวสูงขึน อย่ างมีนัยสําคัญ
มาปิ ดที! 1,673.16 หรื อเพิ!มขึน 3.53% (57จุด) โดยมีปัจจั ยสําคัญที!
เกิดขึน ดังต่ อไปนี 
 ตัวเลขภาคการผลิตของประเทศสําคัญทัว/ โลกปรั บตัวสูงขึนJ ต่อเนื/อง ส่ง
ผลบวกต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
 รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถหลีกเลี/ยงการปิ ดหน่วยงานราชการและการผิดนัด
ชําระหนีได้ ไปจนถึงวันที/ 15 ธันวาคมนี J หลังจากเจรจาอนุมตั ิงบประมาณ
ชัว/ คราวกับทางผู้นําเสียงข้ างน้ อยในสภาได้
 Fed ตัดสินใจเริ/ มต้ นกระบวนการลดขนาดงบดุลตังแต่
J เดือนตุลาคมเป็ น
ต้ นไป ส่วน Dot plots ยืนยันการปรับขึ Jนดอกเบี Jยอีก 1 ครังJ ในปี นี J และ 3
ครังJ ในปี หน้ า
 การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคมเติบโตสูงถึง 13.2% ถื อเป็ นระดับ
สูงสุดในรอบ 55 เดือน เป็ นการขยายตัวดีในกลุ่มสินค้ าเกษตรและสินค้ า
อุตสาหกรรม
 ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์เปิ ดเผยรายละเอี ยดมาตรการปฏิรูปภาษี ซึ/งรวมถึง
การลดภาษี นิติบุคคล และภาษี เงินโอนกลับ โดยขันJ ตอนต่อไป คือ การ
พิจารณาในสภา
 หุ้นกลุ่ม พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ปรั บ ตัว Outperform มากสุดตามการ
ปรั บตัวขึนJ ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที/ได้ ประโยชน์ จากโครงการ EEC
ในทางกลับกันหุ้นกลุม่ การแพทย์ปรับตัว Underperform มากสุด
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บเดือนตุลาคม
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,620 – 1,690 จุด โดยมีปัจจัยที/ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี J
1) ความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ (Tax Reform) ซึง/ มี
จุดสําคัญอยู่ที/การลดภาษี นิติบุคคล และภาษี เงินโอนกลับเข้ าประเทศ
หากมาตรการนี Jได้ รับความเห็นชอบจากสภา Congress จะเป็ นปั จจัยทํา
ให้ เงินไหลกลับสู่สหรัฐฯ เร็ วขึ Jน ซึง/ จะส่งให้ USD แข็งค่าขึ Jนและสกุลเงิน
ประเทศเกิดใหม่อ่อนค่า
2) การเริ/ ม ต้ นกระบวนการลดขนาดงบดุลของ Fed แม้ ว่าในช่ว งแรกจะ
เกิดขึ Jนเพียงเดือนละ 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ แต่มองว่าจะเป็ นปั จจัยที/
ทําให้ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับระดับขึ Jนในช่วงถัดไป จนทําให้ สินทรัพย์
ของประเทศเกิดใหม่มีความน่าสนใจลดลง
3) ตัว เลขภาคการผลิ ต ทั/ว โลกยั ง คงแข็ ง แกร่ ง สะท้ อ นการฟื J น ตัว ของ
เศรษฐกิจโลก และทําให้ ราคาโภคภัณฑ์สามารถยืนอยู่ในระดับสูงซึง/ เป็ น
บวกต่อกลุม่ วัฏจักร (Cyclical) ในตลาดหุ้นไทยที/เป็ นกลุม่ ที/มีนํ Jาหนักสูง
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกันยายน
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรั บตัวสูงขึ Jน 8.44% ในขณะที/ SET50
Index ปรับตัวสูงขึ Jน 10.79%
 Sector ที/มี Performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หมวด
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื/อสาร หมวดสื/อและสิ/งพิมพ์ และหมวด
พลังงาน

4) หากกรณี พิพาทระหว่างเกาหลีเหนื อและสหรัฐฯ มี ความเข้ มข้ นมากขึนJ
(โดยมีข้อแม้ ว่าไม่เกิดการสู้รบจริ ง) ตลาดหุ้นไทยจะได้ ประโยชน์จากเม็ด
เงินที/โยกย้ ายมาจากตลาดหุ้นเอเชียเหนือ
5) เม็ดเงิน LTF/RMF ที/คาดว่าเตรี ยมไหลเข้ าสู่ตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที/ 4
ประเมินว่าจะอยู่ที/ระดับ 37,000 ล้ านบาท
แนะนํานํา หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)

 สําหรับ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
ได้ แ ก่ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ าง หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร หมวด
การแพทย์ หมวดอาหารและเครื/ อ งดื/ ม หมวดวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง หมวด
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดพาณิชย์ และหมวดธนาคารพาณิชย์
2 ตุลาคม 2560

หน้ า 6

MFC Wealth Journal
ตลาดตราสารหนีไ ทย

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใ นเดือนตุลาคม
ตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเพิ/มขึ Jนเมื/อเทียบกับระดับสิ Jน
เดือนกันยายนจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี J
ปั จจัยภายนอกประเทศ
1. Fed อาจจะปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยในช่วงเดือนธันวาคม ขณะที/ ECB ก็
เตรี ยมประกาศลด QE ในการประชุมเดือนตุลาคมส่งผลต่อสภาพคล่อง
ในระบบการเงินทยอยลดลง ซึง/ ส่งให้ Bond Yield สหรัฐปรับเพิ/มขึ Jน (-)
2. การเปิ ดเผยร่ า งแผนปฏิ รู ป ภาษี เ พิ/ ม ความเชื/ อ มั/นของนัก ลงทุนที/ มี ต่ อ
สหรัฐฯ และทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่าขึ Jน (-)
3. ความกังวลต่อความตึงเครี ยดทางการเมื องระหว่างสหรั ฐฯ และเกาหลี
เหนือกดดันตลาดให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าสู่ภาวะการลงทุนที/มีความเสี/ยงตํ/า
อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และค่า (+)
ปั จจัยภายในประเทศ

ตลาดตราสารหนี Jไทยเดือนกันยายน : ภาพรวมอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง
ยกเว้ นพันธบัตร 10 ปี ที/ปรับเพิ/มขึ Jนเล็กน้ อยเมื/อเทียบกับเดือนที/ผ่านมา ซึ/ง
เป็ นผลจากปั จจัยบวกต่อไปนี J
1. การคาดการณ์ ว่ า ธปท.อาจปรั บ ลดอัต ราดอกเบี ยJ นโยบายลงในการ
ประชุม กนง. วันพุธที/ 27 กันยายน หลังจากกระทรวงการคลังจะออกมา
เรี ยกร้ องให้ ธปท. ลดอัตราดอกเบี Jยเพื/อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดการแข็ง
ค่าของเงินบาท และลดอัตราดอกเบี Jยที/แท้ จริ งที/เป็ นบวกจากเงินเฟ้อที/ตํ/า
2. Fund Flows ไหลเข้ าตลาดตราสารหนี Jไทยต่อเนื/องโดยในเดือน กันยายน
นักลงทุนต่างชาติซื Jอสุทธิมากกว่า 100,000 ล้ านบาททําให้ อตั ราดอกเบี Jย
พันธบัตรรัฐบาลไทยและค่าเงินบาทปรับลดลงทําYear–Low
3. ความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาเหลี กดดันนักลงทุนให้ เข้ าถือสินทรัพย์ที/มี
ความปลอดภัย อย่างเช่น พันธบัตร ทองคํา และ ค่าเงินเยน
4. สภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบจากแรงซื Jอนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ที/ยงั คงอยู่ โดยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที/หนาแน่นในเดือนกันยายน
ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรยังทรงตัวในระดับตํ/าต่อไป
อย่ า งไรก็ ตามในช่ ว งปลายเดื อ นมี ปั จ จัย ลบต่อ ตราสารหนี J หลัง จาก Fed
ประกาศเริ/ มลด Balance sheet และยํ าJ ว่าจะขึ Jนดอกเบี ยJ อี ก 1 ครังJ ในปี นี J
ขณะที/ ประธานาธิ บดีทรั มป์เปิ ดเผยร่ างแผนการปฏิรูปภาษี ส่งผลให้ ค่าเงิน
ดอลลาร์ กลับมาแข็งค่า ธปท. มี มติเป็ นเอกฉันท์ (7:0) ให้ คงอัตราดอกเบี ยJ
นโยบายไว้ ที/ 1.50% lส่งผลให้ มีแรงเทขายตราสารหนี Jอย่างรวดเร็ วและทําให้
อัตราผลตอบแทนปรับเพิ/มขึ Jนมากกว่า 10-15 bps

2 ตุลาคม 2560

1. Fund Flow นักลงต่างชาติไหลกลับ Developed Market หลังจากค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า (-)
2. แรงขายตราสารหนี Jจากนักลงทุนหลังจากมีการเก็งกํ าไรว่าแบงค์ชาติอาจ
ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี ยJ นโยบายลงในการประชุ ม กนง. วัน พุ ธ ที/ 27
กันยายน ตามแรงกดดันจากกระทรวงการคลัง (-)
3. สภาพคล่องในประเทศที/ล้นระบบจากทังJ Loan ธนาคารพาณิชย์ที/ปล่อยกู้
ได้ น้อยกว่าที/คาด และจากกองทุน FIF ที/ชะลอการลงทุนต่างประเทศ
เนื/องจาก Swap point ติดลบ (+)
ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Neutral)
ปริ ม าณอุป ทานหุ้นกู้ในตลาดแรกที/ เสนอขายระหว่ างเดื อนกันยายนมี
ปริ มาณใกล้ เคียงกับกับเดือนสิงหาคม แต่ด้วยสภาพคล่องในประเทศที/
มากกว่า ทําให้ ความต้ องการหุ้นกู้ทงในตลาดแรกและรองอยู
ัJ
่ในเกณฑ์ ดี
ต่อไป และ ทําให้ Credit Spread ลดลง
แนวโน้ มหุ้นกู้ในเดือนตุลาคม : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลที/เริ/ ม
ปรับตัวสูงขึ Jนตามแรงเทขายพันธบัตรในตลาด ส่งผลให้ Credit spread
ของหุ้นกู้ในตลาดรองมี แนวโน้ มที/ จะปรั บ ลดลง อย่ างไรก็ ตามปริ มาณ
อุปทานในตลาดแรกที/ยงั น้ อยกว่าความต้ องการของตลาด ทําให้ Credit
spread มีแนวโน้ มที/จะทรงตัวต่อไป

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืน ฐานในเดือนกันยายน
 เดื อ นกันยายน ดัช นี ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ปรั บตัวเพิ/มขึ Jน 3.51% จาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที/ปรั บตัวลดลงสืบ เนื/ องจากสภาพคล่องใน
ระบบที/อยู่ในระดับสูง
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แนวโน้ มตลาดกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนตุลาคม

 ความไม่แน่นอนทางการเมื องทัว/ โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับลดลงอย่างต่อเนื/อง
เหลือ 2.32% เมื/อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯที/ 6% ทํา
ให้ ก ารลงทุนในกองทุนรวมอสัง หาริ มทรั พ ย์ และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื Jนฐานมีความน่าสนใจ

 แนะนํ านํ า หนั ก การลงทุ น เท่ ากั บ ตลาดสํ าหรั บ ทั ง Developed
market และ Emerging Market เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ดีใน
Developed Market รวมถึงนโยบาย Fiscal Policy ใน US มีรูปธรรมมาก
ขึ Jน แต่ Valuation ที/สงู จึงให้ Developed Market เป็ น Neutral และ
สําหรับดัชนี Emerging Market มีการปรับฐานจากค่าเงินดอลลาร์ ที/แข็ง
ค่า จึงให้ นํ Jาหนักการลงทุนเป็ นเท่ากับตลาด

 การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื/อการลงทุน
เป็ นการปลดล็อคการลงทุนในสินทรัพย์ ของกองผ่านการกู้ยืม ทําให้ การ
รับรู้ รายได้ ของกองทุนเพิ/มสูงขึ Jน และโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนมีความ
เหมาะสมขึ Jน ซึง/ ส่งผลให้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
เพิ/มขึ Jนด้ วย
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น ฐานในเดื อ นตุ ล าคม คื อ มากกว่ า ตลาด
เล็กน้ อย (Slightly Overweight)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกันยายน ณ วันที/
22 มี การปรั บตัวเพิ/มขึนJ ร้ อยละ 1.7% โดยมี ปัจจัยที/สําคัญได้ แก่ การ
ประชุม Fed มี ผลสรุ ปให้ ทําการลด Balance Sheet การประกาศลด
Corporate Tax จาก 35% เป็ น 20% และนายกรัฐมนตรี ญี/ปนที
ุ่ /ประกาศ
ยุปสภา
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แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนตุลาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี Jยระยะสันที
J /ยงั อยู่ในระดับ
ตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื Jนตัว อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที/ พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 กิจกรรม M&A และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี/ยงเกี/ ยวกับการขึ Jนอัตราดอกเบี Jยระยะสันของ
J
Fed และการลด
Balance Sheet ในขณะที/ อัตราเงิ นเฟ้ ออยู่ใ นระดับ ตํ/ า อาจทํ า ให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครังJ (-)

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนกันยายน
 ภาวะตลาด REIT เดือนกันยายนทรงตัว ตลาดรอปั จจัยใหม่ๆ โดยดัชนี
DWGRT หรื อ Downjones Global REIT ที/ใช้ เป็ น Benchmark ปรับตัว
ลดลงเล็กน้ อยในเดือนกันยายน -0.7% สําหรับ REIT Asia ปรับตัว
ลดลง -0.70% และ REIT North America ปรับตัวลงเล็กน้ อย -0.64%
ทังนี
J ดJ ชั นี REIT Europe สวนทางโดยปรั บตัวขึนJ เล็กน้ อย +0.57%
ในขณะที/อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐ อายุ 10 ปี ปรั บตัว
เพิ/มขึ Jนเล็กน้ อยในเดือนกันยายนสูร่ ะดับ 2.24%
 ตัวเลข Future Implied Probability จาก Fed Fund Future คาดการณ์
การขึ นJ ดอกเบี ยJ ในการประชุ ม เดื อ นธั น วาคม 2560 อยู่ ที/ 80%
นอกจากนี J Fed กํ าหนดเป้าหมายจะปล่อยให้ ตราสารพันธบัตรครบ
กําหนดอายุโดยไม่มีการนําเม็ดเงินไปลงทุนใหม่ โดยเบื Jองต้ น Fed จะ
จํากัดเพดานการลดวงเงินการถื อครองตราสารเหล่านี ทJ ี/ระดับ 1 หมื/ น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน ก่อนที/จะขยายเพดานการลดการถื อครอง
ตราสารอีก 1 หมื/ นล้ านดอลลาร์ ทกุ ๆ ไตรมาส จนกระทัง/ แตะระดับ 5
หมื/นล้ านดอลลาร์ ตอ่ เดือนในเดือนตุลาคม 2561
 Average Fixed Mortgage Rate 30 ปี เพิ/มขึ Jนสู่ 3.83% จาก 3.78%
ตามรายงานของ Federal Home Loan Mortgage Corp (Freddie
Mac) โดย Fixed Mortgage Rate 30 ปี เพิ/มขึ Jนเป็ นครังJ แรกในรอบ 7
สัปดาห์
 ราคาบ้ านใหม่ใน 70 มลรัฐของจีนเพิ/มขึ Jน 8.3% yoy ในเดือนสิงหาคม
ที/ผ่านมา โดยปรั บตัว ขึนJ ในอัตราที/ช ะลอตัว มาตลอดนับ ตังแต่
J เดื อ น
พฤศจิกายน 2559
แนวโน้ มตลาด REITs เดือนตุลาคม
 ให้ นํ Jาหนัก REIT มากกว่าตลาดในเดือนตุลาคม สิ/งที/ติดตามคือการ
เริ/ มต้ นลดขนาดงบดุลของ Fed ในเดือนตุลาคม รวมทังการประชุ
J
ม
ECB เดือนตุลาคมที/ตลาดคาดว่า ECB จะประกาศการเปลี/ยนแปลง
นโยบายผ่อนคลายเชิงปริ มาณ หลังจากจบการเลือกตังในเยอรมั
J
น ซึง/
จะไม่มีประเด็นกระทบต่อโมเมนตัมการลงทุน ทังนี
J Jตลาดรอดูตวั เลข
การขยายตัวเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ที/จะทยอยประกาศ

 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว/ โลก (+)
2 ตุลาคม 2560
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกันยายน
 ภาวะสินค้ าโภคภัณฑ์ เดื อ นกันยายนปรั บตัว บวกเล็กน้ อย ทังนี
J ดJ ัช นี
S&P GSCI index ปรับตัวขึ Jน 3.1% มีปัจจัยหนุนจากราคานํ Jามันที/
ปรั บ ตัว ในเดื อ นกั น ยายนท่ า มกลางความคาดหวั ง การเข้ าสู่ ก าร
Rebalancing ของตลาดนํ Jามัน ราคาสินค้ าเหล็กอุตสาหกรรมชะลอตัว
ในเดือนกันยายนหลังจากเกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจจีน
 ประชุม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC เมื/อวันที/ 22 กันยายน ไม่มีการ
เปลี/ย นแปลงนโยบายในการลดกํ าลังการผลิต แต่ส่งสัญญาณยัง มี
โอกาสปรับลดและขยายเวลาออกไปอีก ในการประชุมที/ผ่านมา ขณะที/
สัญ ญานํ าJ มัน ดิ บ เวสต์ เ ท็ ก ซัส ตลาดนิ ว ยอร์ ก ปิ ดบวกเมื/ อ วัน ที/ 22
กันยายน หลังประเทศผู้ผลิตนํ าJ มันให้ ความร่ วมมื อมากขึ Jนในการลด
กําลังการผลิตตามข้ อตกลง
 ธนาคารกลางสหรัฐกํ าหนดเป้าหมายจะปล่อยตราสารให้ ครบกํ าหนด
อายุโดยไม่มีการนําเม็ดเงินไปลงทุนใหม่ โดยเบื Jองต้ น Fed จะจํากัด
เพดานการลดวงเงินการถื อครองตราสารเหล่านี ทJ ี/ระดับ 1 หมื/ นล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อเดือน ก่อนที/จะขยายเพดานการลดการถือครองตรา
สารอีก 1 หมื/นล้ านดอลลาร์ ทกุ ๆ ไตรมาส จนกระทัง/ แตะระดับ 5 หมื/น
ล้ านดอลลาร์ ตอ่ เดือนในเดือนตุลาคม 2561
 ทางด้ า นยุ โ รป ตลาดให้ ค วามสนใจ การเปลี/ ย นมาตรการเข้ าซื อJ
พันธบัตรของ ECB และการขึ Jนดอกเบี Jยของ BOE
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคม
 ให้ นําJ หนัก เท่า ตลาดในเดื อนตุลาคม (Neutral) ตลาดติดตาม 1)
Tapering จากการประชุม ECB ซึง/ ECB อาจมีการลดขนาดวงเงินเข้ า
ซื Jอพันธบัตรในต้ นปี 2561 2)การขยายเพดานหนี สJ หรัฐ 3) ความ
คืบหน้ ามาตรการปฎิรูปภาษี ของทรัมป์

ตลาดนํา มัน
ภาวะราคานํา มันเดือนกันยายน
 ราคานํ าJ มันเคลื/ อ นไหวผันผวนแต่ป รั บ ตัว ขึนJ หากนับ ตังJ แต่ต้นเดื อ น
จนถึงวันที/ 22 กันยายน ท่ามกลางความผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อ
อุปทานท่วมตลาดของตลาดนํ าJ มัน ขณะที/ผลกระทบจากพายุเฮอร์ ริ
เคนที/กระทบชายฝั/ งสหรัฐน่าจะมีผลจํากัด หลายๆโรงกลัน/ เริ/ มกลับเข้ า
สูก่ ระบวนการผลิต
 กลุ่มผู้ผลิต OPEC และ Non-OPEC เดินหน้ าปรับลดกํ าลังการผลิต
ต่อ เนื/ อ ง โดยล่า สุดในเดื อ น สิง หาคม ผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกปรั บ เพิ/ ม
ความร่ วมมือขึนJ มาจาก 85% มาอยู่ที/ 94% ในขณะที/ผ้ ผู ลิตนอกกลุ่ม
โอเปกปรับเพิ/มความร่ วมมือมาสูร่ ะดับ 119% สะท้ อนปริ มาณการผลิต
นํ าJ มันดิบของผู้ผลิตทังJ ในและนอกกลุ่ม OPEC คาดจะปรั บ ลดลง
ต่ อ เนื/ อ ง ทั งJ นี ตJ ลาดยั ง ต้ อ งจั บ ตาที/ ผ้ ู ผลิ ต นํ าJ มั น ว่ า จะมี ก ารออก
มาตรการเพิ/ ม หรื อ ไม่ ทังJ นี กJ ลุ่ม ผู้ ผ ลิ ต หลัก ได้ ใ ห้ ข้ อ สรุ ป ว่ า จะรอดู
สถานการณ์จนถึงเดือน มกราคม 2018 แล้ วจึงจะตัดสินใจว่าจะมีการ
ขยายระยะเวลาในการลดกํ า ลัง การผลิ ต นํ าJ มัน ดิ บ ออกไปหรื อ ไม่
2 ตุลาคม 2560

อย่างไรก็ตามบางประเทศได้ ให้ ความเห็นว่าอาจจะมีการตัดสินใจใน
เรื/ องนี Jตอนประชุมโอเปกอย่างเป็ นทางการในเดือน พฤศจิกายน ปี นี J
 EIA เปิ ดเผยปริ มาณการผลิตนํ าJ มันดิบของสหรั ฐ ฯ สํา หรั บ สัป ดาห์
สิ Jนสุดวันที/ 15 กันยายน 2560 ปรับเพิ/มขึ Jนกลับมาสู่ระดับเดิมก่อนเกิด
พายุ Harvey ที/ระดับ 9.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน และคาดปริ มาณการผลิต
ในเดือน ธันวาคม จะเพิ/มขึ Jนต่อเนื/องมาอยู่ที/ระดับ 9.7 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน หลังจากที/ราคานํ Jามันเริ/ มฟื นJ ตัว
 ปริ มาณแท่นขุดเจาะนํ Jามันดิบในสหรัฐปรับลดลงตลอดเดือนกันยายน
มาอยู่ที/ระดับ 744 แท่น ณ วันที/ 22 กันยายน ซึง/ เป็ นการปรับลดลงเป็ น
สัปดาห์ที/ 3 ติดต่อกัน เป็ นปั จจัยหนึ/งที/หนุนการฟื นJ ตัวของราคานํ Jามัน
โดยจํ านวนแท่นขุดเจาะปรั บลดลงมากที/สุดตังแต่
J เ ดือน พฤษภาคม
2559
แนวโน้ มราคานํา มันเดือนตุลาคม
 ให้ นํ Jาหนักเท่าตลาดเดือน ตุลาคม (Neutral) แต่คาดว่ามี มุมมองบวก
ในช่วงที/เหลือของปี ที/ตลาดกํ าลังคาดหวังการเข้ าสูก่ าร Rebalancing
ของตลาดในระยะอันใกล้ นี J นอกจากนี Jสิ/งที/จบั ตา การกลับเข้ าสู่ภาวะ
ปกติของกิจกรรมนํ าJ มันบริ เวณชายฝั/ งสหรั ฐ และการออกมาตรการ
ของ OPEC ในช่วงปลายปี

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนกันยายน
 ราคาทองคํา Spot Gold แกว่ งตัวขึนJ ในช่ว งต้ นเดือ นกันยายนทํ า
ระดับสูงขึ Jนที/ 1,357.31 เหรี ยญต่อออนซ์ ณ วันที/ 8 กันยายน ก่อนที/
ปรั บตัว ลงตลอดจนมาอยู่ที/ 1,296.78 เหรี ย ญต่อ ออนซ์ ในวันที/ 22
กันยายน ค่าเงินดอลลาร์ กลับมาแข็งเล็กน้ อยหลังจากอ่อนค่าตลอด
เดือนมีนาคม 2560 เป็ นต้ นมา โดยค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที/กลับมาแข็ง
ค่าได้ ตอบรับผลประชุม Fed ที/มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี ยJ
ระยะสันที
J /ระดับ 1.00-1.25% นอกจากนี J กรรมการ Fed จํานวน 12
จาก 16 รายยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยอีก
หนึ/ ง ครั งJ ในปี 2560 ส่ ว นกรรมการ Fed จํ า นวน 11 จาก 16 ราย
คาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยอย่างน้ อย 3 ครังJ ในปี
หน้ า และ 2 ครังJ ในปี 2562
 Fed ประกาศว่าจะเริ/ มปรับลดงบดุล (Balance Sheet) ในเดือนตุลาคม
โดยเบื อJ งต้ นจะจํ ากัดการลดวงเงินการถื อ ครองที/ ระดับ 1 หมื/ นล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อเดือน ก่อนที/จะขยายเพดานการลดการถือครองตรา
สารอีก 1 หมื/นล้ านดอลลาร์ ในทุกไตรมาส จนกระทัง/ แตะระดับ 5 หมื/น
ล้ านดอลลาร์ ต่อเดือนในเดือนตุลาคม 2561 SPDR gold Trust ถื อ
ครองทองคําเพิ/มขึนJ โดยสัดส่ว นถื อครองทองคําอยู่ที/ 805.20 ตัน ณ
วันที/ 25 สิงหาคม
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนตุลาคม
 ให้ นําJ หนักทองคําน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อยในเดือนตุลาคม (Slightly
Underweight) ช่วงปรับตัวขึ Jนมาหาจังหวะทํากํ าไร ขณะที/ ราคา
ทองคําสูงกว่า Median consensus ที/ประเมินราคาทองคํา ที/ 1,250
เหรี ยญต่อออนช์ในไตรมาส 4 ทังนี
J J สิง/ ที/ระวังคือราคาเหวี/ยงตัวผันผวน
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โดยช่วงไตรมาส 4 ผลตอบแทนทองคํามักขาดทุน โดยจากค่าสถิ ติที/
ผ่านมาในช่วง 10 ปี ที/ผ่านมา นับตังแต่
J ปี 2550-2559 ปรากฎว่าการ
ลงทุนในทองคําให้ ผลตอบแทนขาดทุนติดต่อกันตังแต่
J ปี 2554 ถึง ปี
2559 ปั จจัยอื/น 1) ปั ญหาบริ เวณคาบสมุทรเกาหลี รวมทังJ การตึงตัว
ของ Geopolitics 2) เทศกาลอินเดีย ในช่ วง 1-2 เดือนข้ างหน้ า 3)
ปริ มาณการถือครองของ SPDR ที/จะสะท้ อนราคาทองคําในช่วงที/เหลือ
ของปี

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี Jต่างประเทศ

(Neutral) คาดว่า credit spread จะทรงตัวหรื อปรั บตัวแคบลงได้ จาก
ปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที/ยงั คงเข้ าหาสินทรั พย์เสี/ยง อย่างไรก็ตาม
ตลาดเครดิต ณ ปั จจุบัน ราคาค่อนข้ างแพง อาจทําให้ มีการเทขายทํ า
กําไรบางส่วน

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนกันยายน
 ดัชนี ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าจาก 91.7 ณ วันที/
31/8/60 มาอยู่ที/ 93.23 ณ วันที/ 28/9/60 โดยในเดือนที/ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี J
 นักลงทุนคาดการณ์ ดอกเบี ย นโยบายสหรั ฐฯ จะปรั บเพิ/มขึนJ หลังการ
ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น สหรั ฐ วัน ที/ 20 กั น ยายน ที/ ส่ ง
สัญญาณจะดอกเบี Jยนโยบายอีกหนึง/ ครังJ ในปี นี J และได้ ประกาศแผนการลด
การลงทุน ในพัน ธบัต ร และตราสารเกี/ ย วข้ อ งกั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ลด
Balance sheet) ตามคาด

 เดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรั บเพิ/มขึ Jน หลังการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ วันที/ 20 กันยายน ที/สง่ สัญญาณจะ
ปรับดอกเบี Jยนโยบายขึ Jนอีกหนึง/ ครังJ ในปี นี J ทําให้ นกั ลงทุนปรับคาดการณ์
การขึ Jนดอกเบี Jย ท่ามกลางความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลี ขณะที/
ตลาดกลับ มามี ความหวัง กับ นโยบายปรั บ ลดภาษี ข องประธานาธิ บ ดี
ทรั มป์ และ ส่ง ผลให้ มูลค่าพันธบัตรในประเทศพัฒนาและหุ้นกู้เอกชน
ลดลง ขณะที/ พั น ธบั ต รประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (ตลาดเกิ ด ใหม่ ) ให้
ผลตอบแทนบวกเล็กน้ อย วันที/ 28 กันยายน พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ10 ปี
ให้ อตั ราผลตอบแทน (yield) อยู่ที/ 2.35% (2.13% ณ. 31 สิงหาคม) ส่วน
yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ที/ 0.47% (0.35% ณ. 31
สิงหาคม)

 ธนาคารกลางยุโรปคงนโยบายการเงิน แต่สง่ สัญญาณลดปริ มาณการอัดฉี ด
เงินในเดือนตุลาคม ในการประชุมเมื/อวานนี J ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี
มติ ค งอั ต ราดอกเบี ยJ นโยบาย และปริ ม าณซื อJ สิ น ทรั พ ย์ (Quantitative
easing: QE) อย่างไรก็ตาม สมาชิกธนาคารกลางได้ ออกมาแสดงความ
กังวลเรื/ องการแข็งค่าขึ Jนของเงินยูโร ซึง/ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 ดอลลาร์ สรอ .ปรั บ ตัว แข็ ง ค่ า ขึ นJ หลัง จากประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ เตรี ย ม
นําเสนอนโยบายปรับลดภาษี เข้ าสภา
 ปั ญหาภูมริ ั ฐศาสตร์ ท่ามกลางความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลี (เกาหลี
เหนือ-สหรัฐ) สร้ างความกังวลให้ กบั ตลาดเป็ นระยะๆ

 ตลาดเครดิต พบว่า หุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูงให้ ผลตอบแทนบวก โดย
อัต ราผลตอบแทนที/ สูง ชดเชยการปรั บ ขึ นJ ของเส้ น อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศเดือนกันยายน
 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 อ ย
(slightly underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตร
สหรั ฐจะปรับตัวขึนJ เนื/ องจากะนาคารกลางสหรัฐยังคงส่งสัญญาณการ
ปรับขึ Jนอัตราดอกเบี Jยอีก 1 ครังJ ในเดือน ธันวาคม รวมทังการเริ
J
/ มปรับลด
งบดุลในเดือน ตุลาคม และตลาดจับตามองการประชุมธนาคารกลางยูโร
(26 ตุลาคม) ว่าจะมีการส่งสัญญาณการปรับลดขนาด QE ลงหรื อไม่ในปี
หน้ า และมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจยูโร ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทน
พัน ธบัต รรั ฐ บาลปรั บ สู ง ขึ นJ ตามการคาดการนโยบายการเงิ น สหรั ฐ
อย่างไรก็ตามการปรับขึ Jนอาจถูกจํากัดด้ วยความเสี/ยงด้ านความขัดแย้ ง
ระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐ และการผ่านร่ างปฏิรูปภาษี ของนายทรัมป์ ต่อ
สภา ซึ/งหากสร้ างความผิดหวังให้ ตลาดอาจส่งผลให้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงได้

ที/มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือนกันยายน ค่าเงินกลุม่ G-10 ส่วนใหญ่อ่อนค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยสกุลเงินที/แข็งค่ามากสุด ได้ แก่ ค่าเงิน GBP NZD แต่ AUD
CAD EUR CHF อ่อนค่าลง
 ค่าเงินยูโร อ่อนค่าจาก 1.19 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/8/60 มาอยู่ที/ 1.18
ดอลลาร์ สรอ.ต่ อ ยูโร ณ 28/9/60 ทังJ นี เJ ป็ นผลจากการส่ง สัญ ญาณจะ
ดอกเบี ยJ นโยบายสหรั ฐ ขณะที/ เ งิ น ยู โ รได้ แ ข็ ง ค่า ขึ นJ มากจาก ภาพรวม
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรเติบโตดีขึ Jน

 สํ า หรั บ เครดิต ให้ นํา หนั ก การลงทุ น สํ าหรั บ ตลาดหุ้ น กู้ เ อกชน
คุณภาพดี และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ ากับดัชนีอ้างอิง
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 ค่าเงินเยน อ่อนค่าจาก 109.6 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/8/60 มาอยู่ที/
112.5 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/9/60 ทังนี
J Jจากปั จจัยการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ แข็งค่าจากที/ 1.29 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/8/60 มาอยู่ที/
1.34 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/9/60 เงิ นเฟ้อที/ สูง ทํา ให้ คาดว่ า
ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ Jนดอกเบี Jย

 ค่า เงิ นยูโ ร คาดว่ า จะเคลื/ อ นไหวในกรอบช่ ว ง 1.17 – 1.19 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในช่วง 111-113 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบ 1.32-1.34 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื/อนไหวใน
กรอบ 33.2–33.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แม้ ช่องว่างของอัตราดอกเบี Jย
จะแคบลงแต่ยงั คงมี FUND FLOW ที/เข้ ามาในประเทศ และปั จจัยการ
ขายดอลล่าร์ ของผู้สง่ ออกไทย (ตัวเลขการส่งออกเติบโตได้ ด)ี

ที/มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทภาพรวมช่ วงเดือนที!ผ่านมา ค่ าเงิน
ของประเทศในเอเชียส่ วนใหญ่ แข็งค่ าเมื!อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ความตึงเครี ยดคาบสุมทรเกาหลี โดยในเดือนที/ผ่านมาเกาหลีเหนือมี การ
ทดลองอาวุธหลายครังJ และวิวาทะ ระหว่างผู้นําเกาหลีเหนือ และ ผู้นําสหรัฐ
 ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้ มดี
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศคงอัตราดอกเบี Jยนโยบาย

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนตุลาคม
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื/อนไหวในช่วง 92.0-94.0
โดยมี ปั จ จัย บวกจากการที/ ตัว เลขเงิ นเฟ้ อปรั บ ตัว ขึนJ แนวโน้ ม การขึ นJ
ดอกเบี Jยนโยบายสหรั ฐ และปั จจัยลบจากความไม่แน่นอนของนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์
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แนะนํากองทุนเดือนตุลาคม 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 29 กันยายน 2560 : 2,997,907,159.56 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 29 กันยายน 2560 : 6,959,595,716.38 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 29 กันยายน 2560 : 139,315,602.83 บาท
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ข้ อสงวนสิทธิz




เอกสารนี เJ 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 นJ 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
ภายในประเทศไทยเท่านันJ
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี J หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี J หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี J หรื อห้ ามกระทําการ
อื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Jเปลี/ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



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



ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี เJ ป็ นเพียงความเห็นเบื Jองต้ น
เท่านันJ มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Jไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทังJ สิ นJ การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จJ ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี/ ยวกับเอกสารฉบับ นี J
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 Jอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อป้องกันความ
เสี/ยงที/เกี/ ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราที/อาจเกิดขึ Jนได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Jนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังJ หมด ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดังนันJ จึง มี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่ก ารฝากเงิน และมี ความเสี/ย งของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ Jนจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/ อมี ความเข้ าใจในความ
เสี/ ย งของสัญ ญาซื อJ 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 านันJ บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูล
เพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันJ
 ขอรับหนังสือชี Jชวนได้ ที/บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรั บ
ซื Jอคืน
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