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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560
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คาดว่ าตลาดสินทรั พย์ เสียงในเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้ มเคลือนไหว
Sideway ตลาดรอดูความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรั ฐฯ
และ ประธาน Fed คนใหม่ ท ปี ระกาศต้ นเดือนพฤศจิกายน ซึงปรากฏว่ า
นาย Jerome Powell ได้ รั บ การเลื อกให้ ดํา รงตํา แหน่ ง ประธาน Fed
คนถัดไป
Thai Equity – ให้ นาํ G หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 คาดว่าเดือนเดือนพฤศจิ กายน SET Index ปรั บตัว Sideways ในกรอบ
1,670 – 1,750 จุด โดยมีปัจจัยที3ต้องติดตาม ได้ แก่ แรงซื 9อสุทธิของนักลงทุน
สถาบันในประเทศที3 คาดว่าจะเข้ ามาอีกประมาณ 28,000 ล้ านบาท จาก
กองทุน RMF และ LTF เป็ นหลักในช่วงที3เหลือของปี นี 9 และจะเป็ นปั จจัยที3
ช่ วยประคับ ประคองตลาดได้ , ประธาน Fed คนใหม่ที3เป็ นนาย Jerome
Powell ได้ รับเลือกทําให้ คาดว่าบรรยากาศการลงทุนทัว3 โลกจะยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ต่ อ ไป, ความคื บ หน้ าของมาตรการปฏิ รู ป ภาษี ข องสหรั ฐ ฯ (Tax
reform) ซึ3ง หากได้ รั บ ความเห็นชอบจากสภา Congress จะเป็ นปั จ จัย
ผลักดันเม็ดเงินไหลกลับสู่สหรัฐฯ ซึ3งจะส่งให้ USD แข็งค่าขึ 9นเทียบกับสกุล
เงินประเทศเกิดใหม่จะเป็ นปั จจัยกดดันระยะสันต่
9 อตลาดหุ้นเกิดใหม่
Property Fund – ให้ นาํ G หนักเท่ ากับตลาด (Neutral)
 การประกาศลด Balance Sheet และการปรั บขึน9 อัตราดอกเบีย9 ของ Fed
ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวเพิ3มสูงขึ 9น ซึ3งสร้ างแรงกดดันต่อ Yield Gap
อย่ า งไรก็ ดี แนวโน้ มของการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ กองทุ น มี
ความสามารถในการสร้ างรายได้ และการจ่ายเงินปั นผลที3สงู ขึ 9น

Thai Bond – ให้ นําG หนั กน้ อยกว่ า ดั ช นี อ้า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดปั จจัยภายนอกประเทศ จากที3 Fed ประกาศเริ3 มลด Balance Sheet
และเตรี ยมขึ 9นดอกเบี 9ยอีก 1 ครัง9 ในปี นี 9 จะทําให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมา
แข็ งค่ า ประกอบกับ แรงขายลดความเสี3 ยงหลังจากแบงค์ ช าติ ค งดอกเบี ย9
นโยบายที3 1.5% ต่อไป ทําให้ เริ3 มเห็น Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติไหล
ออกจากตลาดตราสารหนี 9 ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรั บตัว
เพิ3มขึ 9นอย่างรวดเร็ ว
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Global Equity – ให้ นําG หนั กการลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Sligthly
Overweight) สําหรั บ Developed Market และ น้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย
(Slightly Underweight) สําหรั บ Emerging Market
 แนะนํานําG หนั กการลงทุน (Slightly Overweight) สําหรั บ Developed
Market และ (Slightly Underweight) สํา หรั บ Emerging Market
เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ดีทงใน
ั 9 Developed Market และ Emerging
Market นโยบาย Fiscal Policy ใน US เป็ นรูปธรรมมากขึ 9น เป็ นปั จจัยสําคัญ
ที3จะที3ให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ 9น ซึง3 อาจทําให้ กลุ่มประเทศ Emerging
Market underperform

Global Bond – ให้ นํ าG หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะปรับตัวขึน9 จาการ
คาดการณ์ ธ.กลางสหรัฐปรับขึ 9นอัตราดอกเบี 9ยต่อเนื3องปี นี 9และปี หน้ า รวมทัง9
การปรับลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยูโร และมุมมอง
ภาพรวมเศรษฐกิจยูโรและสหรัฐเติบโตดี อย่างไรก็ตามการปรั บขึน9 อาจถูก
จํากัดด้ วยการผ่านร่ างปฏิรูปภาษี ของนายทรัมป์ ต่อสภา ซึ3งหากสร้ างความ
ผิดหวังให้ ตลาดอาจส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงได้
 สําหรับเครดิต ให้ นํ 9าหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (IG)
เท่าดัชนีอ้างอิง และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
ถึงตํ3ากว่าดัชนี (Slightly Underweight) คาดว่า Credit Spread จะทรงตัว
หรื อ ปรั บ ตัว แคบลงได้ จากปั จจั ย หนุน ของกระแสเงิ น ทุน ที3 ยั ง คงเข้ าหา
สินทรัพย์ เสี3ยง อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ หุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง มีราคาสูงทําให้ อาจมีการเทขายทํากําไรหากตลาดเกิดความ
ผันผวน

Commodity – ให้ นาํ G หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 สิ3งที3จับตาอื3นๆ อาทิ 1) การประชุมของกลุ่ม OPEC ในเรื3 องการขยายเวลา
การปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตนํ 9ามัน 2) แนวโน้ มเศรษฐกิจและเงิน
เฟ้อปี หน้ า 2) ปั ญหาการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอาจดึงประเทศที3
สามเข้ ามาเกี3ยวข้ อง 3) ปั ญหาที3ทรัมป์ไม่ยอมรับข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ านปี
2558

REITs – ให้ นาํ G หนักลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
 นักลงทุนควรหาจังหวะทํากําไรและถอยออกมารอความชัดเจนจากการเลือก
ประธาน Fed คนใหม่ที3จะมากําหนดนโยบายการเงินสหรัฐในปี ถัดไป
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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
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-1.30%
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4.60%
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6 เดือน
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-0.72%
-1.28%

Weight

20.0%
18.0%
10.0%
10.0%
8.5%
6.5%
9.5%
7.0%
5.0%
5.5%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึงเดือนข้ างหน้ า
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนตุลาคม 2560
เศรษฐกิจโลก : IMF ปรั บเพิมคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2560 และ
2561 เพิมขึนG 0.1% เป็ น 3.6% และ 3.7% (yoy) เนื3องจากกิจกรรมโดยรวม
ทางเศรษฐกิจ (การลงทุน การค้ า และการผลิตภาคอุตสาหกรรม) และความ
เชื3 อ มั3นของภาคเอกชนที3 ดี ขึน9 โดยปรั บ เพิ3 ม คาดการณ์ ขึ น9 ทัง9 กลุ่ม ประเทศ
พัฒนาแล้ วและกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ นําโดย สหรัฐฯ ยูโรโซน ญี3 ปนุ่ และ
จีน
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีแม้ ว่าจะได้ รับผลกระทบจาก
พายุเฮอริเคน แต่ ประเด็นสําคัญ คือ นโยบายการคลัง (การปฏิรูปภาษี)
และการเสนอชือประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ
 Real GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 3.0% (qoq,saar) ชะลอตัวลง
จากไตรมาสก่ อนหน้ าที3 3.1% (qoq,saar) แต่ดีกว่าที3นกั เศรษฐศาสตร์
ส่วนใหญ่คาดไว้ ที3 2.6% (qoq,saar) โดยผลกระทบจากพายุฮาร์ วีย์และ
เออร์ มาได้ ส่งผลกระทบต่อจากบริ โภคและการลงทุนให้ ชะลอตัวลง แต่
การเปลี3ยนแปลงของสินค้ าคงคลังที3เพิ3มขึน9 และการส่งออกสินค้ าสุทธิ ที3
ขาดดุลน้ อยลงช่วยให้ เศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ชะลอตัวลงมาก
 สภาคองเกรสได้ ผ่ า นร่ างกรอบกฎหมายงบประมาณ (Budget
Resolution) ประจํ าปี 2561 มูลค่า 4 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ3งเป็ น
สัญญาณบวกทางการเมื องที3เปิ ดโอกาสให้ ร่างกฏหมายปฏิรูปภาษี เข้ า
พิจารณาความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาด้ วยเสียงสนับสนุนเพียง 60 เสียงซึง3
น้ อยกว่าปกติที3ต้องใช้ 60 เสียง (พรรค Republican มีที3นงั3 ในวุฒิสภา 52
เสียง)
 วันที3 2 พฤศจิกายน 2560 ประธานาธิ บดี Donald Trump ประกาศชื3 อ
นาย Jerome Powell คณะกรรมการ Fed เป็ นประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) แทนนาง Janet Yellen ประธาน Fed คนปั จจุบนั ที3จะหมด
วาระในวันที3 3 กุมภาพันธ์ 2561
เศรษฐกิจยูโรโซน : ธนาคารกลางยุโรปขยายเวลาการเข้ าซือG สินทรั พย์
ออกไปอีก 9 เดือน แต่ ลดขนาดการเข้ าซือG ลงเป็ น 3 หมืนล้ านยูโร มีผล
1 มกราคม 2560
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติลดอัตราการเข้ าซื 9อสินทรัพย์ต่อเดือนลง
เป็ น 3 หมื3 นล้ า นยูโร จากปั จ จุ บัน ที3 6 หมื3 นล้ า นยูโ ร ที3 จ ะสิน9 สุดเดื อ น
ธันวาคม 2560 โดยขยายระยะเวลาการเข้ าซื 9อออกไปอีก 9 เดือน ในช่วง
เดือน มกราคม-กันยายน 2561
 นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่าการปรับเปลี3ยนมาตรการ QE
สะท้ อ นถึ ง ความเชื3 อ มั3นต่ อ อัต ราเงิ น เฟ้ อที3 จ ะสามารถเร่ ง ตัว ขึ น9 เข้ า สู่
เป้ าหมายที3 2% ได้ ใ นระยะข้ า งหน้ า ภายใต้ เ ศรษฐกิ จ ที3 ฟื9น ตัว ดี แ ละ
ขยายตัวเป็ นวงกว้ างมากขึ 9น แต่อย่างไรก็ดี แรงกดดันเงินเฟ้อในปั จจุบนั
ยังคงอยู่ในระดับตํ3า ทําให้ นโยบายการเงินยังมีความจําเป็ นที3จะต้ องผ่อน
คลายต่อเนื3อง โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ยงั คงสนับสนุนให้ ใช้ มาตรการ
QE ต่อไป และให้ คงประโยคที3ว่า “ECB สามารถขยายระยะเวลา และ/
หรื อ เพิ3มอัตราการเข้ าซื 9อต่อเดือนในระยะข้ างหน้ า หากมีความจําเป็ น”
ในแถลงการณ์การประชุม นอกจากนี 9 นาย Draghi กล่าวว่ามาตรการ QE
จะค่อยๆ สิ 9นสุดลง โดยจะไม่ใช่การสิ 9นสุดแบบทันทีทนั ใด
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 ประเด็นการเมืองในกลุม่ ยูโรเกิดขึ 9นอีกครัง9 ระหว่างรัฐบาลสเปนและแคว้ น
คาตาลัน โดยรั ฐ บาลกลางสเปนประกาศยึดอํ า นาจการปกครองของ
รั ฐ บาลแคว้ นคาตาลั น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 155 และปลด
ประธานาธิบดี Carles Puigdemon รวมทังคณะรั
9
ฐมนตรี และอธิบดีกรม
ตํารวจ และรั ฐบาลกลางสเปนได้ แต่งตังอธิ
9 บดีกรมตํารวจใหม่ ยุบสภา
ท้ อ งถิ3 นคาตาลัน และประกาศจัดการเลื อ กตัง9 ท้ อ งถิ3 นใหม่ ใ นวันที3 21
ธันวาคม 2560 ซึ3งผลสํารวจล่าสุด (23-26 ตุลาคม 2560) ชีว9 ่าพรรคที3
สนับสนุนการประกาศอิสระภาพได้ รับคะแนนนิยมลดลง และมีแนวโน้ ม
จะเสียเสียงข้ างมากในสภา โดยจะได้ คะแนนเสียงรวมกันเป็ น 65 ที3นั3ง
(จากทังหมด
9
135 ที3นั3ง) ลดลงจากการเลือกตังครั
9 ง9 ก่ อนในปี 2558 ที3ได้
72 ที3นงั3
ญีปุ่น : พรรค LDP ชนะการเลือกตังG ถล่ มทลายทําให้ นาย Shinzo Abe
สามารถกลั บมาเป็ นนายกฯ ได้ อีกครั Gง ในขณะทีธนาคารกลางญี ปุ่ น
ยังคงผ่ อนคลายนโยบายการเงินพร้ อมกับมุมมองเศรษฐกิจทีดีขนึ G
 ผลการเลือกตังทั
9 ว3 ไปวันที3 22 ตุลาคม 2560 พรรค LDP ของนาย Shinzo
Abe ได้ รับชัยชนะถล่มทลายถึง 218 ที3นงั3 จากจํานวนทังหมด
9
465 ที3นงั3
ทําให้ สามารถกลับมาจัดตังรั9 ฐบาลได้ อีกครัง9 และน่าจะร่ วมกับพรรคร่ วม
รั ฐบาลเดิม โดยนาย Shinzo Abe เตรี ยมประกาศมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ3มเติม (Extra Budget) ในวันที3 1 พฤศจิกายน 2560 ซึง3 เป็ น
วันเดียวกับที3สภาฯ น่าจะแต่งตังให้
9 นาย Abe เป็ นนายกฯ ต่ออีกสมัย โดย
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพิ3 ม เติ ม ยั ง น่ า จะถู ก จัด สรรไปช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรที3อาจได้ รับผลกระทบจากการลงนามการค้ าเสรี ระหว่างญี3 ปุ่น
กับ EU ในเดื อ น กรกฎาคม 2560 และส่ ว นหนึ3ง น่ า จะถูก จัดสรรไป
สนับ สนุน แรงงานที3 มี ทัก ษะสู ง เพื3 อ กระตุ้น ผลิ ต ภาพด้ า นนวัต กรรม
(Innovation on productivity) ซึง3 น่าจะช่วยแก้ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ได้
 ธนาคารกลางญี3 ปุ่น (BOJ) มีมติ 8-1 คงนโยบายการเงินไว้ และเป็ นไป
ตามที3นกั เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี 9 คงอัตราดอกเบี 9ยระยะสันไว้
9 ที3 -0.1%
ต่อปี สําหรั บเงินสํารองส่วนเกินของธนาคารพาณิ ชย์บางส่วน (Excess
Reserves), คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ไว้ ที3ประมาณ 0.0% และคงอัตราการเข้ าซื 9อ
สินทรัพย์ที3 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BOJ มีมมุ มองทางเศรษฐกิจที3ดีขึ 9นจากการประชุมครัง9 ก่อน โดยประเมิน
ว่า เศรษฐกิจภายในประเทศ “ขยายตัวปานกลาง” จากเดิมที3 “เศรษฐกิจ
กํ าลังขยายตัวได้ อย่างคอยเป็ นค่อยไป” และปรั บเพิ3มคาดการณ์ GDP
ปี งบประมาณ 2560 เพิ3 ม ขึน9 เป็ น 1.9% (yoy) จากคาดการณ์ เ ดื อ น
กรกฎาคม 2560 ที3 1.8% (yoy) แต่คงคาดการณ์ GDP ปี 2561 ที3 1.4%
(yoy)
 BOJ ปรับลดคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 ลงมาที3 0.8% (yoy) จาก
คาดการณ์เดิมในเดือน กรกฎาคม 2560 ที3 1.1% (yoy) และปี 2561 คาด
ว่าจะเพิ3มขึ 9น 1.4% (yoy) จากคาดการณ์เดือน กรกฎาคม 2560 ที3 1.5%
(yoy) ยังคงตํ3ากว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี3ปนที
ุ่ 3 2.0%
(yoy)ปี
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เศรษฐกิจจี น : การประชุมสมัชชาใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ ยังคงดําเนิน
นโยบายสําคัญตามแผน และรายชือผู้นําระดับสูงของพรรคอีก 5 คน ชี
ว่ าประธานาธิบดี Xi Jingping จะยังมีอาํ นาจต่ อไป
 เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 6.8% (yoy) ชะลอลงเล็กน้ อยจาก
6.9% (yoy) ในช่วงครึ3งแรกของปี แม้ ว่าการลงทุนจะได้ รับผลกระทบจาก
มาตรการคุมเข้ มในตลาดเงิน
 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 9อภาคการผลิต เดือน ตุลาคม 2560 ลดลง -0.8 จุด
เป็ น 51.6 จุด เนื3 องจากดัชนี คําสัง3 ซื 9อสินค้ าใหม่ทงภายในประเทศและ
ั9
ภาคนอกประเทศ รวมทังดั
9 ชนีผลผลิตปรับตัวลง เป็ นการลดลงมากกว่าที3
นัก เศรษฐศาสตร์ ค าดไว้ ที3 52.0 จุ ด สะท้ อ นแรงส่ ง ต่ อ ของการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที3เริ3 มชะลอลงหลังจากการใช้ มาตรการคุมเข้ มในตลาด
เงินเพื3อแก้ ไขปั ญหาหนี 9นโยบายภาคอสังหาริ มทรัพย์ที3เข้ มงวดขึ 9นต่อเนื3อง
และการปิ ดโรงงานเพื3 อ ลดมลภาวะในช่ ว งประชุ ม สมัช ชาใหญ่ พ รรค
คอมมิวนิสต์
 การประชุม สมัช ชาใหญ่ พ รรคคอมมิ วนิ สต์ จี น ประธานาธิ บ ดีสี จิ น9 ผิ ง
ประกาศนโยบายที3 สํ า คั ญ คื อ การปฏิ รู ป ด้ า นอุ ป ทาน การปฏิ รู ป
รัฐวิสาหกิจโดยจะให้ ภาคเอกชนมีส่วนในการถื อครองมากขึ 9น การปฏิรูป
ด้ านการคลัง นโยบายการเงินที3ให้ ความสําคัญกับการใช้ มาตรการ Macro
Prudential การคุ้มครองสิง3 แวดล้ อม และการควบคุมภาคอสังหาริ มทรัพย์
 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ สิ 9นสุดลง และได้ เปิ ดเผย
รายชื3อผู้นําระดับสูง (Politburo Standing Committee: PSC) ทัง9 7 คนใน
วันสุดท้ ายของการประชุมสมัชชาใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน (National
Congress of the Communist Party of China) เป็ นที3น่าสังเกตว่า
สมาชิก PSC ทัง9 หมดในชุดนี 9 มี อายุม ากเกิ นกว่าที3 จะได้ เลื3 อนขึน9 เป็ น
ประธานาธิบดีคนต่อไปต่อจากประธานาธิบดี Xi Jinping ในปี 2565 ซึง3
แตกต่างจากครัง9 ก่อนๆ ที3จะมีการแต่งตังผู
9 ้ นําอายุน้อย (ตํ3ากว่า 57 ปี ) ซึง3
จะสามารถดํารงตําแหน่งใน PSC ได้ ในอีก 3 วาระข้ างหน้ าก่อนที3จะครบ
กํ าหนดเกษี ยณอายุที3 68 ปี โดยทังนาย
9
Hu Jintao และนาย Xi Jinping
ต่างได้ รับการแต่งตังเป็
9 นสมาชิก PSC ในขณะที3มีอายุ 54 ปี
เศรษฐกิจไทย : หน่ วยงานภาครั ฐปรั บเพิมคาดการณ์ เศรษฐกิจตามการ
ส่ งออกสินค้ าและบริการทีดีขนึ G
 สํานักเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับเพิ3มประมาณการเศรษฐกิจปี 2560
คาดว่าจะขยายตัว 3.8% (yoy) จากประมาณการเดิมในเดือน กรกฎาคม
2560 ที3คาดว่าจะขยายตัว 3.6% (yoy) โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนหลัก
จากการส่งออกสินค้ าและบริ การที3ปรั บตัวดีขึน9 ต่อเนื3 อง และการลงทุน
ภาคเอกชนที3มีแนวโน้ มฟื น9 ตัวขึ 9น สอดคล้ องกับการบริ โภคที3ปรับตัวดีจาก
รายได้ ภาคเกษตรและการท่องเที3ยว
 ในปี 2561 สศค. คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อเนื3องที3 3.8% (yoy)
จากแรงขับเคลื3 อนของการใช้ จ่ายของรั ฐบาลตามกรอบรายจ่ายลงทุน
ภาครั ฐ ประจํ า ปี งบประมาณ 2561 และการลงทุ น ภาครั ฐ ที3 เ พิ3 ม ขึ น9
นอกจากนี ค9 วามชัดเจนเกี3 ยวกับการเลือ กตังจะช่
9 วยสร้ างความเชื3 อมั3น
ให้ แก่นกั ลงทุน

3 พฤศจิกายน 2560

 การปรั บประมาณการเศรษฐกิ จของ สศค. สอดคล้ องกับการปรั บเพิ3 ม
คาดการณ์เศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยทีคาดว่า ปี 2560-2561
เศรษฐกิ จไทยจะขยายตัวได้ 3.8% (yoy) จากการส่ง ออกสินค้ าและ
บริ การที3ปรับตัวดีขึน9 รวมทังอุ
9 ปสงค์ในประเทศที3ฟื9นตัวต่อเนื3 องและเริ3 ม
กระจายตัวมากขึ 9น
 ความเสี3ยงที3คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประมาณการ คือ การฟื 9นตัว
ของเศรษฐกิ จประเทศคู่ค้าสําคัญ และการดําเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศพัฒนาแล้ ว
 สศค. คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทัว3 ไปในปี 2560 จะอยู่ที3 0.7% (yoy) และปรับ
ขึ 9นเป็ น 1.4% (yoy) ในปี 2561 ตามการฟื 9นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
และราคาพลังงานที3มีแนวโน้ มสูงขึ 9นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง3 สูงกว่าการ
คาดการณ์ ของธนาคารแห่งประเทศที3คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว3 ในปี 2560
และ 2561 เพิ3มขึ 9น 0.6% (yoy) และ 1.2 (yoy) ตามลําดับ
 เศรษฐกิ จไทยเดือน ตุลาคม 2560 ขยายตัว ได้ ดีต่อเนื3 องครอบคลุมทัง9
กิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ โดยปั จจัยขับเคลื3อนหลักจาก
การส่งออกสินค้ าและภาคการท่องเที3ยว ในขณะที3การบริ โภคภาคเอกชน
และการลงทุ น ภาคเอกชนขยายตัว ดี ขึ น9 และเมื3 อ พิ จ ารณาเครื3 อ งชี 9
เศรษฐกิ จรายไตรมาส พบว่า ไตรมาส 3/2560 กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
ปรับตัวดีขึ 9น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้ า ในขณะที3การลงทุนภาคเอกชน
กลับมาขยายตัวเป็ นบวกและการบริ โภคขยายตัวได้ ต่อเนื3 อง แต่การใช้
จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวในช่วงไตรมาส 3
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2560
ปั จจัยต่ างประเทศ
 สหรั ฐ ฯ : คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาวิ ธี ก ารจัด หารายได้ ข องสภา
ผู้แทนราษฎร (House Ways and Means) เตรี ยมเปิ ดเผยร่ างกฏหมาย
ปฏิรูปภาษี ในวันที3 1 พฤศจิกายน 2560 ซึง3 น่าจะยื3นให้ สภาผู้แทนฯ ออก
เสียงได้ กลางเดือน พ.ย. 2560 ซึง3 มีการคาดการณ์ว่าร่ างปฏิรูปภาษี น่าจะ
ผ่านสภาคองเกรสได้ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 เนื3องจาก ในช่วงที3เหลือ
ของปี สภาจะเหลือเวลาทําการประมาณ 15 วัน ในการพิจารณาแก้ ไขร่ าง
กฎหมายปฏิ รู ป ภาษี ก่ อ นถึ ง วั น ที3 8 ธั น วาคม 2560 ที3 ส ภาจะต้ อ ง
พิ จ าร ณาก ฏหมายง บปร ะมาณร ายจ่ า ย ชั3 ว คร าว (Continuing
Resolution) ให้ ทั น เพื3 อ หลี ก เลี3 ย งการปิ ดหน่ ว ยงานรั ฐ บางส่ ว น
(Government shutdown)
ปั จจัยในประเทศ
 การเลือกตังการประชุ
9
มคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย วันที3 8 พฤศจิ กายน 2560 คาดว่า กนง. จะคงอัตรา
ดอกเบี 9ยนโยบายไว้ ที3ระดับ 1.50% ต่อปี เนื3องจาก เศรษฐกิจที3ขยายตัวได้
ต่อเนื3 อง ในขณะที3อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ3า และอัตราดอกเบี 9ยใน
ปั จจุบนั เป็ นระดับที3เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
 การรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 โดย MFC คาดว่าจะขยายตัว
4.0%-4.2% (yoy) เพิ3มขึน9 จาก 3.7% (yoy) ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560
จากแรงขับเคลื3อนของการส่ง ออกสินค้ า และภาคการท่องเที3 ยวที3น่าจะ
ลดลง
หน้ า 4
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนตุลาคมเป็ นเดือนทีตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways up ขึนG มาปิ ดที
1,721.37 หรื อเพิมขึนG 2.88% (48.21 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญดังต่ อไปนี G
 ตัว เลขภาคการผลิ
การผลิ ต ทั3ว โลกที3 ยั ง คงออกมาดี สะท้ อ นการฟื 9น ตัว ของ
เศรษฐกิจโลก และทําให้ ราคาโภคภัณฑ์อยู่ในระดับที3สงู ได้
 ICAO ตัดสินใจปลดธงแดงประเทศไทย เป็ นผลบวกต่อสายการบินที3มี
แผนเพิ3มเที3ยวบินไปยังประเทศที3เคยได้ รับผลกระทบ เช่น ญี3ปนุ่ เกาหลีใต้
เป็ นต้ น
มธนาคารพาณิ ชย์ โดยธนาคารขนาดใหญ่ ยงั คง
 ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิ
ถูกกดดันจากปั ญหา NPL และค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานในระดับสูง ตรง
ข้ ามกับธนาคารในกลุม่ เช่าซื 9อที3คณ
ุ ภาพหนี 9ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
 นายกรัฐมนตรี ฯ คาดจะประกาศวันเลือกตังในเดื
9
อน มิถุนายน 2561 และ
คาดว่าจะจัดการเลือกตังได้
9 ในเดือน พฤศจิกายน
ยน 2561
 ECB มีมติลดวงเงิน QE เหลือเดือนละ 3 หมื3นล้ านยูโรจาก 6 หมื3นล้ านยู
โร โดยจะเริ3 มตังแต่
9 เดือน มกราคมปี หน้ า และจะขยายเวลาการทํา QE
ออกไปถึงเดือนกันยายนปี หน้ า
 หุ้นกลุ่มสื3อและสิ3งพิมพ์ปรับตัว Outperform มากสุดหลังอุตสาหกรรมมี
แนวโน้ มปรั บ ตั ว Turnaround หุ้ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การ เกษตร ปรั บ ตั ว
Underperform มากสุด

As of 31 ตุลาคม 2560

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ
นในประเทศ สําหรั บเดือนพฤศจิ
น
กายน
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,,670 – 1,750 จุด โดยมีปัจจัยที3ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดมีดงั ต่อไปนี 9
1) แรงซื 9อสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศที3คาดว่าจะเข้ ามาอีกประมาณ
28,000 ล้ านบาท จากกองทุน RMF และ LTF เป็ นหลักในช่วงที3เหลือของ
ปี นี 9 และจะเป็ นปั จจัยที3ช่วยประคับประคองตลาดได้
2) รายชื3 อประธาน Fed คนใหม่ซงึ3 หากผลเป็ นทางนาย Jerome Powell
ได้ รับเลือกคาดว่าบรรยากาศการลงทุ
าบรรยากาศการลงทุนทัว3 โลกจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีตอ่ ไป
3) ความคืบหน้ าของมาตรการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ (Tax reform) ซึง3 หาก
ได้ รับความเห็นชอบจากสภา Congress จะเป็ นปั จจัยผลักดันเม็ดเงินไหล
กลับสู่สหรั ฐฯ ซึง3 จะส่งให้ USD แข็งค่าขึ 9นเทียบกับสกุลเงินประเทศเกิ ด
ใหม่
4) ตัวเลขภาคการผลิ
คการผลิตทัว3 โลกหากเริ3 มชะลอลง จะเป็ นปั จจัยกดดันระยะสัน9
ต่อ ราคาโลหะอุตสาหกรรม ดัชนีค่าระวางเรื อ ราคาหุ้นกลุ่มวัฏจักร และ
ตลาดหุ้นเกิดใหม่

As of 31 ตุลาคม 2560

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนตุลาคม
 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ 9น 11.56% ในขณะที3 SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 9น 13.46%

5) ความเสี3 ยงหลัก อาจมาจากการปรั บฐานของตลาดหลักทรั พย์ หลังให้
ผลตอบแทนทัง9 ปี ค่ อ นข้ า งดี แต่ ค าดว่ า ไม่ น่ า ปรั บ ลงมากจากภาวะ
เศรษฐกิกิจทัว3 โลกที3ยงั ดี รวมทังตลาดรั
9
บรู้ การขึ 9นดอกเบี 9ยและการลดงบดุล
ของ Fed ไปมากพอควรแล้ ว
แนะนํานําG หนักหุ้นไทยเท่ าตลาด (Neutral)
(Neutral

ตลาดตราสารหนีไG ทย

 Sector ที3มี Performance ที3ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดสื3อและสิ3งพิมพ์ หมวดพัฒนา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื3 อ สาร หมวด
พลังงาน และหมวดพาณิชย์
 สําหรับ Sector ที3มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดธุรกิ จการเกษตร หมวดบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง หมวดการแพทย์
หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดอาหารและเครื3 องดื3ม และ
หมวดธนาคารพาณิชย์

3 พฤศจิกายน 2560
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ปั จจัยภายในประเทศ
 Fund Flow นัก ลงต่ า งชาติ ไ หลกลับ Developed Market

หลังจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า (-)
 สภาพคล่องในประเทศที3ล้นระบบและแนวโน้ มที3แบงค์ชาติจะคง

อัตราดอกเบี 9ยนโยบายเป็ นเวลานาน (+)
ตลาดหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Neutral)
สภาพคล่องในประเทศที3มีมากกว่าปริ มาณหุ้นกู้ที3เสนอขายทังในตลาด
9
แรกและรองทําให้ Credit Spread ยังคงทรงตัวในระดับตํ3าต่อไป
ตลาดตราสารหนี ไG ทยเดือนตุ ลาคม : ภาพรวมอัต ราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ3มขึ 9นเมื3อเทียบกับเดือนที3ผ่านมาโดยพันธบัตรระยะยาวมีการ
เคลื3 อ นไหวตามการเปลี3 ย นแปลงของ US-TREASURYและค่ า เงิ น
ดอลลาร์ ส หรั ฐขณะที3พัน ธบัต รระยะสัน9 ยังมี Demand จาก Asset
Management ในประเทศทําให้ Yield ปรับตัวลดลงซึ3งเป็ นปั จจัยลบต่อ
ตราสารหนี 9ในเดือนที3ผ่านมา
 ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯกลับมาแข็งค่าและผลตอบแทนUS Treasury

ที3ป รั บ ตัว สูง ขึน9 เนื3 อ งจากนัก ลงทุน มี ค วามมั3น ใจมากขึ น9 ในเรื3 อ ง
แผนการปฏิรูปภาษีหลังจากทังวุ
9 ฒิสภาและสภาผู้แทนสหรัฐอนุมตั ิ
กรอบงบประมาณปี 2561 ทําให้ สามารถเริ3 มกระบวนการพิจารณา
ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีตอ่ ไปได้
 ECB มีมติลดอัตราการเข้ าซื 9อสินทรัพย์ต่อเดือนลงเป็ น 3 หมื3นล้ าน
ยูโร (จากปั จจุบนั ที3 6 หมื3นล้ านยูโร) และขยายระยะเวลาการเข้ าซื 9อ
ออกไปอีก 9 เดือน ในช่วงเดือน มกราคม - กันยายน 2561
 Fund Flows เริ3 มไหลออกตลาดตราสารหนี 9ไทยโดยในเดือน ตุลาคม
นักลงทุน ต่า งชาติเริ3 มกลับ มาขายพันธบัต รรัฐบาลระยะสันทํ
9 าให้
ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใG นเดือนพฤศจิกายน 2560
ตลาดตราสารหนีภG าครัฐ (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มเพิ3มขึน9 เมื3อเทียบกับ
ระดับสิ 9นเดือนตุลาคมจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี 9
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
 Fed อาจจะปรั บขึน9 อัตราดอกเบี 9ยในช่วงเดือนธันวาคม ขณะที3

ECB ประกาศลด QE ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน
ทยอยลดลง ซึง3 ส่งให้ Bond Yield สหรัฐปรับเพิ3มขึ 9น (-)
 การเปิ ดเผยร่างแผนปฏิรูปภาษี เพิ3มความเชื3อมัน3 ของนักลงทุนที3มี

ต่อสหรัฐฯ และทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่าขึ 9น (-)
 ความกังวลต่อความตึงเครี ยดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และ

เกาหลีเหนือกดดันตลาดให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าสูภ่ าวะการลงทุนที3มี
ความเสี3ยงตํ3า อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และค่า (+)
3 พฤศจิกายน 2560

แนวโน้ มหุ้นกู้ในเดือนพฤศจิกายน : อัตราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาลที3เริ3 มปรับ ตัว สูงขึน9 ตามแรงเทขายพันธบัต รในตลาด ส่งผลให้
Credit spread ของหุ้นกู้ในตลาดรองมีแนวโน้ มที3จะปรับลดลง อย่างไร
ก็ตามปริมาณอุปทานในตลาดแรกที3ยงั น้ อยกว่าความต้ องการของตลาด
ทําให้ Credit spread มีแนวโน้ มที3จะทรงตัวต่อไป
ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืนG ฐาน
ภาวะตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ /REITs และกองทุ น รวม
โครงสร้ างพืนG ฐานในเดือนตุลาคม
 เดื อ นตุล าคมดัช นี ผ ลตอบแทนของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื3อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ3มขึ 9นเล็กน้ อย 0.60%
จากสภาพคล่องในระบบที3ยงั คงอยู่ในระดับสูง
แนวโน้ มตลาดกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ/REITs และกองทุนรวม
โครงสร้ างพืนG ฐาน ในเดือนพฤศจิกายน
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี ปรั บ ตัว เพิ3 มขึน9 มาที3
2.38% สอดคล้ องกับการดําเนินนโยบายทางเงินของ Fed ที3จะลดขนาด
Balance Sheet และแนวโน้ มการลดการอัดฉีดสภาพคล่องของ ECB
 การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื3อการลงทุน
เป็ นการปลดล็อคการลงทุนในสินทรัพย์ ของกองผ่านการกู้ยืม ทําให้ การ
รับรู้ รายได้ ของกองทุนเพิ3มสูงขึ 9น และโครงสร้ างเงินทุนของกองทุนมีความ
เหมาะสมขึ 9น ซึง3 ส่งผลให้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
เพิ3มขึ 9นด้ วย
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืนG ฐานในเดือนพฤศจิกายน คือ เท่ ากั บตลาด
(Neutral)

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ณ วันที3 27 ตุลาคม ปรับตัว
เพิ3มขึ 9น ร้ อยละ 1.8% โดยมีปัจจัยที3สําคัญได้ แก่ การประกาศลดภาษี ของ
ประธานาธิบดีทรัมพ์ ทงในรู
ั 9 ปแบบของการลด Corporate Tax และการ
เพิ3มลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คล ในส่วนของ ECB มีการตอ่อายุการทํา QE
ออกไปจนถึงเดือน กันยายน 2561 ในอัตราการทําที3 30,000 ล้ านยูโร ต่อ
เดือน
หน้ า 6

MFC Wealth Journal
 การเลือกประธาน Fed โดยประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ เลือกนายเจอโรม
โพเวล เป็ นประธาน Fed คนใหม่
 ประธานาธิ บดี สีเจิ3นผิง ของจี นออกโรงเตือนถึงสัญญาณเก็งกํ าไรใน
ตลาดอสัง หาริ มทรั พ ย์ ในจี นที3 ร้อนแรง โดย National Bureau of
Statistics ของจี นเปิ ดเผยราคาอสังหาริ มทรัพย์ ที3อยู่อาศัยของเดือน
กันยายน ซึ3ง สัญ ญาณมี แ นวโน้ ม ที3 จ ะชะลอตัว ต่อ เนื3 อ งจากที3 หลาย
มณฑลดําเนินตามนโยบายตึงตัวในช่วงที3ผ่านมา

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤศจิกายน

 ยอดขายบ้ านมือสองของสหรัฐเพิ3มขึ 9น 0.7% สูร่ ะดับ 5.39 ล้ านหลังคา
เรื อน จากที3ตลาดคาดว่าจะอยู่ที3 5.3 ล้ านหลังคาเรื อน เมื3 อเทียบกับ
เดือนสิงหาคมปรับตัวขึ 9นเล็กน้ อย

 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที3จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)

 ยอดขายบ้ านในออสเตรี ยเลียปรั บตัวขึน9 เล็ก น้ อยในช่วงที3ผ่านมาแต่
ตลาดยังคงซบเซาและราคาบ้ านยืนทรงตัว

 สภาพคล่องที3อยู่ในระดับที3สงู จากอัตราดอกเบี 9ยระยะสันที
9 3ยงั อยู่ในระดับ
ตํ3าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)

แนวโน้ มตลาด REITs เดือนพฤศจิกายน
 ให้ นํ 9าหนัก REIT ในเดือนพฤศจิกายน เท่ากับตลาด (Neutral) โดยนัก
ลงทุนควรหาจังหวะทํากําไรก่อนการขึ 9นดอกเบี 9ยของ Fed ในรอบถัดไป
เดือนธันวาคม

 เศรษฐกิ จฟื 9นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในประเทศที3พัฒนาแล้ วและกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนา (+)
 กิจกรรม M&A, Share buyback และ Valuation อยู่ในระดับสูง (-)
 ความเสี3ยงเกี3 ยวกับการขึ 9นอัตราดอกเบี 9ยระยะสันของ
9
Fed และการลด
Balance Sheet ในขณะที3 อัตราเงิ นเฟ้ ออยู่ใ นระดับ ตํ3 า อาจทํ า ให้
เศรษฐกิจโลกกลับมาชะลอตัวอีกครัง9 (-)

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนตุลาคม


ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ทรงตัวในเดือนตุลาคม ดัชนี S&P GSCI ปรับตัว
ขึ 9น 1% นับตังแต่
9 ต้นเดือนตุลาคม ท่ามกลางราคานํ 9ามันดิบทรงตัว โดย
ราคานํ 9ามันดิบ WTI เคลื3อนไหวระหว่าง 49-53 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล



GDP จีนไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 6.8% ถือเป็ นระดับตํ3าสุดนับตังแต่
9
ไตรมาส 4 ปี 2559 ทังนี
9 9นักวิเคราะห์กําลังรอตัวเลข GDP ของสหรัฐและ
ยุโรปที3จ ะประกาศซึ3ง นักวิ เคราะห์ คาดเศรษฐกิ จสหรั ฐขยายตัวจํ ากัด
เนื3องจากผลกระทบของพายุเฮอรริ เคนส่งผลต่อกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วง
เดือนตุลาคม ขณะที3เศรษฐกิจยุโรปเติบโตเล็กน้ อยจากที3เงินเฟ้อเร่ งตัว
ตํ3าและในช่วงไตรมาส 3 เผชิญปั จจัยเสี3ยงจากการเมืองสเปน



ประธานาธิ บดีสหรัฐฯตัดสินใจเลือกนาย นาย Jerome Powell เป็ น
ประธาน Fed ก่ อนจะเดินทางเยือนเอเชียในช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายน
2560 ทังนี
9 9ทําให้ ตลาดคลายความกังวล เนื3 องจากการดําเนินนโยบาย
ทางการเงินจะมีความต่อเนื3อง



ECB ขยายเวลาซื 9อสินทรัพย์ 9 เดือน แต่ลดขนาดเข้ าซื 9อสินทรัพย์อีก 3
หมื3นล้ านยูโร



แผนพิจารณาผ่านร่ างกฎหมายงบประมาณ 4 ล้ านล้ านเหรี ยญดอลลาร์
สหรั ฐ จะช่ ว ยหนุนแผนปฎิ รู ป ภาษี ข องโดนันท์ ทรั ม ป์ ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐให้ มีโอกาสประสบความสําเร็ จมากขึ 9น



นาย ชิ น โชะ อาเบะ คงดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกญี3 ปุ่ นต่ อ เนื3 อ งจากการ
เลื อ กตัง9 ที3 ผ่ า นมาเมื3 อ วัน ที3 22 ตุ ล าคม ทัง9 นี น9 ายชิ น โซะ อาเบะยั ง
สนับสนุนการใช้ นโยบายอาเบะนอมิกส์



ประชุม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC ในวันที3 30 พฤศจิกายน ที3กรุ ง
เวียนนา ประเทศ ออสเตรี ย นักวิเคราะห์คาดว่าทางกลุ่มผู้ผลิตนํ 9ามันจะ

 การทํา Fiscal Policy ของ ประเทศต่างๆทัว3 โลก (+)
 ความไม่แน่นอนทางการเมื องทัว3 โลก จากความนิยมใน Protectionism
และปั ญหา Geopolitical Risk (-)
 แนะนํ า นํ Gา หนั ก การลงทุ น มากกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight) สําหรั บ Developed Market และน้ อยกว่ าตลาด
เล็ ก น้ อย (Slightly Underweight) สํ าหรั บ Emerging Market
เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ดีใน Developed Market และ Emerging
Market นโยบาย Fiscal Policy ใน US เป็ นรู ปธรรมมากขึ 9น ซึง3 เป็ นปั จจัย
สําคัญที3จะที3ให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ 9น ซึง3 อาจทําให้ กลุ่มประเทศ
Emerging Market underperform

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนตุลาคม
 ดัชนี Downjones Global REIT ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง -1.34 %
สําหรับ REIT Asia ปรับตัวขึ 9น +1.10% และ REIT North America
ปรับตัวลง -1.18% ทังนี
9 9อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี
ปรับตัวเพิ3มขึ 9นเล็กน้ อยในเดือนตุลาคม
 ทางด้ านดัชนี REIT Europe ปรับตัวลดลงมากกว่าตลาด โดยปรับตัว
ลง -2.50% ซึง3 นักลงทุนลดความเสี3ยงจากเหตุการณ์ ทางการเมืองใน
สเปน และสิ3 ง ที3 นัก ลงทุน จับ ตาคื อ การประชุม ECB ประกาศการ
เปลี3 ย นแปลงนโยบายผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณ โดยจะขยายเวลาซื อ9
พันธบัตรออกไป 9 เดือน แต่จะลดขนาดเข้ าซื 9อสินทรัพย์อีก 3 หมื3นล้ าน
ยูโร จะส่งผลแระทบเชิงลบต่อตลาดหรื อไม่
3 พฤศจิกายน 2560
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มีการขยายเวลาการลดกําลังการผลิตออกไปอีก จากที3จะสิ 9นสุดในเดือน
มีนาคม ปี 2561
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน
 ให้ นํา9 หนักในเดือ นพฤศจิก ายน เท่าตลาด (Neutral) สิ3งที3จับตาอื3 นๆ
อาทิ 1) แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ และเงิ น เฟ้ อปี หน้ า 2) ปั ญ หาการเมื อ ง
ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอาจดึงประเทศที3สามเข้ ามาเกี3 ยวข้ อง 3)
ปั ญหาที3ทรัมป์ไม่ยอมรับข้ อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่ านปี 2558

ตลาดนําG มัน

ตลาดทองคํา
ภาวะราคาทองคําเดือนตุลาคม
 ราคาทองคําเดือนตุลาคมผันผวนกรอบแคบ โดยราคา Spot GOLD ณ
วันที3 24 ตุลาคมปิ ดที3 1,276.05 เหรี ยญต่อออนซ์ท่ามกลางดอลลาร์
สหรั ฐที3 มีโอกาสกลับมาแข็ง ค่า จากนโยบายการเงิ นของ Fed ที3ไ ม่
แน่นอน ทังนี
9 9ตลอดทังเดื
9 อน Yield 10 ปี สหรัฐปรับตัวขึ 9นมาที3 2.41%
หลายปั จ จัย กดดันสิน ทรั พ ย์ ท องคํ า ที3 เ ป็ นสิ นทรั พ ย์ ป ลอดภัย (Safe
Haven Asset) และสินทรัพย์ที3ใช้ ปกป้องเงินเฟ้อ

 ราคานํ 9ามันเคลื3อนไหวทรงตัวเดือนตุลาคมท่ามกลางปั จจัยหนุนจาก
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ทังประเด็
9
นนิวเคลียร์ อิหร่ าน และ
การเมืองในอิรักส่งผลต่อการส่งออกนํ 9ามันดิบ ทังนี
9 9ราคานํ 9ามัน WTI อยู่
ที3 52.470 เหรี ยญต่อบาร์ เรลและ ราคานํ 9ามันดิบ Brent อยู่ที3 58.33
เหรี ยญต่อบาร์ เรล ณ วันที3 24 สิงหาคม

 สิ3งที3จับตา 1) การบริ หารงานของทรัมป์ ทังแผนปฎิ
9
รูปภาษี โครงการ
ลงทุนเชิงโครงสร้ างพื น9 ฐาน (Infrastructure fund) 2) การตึงตัวของ
Geopolitical Risk ทังสถานการณ์
9
ระหว่า งเกาหลีเหนื อและสหรั ฐ
รวมทังการเมื
9
องในอิรักและกรณีความขัดแย้ งประเด็นนิวเครี ยล์อิหร่ าน
และสหรัฐ และ 3) ปริ มาณการถื อครองของ SPDR ที3จะสะท้ อนราคา
ทองคําในช่วงที3เหลือของปี

 ประเด็นนิวเคลียร์ กลับมาส่งผลต่อทิศทางราคานํ 9ามันและจะส่งผลให้
อิหร่ านส่งออกนํ 9ามันดิบสูต่ ลาดโลกในปริ มาณที3จํากัด เมื3อ นายโดนัลด์
ทรั มป์ ประธานาธิ บดีข องสหรั ฐ ฯประกาศจะไม่รับ รองข้ อตกลงเรื3 อ ง
นิวเคลี ยร์ กับอิ หร่ านที3 ได้ เคยทําสัญญาเมื3 อปี 2558 ทังนี
9 9 การล้ มเลิก
ข้ อตกลงดังกล่าวอาจทําให้ อิหร่ านเผชิญกับการควํ3าบาตรทางเศรษฐกิจ
อีกครัง9 และกระทบต่อปริ มาณนํ 9ามันในระบบ

 Median consensus ประเมินราคาทองคําที3 1,253 เหรี ยญต่อออนช์ใน
ไตรมาส 4 ทังนี
9 ส9 ิ3งที3ควรระวังคือราคาเหวี3 ยงตัวผันผวน โดยช่วงไตร
มาส 4 ทองคํามักให้ ผลตอบแทนติดลบ อย่างใดก็ดีหากถือลงทุนในช่วง
ท้ ายของไตรมาส 4 ถึงช่วงไตรมาส 1 ของปี ถัดไป ตามค่าสถิติที3ผ่านมา
มักให้ ผลตอบแทนดีขึน9 ซึ3งทางด้ านพื น9 ฐานมี ปัจจัยหนุนจากเทศกาล
ตรุ ษจีนของชนชาวจีน

 กองทัพอิรักเข้ ายึดเมื อง Kurkuk คืนจากชาวเคิร์ดทําให้ มีการปิ ดบ่อ
นํ า9 มันดิบ Bai Hassan และ Avana ส่งผลกระทบต่อ ปริ มาณการ
ส่ง ออกนํ า9 มันดิบ จากเขตปกครองตนเองเคอร์ ดิสถานแห่ง อิ รั ก ผ่ า น
ท่าเรื อ Ceyhan ของตุรกี ปรับลดลงมาสู่ระดับ 2.8 แสนบาร์ เรลต่อวัน
จากระดับปกติที3สง่ ออกที3 6 แสนบาร์ เรลต่อวัน

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤศจิกายน

ภาวะราคานําG มันเดือนตุลาคม

 กลุ่มผู้ผลิตทังในและนอกกลุ
9
่ม OPEC มีแนวโน้ มที3จะขยายระยะเวลา
ในการปรั บ ลดกํ า ลังการผลิตราว 1.8 ล้ านบาร์ เรลต่อ วัน จากเดิม ที3
สิ 9นสุดเดือนมีนาคม 2561 ต่อไปอีกราว 9 เดือน ทังนี
9 9ตลาดกํ าลังจับตา
ประชุม OPEC และ Non-OPEC ในวันที3 30 พฤศจิกายน 2560 ณ
กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
แนวโน้ มราคานําG มันเดือนพฤศจิกายน
 ให้ นํา9 หนักเท่าตลาดในเดือนพฤศจิกายน (Neutral) แต่ยังคงมุมมอง
บวกต่อราคานํ 9ามันในช่วงที3เหลือของปี 2560 ทังนี
9 9จับตาประชุม OPEC
วันที3 30 เดื อนพฤศจิก ายน ว่ าจะมี การขยายเวลาลดกํ าลังการผลิต
หรื อไม่
 ติดตาม 1) ความคืบหน้ ากรณี ขัดแย้ งระหว่างสหรั ฐฯ และอิหร่ าน 2)
แนวโน้ ม สต็อ กนํ า9 มันดิบ สหรั ฐ ที3 คาดว่า ชะลอตัว และ 3) อิ รั กที3 อ าจ
กลับมาส่งออกนํ า9 มันดิบตามปกติหากกรณี ความขัดแย้ งในประเทศ
คลี3คลาย

3 พฤศจิกายน 2560

 ให้ นํ า9 หนัก ทองคํ า น้ อ ยกว่ า เล็ก น้ อ ยในเดื อ นพฤจิ ก ายน (Slightly
Underweight) โดยนัก ลงทุนควรติดตามแผนปฎิรูปภาษี ข องโดนันท์
ทรัมป์ โดยนักลงทุนสามารถรอความชัดเจนก่อนตัดสินใจกลับเข้ าซื 9อ
ลงทุน

ตลาดตราสารหนีตG ่ างประเทศ
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี 9ต่างประเทศ
31 ตุลาคม 2560

MTD

3 เดือน

6 เดือน

YTD

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลทัว" โลก

0.37%

0.73%

1.07%

1.78%

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา

-0.14%

0.14%

0.84%

2.30%

ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิด ใหม่

0.36%

2.14%

3.70%

9.57%

ดัชนีห้ นุ กู้เอกชนคุณภาพสูงของสหรัฐอเมริ กา

0.48%

1.15%

3.81%

6.34%

ดัชนีห้ นุ กู้เอกชนผลตอบแทนสูงของสหรัฐอเมริ กา

0.27%

0.89%

3.07%

6.48%

ดัชนีตราสารหนี 8แปลงสภาพจากสินเชื"อที"อยู่อาศัย

0.20%

0.62%

1.73%

3.35%

 ตลาดตราสารหนี 9ต่างประเทศในเดือน ตุลาคม เคลื3อนไหวจากปั จจัยการ
คาดการณ์ การขึ 9นดอกเบี 9ยครั ง9 ต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ โดยตลาด
คาดว่าในเดือนธันวาคมนี 9 ซึง3 รายงานตัวเลขเศรษฐกิ จในเดือนนี 9สะท้ อน
เศรษฐกิ จสหรั ฐฯ ขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ ง แต่อัตราเงินเฟ้อยังตํ3ากว่า
เป้าหมายของธนาคารกลางพอสมควร และติดตามมาตรการด้ านภาษี
กระตุ้นเศรษฐกิ จสหรัฐ วันที3 26 ตุลาคม ธนาคารกลางยุโรปได้ ประกาศ
ปรับลดปริ มาณ QE และ ธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี ย9
นโยบาย ในการประชุมวันที3 31 ตุลาคม นอกจากนี 9 ความคืบหน้ าของการ
เจรจา Brexit ระหว่างกลุ่มประเทศยูโรโซนและอังกฤษ ซึง3 ยังไม่มีข้อสรุ ป
หน้ า 8

MFC Wealth Journal
ทําให้ อาจนําไปสูภ่ าวะ Hard Brexit พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ10 ปี ให้ อตั รา
ผลตอบแทน (yield) อยู่ที3 2.35% (2.36% ณ วันที3 30 กันยายน) ส่วน
yield ของพันธบัตรรั ฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี อยู่ที3 0.37% (0.48% ณ
วันที3 30 กันยายน)
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีตG ่ างประเทศเดือนพฤศจิ
พฤศจิกายน
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ าG หนั ก ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย
(Slightly Underweight) คาดว่าอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตร
สหรั ฐจะปรั บ ตัวขึน9 เนื3 องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรั ฐปรั บขึน9 อัตรา
ดอกเบี 9ยต่อเนื3องในปี นี 9และปี หน้ า รวมทังการปรั
9
บลดงบดุ
ลดง ลของธนาคาร
กลางสหรัฐและธนาคารกลางยูโร และมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจยูโรและ
สหรัฐเติบโตดี ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ 9น
สะท้ อนนโยบายการเงินสหรัฐ และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ ตามการปรับขึน9
อาจถูกจํากัดด้ วยความเสี3ยงด้ านความขัดแย้ งระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐ
และการผ่านร่ า งปฏิรูป ภาษี ของนายทรั มป์ ต่อ สภา ซึ3ง หากสร้ างความ
ผิดหวังให้ ตลาดอาจส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลง
ได้
 สําหรับ เครดิต ให้ นํ 9าหนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่
เท่ากับดัชนี อ้างอิง (Neutral) ถึงตํ3า
กว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight) คาดว่า Credit Spread จะ
ทรงตัวหรื อปรับตัวแคบลงได้ จากปั จจัยหนุนของกระแสเงินทุนที3ยงั คงเข้ า
หาสินทรัพย์ เสี3ยง อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ
หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง มีราคาสูงทําให้ อาจมีการเทขายทํากํ าไรหากตลาด
เกิดความผันผวน


ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

สภาวะค่ าเงินเดือนตุลาคม
 ดัชนี ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar
Dollar Index) แข็งค่าจาก 93.23 ณ วันที3
28/9/60 มาอยู่ ที3 94.57 ณ วัน ที3 31/10/60
60 โดยในเดื อ นที3 ผ่ า นมามี
เหตุการณ์สําคัญ ดังนี 9
 สภาผู้ แ ทนราษฎรของสหรั ฐ ฯผ่ า นร่ า งงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ 2561 และกําลังพิจารณาเรื3 อง Tax Reform
 ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี 9ยนโยบาย และเปลี3ยนแปลงโครงการซื 9อ
สินทรัพย์โดยธนาคารกลางจะซื 9อสินทรัพย์ที3มีมูลค่า EUR 30 Billion ต่อ
เดือนโดยเริ3 มเดือนมกราคม 2561 จนถึงกันยาปี หน้ า จากเดิมที3 EUR 60
Billion ต่อเดือนที3จะหมดอายุในธันวาคม 2560
 ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ 9น จาก GDP สหรัฐเติบโต 3% มากกว่าที3
คาดการณ์ ไว้ ที3 2.6% และความคืบหน้ าในการหาประธาน Fed ซึง3 ทรัมป์
ประกาศเลือกนาย Jerome Powell ที3มีตําแหน่งในคณะกรรมการนโยบาย
การเงินอยู่แล้ วและมีแนวโน้ มจะปรับขึ 9นดอกเบี 9ยแบบค่อยเป็ นค่อยไป เข่น
เดียวกับนาง Janet Yellen

3 พฤศจิกายน 2560

ที3มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
ค่าเงินกลุม่ G-10 ในเดือน ตุลาคม ค่าเงินกลุม่ G-10 ทังหมด
9
อ่อนค่าเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินยูโร อ่อนค่าจาก 1.18 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อยูโร ณ 28/9/60 มาอยู่ที3
1.1635 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/10/60
31
ทังนี
9 9เป็ นผลจากธนาคารกลาง
ยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี ย9 นโยบาย และ เปลี3ยนรายละเอียดของโครงการ
ซื 9อสินทรัพย์ (QE program) โดยธนาคารกลางจะซื 9อสินทรั พย์ที3มีมูลค่า
EUR 30 bn ต่อเดือนจากเดือนมกราคมปี 2561 จนถึงเดือนกันยายนปี
เดียวกัน จากเดิมที3 EUR 60 bn ต่อเดือน ที3จะหมดอายุในเดือนธันวาคมนี 9
และสถานการณ์การเมืองในสเปน
รอ ณ 28/9/60 มาอยู่ที3
 ค่าเงินเยน อ่อนค่าจาก 112.5 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
113.17 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/10/60
31
ทังนี
9 9จากปั จจัยการแข็งค่าของ
ดอลลาร์ สรอ. และนายชินโซะ อาเบะชนะการเลือกตังทั
9 ว3 ไปในญี3 ปนตลาด
ุ่
คาดการณ์ว่าญี3ปนจะยั
ุ่
งคงดําเนินนโยบาย Abenomics ต่อไป ซึง3 ในแผนนี 9
ธนาคารกลางญี3ปนอาจจะยั
ุ่
งคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื3อ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 ค่าเงินปอนด์ อ่อนค่าจากที3 1.34 ดอลลาร์ สรอ.ต่
รอ อปอนด์ ณ 28/9/60 มาอยู่
ที3 1.319 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/10/60 เงินเฟ้อที3สูง ทําให้ คาดว่า
ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ 9นดอกเบี 9ยในเดือนพฤศจิกายน

ที3มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทภาพรวมช่
ภาพรวมช่ วงเดือนทีผ่านมา ค่ าเงิน
ของประเทศในเอเชียส่ วนใหญ่ แข็งค่ าเมือเทียบกับดอลลาร์ สรอ.


ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้ มดี ดัชนีราคาผู้บริ โภคจีนเดือนกันยายน
ปรั บ ขึน9 1.6%YOY ชะลอลงจากการปรั บขึน9 1.8%YOY ในเดื อ น
สิงหาคม ดัชนีราคาผู้ผลิตจีนปรัรับขึ 9น 6.9%YOY ในเดือนกันยายน ซึ3ง
เป็ นระดับสูงที3 สุดในรอบ 6 เดือน ทังนี
9 อ9 ัตราเงินเฟ้อของจี นที3ยังอยู่ใ น
ระดับตํ3าสนับสนุนให้ ธนาคารกลางของจี
คารกลางของจี นคงอัตราดอกเบี
รา
ย9 นโยบายที3
ระดับเดิมต่อไป
หน้ า 9
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แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤศจิกายน
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื
เคลื3อนไหวในช่วง 93.0-95.0
โดยมี ปั จ จัย บวกจากการทีที3 ตัว เลขเงิ นเฟ้ อปรั บ ตัว ขึน9 แนวโน้ ม การขึ น9
ดอกเบี ย9 นโยบายสหรัฐ และว่าที3ประธานเฟดคนใหม่
ระธานเฟดคน ส่วนปั จจัยลบจาก
อดี ตสมาชิ ก ที ม หาเสี ย งของนายโดนัล ด์ ทรั ม ป์ ประธานาธิ บ ดี สหรั ฐ
จํานวน 3 ราย ได้ ถกู ศาลสหรัฐดําเนินคดี
 ค่า เงิ นยูโ ร คาดว่ า จะเคลื3 อ นไหวในกรอบช่
กรอบช่ ว ง 1.16 – 1.18 เที ย บกั บ
ดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื3อนไหวในช่วง 113-115
115 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื3อนไหวในกรอบ 1.31
31-1.33 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้
น มเคลื3อนไหวใน
กรอบ 33.05–33.40 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

3 พฤศจิกายน 2560
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แนะนํากองทุนเดือนพฤศจิกายน 2560
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี 8 เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน8 ที"มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที"
เสนอขายทังในและต่
8
างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื 8อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
8 "าของการซื 8อครัง8 แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที" 1 พฤศจิกายน 2560 : 3,218,056,339.62 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
• HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัทที"จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที"มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ"าเสมออย่างน้ อย 3 ปี
ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง8
• กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
8 "าของการซื 8อครัง8 แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที" 1 พฤศจิกายน 2560 : 7,004,034,712.10 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
• HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที"จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที"มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ"าเสมออย่าง
น้ อย 3 ปี ย้อนหลัง
• กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
• มูลค่าขันตํ
8 "าของการซื 8อครัง8 แรก 10,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที" 1 พฤศจิกายน 2560 : 172,781,118.89 บาท
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ข้ อสงวนสิทธิx




เอกสารนี เ9 ป็ นลิข สิทธิ ข องบริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัดการกองทุนเอ็ ม เอฟซี
จํ า กั ด (มหาชน) (เอ็ ม เอฟซี ) ซึ3ง จัดทํ า ขึ น9 เพื3 อ ให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ ทราบ
เกี3 ย วกับ สินค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน9
เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ า มลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 9 หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 9 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 9 หรื อห้ ามกระทําการ
อื3นใดที3ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 9เปลี3ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 9ได้ อ้างอิงจากแหล่งที3มาของข้ อมูลที3เชื3อถือได้
แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของข้ อมูลดังกล่าวเนื3 องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี3ยนแปลงได้ ขึน9 อยู่กับ
ช่วงเวลาที3นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที3ปรากฏในเอกสารนี เ9 ป็ นเพียงความเห็นเบื 9องต้ น
เท่านัน9 มิใช่คํามัน3 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 9ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ
ทัง9 สิ น9 การตัด สิ น ใจใดๆ จากเอกสารฉบั บ นี จ9 ะต้ อ งทํ า ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี3 ยวกับเอกสารฉบับ นี 9
กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที3โดยตรง

คําเตือน
 การลงทุนมี ความเสี3 ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื3 อ ทํา ความเข้ าใจ
ลักษณะสินค้ า เงื3อนไขผลตอบแทน และความเสี3ยงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
 ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ตของกองทุน มิ ไ ด้ เ ป็ นสิ3ง ยื นยัน ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,
กองทุน เปิ ดเอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร์ เ นชั3นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เ ก็ ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล ออยล์ ฟั นด์ (IOIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
อาจลงทุนในสัญญาซื 9อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื3อป้องกันความ
เสี3ยงที3เกี3 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราที3อาจเกิดขึ 9นได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 9นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี3ยงด้ านอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง9 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดังนัน9 จึง มี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี3ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่ก ารฝากเงิน และมี ความเสี3ย งของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี3ยงที3อาจเกิดขึ 9นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3 อมี ความเข้ าใจในความ
เสี3 ย งของสัญ ญาซื อ9 ขายล่ ว งหน้ า และผู้ ลงทุนควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที3ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน9 บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูล
เพียงเท่าที3ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน9
 ขอรับหนังสือชี 9ชวนได้ ที3บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรั บ
ซื 9อคืน
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