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อัตราผลตอบแทนของสินทรั พย์ ในปี 2559 (Market Movement)
ผลตอบแทนย้ อนหลัง ตัง แต่ 1 มกราคม – 28 ธันวาคม 2560
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Return
Q1/17
Asset Classes
Emerging Market
11.45%
Developed Market
6.38%
SET Index
2.96%
Commodities
-2.51%
Global Inv Bond
1.25%
Global High Yield Bond 2.33%
Local Corp Bond
0.82%
Property Fund
-1.71%
Local Gov Bond
0.97%
REITs
-0.33%
Global Gov Bond
0.08%
Money Market
0.30%

Return
Q2/17
6.27%
4.03%
1.12%
-4.08%
3.04%
2.07%
1.05%
-5.48%
0.95%
0.51%
0.84%
0.28%

Return Return
Q3/17 Q4/17
7.89% 6.98%
4.84% 5.67%
7.28% 4.39%
7.23% 10.17%
1.45% 1.19%
1.70% 0.06%
1.31% 0.57%
10.40% 0.81%
0.74% 0.29%
-0.07% 2.64%
0.54% 0.72%
0.31% 0.25%

Asset Classes
Emerging Market
Developed Market
SET Index
Commodities
Global Inv Bond
Global High Yield Bond
Local Corp Bond
Property Fund
Local Gov Bond
REITs
Global Gov Bond
Money Market

Total Return
YTD
36.70%
22.60%
16.60%
10.47%
7.10%
6.28%
3.80%
3.40%
2.98%
2.75%
2.20%
1.15%

ปี 2560 การลงทุนในทุกประเภทของสินทรัพย์มีผลตอบแทนเพิ&มขึ 'นกว่าปี ที&ผ่านมา มี
เพียงสามประเภทเท่านันที
' &ปรับตัวติดลบบางไตรมาส
สินทรัพย์เสี&ยงส่วนใหญ่ให้
ผลตอบแทนที&ดีถึง 2 digits ทังนี
' 'เนื&องจากภาวะเศรษฐกิ
ภาวะเศรษฐกิจทังประเทศที
'
&พฒ
ั นาแล้ วและ
ประเทศกําลังพัฒนาผ่านจุดตํ&าสุดในปี 2559 และค่อยๆปรับตัวเติบโตในอัตราทีส& งู ขึ 'น
ในปี 2560 สํานักวิจยั หลายๆแห่งทะยอยปรับประมาณการเพิ&มอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจประเทศหลักๆในโลกตังแต่
' ต้นปี 2560 ผลจากภาวะการค้ าโลกเริ&มขยายตัว
เป็ นบวกในระดับตํ&าๆและเร่งตัวขึ 'นในครึ&งหลังของปี ส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศที&
พึง& พาการส่งออกขยายตัวดีขึ 'น ถึงแม้ ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ 'นดอกเบี 'ยถึงสามครัง'
ในปี นี '
แต่ตลาดตอบรับในเชิงบวกเนื&องจากการขยายตั
ากการขยายตัวทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ ง
เพียงพอ ราคานํ 'ามันปรับตัวเพิ&มขึ 'นโดยเฉพาะครึ&งหลังของปี เนื&องจากกลุม่ OPEC
ประกาศลดกําลังการผลิตและสามารถควบคุมให้ สมาชิกลดกําลังการผลิตได้
ไ ตามเป้า

แนวโน้ มการลงทุนในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตในอัตราที&ใกล้ เคียงกับปี 2560 และยังคงตํ&ากว่าอัตราการเติบโตเฉลี
โต &ยระยะยาว ทิศทางอัตรา
ดอกเบี 'ยโลกยังคงเป็ นขาขึ 'น นําโดยสหรัฐ ในปี 2561 นโยบายการเงิ
น
นจะมีบทบาทลดลง
าทลดลง และนโยบายการคลังจะเริ& มมีการใช้ มากขึ 'นเพื&อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ตามยัยังมีความเสี&ยงจากประเด็นที&มีความไม่แน่นอนหลายประเด็นที&อาจทําให้ ความเสี
วาม &ยงในการลงทุนยังคงมีอยู่ ดังนี '
1) การปรั บการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศที&ดําเนินมาตรการ QE ได้ แก่ สหรั ฐฯ ยูโรโซน และญี& ปนุ่ รวมทังแนวโน้
'
มการปรับขึ 'นของดอกเบี 'ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที&อาจปรับขึ 'นมากกว่าที&นกั วิเคราะห์คาดหากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ 'นเร็ วกว่าที&คาด
2) เศรษฐกิจจีนที&มีแนวโน้ มชะลอตัวในอัตราที&เร็ วขึ 'นลงจากการปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและการดํ
และการดําเนินนโยบายการเงินที&เข้ มงวดขึ 'นเพื
'น &อแก้ ปัญหาหนี 'ที&
เร่ งตัวขึ 'นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบการเงิ
ในระบบการเงินให้ ตงึ ตัว
3) การเมื องในยุโรป ได้ แก่ การเลือกตังในอิ
' ตาลีที&หากพรรคต่อต้ านการรวมกลุ่มได้ รับชัยชนะอาจทําให้ เกิ ดกระแสการแยกตัวออกจากกลุ่มยูโรโซน
รโ และ
ผลกระทบจากการที
การที&องั กฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
4) ความตึงเครี ยดเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลี
5) ฟองสบู่ในการซื 'อขายสกุลเงิน Crypto Currency
ดังนันการลงทุ
'
นในปี 2561 จึงควรมีความระมัดระวังไม่กระจุกตัวอยูใ่ นสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง& มากเกินไป และยังคงแนะนํ
แนะนําให้ จดั Asset Allocation ส่วนใหญ่
ในสินทรัพย์เสี&ยง โดย Selective เน้ นการลงทุนใน หุ้นสหรัฐ ญี&ปนุ่ และหุ้นไทย ตราสารหนี 'ที&จ่ายผลตอบแทนสมํ&าเสมอ เลืลือกกองทุนที& Active สามารถปรับเปลี&ยนกล
ยุทธการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และ หลีกเลี&ยงการลงทุนในตราสารหนี 'ระยะยาว

4 มกราคม 2561

หน้ า 1

MFC Wealth Journal
แนวโน้ มการลงทุนในปี 2561
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Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)
อัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว ปั จจัยภายนอกเป็ นปั จจัยหลักที&มีผล
ต่อการเคลื&อนไหวตลาดตราสารหนี 'ไทยในปี 2561 ทังนโยบายการเงิ
'
นแบบ
ผ่อนคลาย (QE) ของ ECB ที&ทยอยลดลง และ การขึ 'นดอกเบี 'ยนโยบายของ
Fed อย่างต่อเนื&องในปี 2561 ซึง& จะทําให้ อตั ราดอกเบี 'ยของสหรัฐกลับมาสูง
กว่าไทยแทน ขณะที&เงินเฟ้อในปี 2561 เริ& มสูงขึ 'น ทําให้ มีความเสี&ยงทีจ& ะเกิด
เงินทุนไหลออกได้
Property Fund – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)
 ตลาดคาด Fed ปรับขึน' อัตราดอกเบีย' 3 ครัง' ในปี นี ' ประกอบกับการลด
ขนาดงบดุลของ Fed และ ECB ปรับลดเม็ดเงินอัดฉีด ส่งผลให้ Bond yield
มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ 'น ซึง& กดดัน Yield Gap ระหว่างตราสารหนี 'ระยะยาว
และ Dividend yield ของการถื อครอง Property Fund มีแนวโน้ มปรับตัว
แคบลง อย่างไรก็ดี แนวโน้ มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ในปี 2561 ทําให้ สินทรั พย์ ที&กองทุนจะเข้ าไปลงทุนมี แนวโน้ มที&ดีขึน' ช่วย
เสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
REITs – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ทิศทางการขึน' ดอกเบี ย' และการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรั ฐ
(Fed) รวมทังความกั
'
งวลในการเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดที&อยู่อาศัยในบาง
ประเทศ จะเป็ นปั จจัยกดดันราคาของ REITs ตลอดทังปี
' อย่างไรก็ ตาม
REITs ยังมีความน่าสนใจเมื&อเทียบกับ yield พันธบัตร และอัตราดอกเบี 'ย
ระยะยาวที&ยงั อยูใ่ นระดับตํ&า
4 มกราคม 2561

Neutral

Slightly
Overweight

Overweight

Global Equity - Emerging Markets
Global Bond

 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสันจะปรั
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Overweight)
 คาดการณ์ SET Index ในปี 2561 ที&ระดับ 1,870 จุด ปั จจัยที&ต้องติดตาม
ดังนี ' คาด กนง. จะมีมติคงดอกเบี 'ยที& 1.50% ต่อไป และระดับแนวโน้ มเงิน
เฟ้อทัว& โลกที&ยงั อยู่ตํ&ากว่าเป้าหมายของธนาคารกลางต่างๆ ทําให้ ประเมิน
ว่าธนาคารกลางต่างๆ จะไม่รีบเร่ งการปรับนโยบายการเงินในปี 2561 เข้ าสู่
การเข้ มงวด ดังนัน' คาดว่าปี นี 'จะยังไม่เห็นการแข็งค่าขึน' ของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงคาดว่าราคานํ 'ามันดิบจะทรงตัวในระดับสูง
ไปจนถึงกลางปี 2561 เป็ นอย่างน้ อย จากการเข้ าจดทะเบียนในตลาดของ
บริ ษัท Saudi Aramco สําหรับในประทศคาดการณ์ รายได้ เกษตรกรของ
ไทยจะปรั บ ตัวสูง ขึน' จากราคาสินค้ า เกษตรสํ า คัญ ที& ปรั บ ตัว ดี ขึน' อี ก ทัง'
Valuation ของตลาดหุ้นเกิดใหม่ที&ยงั คงมีความน่าสนใจ โดยล่าสุดตลาดหุ้น
เกิดใหม่ซื 'อขายที& PE 14 เท่า ตํ&ากว่า PE ของตลาดหุ้นพัฒนาแล้ วที& 18 เท่า
โดยมีอัตราการเติบโตของกํ าไรสูงถึง 14% ในปี 2561 เทียบกับอัตราการ
เติบ โตของตลาดพัฒนาแล้ ว ที& อ ยู่เ พี ย ง 10% แต่ยัง คงมี ความเสี&ย ง เช่ น
ความเสี&ยงภูมิศาสตร์ การเมือง เป็ นต้ น แนะนําทยอยซือ เมืEอดัชนีอ่อนตัว

Underweight

REITs

Global Equity – ให้ นํ า หนั ก มากกว่ า ดั ช นี อ้า งอิง เล็ ก น้ อ ย (Slightly
Overweight)
 ราคาสินทรัพย์เสี&ยงยังมีแนวโน้ มปรับตัวขึ 'นได้ จากผลกําไรทีย& งั คงเติบโตของ
บริ ษัทในตลาด โดยปั จจัยมาจากเศรษฐกิ จที&เติบโตได้ ดีและนโยบายการ
คลังทัว& โลก ขณะที&มูลค่าตลาดมีการขยับตัวสูงขึน' กว่าค่าเฉลี&ย อัตราเงิน
เฟ้อยังอยู่ในระดับตํ&า ความเสี&ยงที&ต้องระมัดระวังซึง& จะส่งผลให้ ตลาดผัน
ผวนรุ นแรง ได้ แก่ เงินเฟ้อที& ปรั บตัวสูงขึน' เร็ วกว่าที&ตลาดคาดการณ์ อาจ
ส่งผลให้ ธนาคารกลางทัว& โลกมีความจําเป็ นที&จะขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยนโยบาย
เร็ วกว่าที&วางแผนไว้ ปั ญหาด้ านการเมือง เช่น Geopolitical Risk ในยุโรป
และความเสี&ยงฟองสบู่ของสกุลเงินดิจิตอลแตก
Global
Bond – ให้ นํ า หนั ก ตํE า กว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 เศรษฐกิ จ โลก ทัง' สหรั ฐ และยูโร เติบ โตดีต่อ เนื& อง ขณะที& เ งินเฟ้ อทั&ว โลก
เพิ&มขึน' อย่างช้ าๆ แต่ยังอยู่ระดับตํ&า อย่างไรก็ ตามสภาพคล่องส่วนเกิ นมี
แนวโน้ มลดลงแต่ยงั เอื 'อต่อการลงทุน โดยธนาคารกลางสหรัฐยังคงดําเนิน
นโยบายการเงินเข้ มงวดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ธนาคารกลางยูโร ญี&ปนุ่ และ
จีน ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
จะเพิ&มสูงขึ 'นจากการใช้ นโยบายการคลังขาดดุลมากขึ 'น ทําให้ ผลตอบแทน
(Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ&มสูงขึ 'น สําหรับ credit spread จะทรง
ตัวในกลุ่มกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง(HY)
แต่กลุ่ม HY ซึ&งมีอตั ราผลตอบแทน (คูปอง) ที&สงู กว่าอาจเพี ยงพอชดเชย
จากการปรับขึ 'นของ yield ได้ แนะนําการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลน้ อยกว่า
ดั ช นี อ้ างอิ ง (Uunderweight) และหุ้ นกู้ เอกชนคุ ณ ภาพสู ง เท่ า ดั ช นี
(Neutral) และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) มากกว่าดัชนี อ้างอิงเล็กน้ อ ย
(Slightly Overweight)
Commodity
– ให้ นํ า หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ โ ดยรวมจะปรั บ ตัว เพิ& ม ขึ น' จากปี 2560 ได้
โดยเฉพาะราคานํ 'ามัน จากปริ มาณอุปสงค์และอุปทานที&เข้ าใกล้ จุดสมดุล
เร็ วขึ 'น จับตาการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการลงกํ าลังการผลิตของกลุ่มโอเปค
แนวโน้ มปริ มาณแท่นขุดเจาะนํ 'ามันดิบในสหรัฐฯและปริ มาณนํ 'ามันดิบคง
คลัง ส่วนราคาทองคํามีแนวโน้ มผันผวนตามทิศทางการปรั บขึ 'นดอกเบี ย'
ของ Fed และแนวโน้ มเงินเฟ้อ
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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนมกราคม ปี 2561
Local Market

Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight

Overweight

Global Market

Thai Equity

Global Equity - Developed Markets

Property

Global Equity - Emerging Markets

Money Market

Global Bond

Thai Bond

Commodity

Thai Equity –คงนํา หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดดัชนี SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,720–1,790 จุด มองกลุม่ หุ้นขนาด
กลาง (SET 51-100) และขนาดเล็ก (Non SET100) มีโอกาสปรั บตัว
Outperform หุ้นขนาดใหญ่ (SET50) ในเดือนนี ' เนื&องจากประเมินว่าเป็ น
กลุ่มที&ปลอดภัยจากการไถ่ถอนของกองทุน LTF ที&ครบกํ าหนดอายุในช่วง
ต้ นปี 2561 ซึ&งคาดว่าจะอยู่ที& 10,000–15,000 ล้ านบาท สําหรั บปั จจัยที&
ต้ องติดตาม ได้ แก่ แรงไถ่ถอนกองทุน LTF ที&ครบกํ าหนดอายุในช่วงเดือน
มกราคม 2561 การเคลื&อนไหวของ Bond Yield ทัว& โลก ซึง& เชื& อว่าจะเริ& ม
อ่อนตัวลงหลังผ่านประเด็นมาตรการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ไปแล้ ว แต่หาก
มีการปรับขึ 'นต่อ มองจะเป็ นปั จจัยกดดันตลาดหุ้นในระยะสันได้
' การเจรจา
ต่อรองปรับขึ 'นเพดานหนี 'สาธารณะของสหรัฐฯ ภายในวันที& 19 มกราคมนี '
ซึง& เป็ นวันที&กฎหมายงบประมาณฉุกเฉินระยะสันจะสิ
'
'นสุดลง หากการเจรจา
มีความยืดเยื 'อ อาจทําให้ หน่วยงานราชการบางแห่งต้ องปิ ดทําการชัว& คราว
และคาดการณ์ Fed จะมีมติคงดอกเบี 'ยนโยบายในการประชุมวันที& 30-31
มกราคม 2561
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)

 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนระยะสันจะปรั
'
บตัวเพิ&มขึน' ในระดับ ที&น้อยกว่ า
อัตราผลตอบแทนระยะกลางถึงยาว คาดว่ าปั จจัยภายนอกประเทศเป็ น
ปั จจัยหลักที&มีผลต่อการเคลื&อนไหวตลาดตราสารหนี 'ภาครัฐไทยในระหว่าง
เดือนมกราคม ตามทิศทางการเทขายพันธบัตรรัฐในกลุม่ ประเทศ G3 ซึง& จะ
เริ& มเบาแรงลง เนื&องจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ท' ี&ปรั บเพิ&มขึ 'นมาใน
ปั จจุบนั ได้ สะท้ อนความกังวลเรื& องแนวโน้ มเงินเฟ้อในอนาคต ปั จจัยเสี&ยง
สําคัญระหว่างเดือนคือ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่ นอายุ 5 และ 10 ปี
Bond Supply พันธบัตรมีแนวโน้ มเพิ&มมากขึ 'น (LB22DA 25,000 ล้ านบาท
/ LB26DA 15,000 ล้ านบาท) ส่วนหุ้นกู้เอกชน Credit Spread มีแนวโน้ ม
ปรับตัวเพิ&มขึ 'นจึงควรชะลอการลงทุนในตราสารประเภทนี 'ไป
Property Fund – ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)

 สภาพคล่องในระบบในประเทศที&อยู่ในระดับสูง คาดว่า ธปท จะคงอัตรา
ดอกเบี ย' นโยบายที& 1.50% จึ ง ทํ า ให้ อั ต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล (Gross
Dividend Yield) ของกองทุนฯที&อ ยู่ใ นช่ว ง 6-7% ยังมี ความน่ า สนใจ
ประกอบกับช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที&กองทุนจะทํา
การจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2560
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Underweight

Slightly
Underweight

Neutral

Slightly
Overweight

Overweight

REITs

Global Equity –ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
 เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตได้ ในระดับปานกลาง และค่อนข้ างดีในสหรัฐฯ
ตราสารทุนทัว& โลกมีการปรับตัวขึ 'นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาอันสัน' และอยู่
ในสภาวะ Overbought รวมถึง Valuation ที&อยู่ในระดับสูง ทําให้ ดชั นี มี
โอกาสพักฐานค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ ตามในระยะยาวนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ผ่ า นนโยบายการคลัง จะมี ส่ว นช่ ว ยสํ า คัญ ในการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและตลาดทุน แนะนําซื 'อเมื&อตลาดอ่อนตัว
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํEากว่ าดัชนีอ้างอิง (SlightlyUnderweight)
 ให้ นํ 'าหนักพันธบัตรรัฐบาลตํ&ากว่าดัชนีอ้างอิง (underweight) คาดว่าอัตรา
ผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะปรับตัวขึ 'นต่อ สะท้ อนปั จจัยแผน
ปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ และการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อที&จะปรับตัวสูงขึน'
รวมทังแนวโน้
'
มการปรั บขึ 'นดอกเบี ย' นโยบายการเงินสหรัฐต่อเนื& องในไตร
มาส 1 ซึ&ง ธนาคารกลางสหรั ฐ อาจจะส่ง สัญ ญาณในการประชุม เดื อ น
มกราคม นอกจากนี 'เดือนนี 'มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรและญี&ปนุ่ ซึง&
คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี 'ยนโยบาย อย่างไรก็ตามการปรับขึ 'นของ Yield
Curve อาจถูกกดดันด้ วยความกังวลปั ญหาเพดานหนี 'สหรัฐ (Debt ceiling)
ซึง& รั ฐบาลสหรัฐฯ สามารถดําเนินการไปได้ อีก 3 สัปดาห์ จนถึงวันที& 19
มกราคม 2561
 ให้ นํา' หนักการลงทุนสํ าหรั บ ตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณ ภาพดี และตลาดหุ้นกู้
ผลตอบแทนสูง (HY) เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) คาดว่าcredit spread
ทรงตัวหรื อกว้ างขึ 'น จากปั จจัยบวกตัวเลขเศรษฐกิจที&เติบโตดี แต่ตลาดอาจ
ให้ นํ 'าหนักความกังวล ปั ญหาเพดานหนี 'สหรัฐ (Debt ceiling) จึงอาจสร้ าง
ความผันผวนให้ กลุม่ สินทรัพย์เสี&ยงได้
Commodity –
Overweight)

ให้ นํ า หนั ก มากกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly

 ปั จ จัย ที& สนับ สนุนให้ ร าคาสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ ป รั บ ตัว สูง ขึ น' ได้ แ ก่ 1) การ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จโลก ปี 2561 จีน สหรัฐ ยุโรป ญี& ปุ่น 2) เงินเฟ้อ 3)
ปั ญหาการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ และ 4) การเกิด Correction
ของตลาดสินทรัพย์เสี&ยงสหรัฐในช่วง 1Q 2561 ให้ นํ 'าหนักในเดือนมกราคม
มากกว่าปกติเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
REITs – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ราคาของ REITs ปรั บ ตัวลงรั บ แนวโน้ ม การขึน' ดอกเบี ย' ของ Fed ไป
พอสมควรแล้ ว อย่างไรก็ตามมีปัจจัยที&เฝ้าระมัดระวังจาก ทิศทางการขึน'
ดอกเบี 'ยของธนาคารกลางสหรัฐฯที&มากกว่าที&คาด โดย REITs ยังมีความ
น่าสนใจเมื&อเทียบกับ yield พันธบัตร และอัตราดอกเบี 'ยระยะยาวที&ยงั อยู่
ในระดับตํ&า
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีEยง (Strategic Asset Allocation)

Conservative

Moderate

Strategic Asset Allocation
Asset Class

Aggressive

130.00

Set Index

125.00

Thai Government Bond

120.00

Thai Corporate Bond
115.00

Property

110.00

Developed Markets

105.00

Emerging Markets
Global Bond

100.00

Commodity
95.00

REIT
Dec-15
Jan-16
Jan-16
Feb-16
Feb-16
Mar-16
Mar-16
Apr-16
Apr-16
May-16
May-16
Jun-16
Jun-16
Jun-16
Jul-16
Jul-16
Aug-16
Aug-16
Sep-16
Sep-16
Oct-16
Oct-16
Nov-16
Nov-16
Dec-16
Dec-16
Dec-16
Jan-17
Jan-17
Feb-17
Feb-17
Mar-17
Mar-17
Apr-17
Apr-17
May-17
May-17
Jun-17
Jun-17
Jun-17
Jul-17
Jul-17
Aug-17
Aug-17
Sep-17
Sep-17
Oct-17
Oct-17
Nov-17
Nov-17
Nov-17
Dec-17

90.00

Money Market

Conservative

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

Moderate

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

Aggressive

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

พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในปี 2561
Money Market, 6.8%
Local Equity, 12.0%

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.5%
Global Bond, 9.3%

Emerging Country Equity,
5.5%

Local Gov Bond
33.5%

Developed Country
Equity, 5.5%

Local
Corp
Bond,
13.0%

Property Fund, 9.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

OW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity

SOW

Em erging Country Equity

SOW

Global Bond

SUW

Global Com m odity

SOW

Global REIT

SUW

Money Market

SOW

Total

Weight

12.0%
33.5%
13.0%
9.0%
5.5%
5.5%
9.3%
5.5%
0.0%
6.8%
100%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในปี 2561
Global REIT
4.5%

Money Market
3.8%

Global Commodity
8.0%
Local Equity
24.0%

Global Bond
9.3%

Local Gov Bond
17.0%

Emerging Country Equity
8.3%

Developed Country Equity
8.3%
Property Fund
9.0%

Local Corp Bond
8.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

OW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity

SOW

Em erging Country Equity

SOW

Global Bond

SUW

Global Comm odity

SOW

Global REIT

SUW

Money Market

SOW

Total

Weight

24.0%
17.0%
8.0%
9.0%
8.3%
8.3%
9.3%
8.0%
4.5%
3.8%
100.0%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในปี 2561
Money Market, 0.0%
Global REIT, 4.0%
Global Commodity,
10.5%
Global Bond, 9.3%
Local Equity,
34.8%
Emerging Country Equity,
10.5%
Developed Country
Equity, 10.5%
Property Fund, 4.5%
Local Gov Bond
Local Corp Bond, 7.5%
8.5%
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Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

OW

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

SUW

Developed Country Equity

SOW

Em erging Country Equity

SOW

Global Bond

SUW

Global Com m odity

SOW

Global REIT

SUW

Money Market

SOW

Total

Weight

34.8%
8.5%
7.5%
4.5%
10.5%
10.5%
9.3%
10.5%
4.0%
0.0%
100.0%
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึEงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 9.0%
Local Equity, 10.0%

Tactical Asset Allocation

O/U

Local Equity

Global REIT, 0.0%
Global Commodity, 5.5%

N

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund

Global Bond, 9.0%

Developed Country Equity
Emerging Country
Equity, 5.0%

Local Gov Bond
33.0%

Developed Country
Equity, 5.5%
Property Fund, 10.0%

Local Corp
Bond,
13.0%

N
SOW

Emerging Country Equity

N

Global Bond

SUW

Global Commodity

SOW

Global REIT

SUW

Money Market

OW

Total

Weight

10.0%
33.0%
13.0%
10.0%
5.5%
5.0%
9.0%
5.5%
0.0%
9.0%
100%

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

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.45%
1.57%
5.05%
7.17%
3.41
3.99
6.51
4.63
0.82%
1.54%
5.12%
7.20%
-0.34% -0.48%
-0.48%
-0.76%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.47%
1.58%
5.02%
7.15%
3.65
4.06
6.56
4.63
0.81%
1.56%
5.09%
7.20%
-0.32% -0.47%
-0.47%
-0.75%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึEงเดือนข้ างหน้ า
Money Market
5.5%

Global REIT
4.5%

Tactical Asset Allocation

O/U

Weight

N

20.0%
18.5%
8.5%
10.0%
8.5%
7.5%
9.0%
8.0%
4.5%
5.5%
100.0%

Local Equity
Global Commodity
8.0%
Local Equity
20.0%
Global Bond
9.0%

Local Gov Bond

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund
Developed Country Equity

Local Gov Bond
18.5%
Emerging Country Equity
7.5%

Developed Country Equity
8.5%
Property Fund
10.0%

Local Corp Bond
8.5%

N
SOW

Emerging Country Equity

N

Global Bond

SUW

Global Commodity

SOW

Global REIT

SUW

Money Market

OW

Total

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.75% 2.42%
7.03%
9.91%
3.57
3.80
5.53
3.89
0.00% 2.40%
7.25%
9.97%
-0.58% -0.75%
-0.75%
-1.30%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
ตังแต่ตน้ ปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
0.79% 2.44%
6.99%
9.88%
3.86
3.86
5.56
3.89
1.42% 2.42%
7.21%
9.96%
-0.55% -0.73%
-0.73%
-1.28%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึEงเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 2.5%
Global REIT, 4.5%
Global Commodity, 11.0%

Global Bond, 9.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity

Local Equity,
30.0%

Developed Country Equity,
11.0%

SUW

Local Corp Bond

UW

Property Fund
Developed Country Equity

N
SOW
N

Global Bond

SUW

Global Commodity

SOW

Global REIT

SUW

Local Gov Bond Money Market
9.0%
Property Fund, 5.0%
Total
Local Corp Bond, 8.0%
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N

Local Gov Bond

Emerging Country Equity
Emerging Country Equity,
10.0%

O/U

OW

Weight

30.0%
9.0%
8.0%
5.0%
11.0%
10.0%
9.0%
11.0%
4.5%
2.5%
100.0%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.13% 3.35%
8.85%
12.93%
3.84
3.77
5.04
3.69
0.00% 3.33%
9.29%
13.03%
-0.82% -1.08%
-1.08%
-1.65%

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.17% 3.36%
8.79%
12.87%
4.05
3.81
5.06
3.68
2.10% 3.35%
9.24%
13.00%
-0.79% -1.03%
-1.03%
-1.63%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจปี 2560 และแนวโน้ มปี 2561
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2560

นโยบายการเงินยังอยู่ในภาวะผ่ อนคลาย แต่ นโยบายการเงินจะไม่
สามารถผ่ อนคลายได้ มากกว่ าระดับปั จจุบัน

 เศรษฐกิ จโลกปี 2560 ขยายตัวได้ ดีทงั ' ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว และ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ การค้ าโลก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวได้ ดี อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับตํ&า แต่ไม่สร้ าง
ผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ นําไปสูภ่ าวะที&เรี ยกกันว่า Goldilocks

 เศรษฐกิจสหรั ฐฯ มีแนวโน้ มขยายตัวจากการใช้ จ่ายในประเทศทัง
การบริ โ ภคและการลงทุ น โดยได้ รั บ ปั จ จัย บวกจากการร่ ว มลงทุน
โครงสร้ างพื 'นฐานกับภาครัฐ แผนปฏิรูปภาษี และราคานํ 'ามันที&ทรงตัว ซึง&
เป็ นปั จจัยทีทําให้ นโยบายการเงินมีแนวโน้ มปรับขึ 'นต่อเนื&อง Fed ปี 2561
ขึ 'น 3 ครัง' เป็ น 2.50%

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ จากการใช้ จ่ายในประเทศ และ Fed ยังอยู่
ระหว่างการปรับขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยกลับสูร่ ะดับปกติ จาก 0.50-0.75% เป็ น
1.25-1.50% ต่อปี พร้ อมกับประกาศลดขนาดการเข้ าซื 'อสินทรัพย์ลงโดย
กํ า หนดเพดานสูง สุดที& 10,000 ล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ในช่ว ง ตุลาคม ธันวาคม 2560

 เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนมีแนวโน้ มขยายตัวต่ อเนืEอง จากการลงทุนที&มี
แนวโน้ มฟื 'นตัวต่อเนื& อง และการส่งออกที&ได้ รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์
โลกที& มี แ นวโน้ ม ฟื 'นตัว ต่อ เนื& อ ง ด้ า นนโยบายการเงิ น คาดว่ า ECB จะ
สิ 'นสุดการทํา QE ในเดือน กันยายน 2561 และจะปรับขึ 'นอัตราดอกเบี ย'
นโยบายใน ปี 2562

 เศรษฐกิ จ ในกลุ่ม ยู โ รโซนขยายตัว ได้ จากการใช้ จ่ า ยและการลงทุ น
ภาคเอกชน เพราะภาวะการเงินที&ผ่อนคลายและตลาดแรงงานที&ปรับตัวดี
ขึ 'น ในขณะที&ความไม่แน่นอนด้ านการเมื องลดลง ธนาคารกลางยุโรปคง
มาตรการด้ า นการเงิ น ที& ผ่อ นคลายโดยคงดอกเบี ย' ในระดับ ตํ& า และยัง
ดําเนินการเข้ าซื 'อสินทรัพย์ตอ่ เนื&อง
 เศรษฐกิ จ ญี& ปุ่ นขยายตัว ได้ ดีจ ากการใช้ จ่ า ยและการลงทุนในประเทศ
นอกจากนี ก' ารค้ า ระหว่ า งประเทศที& ดีขึน' ส่ง เสริ ม เศรษฐกิ จ อี ก ทางหนึ&ง
นโยบายการเงินยังคงผ่อนคลายโดยธนาคารกลางญี&ปนคงเป
ุ่
้ าหมายอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ ที&
ประมาณ 0.0% และคงอัตราการเข้ าซื 'อสินทรัพย์ที& 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมีเสถี ยรภาพ แม้ ว่าจะเริ& มมีการคุมเข้ มภาคภาค
อสังหาริ มทรัพย์และใช้ นโยบายการเงินที&เข้ มขึ 'นในภาคการเงิน แต่ปี 2560
เป็ นปี ที& มี ก ารเปลี& ย นแปลงผู้ นํ า สํ า คัญ 5 ตํ า แหน่ ง รั ฐ บาลจึ ง ยั ง คง
ประคับประคองให้ เศรษฐกิจเติบโตได้ ตามเป้าหมาย เพื&อทําให้ การเปลี&ยน
ผ่านผู้นําเป็ นไปอย่างราบรื& น ทังนี
' ' ประธานาธิบดี สี จิ 'น ผิง ยังคงอยู่บริ หาร
ประเทศต่อไปอีก 5 ปี
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ดีจากการส่งออกสินค้ าและภาคการท่องเที&ยวที&
ได้ ประโยชน์จากการฟื น' ตัวของเศราฐกิจ และนักท่องเที&ยวที&เข้ ามาต่อเนื&อง
โดย MFC คาดว่าเศรษฐกิจปี 2559 จะขยายตัวในช่วง 3.8-4.2% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ&าตามทิศทางราคานํ 'ามัน โดยในปี 2560 อัตรา
เงินเฟ้อทัว& ไปคาดว่าเพิ&มขึ 'นระหว่าง 0.4-0.8% (yoy)
 เศรษฐกิ จ ที& ต้ องการแรงส่ ง และอั ต ราเงิ น เฟ้ อในระดั บ ตํ& า ทํ า ให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี 'ยนโยบายไว้ ที& 1.50% ต่อปี
แนวโน้ มเศรษฐกิจโลกปี 2561
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีแนวโน้ มทีEดีขนึ  ต่ อเนืEอง โดย IMF
คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.7% (yoy) จากปี 2560 ที&คาดว่าจะ
ขยายตัว 3.6% (yoy) ปรับตัวดีขึ 'นต่อเนื&องทังกลุ
' ่มประเทศพัฒนาแล้ วและ
ประเทศตลาดเกิดใหม่

 เศรษฐกิจญีE ปุ่นมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อเนืEอง โดยเศรษฐกิจจะยังคง
ฟื น' ตัวได้ จากภาคการส่งออกสินค้ า ซึง& จะได้ รับปั จจัยบวกจากจากเงินเยน
ที&ยงั คงอ่อนค่าต่อเนื&องจากการใช้ นโยบายผ่อนคลายการเงินของธนาคาร
กลางญี& ปุ่นตลอดทังปี
' 2561 นอกจากนี 'การบริ โภคและการลงทุนจะเป็ น
ส่ ว นเสริ ม อี ก ทางหนึ& ง จากการที& รั ฐ บาลเตรี ยมออกนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ ทั ง' การลดภาษี และการใช้ จ่ า ยรั ฐ เพิ& ม เติ ม โดยจะออก
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ&มเติม (Supplementary Budget) มูลค่า
2.9 ล้ านล้ านเยน ซึง& คิดเป็ นประมาณ 0.5% ของ GDP และเตรี ยมลดภาษี
นิตบิ คุ คลลงจากปั จจุบนั ที&ประมาณ 30% เป็ น 20-25% เพื&อกระตุ้นให้ เกิด
การลงทุน และผลักดันให้ เงินเฟ้อเพิ&มขี 'น ตามแผน Abenomics
 เศรษฐกิจจี นมีแนวโน้ มจะขยายตั วในอัตราทีEชะลอตัวลง ตามการ
ลงทุนที&ชะลอตัวลงต่อเนื&องจากมาตรการคุมเข้ มในตลาดอสังหาริ มทรัพย์
และนโยบายการเงินที&มีแนวโน้ มเข้ มงวดขึ 'นเพื&อลดระดับหนี 'ในระบบที&สูง
ประกอบกับ มาตรการควบคุม มลภาวะในอากาศช่ ว งฤดูหนาว (เดื อ น
ตุลาคม - มีนาคม) ที&จะกดดันภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจมี
สัญญาณชะลอลงมากเกินไป คาดว่ารัฐบาลจะดําเนินมาตรการสนับสนุน
เศรษฐกิจในช่วงครึ& งหลังของปี 2561 เพื& อประคองให้ เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามเป้าหมาย

 สรุปคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศหลักของโลก
ประเทศ

คาดการณ์อ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ
(% Y-o-Y)
2559

2560F

2561F

สหร ัฐฯ

1.5

2.3

2.6

ยูโรโซน

1.8

2.3

2.1

ญีป
 ุ่ น

0.9

1.6

1.3

จีน

6.7

6.8

6.5

ทีEมา : Bloomberg ณ วันทีE 26 ธันวาคม 2560

 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มปรั บตัวขึน ตามทิศทางราคานํา มัน แต่ คาด
ว่ าจะยั งตํEากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางโดยส่ วนใหญ่ จึงทําให้
4 มกราคม 2561
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แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2561
 เศรษฐกิ จ ไทยปี ในปี 2561 ยังมี แ นวโน้ ม ขยายตัว ได้ ต่อ เนื& อ ง จากแรง
ขับเคลื&อนของการลงทุนของรัฐบาลในโครงสร้ างพื 'นฐาน และการส่งออก
สินค้ าและบริ การ (ท่องเที&ยว) สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที&ขยายตัว
ต่อเนื&อง โดยในปี 2561 MFC คาดว่าเศรษฐกิ จจะขยายตัวระหว่าง 3.84.2% (yoy)
 ปั จจัยเสี&ยงที&คาดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิ จในระยะต่อไปเป็ นปั จจัยเสี&ยง
ที&ม าจากต่า งประเทศเป็ นสํ า คัญ ได้ แ ก่ ความไม่ แ น่ นอนในการดํ า เนิ น
นโยบายเศรษฐกิ จ และการเงินของประเทศสหรั ฐฯ เสถี ยรภาพของภาค
การเงินในจี นจากปั ญหาหนี ' ความต่อเนื& องในการฟื น' ตัวของราคานํ า' มัน
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์อื&นๆ และสินค้ าเกษตรในตลาดโลก และการดําเนิน
นโยบายการเงินที&ผ่อนคลายน้ อยลงของประเทศเศรษฐกิ จหลัก ส่งผลต่อ
ความผันผวนของค่าเงิน
 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิ&มขึ 'นตามทิศทางราคานํ 'ามันและอุปสงค์ที&พื 'นตัว
ขึ 'น แต่ยงั ไม่สร้ างแรงกดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดย MFC คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทัว& ไปจะเพิ&มขึ 'น 0.6% (yoy) ในปี 2560 และ 1.6% (yoy) ใน
ปี 2561 ส่งผลต่อการคาดการณ์ ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จะคงอัตราดอกเบี 'ยนโยบายไว้ ที&ระดับ 1.50% ต่อปี ในส่วนที&เหลือของปี
2560 และปี 2561 เนื&องจากเป็ นระดับที&ผ่อนคลายและเอื 'อต่อการฟื น' ตัว
ของเศรษฐกิจ ภายใต้ ความเสี&ยงจากเศรษฐกิจต่างประเทศที&ยงั คงอยู่

 สรุปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนธันวาคม 2560
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บขึน อัตราดอกเบีย นโยบาย
ตามคาด และรั ฐบาลสามารถผ่ านกฎหมายปฎิรูปภาษีได้ สําเร็จ
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ปรั บ ขึน' ดอกเบี ย' นโยบายอี ก 25 bps เป็ น 1.251.50% ต่อปี ในการประชุมวันที& 12-13 ธันวาคม 2560 ภายใต้ เศรษฐกิจที&
เติบโตต่อเนื& อง อัตราการว่างงานที&อยู่ในระดับตํ&าที&ช่วยสนับสนุนการใช้
จ่ายในประเทศ และแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อที&จะกลับสู่เป้าหมายที& 2.0%
(yoy) ได้ ในระยะกลาง ด้ านการปรับลดงบดุล (Balance sheet) Fed ได้
จะคงดําเนินการตามแผนเดิม โดยจะเพิ&มมูลค่าสินทรัพย์สงู สุด (Cap) ที&จะ
ปล่อ ยให้ หมดอายุเป็ น 2 หมื& นล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน ในเดื อน มกราคม
2561 จากปั จจุบนั ที& 1 หมื&นล้ านดอลลาร์ ตอ่ เดือน
 ด้ านการคาดการณ์ดอกเบี 'ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Dot Plot)
ไม่ได้ เปลี&ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก โดยค่ากลาง (Median) ของ Dot Plot
บ่งชี 'ว่า Fed จะขึ 'นดอกเบี 'ยครัง' ละ 25 bps โดยในปี 2561 ปรับขึ 'นอีก 3
ครัง' เป็ น 2.00-2.25% ต่อปี และปรับขึ 'นอีก 2 ครัง' ในปี 2562 เป็ น 2.502.75% ต่อปี และเพิ&มการคาดการณ์ ของปี 2563 เป็ นปรับขึน' อีก 2 ครั ง'
เป็ น 3.00-3.25% ต่อปี
 ด้ านมุมมองทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้ รวมผลกระทบเชิง
บวกจากการลดภาษี เข้ าไปในการประเมินแนวโน้ มเศรษฐกิจด้ วย ส่งผลให้
Fed ปรับเพิ&มคาดการณ์ GDP ปี 2561 ขึ 'นเป็ น 2.5% จาก 2.1% และปรับ
ลดอัตราว่างงาน (Unemployment rate) ปี หน้ าลงเป็ น 3.9% จาก 4.1%
มุมมองด้ านเงินเฟ้อ Fed ไม่ได้ เปลี&ยนคาดการณ์ โดยยังคงเห็นว่าเงินเฟ้อ
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Core PCE น่าจะกลับมาเพิ&มขึ 'นเข้ าใกล้ เป้าหมายที& 2% ได้ ในปี 2561 ที&
ขยายตัว 1.9% (yoy)
 แผนปฎิรูปภาษี มีความคืบหน้ ามากขึ 'น โดยสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภาผ่าน
กฏหมายปฏิรูปภาษี ฉบับรวมร่ าง และขณะนี 'ได้ ส่งต่อไปไห้ ประธานาธิบดี
Donald Trump ลงนาม เพื&อให้ มีผลบังคับใช้ ในปี 2561
 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่ างกฎหมายงบประมาณระยะสัน' เพื&อให้
รัฐบาลมีงบประมาณในการบริ หารประเทศต่อไปได้ จนถึงวันที& 19 มกราคม
2561 และจะช่วยให้ หลีกเลี&ยงการปิ ดหน่วยงานของรัฐบาล
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : ความเชืE อมัE นปรั บ ตั ว ดี ต่ อเนืE อง ภายใต้ นโยบาย
การเงินทีEผ่อนคลาย
 ดัชนี PMI Manufacturing ภาคการผลิต (รายงานเบื 'องต้ น) ของกลุ่มยูโร
โซน เพิ&มขึ 'น 1.1 จุด เป็ น 55.0 จุด ยังเดินหน้ าทําระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี
ตรงข้ ามกับที&นกั วิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเป็ น 59.7 จุด เป็ นการเพิ&มขึ 'นใน
ประเทศเยอมนีและฝรั&งเศส
 ดัชนี PMI Services ภาคบริ การ (รายงานเบื อ' งต้ น) ของกลุ่มยูโรโซน
เพิ&มขึน' 0.3 จุด เป็ น 56.5 จุด ดีกว่า ที&นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงมาที&
ระดับ 56.0 จุด นําโดยประเทศเยอรมนีและฝรั&งเศส
 ความเชื& อ มั&น ของผู้ บ ริ โ ภคในยู โ รโซนปรั บ ตัว ขึ น' สู่ร ะดับ 0.5 ในเดื อ น
ธันวาคม 2560 จากระดับ 0.0 ในเดือนก่อนหน้ า สอดคล้ องกับเศรษฐกิจที&
ขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื&อง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยการเงินไม่เปลี&ยนแปลงในการประชุม
วันที& 14 ธันวาคม 2560 โดย ECB มีมุมมองทางเศรษฐกิจที&ดีขึ 'น และได้
ปรับประมาณการ GDP ปี 2560-2562 เพิ&มขึ 'นจากประมาณการครัง' ก่อน
ในปี 2560 ปรับขึ 'น 0.20% เป็ น 2.4% (yoy) ปี 2561 ปรับขึ 'น 0.5% เป็ น
2.3% (yoy) และปี 2562 ปรับขึ 'น 0.2% เป็ น 1.9% (yoy)
 ด้ านอัตรางินเฟ้อ ECB ได้ คงประมาณการเงินเฟ้อปี 2560 และ 2562 ไว้ ที&
1.5% (yoy) แต่ปรับเพิ&มประมาณการเงินเฟ้อปี 2561 ขึ 'น 0.2% เป็ น 1.4%
(yoy) จากราคานํ 'ามันที&มีแนวโน้ มเร่ งตัวขึ 'นในปี หน้ า และคาดว่าเงินเฟ้อจะ
เร่ งตัวขึน' เป็ น 1.7% (yoy) ในปี 2563 ซึ&งยังคงตํ&ากว่าเป้ าหมายที& 2%
(yoy) นาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อใน
ปั จ จุ บัน ยัง คงอ่ อ นแอและเงิ น เฟ้ อยัง ไม่ มี แ นวโน้ ม ที& จ ะเร่ ง ตัว ขึ น' เข้ า สู่
เป้าหมายที& 2% (yoy) ได้ อย่างยัง& ยืน ทําให้ การใช้ นโยบายการเงินที&ผ่อน
คลายยังคงมีความจําเป็ น
เศรษฐกิจญีEปุ่น : เศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนืEองสอดคล้ องกับความเชืEอมัEนทีE
ดีขนึ  ภายใต้ นโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 ธนาคารกลางญี& ปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยผลสํารวจความเชื&อมัน& ทางธุรกิจของ
กลุม่ ผู้ผลิตรายใหญ่ของญี& ปนุ่ (Tankan) ประจํา ไตรมาส 4/2560 ในวันนี '
โดยระบุว่า ดัชนีความเชื&อมัน& ของกลุม่ ผู้ผลิตรายใหญ่ ซึง& รวมถึงบริ ษัทผลิต
รถยนต์และสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที&ระดับ +25 จุด เพิ&มขึ 'นจากไตรมาส
3/2560 ซึง& อยู่ที&ระดับ +22 จุด
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าสกุลเงินเยน เดือน พ.ย. 2560 ขยายตัว 16.2%
(yoy) เพิ&มขึ 'นจากเดือนก่อนที& 14.0% (yoy) ส่วนมูลค่าการนําเข้ าสินค้ า
สกุลเงินเยนชะลอตัวลง 17.2% (yoy) จากเดือนก่ อนที&ขยายตัว 18.9%
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(yoy) ซึง& การส่งออกสินค้ ายังมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อเนื&องจากการฟื น' ตัว
ของอุปสงค์โลกและแนวโน้ มค่าเงินเยนทีอ& ่อนค่าลง

2. ดํา เนินนโยบายการคลัง ที&มีแ นวโน้ ม ที&จ ะเข้ มงวด โดยรั ฐ บาลจะเพิ& ม
ความเข้ มงวดในการออกพันธบัตรรัฐบาลท้ องถิ&ม

 คํ า สั&ง ซื อ' เครื& อ งจัก ร ไม่ ร วมสิ น ค้ า ที& มี ค วามผัน ผวนสูง เช่ น เครื& อ งบิ น
กลับมาขยายตัว 0.5% (mom) ในเดือน ตุลาคม 2560 จากที&หดตัวใน
เดือนก่อนหน้ า แสดงถึงการฟื น' ตัวของการลงทุนภาคเอกชน

3. ด้ านอสังหริ มทรัพย์ รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาตลาดเช่าบ้ าน (Rental
Market) และการจัดสรรที&ดนิ เพื&อใช้ ในการอยู่อาศัยเพิ&มเติม

 รัฐบาลอนุมัติร่างงบประมาณประจําปี 2561 วงเงิน 97.71 ล้ านล้ านเยน
ภายใต้ ก ารคาดการณ์ ว่ าเศรษฐกิ จ ในปี งบประมาณ 2561 จะขยายตัว
1.8% โดยรายจ่ายส่วนหนึ&งเป็ นวงเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและเพิ&มความ
แข็งแกร่ งให้ กบั การป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
 ธนาคารกลางญี& ปุ่น (BOJ) มี มติ 8-1 คงนโยบายการเงินไว้ และเป็ นไป
ตามที&นกั เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี ' 1.คงอัตราดอกเบี 'ยระยะสันไว้
' ที& -0.1%
ต่อปี สํ าหรั บเงินสํารองส่วนเกิ นของธนาคารพาณิ ชย์ บางส่วน (Excess
Reserves) 2.คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ไว้ ที&ประมาณ 0.0% และ 3.คงอัตราการเข้ าซื 'อ
สินทรัพย์ที& 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี 2561) หรื อ เพิ&มขึ 'น 21 ล้ านล้ านเยน จาก
สิ 'นปี งบประมาณ 2559
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง รั ฐบาลดําเนินนโยบาย
การเงินทีEเข้ มงวดขึน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2560 ชะลอตัวลงในภาคการผลิต
และการลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร เนื& องจากมาตรการควบคุมมลภาวะใน
อากาศในช่ว งฤดูหนาว เริ& ม ตัง' แต่เ ดื อนตุลาคม 2560 – มี นาคม 2561
ส่งผลให้ โรงงานหลายแห่งต้ องลดกํ าลังการผลิตลง รวมถึงนโยบายการ
การเงินที&เข้ มงวดเพื& อแก้ ปัญหาหนี ใ' นระบบและปั ญหาฟองสบู่ในตลาด
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส่ง ผลให้ การลงทุนในภาคอสัง หาริ มทรั พ ย์ ช ะลอตัว ลง
อย่างไรก็ ตาม การบริ โภคยังขยายตัวได้ ดีต่อเนื&องจากมาตรการลดราคา
สินค้ า
 อัตราเงินเฟ้อทัว& ไป เดือนพฤศจิกายน 2560 ชะลอตัวลง 1.7% (yoy) จาก
1.9% (yoy) ในเดื อนก่ อน เนื& อ งจากราคาอาหารลดลง ส่วนดัชนี ราคา
ผู้ผลิตชะลอลง 5.8% (yoy) จากราคาโลหะโดยเฉพาะเหล็กและถ่านหิน
 ธนาคารกลางจี นปรับดอกเบี 'ยในตลาดเงินขึ 'นเล็กน้ อย โดยได้ ปรั บอัตรา
ดอกเบี ย' ซื 'อคืนพัธบัตรระยะเวลา 7 วัน และ 28 วัน ขึน' 0.05% สู่ระดับ
2.50% และ 2.80% ตามลําดับ รวมทังปรั
' บอัตราดอกเบี ย' สินเชื& อระยะ
กลาง (MLF) ขึ 'น 0.05% สูร่ ะดับ 3.25% ต่อปี โดยธนาคารกลางจีนปรับขึ 'น
อัตราดอกเบี 'ยหลังจากที&ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ 'นอัตราดอกเบี ย'
Fed Fund อีก 25 bps
 การประชุม Central Economic Working Conference (CEWC) ของ
คณะผู้บริ หารสูงสุดของจีน มีแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในปี
2561 โดยรัฐบาลกํ าหนดเป้าหมายหลัก 3 ด้ าน ดังนี ' 1.การลดความเสี&ยง
ทางการเงิน 2.การแก้ ปั ญหาความยากจน 3.การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
นอกจากนี ' รัฐบาลยังให้ ความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ดังนี '

4. ด้ านการค้ าระหว่างประเทศ รัฐบาลจะสนบสนุนการนําเข้ ามากขึ 'น โดย
อาจลดภาษี นําเข้ าสินค้ าบางประเภท เพื& อกระตุ้นการบริ โภคในประเทศ
และให้ เกิดความสมดุลในการทําการค้ าระหว่างกันกับประเทศคูค่ ้ า
5. ด้ า นอัตราแลกเปลี& ย น รั ฐบาลมี แ นวโน้ ม ที& จ ะกลับ มาควบคุม ค่า เงิ น
หยวนมากขึ 'น
6. ด้ านกิจการของภาครัฐฯ (SOEs) รัฐบาลจะยังคงส่งเสริ มให้ เกิดการควบ
รวมกิจการ เพื&อลดอุปทานส่วนเกิน เพิ&มความสามารถในการแข่งขัน และ
เพิ&มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้ กบั กิจการที&ควบรวม
เศรษฐกิจไทย : ธนาคารแห่ งประเทศไทยคงนโยบายการเงิน และปรั บ
เพิEมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560-2561
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตรา
ดอกเบี 'ยนโยบาย RP 1 วัน ที&ระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที& 20
ธัน วาคม 2560 โดยประเมิ น ว่ า นโยบายการเงิ นที& ผ่ อ นคลายในระดับ
ปั จจุบนั มีสว่ นช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื 'อให้ อตั ราเงิน
เฟ้ อทั&ว ไปกลับ เข้ า สู่เ ป้ าหมายได้ แม้ ว่ า อาจต้ อ งใช้ เ วลาอี ก ระยะหนึ& ง
ภายใต้ เศรษฐกิจที&มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ชดั เจนขึ 'นและขยายตัวได้ สงู กว่าที&
ประเมิ นไว้ โดยความเสี& ย งที& ต้อ งติ ดตาม ได้ แ ก่ 1.พฤติก รรมแสวงหา
ผลตอบแทนที& สู ง ขึ น' ในภาวะอัต ราดอกเบี ย' ตํ& า เป็ นเวลานาน และ 2.
ความสามารถในการชําระหนี 'ของภาคครัวเรื อนและธุรกิจ SMEs
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับเพิ&มคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยอีก 0.1% เป็ น
ขยายตัว 3.9% (yoy) ในปี 2560 และ 2561 เนื&องจากการส่งออกสินค้ า
และบริ การที&ปรั บตัวดีขึ 'นต่อเนื&อง การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนที&
ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมทังแรงกระตุ
'
้ นภาครัฐที&มีต่อเนื& อง โดย
เศรษฐกิจยังมีความเสี&ยงที&ต้องติดตาม ได้ แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบาย
เศรษฐกิจและการค้ าของสหรัฐฯ และความเสี&ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์
 ด้ านอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับเพิ&มคาดการณ์ ปี 2560
ขึ 'น 0.1% เป็ น 0.7% (yoy) แต่ปรับลดคาดการณ์ ปี 2561 ลง 0.1% เป็ น
1.1% (yoy) แต่ยงั คงตํ&ากว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที& 1.04.0% (2.5% +/- 1.5%) ในปี 2561
 ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน
2560 ขยายตัวได้ ดีจากแรงส่งของอุปสงค์ตา่ งประเทศทังการส่
'
งออกสินค้ า
และภาคการท่องเที&ยว ในขณะที&อุปสงค์ในประเทศขยายตัวได้ ต่อเนื&องทัง'
การใช้ จ่ า ยภาคเอกชนและการลงทุ น ภาคเอกชน ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว

1. ดําเนินนโยบายการเงินที&จะเข้ มงวดต่อไป โดยจะลดปริ มาณเงิน สินเชื&อ
และการเติบโตของยอดระดมทุนรวม (TSF) ให้ อยู่ในระดับที&เหมาะสม
4 มกราคม 2561
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ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางหลัก ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่าธนาคาร
ทัง' 3 ประเทศจะคงนโยบายการเงินไม่เปลี&ยนแปลง

 YTD ของปี 2560 SET Index ปรับตัวสูงขึ 'น 13.66% ในขณะที& SET50
Index ปรับตัวสูงขึ 'น 17.65%
 Sector ที&มี Performance ที&ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ หมวด
พาณิชย์ หมวดพลังงาน หมวดสื&อและสิง& พิมพ์ และหมวดธนาคารพาณิชย์
 สําหรับ Sector ที&มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์
หมวดการแพทย์ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดอาหารและเครื& องดื&ม และหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร

 สภาผู้ แทนราษฎรสหรั ฐฯ จะต้ องผ่านร่ างกฎหมายงบประมาณระยะสัน'
เพื& อ ให้ รั ฐ บาลมี ง บประมาณในการบริ ห ารประเทศ ภายในวั น ที& 19
มกราคม 2561 เพื& อหลีกเลี&ยงการปิ ดหน่วยงานของรั ฐบาล นอกจากนี '
ติดตามแผนปรั บ ปรุ ง และพัฒนาโครงสร้ างพื น' ฐานของประธานาธิ บ ดี
Donald Trump ที&คาดว่าจะประกาศภายในเดือนมกราคม 2561 ทังนี
' ' รัฐฯ
อาจขึ 'นภาษี เชื 'อเพลิงหรื อใช้ แรงจูงใจด้ านภาษี เช่น ให้ ภาคเอกชนมาร่ วม
ลงทุน (Public-Private Partnerships) เพื&อชดเชยรายจ่ายภาครัฐ

ตลาดตราสารทุนในประเทศ
ปี 2560 ตลาดหุ้ น ไทยมีมี ก ารปรั บ ตั ว ขึ น ได้ ดี ใ นช่ ว งครึE งปี หลั ง โดยมี
ผลตอบแทน 13.66% (210.77 จุ ด) สํ าหรั บปั จ จั ยสําคัญ ทีEเกิดขึน มี
ดังต่ อไปนี 
 ปั จจัยภายในประเทศที&สําคัญ ได้ แก่ เศรษฐกิจโลกที&ปรับตัวดีขึ 'นสะท้ อน
จากตัว เลขภาคการผลิตของประเทศสํ า คัญ ที& ทํา ระดับ สูง สุดต่ อเนื& อ ง,
ง
เศรษฐกิจไทยที&ขยายตัวดีเกินคาด โดยได้ แรงหนุนจากภาคการส่งออกและ
ภาคการท่องเที&ยวเป็ นสําคัญ และภาวะการเมื
ภาวะการเมื องที&นิ&ง และแนวโน้ มการ
เลือกตังที
' &ชดั เจนขึ 'น ทําให้ ความมัน& ใจของนั
องนักลงทุนต่างชาติเริ& มกลับมา
 ปั จจัยภายนอกประเทศที&สําคัญ ได้ แก่ สภาพคล่องในระบบการเงินโลกที&
ยังคงอยู่ในระดับสูง, ระดับเงินเฟ้อทัว& โลกที&อยู่ในระดับตํ&าทําให้ นโยบาย
สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ ตอ่ ไป, เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ที&อ่อนค่า
ตลอดทังปี
' นี 'จากความล่าช้ าของมาตรการ Tax reform เป็ นผลดีต่อตลาด
หุ้นเกิดใหม่, ราคานํ 'ามันดิบที&ปรับตัวสูงขึ 'นตลอดทังปี
' ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม
พลังงาน กลุม่ ปิ โตรเคมี และ Fund Flow ที&ไหลเข้ าสู่ตลาดตราสารหนี 'ไทย
ถึง 3.5 แสนล้ าน ทําให้ เงินบาททรงตั
นบาททรงตัวแข็งค่าตลอดทังปี
'

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ สําหรั บปี 2561
ประเมินเป้าหมายดัชนี SET Index ในปี 2561 ที&ระดับ 1,870 จุด โดยมีปัจจัยที&
ต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี '
1) พฤติกรรม Searching for yield จะยังคงอยู่ค่กู ับตลาดทุนไทย จาก
แนวโน้ มนโยบายการเงินที&น่าจะผ่อนคลายต่อไป โดยคาด กนง.
กนง จะมีมติคง
ดอกเบี 'ยที& 1.5% ไปอย่างน้ อยจนกระทัง& กลางปี 2561
2) ด้ วยระดับแนวโน้ ม เงินเฟ้อทัว& โลกที& ยังอยู่ตํ&ากว่ าเป้าหมายของธนาคาร
กลางต่า งๆ ทํ า ให้ ป ระเมิ นว่ า ธนาคารกลางต่
คารกลางต่า งๆ จะไม่ รี บ เร่ ง เข้ ม งวด
นโยบายการเงินในปี 2561 ซึ&งจะทําให้ สภาพคล่องดํารงอยู่ในระดับ สูง
ต่อไป
3) คาดปี 2561 จะยังไม่เห็นการแข็งค่าขึน' ของเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯ อย่างมี
นัยสําคัญ เนื& องจากแนวโน้ มนโยบายการเงิ นของ Fed ในยุคสมัยของ
Jerome Powell ที&ไม่น่าจะมี Shockk ต่อตลาด
4) คาดราคานํ 'ามันดิบจะทรงตัวในระดับสูงไปจนถึงกลางปี 2561 เป็ นอย่าง
น้ อย จากการเข้ าจดทะเบียนในตลาดของบริ ษัท Saudi Aramco ซึง& จะเป็ น
ปั จจัยช่วยประคับประคองกลุม่ พลังงานและตลาดหุ้นไทย
5) คาดการณ์รายได้ เกษตรกรของไทยจะปรับตัวสูงขึ 'น จากราคาสินค้ าเกษตร
สําคัญที&ปรับตั
บตัวดีขึ 'น เช่น ข้ าวและยาง ซึง& จะทําให้ การบริ โภคของกลุ่มฐาน
รากปรับตัวดีขึ 'น
6) Valuation ของตลาดหุ้นเกิดใหม่ที&ยงั คงมีความน่าสนใจ โดยล่าสุดซื 'อขาย
ที& PE 14 เท่า ตํ&ากว่า PE ของตลาดหุ้นพัฒนาแล้ วที& 18 เท่า โดยมีอตั รา
การเติบโตของกํ าไรสูงถึง 14% ในปี 2561 เทียบกับอัตราการเติบโตของ
ตลาดพัฒนาแล้ วที&อยู่เพียง 10%
7) ยังคงมีความเสี&ยงต่างๆ เช่น ความเสี&ยงภูมิศาสตร์ การเมือง เป็ นต้ น หาก
ความเสี&ยงเหล่านันรุ
' นแรงมากขึ 'น อาจส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นทัว& โลกได้
แนะนําทยอยซือ หุ้นไทยเมื
เมืEอดัชนีอ่อนตัว (Overweight) สําหรั บ ปี 2561
ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนธัธันวาคม 2560
เดื อ นธั น วาคมเป็ นเดื อ นที& ต ลาดหุ้ นไทยปรั บ ตั ว Sideways up มาปิ ดที&
1,753.71 หรื อเพิ&มขึ 'น 3.32% (56.32 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี '
 Fed มีมติปรับขึ 'นดอกเบี 'ยนโยบายตามคาดสูร่ ะดับ 1.25%-1.50%
 ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรั มป์ ลงนามบังคับ ใช้ กฎหมายมาตรการปฏิรู ป
ภาษี เป็ นผลสําเร็ จ ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ 'นทัว& โลก

As of 29 ธันวาคม 2560
4 มกราคม 2561
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 การส่งออกยังคงเติบโตได้ ดี ส่วนการนําเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภคและสินค้ า
ทุนขยายตัวต่อเนื&อง ชี 'ว่าการบริ โภคและการลงทุนมีแนวโน้ มดีขึ 'น

หากการเจรจามีความยืดเยื 'อ อาจทําให้ หน่วยงานราชการบางแห่งต้ องปิ ด
ทําการชัว& คราว

 ธปท. ปรับเพิ&มประมาณการขยายตัวของ GDP ปี 2560 และ 2561 เป็ น
3.9% จากเดิม 3.8%

4) คาดการณ์ Fed จะมี มติคงดอกเบี ย' นโยบายในการประชุมวันที& 30-31
มกราคม 2561

 สภา Congress มีมติเห็นชอบร่ างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินระยะสันให้
'
รัฐบาลมีงบประมาณในการบริ หารประเทศต่อไปได้ จนถึงวันที& 19 มกราคม

ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ในเดือนมกราคม

 ดัชนี ป รั บตัว สูงขึน' อย่างโดดเด่นในช่วงครึ& งเดือนหลังจากแรงซื 'อของนั
'อข ก
ลงทุนสถาบัน คาดเป็ นผลจากเม็ดเงิน LTF/RMF

ตลาดตราสารหนีไ ทย

 ครม. มีมติอนุมตั มิ าตรการภาษี กระตุ้นการท่องเที&ยวเมืองรอง นําค่าใช้ จ่าย
หักลดหย่อนภาษี ได้ 15,000 บาท
 หุ้นกลุ่มปิ โตรเคมี ปรับตัว Outperform มากสุด หลังจาก IVL เตรี ยมได้
ประโยชน์จากมาตรการปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ ในขณะที&ห้ นุ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ปรับตัว Underperform มากสุด หลังจากเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื&อง

สรุ ปตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ ปี 2560
 ภาพรวมการเคลืEอนไหวของเส้ น Yield Curve ในปี 2560 ปรั บลดลง
ตลอดช่ วงอายุ โดยพัพันธบัตรอายุตํ&ากว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรั บตัว
ลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง -12 ถึง -30 bp. พันธบัตรอายุ 2 ถึง 5 ปี อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงระหว่าง -22 ถึง -31 bps สําหรับพันธบัตร
ระยะกลางอายุ 6 ถึง 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงระหว่าง 9 ถึง -37 bps และพันธบัตรระยะยาวที&มีอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง -35 ถึง -40 bps
As of 29 ธันวาคม 2560
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนมกราคม 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,720–1,790 จุด มองกลุม่ หุ้นขนาดกลาง
(SET51-100) และขนาดเล็ก (Non SET100) มีโอกาสปรับตัว Outperform หุ้น
ขนาดใหญ่ (SET50) ในเดือนนี ' เนื&องจากประเมินว่าเป็ นกลุ่มที&ปลอดภัยจาก
การไถ่ถอนของกองทุน LTF ที&ครบกํ าหนดอายุในช่วงต้ นปี 2561 ซึง& คาดว่าจะ
อยู่ที& 10,000–15,000 ล้ านบาท
สําหรับปั จจัยที&ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี '
1) แรงไถ่ถอนกองทุน LTF ที&ครบกํ าหนดอายุในช่วงเดือนมกราคม 2561 ซึง&
คาดว่ า จะมี เ ม็ ดเงิ น อยู่ ร าว 10,000 – 15,000
,000 ล้ า นบาท แต่ ค งไม่ มี
ผลกระทบต่อดัชนีห้ นุ ไทย เนื&องจากนักลงทุนสถาบันได้ เตรี ยมเงินสดรอไว้
แล้ ว
2) การเคลื&อนไหวของ Bond Yield ทัว& โลก ซึง& เชื&อว่าจะเริ& มอ่อนตัวลงหลังผ่าน
ประเด็นมาตรการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ไปแล้ ว แต่หากมีการปรับขึ 'นต่อ
มองจะเป็ นปั จจัยกดดันตลาดหุ้นในระยะสันได้
'
3) การเจรจาต่อรองปรับขึ 'นเพดานหนี 'สาธารณะของสหรัฐฯ ภายในวันที& 19
มกราคมนี ' ซึ&งเป็ นวันที&กฎหมายงบประมาณฉุกเฉิฉิ นระยะสันจะสิ
'
'นสุดลง

4 มกราคม 2561

 อัต ราผลตอบแทนในตราสารหนี ร ะยะสั น ทีE ล ดลง เป็ นผลมาจาก
สภาพคล่ องในประเทศทีEล้นระบบจากทัง Loan ธนาคารพาณิชย์ ทE ี
ปล่ อ ยกู้ ไ ด้ น้ อยกว่ าทีE ค าด และกองทุ น FIF ทีE ช ะลอการลงทุ น
ต่ างประเทศ เนื& องจาก Swap point ติดลบทําให้ อตั ราผลตอบแทนไม่
น่าสนใจ ประกอบกับการลดวงเงินการออกพันธบัตรตราสารหนี ร' ะยะสัน'
ของ BOT ทําให้ supply ตัวสันขาดตลาด
'
ขณะที&นกั ลงทุนต่างชาติยงั ซื 'อ
สุทธิพนั ธบัตรระยะสันไทยอย่
' อย่างต่อเนื&องจากปั
ง
จจัยดังกล่าวส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันลดลงเมื
'
เมื&อเทียบกับปี ที&ผ่านมา
 การเคลืE อนไหวของอัตราผลตอบแทนในตราสารหนีไ ทยในช่ วงต้
ง นปี
2560 อัตราผลตอบแทนตราหนี ร ะยะยาวปรั บตัวเพิEมขึน ซึEงเป็ นผล
มาจากปั จ จั ย ภายนอกประเทศเป็ นหลั ก ความกัง วลต่อ การดํ า เนิ น
นโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรั มป์ที&จะนํ าไปสู่การใช้ นโยบายการ
คลังที&มากขึ 'น การกีดกันทางการค้ า และแรงงานต่างด้ าว ซึง& จะนําไปสู่เงิน
เฟ้อคาดการณ์ ที&ปรับสูงขึ 'น (cost put inflation) ขณะเดียวกับแผนการ
ปฏิ รู ป ระบบภาษี ส หรั ฐ ฯที& เ ริ& ม มี ร ายละเอี ย ดออกมาเร็ ว ขึ น' กว่ า ตลาด
คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ บรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี&ยงทัว& โลกปรับตัวดี
ขึ 'น และมีแรงเทขายพั
แรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวออกมา
 อย่างไรก็ ตามหลังจากเกิดแรงเทขายตราสารหนี
แรงเทขายตราสาร ท' วั& โลกตังแต่
' ในไตรมาส
สุดท้ ายของปี 2559 ต่อเนื&องมาถึงต้ นปี 2560 เริ& มมีแรงซื 'อจากนักลงทุนทัง'
ในและต่างประเทศกลับเข้ ามา จากประเด็นการอ่
การ อนค่าของเงินดอลลาร์
สหรั ฐ อย่ า งรุ น แรง จากความล้ มเหลวในการผลัก ดั น นโยบายของ
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ประธานาธิบดีทรัมป์ที&ยงั ไม่สามารถผ่านนโยบายสุขภาพใหม่และยกเลิก
Obamacare ได้ ทําให้ ตลาดลดความเชื&อมัน& ในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
อื&นๆ ของทรัมป์ว่าอาจจะไม่สามารถทําได้ จริ ง
 ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อที&เริ& มชะลอตัวลงจากราคานํ า' มันปรั บที&ลดลงแตะ
ระดับ 42 เหรี ยญต่อบาร์ เรล ทําให้ นกั ลงทุนเชื&อว่า Fed อาจจะชะลอการ
ขึ 'นดอกเบี ย' ออกไปในครึ& งปี หลัง ขณะที&ธนาคารกลางหลักทัง' ECB กับ
BOJ ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปโดยยังไม่ประกาศการลด QE
หรื อช่วงเวลาในการปรับขึ 'นดอกเบี 'ยนโยบายแต่อย่างใด

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนปี 2561 (Underwight)
แนวโน้ ม ดอกเบี ย' นโยบายไทยอาจจะปรั บ เป็ นขาขึ น' ในปี 2562 ส่ ง ผลให้
บริ ษัทเอกชนส่ว นใหญ่ ต้อ งการรี บ Secure ต้ นทุนทางการเงิ นก่ อ นที& อัตรา
ดอกเบี 'ยตลาดจะปรับสูงขึ 'นไปมากกว่านี ' ด้ วยการเร่ งออกหุ้นกู้เอกชนภายในปี
2561 ส่งผลให้ ปริ มาณอุปทานหุ้นกู้เอกชนออกใหม่มีแนวโน้ มมากขึ 'นตลอดปี
2561 จากปริ มาณหุ้นกู้ที&เพิ&มมากขึ 'นส่งผลให้ Credit Spread เฉลี&ยของผู้ออก
จะปรับตัวกว้ างขึ 'นกว่าระดับเฉลี&ยทังปี
' 2560

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ ปี 2561 (Slightly Underweight)
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ&มขึ 'นและชันขึ 'นเทียบ
กับเดือนที&ผ่านมาจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี '
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
 สภาพคล่องทางการเงินทัว& โลกเริ& มทยอยลดลงจากการลด QE ของ ECB
และการปรับลดขนาดงบดุลของ Fed
 Tax Reform เพิ&มความเชื&อมัน& ของนักลงทุนที&มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และทํา
ให้ คา่ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 'น
 เงินเฟ้อที&เริ& มปรั บสูงขึน' จนมาอยู่ในกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคาร
กลางทัว& โลกซึ&งจะมี ผลต่อการดํ าเนิ นนโยบายการเงิ นที&เ ข้ มงวดมากขึน'
ต่อไปในปี 2561
 การดําเนินนโยบายของ Fed มี แนวโน้ มเข้ มงวดขึน' ในปี 2561 จากการ
สับเปลี&ยนคณะกรรมการประจําปี ซึง& สองเสียงที&คดั ค้ านการขึ 'นดอกเบี 'ยใน
ปี นี 'จะถูกสับเปลี&ยนให้ กรรมการท่านอื&นที&มีท่าที Hawkish กว่าเข้ ามาทํา
หน้ าที&แทนทําให้ สมาชิก FOMC ที&มีสิทธิ ออกเสียงในปี หน้ า มีจํานวนผู้ที&
สนับสนุนให้ ใช้ นโยบายการเงินแบบเข้ มงวด (Hawkish) เพิ&มขึน' เป็ น 5
เสียง จากทังหมด
'
9 เสียง ส่งผลให้ การปรับดอกเบี 'ยนโยบายสู่ภาวะปกติ
(Rate Normalization) อาจไม่ได้ เป็ นไปในรู ปแบบค่อยเป็ นค่อยไป ส่งผล
ให้ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มีแนวโน้ มแข็งค่าต่อเนื&องเมื&อเปรี ยบเทียบกับสกุล
อื&น ส่งผลให้ กระแสเงินทุน (Fund Flow) ยังคงมี โอกาสไหลออก หรื อ
ชะลอการไหลเข้ าไปในตลาดตราสารหนี ข' องประเทศในกลุ่ม Emerging
Markets

ตลาดตราสารหนีไ ทยเดือนธันวาคม : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 'ปรับตัว
เพิ&มขึ 'นเล็กน้ อยในตราสาร 1-3 ปี และ 7 ปี ขึ 'นไป ซึง& เป็ นผลจากปั จจัยต่อไปนี '
 ค่ าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯกลับมาแข็งค่ าและผลตอบแทน US Treasury
ทีEปรั บตัวสูงขึน แผนการปฏิรูปภาษี ได้ รับการลงนามจากทรัมป์เสร็ จสิ 'น
ภายในปี 2560 ขณะที& Fed ขึ 'นดอกเบี 'ยนโยบายในเดือน ธันวาคม เป็ น
1.25 - 1.50 % พร้ อมส่งสัญาณว่าจะขึ 'นดอกเบี 'ยในปี หน้ าอีก 3 ครัง'
 สภาพคล่ อ งของการเงิน ทัEว โลกเริE ม ลดลง หลัง จาก Fed เริ& ม ลด
Balance Sheet 10,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน ขณะที& ECB มีมติลด
อัตรา QE ต่อเดือนลงเป็ น 3 หมื&นล้ านยูโร (จากปั จจุบนั ที& 6 หมื&นล้ านยูโร)
และขยายระยะเวลาการเข้ าซื 'อออกไปอีก 9 เดือน ในช่วงเดือน มกราคม กันยายน 2561
 ราคานํา มันทีEเริEมปรับตัวสูงขึน ส่งผลให้ เงินเฟ้อทัว& โลกเริ& มปรับสูงขึ 'นมา
อยู่ในกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางทัว& โลกซึง& จะมี ผลต่อการ
ดําเนินนโยบายการเงินทีต& ้ องเข้ มงวดมากขึ 'น
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ เดือนมกราคม (Slightly Underweight)

 ความกังวลต่อความตึงเครี ยดทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical
tensions) กดดันตลาดให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าสูภ่ าวะการลงทุนที&มีความเสี&ยง
ตํ&า อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)

เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ&มขึ 'นและชันขึ 'นเทียบ
กับเดือนที&ผ่านมาจากปั จจัยต่างๆต่อไปนี '

ปั จจัยภายในประเทศ (-)

ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)



ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า และส่วนต่างอัตราดอกเบี 'ยสหรัฐและ
ไทยที&เริ& มมากขึ 'นอย่างมีนยั จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ Fund Flow ต่างชาติไหล
ออกจากประเทศ



Bond Supply พันธบัตรมีแนวโน้ มเพิ&มมากขึ 'นจากเริ& มใช้ เงินลงทุนสําหรับ
โครงสร้ างพื 'นฐานต่างๆของภาครัฐ



สภาพคล่องในประเทศที&ล้นระบบและแนวโน้ มที&แบงค์ชาติจะคงอัตรา
ดอกเบี 'ยนโยบายเป็ นเวลาตลอด ปี 2561 (+)

4 มกราคม 2561

 สภาพคล่องทางการเงินทัว& โลกเริ& มทยอยลดลงจากการลด QE ของ ECB
และการปรับลดขนาดงบดุลของ Fed
 Tax Reform เพิ&มความเชื&อมัน& ของนักลงทุนที&มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และทํา
ให้ คา่ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ 'น
 เงินเฟ้อที&เริ& มปรั บสูงขึน' จนมาอยู่ในกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคาร
กลางทัว& โลกซึ&งจะมี ผลต่อการดํ าเนิ นนโยบายการเงิ นที&เ ข้ มงวดมากขึน'
ต่อไปในปี 2561
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 ความกังวลต่อความตึงเครี ยดทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical
tensions) กดดันตลาดให้ นกั ลงทุนกลับเข้ าสูภ่ าวะการลงทุนที&มีความเสี&ยง
ตํ&า อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ (-)
 Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลกลับ Developed Markets หลังจาก
ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า (-)
 Bond Supply พันธบัตรมีแนวโน้ มเพิ&มมากขึ 'น (LB22DA 25,000 ล้ าน
บาท / LB26DA 15,000 ล้ านบาท) (-)
 สภาพคล่องในประเทศที& ล้นระบบและแนวโน้ มที& แ บงค์ ชาติจะคงอัตรา
ดอกเบี 'ยนโยบายเป็ นเวลาตลอดปี 2561 (+)

 การส่งสัญญาณเกี& ยวกับการปรับขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยของ Fed (Dot plot)
สําหรับปี 2561 ที&สงู กว่าที&ตลาดคาด
 ค่าเงินบาทที&มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนที&อ้างอิงกับ
เงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
 ความเสี&ยงของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ที&จะมี การยกเลิกการยกเว้ น
ภาษี มูลค่าเพิ&ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ทําให้ ในอนาคตอัตรา
ผลตอบแทนอาจจะลดลงจากเดิม

 กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs และ
กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น ฐานในปี 2561 แนะนํ า
Underweight

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชนในเดือนมกราคม (Underwight)

แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนมกราคม

 ปริ มาณหุ้นกู้ออกใหม่มีมากขึ 'นเมื&อเทียบกับเดือนธันวาคม ทังที
' &เป็ นการกู้
ใหม่ และเป็ นการ Roll Over หุ้นกู้เดิมที&ครบอายุ ประกอบกับนักลงทุนมี
ความสนใจลงทุนหุ้นกูเอกชนน้ อยลง เนื&องจาก Credit Spread ที&แคบ
เกินไป เป็ นผลให้ แนวโน้ ม Credit Spread ในเดือนมกราคมมีแนวโน้ ม
ปรับตัวกว้ างขึ 'นกว่าสื 'นเดือน ธันวาคม ที&ผ่านมา

ปั จจัยบวก

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 ปี 2560 ดัช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
กองทรัสต์เพื&อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 3.19% ตํ&ากว่า
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที&ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 12.98% ปั จจัยที&มีผลกระทบ ได้ แก่
สภาพคล่ อ งในระบบที& อ ยู่ ใ นระดับ สู ง การฟื ' น ตัว ของเศรษฐกิ จ โลก
และเศรษกิจไทย Fed ปรับขึน' อัตราดอกเบี 'ย 3 ครัง' และลดขนาดงบดุล
รวมทังส่
' งสัญญาณการปรับขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยอีก 3 ครัง' ในปี 2561
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ ฯ ในปี 2561
ปั จจัยบวก
 สภาพคล่องในระบบในประเทศที&อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า BOT ยังคง
อัตราดอกเบี 'ยนโยบายที& 1.50% จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross
Dividend Yield) ของกองทุนฯที&อยู่ในช่วง 6-7% ยังมีความน่าสนใจลงทุน
 ตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ แ ละทรั สต์ เ พื& อ การ ลงทุ น ใ น
อสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 'นฐานเติบโตขึ 'นอย่างต่อเนื&อง
จะช่วยส่งเสริ มการลงทุนทังในแง่
'
สภาพคล่องและการกระจายความเสี&ยงที&
ดีขึ 'นในแง่ของประเภทสินทรัพย์ แหล่งที&มาของรายได้ และสถานที&ตงของ
ั'
สินทรัพย์
 เศรษฐกิจในปี 2561 ที&มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึน' ทําให้ สินทรั พย์ที&กองทุนจะ
เข้ าไปลงทุนมีแนวโน้ มที&ดีขึ 'น ซึง& จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลของกองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 การปรับขึ 'นอัตราดอกเบี ย' ตามการฟื 'นตัวของเศรษฐกิ จโลก อาจส่งผลให้
Yield gap แคบลง และไม่ดงึ ดูดความสนใจจากนักลงทุน รวมถึงอาจจะ
ส่งผลกระทบให้ Gross yield ลดลงสําหรับกองที&มีการก่อภาระหนี 'สิน
4 มกราคม 2561

Slightly

 การปรั บ ตัว ลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เป็ นผลให้
Yield spread ปรับตัวเพิ&มขึ 'นมาอยู่ในระดับ 3.70% ซึ&งสูงกว่าค่าเฉลี&ย
ย้ อนหลัง 5 ปี ส่งผลให้ กองทุนฯยังมีความน่าสนใจในการลงทุน
 ในช่ ว งปลายเดื อ นมกราคมถึ ง กุม ภาพันธ์ เ ป็ นช่ ว งที& ก องทุนฯจะทํ า การ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2560
ปั จจัยลบ
 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เ' ป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ และกองทรั สต์เพื& อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ผันผวน
ตาม
 ค่าเงินบาทที&มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอาจทําให้ การลงทุนในกองทุนที&อ้างอิงกับ
เงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนมกราคม แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
สรุ ปภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2560
 ตลาดหุ้นต่างประเทศปี 2560 ถื อเป็ นตลาดหุ้นที&มีการเติบโตได้ ดี จาก
สภาพเศรษฐกิจโลกที&ฟืน' ตัวและผ่านจุดตํ&าสุดในปี 2559 ปั จจัยสนับสนุนที&
สําคัญทางด้ านเศรษฐกิจมหภาคได้ แก่ แรงสนับสนุนจากนโยบายทางการ
คลังทัว& โลก อาทิเช่น นโยบายกระตุ้นของประธานาธิ บดีโดนัล ทรั มพ์ ใ น
สหรั ฐฯ นโยบายโครงสร้ างพื น' ฐานของประเทศจีน นโยบาย Abenomics
ของประเทศญี&ปนุ่ ในขณะที&นโยบายการเงินยังคงผ่อนคลายทัว& โลก ถึงแม้
อัตราดอกเบี 'ยนโยบายในสหรัฐฯจะเริ& มมีการปรับตัวขึ 'น แต่ก็เป็ นไปอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป โดย Fed ยังให้ ความสําคัญกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ
และตลาดแรงงานเป็ นอันดับแรก เงินเฟ้ อยังคงอยู่ในระดับตํ& า ส่งผลให้
MSCI AC World Index ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 21.2% โดยดัชนี MSCI World
(ตลาดพัฒนาแล้ ว ) ปรั บ ตัว เพิ& ม ขึ น' 19.9% underperform MSCI
Emerging Market Index ที&ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 32.3% จากค่าเงินดอลลาร์ ที&
อ่อนค่าและ Beta ที&สงู กว่าในตลาดเกิดใหม่ (EM)
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 สําหรั บตลาดหุ้นสหรั ฐ ฯ ดัชนี S&P500 ปรั บตัวเพิ& มขึน' 19.4% โดย
เศรษฐกิจในสหรัฐฯนันมี
' การฟื น' ตัวอย่างต่อเนื&องในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน สําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมที&เติบโตได้ ดี ได้ แก่ กลุ่มเทคโนโลยี
ซึง& ได้ รับอิทธิพลจากนวัตกรรมใหม่ของอินเตอร์ เน็ต Cloud และเนื&องจาก
เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ ดีทําให้ Fed ปรับเพิ&มอัตราดอกเบี 'ยนโยบายอีก
3 ครัง' เป็ น 1.25-1.50%
 ตลาดหุ้นยุโรป STOXX 600 ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 20.7% เศรษฐกิจยุโรปเติบโต
ได้ ดี อย่างไรก็ตามปั ญหาการเมืองของยุโรปยังคงมี ปัจจัยลบเป็ นระยะๆ
อาทิเช่น Brexit การเลือกตังในเยอรมั
'
น การพยายามแบ่งแยกดินแดนของ
ชาวคาตาลันในสเปน ส่งผลให้ ECB ยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดย
ขยายเวลาโปรแกรม QE ออกไปถึงเดือน ธันวาคม 2560 แต่ลดขนาดการ
ซื 'อสินทรัพย์จาก 8 หมื&นล้ านยูโร เป็ น 6 หมื&นล้ านยูโร
 ตลาดหุ้น TOPIX ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 21.9% โดยตลาดญี& ปนได้
ุ่ รับการกดดัน
จากค่าเงินเยนที&แข็งค่าส่งผลให้ ตลาด Underperform ในช่วงครึ& งปี แรก
อย่างไรก็ตามตลาดญี&ปนสามารถปรั
ุ่
บตัวขึ 'นได้ ดีในช่วงครึ& งปี หลัง จากหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี แ ละการท่องเที&ยว ปั จจัยที& สําคัญ ในญี& ปุ่ น
ได้ แก่ การได้ รับเลือกเป็ นนายกฯอีกครัง' ของนายชินโซะ อาเบะ
 ตลาดหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวเพิ&มขึ 'น 20.6% และดัชนี Hang Seng
ปรั บ ตัว เพิ& ม ขึน' -34.5% เศรษฐกิ จ จี นสามารถฟื 'นตัว จากปี 2559 และ
เติบโตได้ ดีมากในช่วงปี 2560 จากกการบริ โภคภายในประเทศที&ฟื'นตัว
โดยกลุ่ม อุต สาหกรรมที& เ ป็ นตัว ขับ เคลื& อ นตลาดประกอบไปด้ ว ย กลุ่ม
อสังหาริ มทรัพย์ กลุม่ อินเตอร์ เน็ต และกลุม่ ชื 'นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

สามารถเติบโตได้ ดี ทังในแง่
'
ด้านการบริ โภคและด้ านอุตสาหกรรม อีกทังยั
' ง
มีแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น นโยบายลดภาษี ในประเทศ
สหรั ฐฯ นโยบายโครงสร้ างพื น' ฐานในประเทศจี น และ Abenomics ใน
ญี& ปุ่ น เพิ& มความเชื& อ มั&นภาคเอกชน ส่ง ผลให้ กํ า ไรในตลาดหุ้นสามารถ
เติบโตได้ ดี ในขณะที&ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ซงึ& เป็ นปั จจัยที&สําคัญของกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนาได้ ผ่านจุดตํ&าสุดและปรับตัวขึ 'นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ส่งผลให้ กลุม่ ประเทศกําลังพัฒนามีเศรษฐกิจที&ดีเช่นเดียวกัน
 อัตราเงินเฟ้อทีEมีแนวโน้ มปรั บตัวเพิEมขึ น และ Tightening Cycle
ของนโยบายการเงินทีEทาํ อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ธนาคารกลางสหรัฐฯมี
การปรั บอัตราดอกเบี ย' นโยบายเพิ&มขึน' มาแล้ ว 5 ครั ง' เป็ น 1.25-1.50%
และลด Balance Sheet ในช่วง 2 ปี ที&ผ่านมา โดยนางเจเนต เยเลน
ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ ยังคงให้ นํา' หนักกับตัวเลขเศรษฐกิ จและ
ตลาดแรงงานสหรัฐฯเป็ นหลัก อีกทังตั
' วเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับ
ตํ&า ทําให้ รูปแบบการขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยเป็ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่งผลให้
อัตราดอกเบี 'ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับที&ตํ&าเมื&อเปรี ยบเทียบกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ที&มีแนวโน้ มปรั บตัวสูงขึน' จาก
เศรษฐกิจที&เติบโดดี ส่งผลให้ โอกาสของ Fed Behind the Curve มีสงู ขึ 'น
 มูลค่ าตลาดทีEอยู่ในระดับเหนือค่ าเฉลีEย Valuation อยู่ในระดับสูงกว่า
ค่าเฉลี&ย 5 ปี
 Tailed Risk ได้ แก่


อั ต ราเงิ น เฟ้ อ หรื อ การคาดการณ์ อั ต ราเงิ น เฟ้ อที& เ พิ& ม ขึ น' เร็ ว
จนเกินไป อาจส่งผลให้ อตั ราดอกเบี 'ยในตลาดปรับตัวเพิ&มขึ 'นอย่าง
รวดเร็ ว ซึง& อาจส่งผลให้ เกิด Flash Crash เนื&องจากการตีมูลค่า
สินทรัพย์ที&อาจลดลงได้ อย่างรวดเร็ ว



การเปลี&ยนแปลงทางด้ านการเมื องที& มีแนวโน้ ม มากขึน' อาทิเช่ น
Geopolitical Risk ในยุโรป



ความเสี& ยงฟองสบู่ข องสกุลเงินดิจิ ตอล ซึ&ง หากฟองสบู่แตกอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจ

แนวโน้ มการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศในปี 2561
 แนะนําการลงทุนตราสารทุนต่ างประเทศ Slightly Overweight ในปี
2561 ราคาสินทรั พย์ เสี&ยงยังคงมี แนวโน้ มที&ปรั บตัวขึ 'นได้ จากผลกํ าไรที&
เติบโตของบริ ษัทในตลาด โดยมีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจที&เติบโตได้ ดีและ
นโยบายการคลัง ทัว& โลก ในขณะที&มูลค่า ตลาดมี การขยับตัวสูง ขึน' กว่ า
ค่า เฉลี& ย อัต ราเงิ น เฟ้ อยัง คงอยู่ ใ นระดับ ตํ& า สํ า หรั บ ความเสี& ย งที& ต้ อ ง
ระมัดระวัง ซึ&งอาจส่ง ผลให้ ตลาดผันผวนรุ นแรง ได้ แก่ เงินเฟ้อที&ป รั บตัว
สูงขึ 'นเร็ วกว่าที&ตลาดคาดการณ์ อาจส่งผลให้ ธนาคารกลางทัว& โลกมีความ
จําเป็ นที&จะต้ องขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยนโยบายเร็ วกว่าที&วางแผนไว้ ปั ญหาด้ าน
การเมือง เช่น Geopolitical Risk ในยุโรป และความเสี&ยงฟองสบู่ของสกุล
เงินดิจิตอล ซึง& หากฟองสบู่แตกอาจส่งผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจ
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมกราคม
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศปี 2561
 เศรษฐกิจและอัตราผลกําไรของตลาดหุ้นทัEวโลกสามารถเติบโตได้ ดี
และมีนโยบายทางการคลังเป็ นตัวสนับสนุนเพิEมเติม เศรษฐกิจทัว& โลก
4 มกราคม 2561

 แนะนํ านํ 'าหนักการลงทุนมากกว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Oveweight)
สําหรั บ Developed Market และ เท่ากับตลาด (Neutral) สํา หรั บ
Emerging Market เศรษฐกิ จ โลกสามารถเติบ โตได้ ดี ทัง' ในตลาด
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Developed Market และ Emerging Market ส่งผลให้ ผลกํ าไรของทังสอง
'
ตลาดสามารถเติบโตได้ ดี แต่เนื&องจาก Valuation ของ Emerging Market
อยู่สงู กว่าค่าเฉลี&ยค่อนข้ างมาก จึงให้ นํ 'าหนักเพียง Neutral

แนวโน้ มตลาด REIT ปี 2561
 ตลาด REIT มี ปัจ จัย ที&เฝ้าระมัดระวังจาก ทิศทางการขึน' ดอกเบี ย' ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ, ภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ของจีน และ
การดํา เนินนโยบายผ่ อ นคลายเชิง ปริ ม าณของธนาคารกลางยุโรปและ
ธนาคารกลางญี&ปนที
ุ่ &ยงั ไม่เห็นผลลัพธ์ ชดั เจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
เป้ าหมาย ให้ นํ า หนั ก น้ อยกว่ าดั ช นี อ้ างอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
ภาวะตลาด REITs เดือนธันวาคม

ตลาด REITs
สรุ ปภาวะตลาด REIT ปี 2560
 ภาวะตลาด REITs โลกในปี 2560 ยัง Underperform เมื&อเปรี ยบเทียบกับ
สินทรัพย์เสี&ยงในตลาดหุ้น โดยดัชนี Dowjones Global Real Estate ที&ใช้
อ้ างอิงตลาด REITs ทัว& โลกปรับตัวขึ 'นเพียงเล็กน้ อย 1.5% YTD เมื&อเทียบ
กับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในดัช นี Dowjones ในช่ ว งเวลา
เดียวกันที&ให้ ผลตอบแทนถึง 28.3% และ S&P 500 ที& 22.2% โดยปั จจัย
สําคัญเนื&องจากเทรนด์การขึ 'นดอกเบี 'ยและการลดขนาดงบดุลของธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) รวมทังความกั
'
งวลในการเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดที&อยู่
อาศัยในบางประเทศ นอกจากนี แ' ล้ วการบรรลุกฎหมายภาษี ของสหรัฐที&
ยืดเยื 'อมาตลอดทังปี
' 2560 สร้ างความไม่แน่นอนและส่งผลกดดันต่อการ
ปรับตัวขึ 'นของดัชนี Dowjones Global Real Estate (DWGRT index)
อย่างไรก็ดี REIT ใน DWGRT ที&ปรับตัว outperform คือ 1) Link Reit 2)
Beni Stabili Spa และ 3) Champion Reit ซึง& ปรับตัวขึ 'น +41.67%,
+38.12% และ +34.29% ตามลําดับ
 นับตังแต่
' ต้นเดือนมกราคม 2560 เป็ นต้ นมาถึงปั จจุบนั REIT ยุโรปให้
ผลตอบแทนที&ดีกว่าโซนอื&นที&เปรี ยบเทียบ โดยปรับตัวขึ 'น 21.1% เนื&องจาก
ฐานที&ตํ&าของ REIT ยุโรปในปี ที&แล้ วรวมถึงเศรษฐกิจในยูโรโซนยังสามารถ
ขยายตัวหนุนราคาที&อยู่อาศัยปรับตัวขึ 'น รวมทังความเสี
'
&ยงทางการเมือง
ยุโรปมี จํากัด นอกจากนี แ' ล้ ว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขยาย
วงเงินเข้ าซื 'อพันธบัตรออกไปอี ก 9 เดือน และอาจจะขยายเวลาเกิ นกว่า
เดือนกันยายนปี 2561 ออกไปอีกหากมีความจําเป็ นและอาจมีการขยาย
วงเงิน QE หากแนวโน้ มเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนกั โดย ECB ประกาศคง
วงเงินในโครงการซื 'อพันธบัตรที&ระดับ 6 หมื&นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ 'นปี
2560 และลดลงสู่ระดับ 3 หมื& นล้ า นยูโรต่อเดื อนตังแต่
' เ ดือ นมกราคมปี
2561 จนถึงเดือนกันยายนปี 2561
 สําหรับทางเอเชีย REIT Asia ปรับตัวขึ 'นได้ ทงปี
ั ' 2560 เช่นเดียวกับตลาด
REIT ในยุโรป โดยปั จจัยหนุนคือราคาที&อยู่อาศัยที&ปรับตัวขึ 'นในจีน ฮ่องกง
และสิงคโปร์ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จในเอเชีย ซึง& เศรษฐกิ จจีนส่ง
สัญ ญาณการขยายตัว ดีนับ ตังแต่
' ไตรมาส 1 หลังจากที&ป ระกาศตัวเลข
GDP จีนไตรมาส 1 ปี 2560 เติบโตถึง 6.9% อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังลงทุน
อย่างระมัดระวังเนื& องจากความวิตกกังวลต่อสัญญาณฟองสบู่ในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์และความกังวลหนี 'ที&คอ่ นข้ างสูงของธนาคารพาณิชย์ในจีน
กดดันการปรับตัวขึ 'นของดัชนี REIT เอเชีย นอกจากนี 'แล้ วธนาคารกลาง
สําคัญในเอเชียยังดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง
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 ดัชนี Dowjones Global Real Estate ปรั บตัวลดลงเล็กน้ อยในเดือน
ธันวาคมหลัง จากที&ก ารปรั บขึน' ดอกเบี ย' ของ Fed ออกมาตามที&ตลาด
คาดหวังและ Fed ส่งสัญญาณขึ 'นดอกเบี 'ยปี หน้ าอีก 3 ครัง' ทังนี
' 'การบรรลุ
ปฎิ รู ปภาษี ข องสหรั ฐทํ า ให้ ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นและสินทรั พ ย์ ทวั& โลก
รวมทังดั
' ชนี Dowjones Global Real Estate ยังทรงตัวมาจากนโยบาย
การเงิ น ของธนาคารกลางสํ า คัญ อื& น ๆยัง มาในเชิ ง กระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ประกอบกับค่าเงินในยูโรและค่าเงินในเอเชียที&แข็งค่าเมื&อเปรี ยบเทียบกับ
ดอลลาร์ สหรัฐ เศรษฐกิจโลกขยายตัวและการดําเนินดอกเบี 'ยตํ&าในแต่ละ
ประเทศนอกสหรัฐ กระตุ้นให้ ดชั นี REIT ในยุโรปและเอเชียปรับตัวขึ 'นใน
เดือนธันวาคมโดย REIT Europe ปรั บตัวขึ 'น 2.5% รวมทัง' REIT Asia
ปรับตัวขึ 'น 0.3%
 มูดีส์อินเวสเตอส์เซอร์ วิสเตือนความเป็ นไปได้ ที&จะเกิดฟองสบู่ตลาดที&อยู่
อาศัยในประเทศนอร์ เวย์จากที&ราคาบ้ านปรับตัวสูงขึ 'นและค่าเช่าที&เพิ&มขึ 'น
นอกจากนี 'แล้ วการลงทุนในประเทศสเปนกํ าลังเผชิญราคาที&อยู่อาศัยปรับ
ตัวเร่ งตัวขึ 'นโดยให้ ราคาที&อยู่อาศัยทําทะลุระดับสูงสุดนับตังแต่
' ปี 2550
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนมกราคม
 REIT ยังมีความนน่าสนใจเมื&อเทียบกับ yield พันธบัตร และอัตราดอกเบี 'ย
ระยะยาวที&ยงั อยู่ในระดับตํ&า แนะนํานํ 'าหนักน้ อยกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย
(Slightly Underweight)
 ควรจับตา 1) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 2) ตลาดหุ้นสหรัฐ 3) เงินเฟ้อ 4) อัตรา
ดอกเบี 'ย 5) ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ 6) การใช้ มาตรการปฎิรูปภาษี ของสหรัฐ

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
สรุ ปภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2560
 ภาวะสินค้ าโภคภัณ ฑ์ เ คลื& อ นไหวทรงตัวบวกในปี 2560 โดยดัช นี S&P
GSCI ที& เป็ นดัชนี อ้า งอิง สินค้ าโภคภัณฑ์ หลัก ๆเช่น นํ า' มัน และทองคํ า
ปรับตัวขึ 'น 7.8% YTD โดยเล็งเห็นถึงภาวะ Downside risk เริ& มจํากัดตัว
(Limit Downside) เมื&อเปรี ยบเทียบกับช่วง 2 ปี ที&ผ่านมา ทังนี
' 'ในปี 2560
ราคานํ า' มันดิ บ สามารถซึม ตัว ขึน' เนื& อ งจากการผ่ อ นคลายความกัง วล
อุปทานส่วนเกินตอบรับอานิสงค์ที&กลุม่ ผู้ผลิตนํ 'ามัน OPEC และกลุม่ NonOPEC ให้ ความร่ วมมื อกันลดกํ าลังการผลิต นอกจากนี ร' าคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์หลายๆประเภทปรับตัวขึ 'นเช่นกัน เช่น เหล็ก ถ่านหิน และ ทองแดง
เป็ นต้ น ทังนี
' 'หลายตัวมีปัจจัยด้ านอุปสงค์และอุปทานเฉพาะตัวเป็ นปั จจัยที&
ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
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ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ยงั ได้ รับปั จจัยหนุนจากที&ดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าตลอด
ปี 2560 ปั จจัยสําคัญคือความกังวลต่อการเมืองสหรัฐจากความไม่แน่นอน
ในตัวของ โดนันท์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐโดยดอลลาร์ อ่อนค่าชัดเจน
นับตังแต่
' เดือนมีนาคม 2560 เป็ นต้ นมา นอกจากนี 'เศรษฐกิจสหรัฐไตรมาส
1 ชะลอตัว รวมทัง' เกิ ด ความยื ด เยื อ' ของกระบวนการอนุ มั ติ แ ผนร่ า ง
กฎหมายปฎิรูปภาษี ทังนี
' 'ธนาคารกลางสหรั ฐปรั บขึน' ดอกเบี ย' อย่างค่อย
เป็ นค่อยไปและส่งสัญญาณ Dovish กว่าที&คาด ประกอบกับธนาคารกลาง
ยุโรปส่งสัญญาณ QE Tapering อย่างไรก็ดีในเวลาถัดมาดัชนีสินค้ าโภค
ภัณฑ์ที&กําลังปรับตัวขึ 'นถูกกดดันจากที&ดชั นีดอลลาร์ สหรัฐ (Dollar index)
เริ& มทรงตัวเดือนกันยายนเป็ นต้ นมา
การขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกสนับสนุนการเติบโตของอุปสงค์ในสินค้ า
โภคภัณฑ์ ทังเศรษฐกิ
'
จจีนขยายตัวดีกว่าคาด ในไตรมาส 1 ปี 2560 และมี
การขยายตัวดีขึ 'นตลอดรอบ 9 เดือนนอกจากนี 'ผลการเลือกตังในยุ
' โรปทัง'
ใน เนเธอร์ แลนด์ ฝรั& ง เศส เยอรมัน และ การเมื อ งในสหราชอาณาจัก ร
ออกมาเป็ นที&รับได้ ของตลาด นอกจากนี 'มาตรการของรัฐในจีน เช่น การลด
กํ าลัง การผลิตเหล็กลง 50 ล้ านเมตริ กตันในปี 2560 สนับสนุนให้ ราคา
เหล็ก ปรั บตัว ขึน' เช่ นกัน รวมทัง' ราคาถ่ า นหินได้ รับ ปั จ จัย หนุนจากการ
ควบคุมอุปทานในจี น ทังนี
' จ' ากการสํารวจบนฐานข้ อมูลปรากฎว่าราคา
สินค้ าโภคภัณฑ์ ที&ปรั บตัวขึน' ในปี 2560 คือ สินค้ าวัสดุอุตสาหกรรม เช่น
เหล็ก ราคา Precious Metals เช่ น ทองคํ า รวมทังราคานํ
'
า' มัน ราคา
Livestock สําหรับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที&ปรับตัวลงในปี 2560 คือ สินค้ า
เกษตร เช่น นํ 'าตาล ยางพาราเป็ นต้ น
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ครึ& งแรกของปี 2560 ราคานํ 'ามันยังไม่ได้ ปรับตัวขึ 'น
มากนักแม้ ว่าดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าเนื&องจากราคานํ 'ามันที&ปรับตัวขึ 'นเกิ ด
การทํากํ าไรจากที&ประชุม OPEC กับ Non-OPEC ช่วงกลางปี 2560 นัก
ลงทุนต่า งผิ ดหวังในการประชุม ไม่ ไ ด้ เ พิ&ม สัดส่วนการลดกํ า ลัง การผลิต
รวมทังแท่
' นขุดเจาะนํ า' มันดิบสหรั ฐ เร่ งตัว ขึน' ชัดเจนในช่วงไตรมาส 1-2
ในทางกลับกันราคาทองคําปรับตัวดีในช่วง ไตรมาส 1 เนื&องจาก Fed ขึ 'น
ดอกเบี ย' อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และปั จจัยด้ านอุปสงค์ทองคํามีได้ รับแรง
หนุนจากช่วง Lunar New Year ของชนขาวจี น โดยการปรับตัวขึ 'นของ
Precious Metal ช่วยประคองดัชนี S&P GSCI ในช่วง 1H 2560
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ครึ& งปี หลัง 2H2560 เริ& มฟื น' ตัวอย่างชัดเจนในช่วง
เดือนกันยายนเป็ นต้ นมา โดยรับแรงหนุนจากการฟื น' ตัวของราคานํ 'ามันบน
ความคาดหวัง การขยายเวลาลดกํ า ลัง การผลิ ตของกลุ่ม ผู้ ผลิ ต นํ า' มัน
OPEC และ Non-OPEC นอกจากนี 'ทิศทางความร่ วมมือการลดกํ าลังการ
ผลิตเป็ นไปในเชิงบวก ทังนี
' 'ราคานํ 'ามันยังได้ รับอานิสงค์จากความรุ นแรง
ของการขัดแย้ งในตะวันออกกลางที&เร่ งตัวขึ 'น ทังการขั
'
ดแย้ งภายในประเทศ
ของ ซาอุดิอาระเบีย เวเนซุเอลา อิรัก ไนจีเรี ย และลิเบีย รวมทังความไม่
'
แน่ นอนในข้ อตกลงนิ วเคลี ยร์ อิหร่ า นช่ วยหนุนราคานํ า' มันให้ ป รั บ ตัว ขึน'
อย่ า งใดก็ ดี ปั จ จัย จากความไม่ แ น่ น อนในเกาหลี เ หนื อ ในการทดสอบ
ขีปนาวุธกดดันความต้ องการนํ 'ามันระยะสัน'
ราคานํ 'ามันดิบปรับตัวขึ 'นในกรอบกว้ างตลอดทังปี
' 2560 โดยราคานํ 'ามัน
ช่วงต้ นเดือนมกราคม ปรั บตัวขึน' ต่อจากช่วงท้ ายปี 2559 ตอบรั บความ
ร่ วมมื อข้ อตกลงลดกํ าลังการผลิตระหว่างกลุ่มผู้ผลิตนํ 'ามัน OPEC และ
Non-OPEC อย่างไรก็ดีราคานํ 'ามันเริ& มแกว่งตัวในกรอบช่วงเดือนมกราคม
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หลังจากที&ตลาดขาดปั จจัยใหม่ประกอบกับเริ& มมีสญ
ั ญาณที&การผลิตนํ 'ามัน
ในสหรั ฐ เพิ& มขึน' กดดันการปรั บตัวขึน' ของราคานํ า' มันในตลาดโลก ทังนี
' '
Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ 'ามันดิบสหรัฐเร่ งตัวขึ 'นนับตังแต่
' ต้น
ปี 2560 เป็ นต้ นมา โดยในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน 2560 แท่นขุดเจาะ
นํ 'ามันดิบสหรัฐปรับตัวขึ 'นร่ วม 220 แท่น ปั จจัยดังกล่าวประกอบกับการ
ร่ วมมือการลดกํ าลังการผลิตนํ 'ามันของกลุ่ม OPEC ยังไม่ได้ เป็ นไปตาม
แผนที&วางไว้ และตลาดผิดหวังที& OPEC ไม่ได้ เพิ&มขนาดการลดกํ าลังการ
ผลิต กดดันราคานํ 'ามันตลอดระยะเวลาตังแต่
' มกราคมถึงมิถนุ ายน
 โดยในช่วงต้ นปี ถึงกลางปี 2560 ราคานํ า' มันดิบเวสท์เท็กซัสและเบรนท์
ต่างปรับตัวผันผวนอย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆที&เกิดขึ 'นตลอดทังปี
' 2560 ได้
คลี&คลายไปในทางทีดีและราคานํ 'ามันทยอยปรับตัวขึ 'นมาตลอดจนถึงสิ 'นปี
2560
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ปี 2561
 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจาก จี น สหรัฐ ยุโรป ญี& ปุ่น 2) เงินเฟ้อ 3)
ปั ญหาการเมื อ งระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ และสหรั ฐ และ 4) การเกิ ด
Correction ของตลาดสินทรั พย์ เสี& ย งสหรั ฐในช่ว ง 1Q 2561 (Slightly
Overweight)
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนธันวาคม
 ตลาดสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ เ คลื& อ นไหวเชิ ง บวกในเดื อ นธัน วาคมท่า มกลาง
ดอลลาร์ สหรัฐที&นิ&งไม่เปลี&ยนแปลงนัก โดย Fed ส่งสัญญาณขึ 'นดอกเบี 'ย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปกดดัน yield 10 ปี สหรัฐปรับตัวขึ 'นในเดือนธันวาคม
ทังนี
' 'ตลอดเดือนธันวาคม ราคานํ 'ามันดิบและ Industrial Metal นํ าดัชนี
S&P GSCI ในการปรับตัวขึ 'นมาซึง& S&P GSCI ปรับตัวขึ 'น 1.20% ใน
เดื อ นธันวาคม ราคานํ า' มันดิบ มี ปั จ จัย หนุนจากที& ก ารปิ ดซ่อ มท่อ ขนส่ง
นํ 'ามันในทะเลเหนือ
 แผนปฎิรูปภาษี สหรั ฐบรรลุจากการโหวตของทังสองสภาและเซ็
'
นอนุมัติ
จากประธานาธิบดีสหรัฐ ทังนี
' 'ร่ างกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับ
ลดภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล ลงสูร่ ะดับ 21% จากระดับ 35% ซึง& จะมีผลบังคับ
ใช้ ทนั ทีในวันที& 1 มกราคม ปี 2561 สําหรับ GDP สหรัฐประมาณการครัง'
สุดท้ าย ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 3.2% ดีขึ 'นจากประมาณการครัง' แรก
3.0% ทังนี
' 'ตัวเลขการจ้ างงานสหรัฐสะท้ อนการขยายตัวของตลาดแรงงาน
แข็งแกร่ งต่อเนื& อง ช่วยหนุนให้ Fed ปรั บประมาณการเศรษฐกิ จสหรั ฐ
ขยายตัว ทังในปี
'
2560 และ 2561 ไปที& 2.5% ทังสองปี
'
จากเดิม 2.4%
และ 2.1% yoy ตามลําดับ
 ธนาคารกลางสหรัฐ ขึ 'นดอกเบี 'ย 0.25% ไปที& 1.25-1.50% ตามคาดการณ์
ล่วงหน้ าใน Fed Fund Future ในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม โดย
Fed คงตัวเลขขึ 'นดอกเบี 'ย 3 ครัง' ในปี 2561 Dot plot ยังนิ&งๆ นอกจากนี '
คงเป้าหมายลดขนาดงบดุล Fed อย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐ
 ECB ส่งสัญญาณนโยบายการเงินผ่อนคลาย ระบุว่าทางธนาคารอาจจะ
ขยายเวลาโครงการซื 'อพันธบัตรเกินกว่าเดือนกันยายนปี 2561 ออกไปอีก
หากมีความจําเป็ นและอาจมีการขยายวงเงิน QE หากแนวโน้ มเศรษฐกิจ
ไม่ ค่ อ ยสู้ดีนัก โดย ECB มี ม ติ คงอัตราดอกเบี ย' นโยบายซึ&ง เป็ นอัตรา
ดอกเบี ย' รี ไ ฟแนนซ์ ที& ร ะดับ 0% ซึ&ง เป็ นระดับ ตํ& า สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์
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ขณะเดียวกัน ECB ประกาศคงวงเงินในโครงการซื 'อพันธบัตรที&ระดับ 6
หมื&นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ 'นปี 2560 และลดลงสู่ระดับ 3 หมื&นล้ านยูโร
ต่อเดือน ตังแต่
' เดือนมกราคม ปี 2561 จนถึงเดือนกันยายนปี 2561
 ธนาคารกลางญี&ปน(BOJ)
ุ่
มีมติคงดอกเบี 'ยนโยบายที& -0.1% ขณะเดียวกัน
BOJ เดินหน้ าโครงการซื 'อพันธบัตร เพื&อรักษาเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ปี ให้ เคลื&อนไหวที&ระดับ 0% ทังนี
' ' BOJ คงระดับประเมิน
เศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง
 ธนาคารโลกปรับเพิ&มตัวเลขคาดการณ์ อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจจี น
ประจําปี 2560 สู่ 6.8% จากเดิมที&เคยคาดไว้ ที& 6.7% ในเดือนตุลาคม ทว่า
คงตัวเลขปี 2561 ไว้ ที& 6.4% และปี 2562 ที&ขยายตัว 6.3% คงเดิม ทังนี
' 'สิ&ง
ที&ยงั ระวังคือการปล่อยสินเชื&อของธนาคารพาณิชย์
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม
 ปั จ จัยที& สนับสนุนให้ ร าคาสินค้ า โภคภัณฑ์ ป รั บ ตัว สูง ขึน' ได้ แ ก่ 1) การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ปี 2561 จีน สหรัฐ ยุโรป ญี& ปนุ่ 2) เงินเฟ้อ 3)
ปั ญหาการเมื อ งระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ และสหรั ฐ และ 4) การเกิ ด
Correction ของตลาดสินทรัพย์เสี&ยงสหรัฐในช่วง 1Q 2561 โดยให้ นํ 'าหนัก
ในเดือนมกราคมมากกว่าปกติเล็กน้ อย (Slightly Overweight)

ตลาดนํา มัน
สรุ ปภาวะตลาดนํา มันปี 2560
 ราคานํ 'ามันดิบปรับตัวขึ 'นในกรอบกว้ างตลอดทังปี
' 2560 โดยราคานํ 'ามัน
ช่วงต้ นเดือนมกราคม ปรั บตัวขึน' ต่อจากช่วงท้ ายปี 2559 ตอบรั บความ
ร่ วมมื อข้ อตกลงลดกํ าลังการผลิตระหว่างกลุ่มผู้ผลิตนํ 'ามัน OPEC และ
Non-OPEC อย่ า งไรก็ ดีร าคานํ า' มัน เริ& ม แกว่ ง ตัว ในกรอบชาวงเดื อ น
มกราคม หลังจากที&ตลาดขาดปั จจัยใหม่ประกอบกับเริ& มมีสญ
ั ญาณที&การ
ผลิ ต นํ า' มั น ในสหรั ฐ เพิ& ม ขึ น' กดดัน การปรั บ ตัว ขึ น' ของราคานํ า' มั น ใน
ตลาดโลก ทังนี
' ' Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ 'ามันดิบสหรัฐเร่ งตัว
ขึ 'นนับตังแต่
' ต้นปี 2560 เป็ นต้ นมา โดยในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน 2560
แท่นขุดเจาะนํ า' มันดิบ สหรั ฐ ปรั บ ตัว ขึน' ร่ ว ม 220 แท่น ปั จ จัย ดัง กล่า ว
ประกอบกับการร่ วมมือการลดกํ าลังการผลิตนํ 'ามันของกลุ่ม OPEC ยัง
ไม่ได้ เป็ นไปตามแผนที&วางไว้ และตลาดผิดหวังที& OPEC ไม่ได้ เพิ&มขนาด
การลดกําลังการผลิต กดดันราคานํ 'ามันตลอดระยะเวลาตังแต่
' มกราคมถึง
มิถนุ ายน
 โดยในช่วงต้ นปี ถึงกลางปี 2560 ราคานํ า' มันดิบเวสท์เท็กซัสและเบรนท์
ต่างปรับตัวผันผวนอย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆที&เกิดขึ 'นตลอดทังปี
' 2560 ได้
คลี&คลายไปในทางทีดีและราคานํ 'ามันทยอยปรับตัวขึ 'นมาตลอดจนถึงสิ 'นปี
2560
 สถานการณ์ นํา' มันดิบในครึ& งปี หลัง 2560 : นํ า' มันทรงตัวเหนื อ 50
ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล ซึ&งราคานํ า' มันทยอยปรั บตัวขึน' ตอบรั บการประชุม
OPEC ที& มี มติข้ อ เสนอที&จ ะลดกํ า ลัง การผลิตเพื& อ ให้ ตลาดนํ า' มันเข้ า สู่
เสถียรภาพ โดยท้ ายสุด ทังกลุ
' ่ม OPEC และ Non-OPEC ก็สามารถตกลง
ลดกําลังการผลิตได้ สําเร็ จ

4 มกราคม 2561

แนวโน้ มตลาดนํา มัน ปี 2561
 ปั จจัยสําคัญที&ติดตามคือ ความรุ นแรงในตะวันออกกลาง (Geopolitical
risk) 2) ทิศทางดอลลาร์ สหรัฐ 3) แนวโน้ มการผลิตนํ 'ามันในสหรัฐที&กําลัง
เพิ&มขึ 'น 4) การ take profit ของ สัญญานํ 'ามันฟิ วเจอร์ ล่วงหน้ า 5) ความ
ร่ ว มมื อ ในการผลิตนํ า' มันของรั สเซี ย กับ OPEC 6) การกลับ มาขนส่ ง
นํ า' มัน ดิ บ ของท่ อ Forties ทะเลเหนื อ 7) อุ ป สงค์ นํ า' มัน ดิ บ Slightly
Overweight ในปี 2561
ภาวะตลาดนํา มันเดือนธันวาคม
 ราคานํ 'ามันประคับประคองตัวบวกตลอดเดือนธันวาคมโดยราคานํ 'ามันดิบ
WTI ปิ ดที& 58.47เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล และ ราคานํ 'ามันดิบ Brent ปิ ดที&
65.25เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล ณ วันที& 22 ธันวาคม ท่ามกลางดอลลาร์
สหรัฐที&ยงั นิ&งๆตลอดเดือนธันวาคม
 Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ า' มันดิบ สหรั ฐ สิน' สุดวันที& 22
ธันวาคม อยู่ที& 747 แท่น โดยไม่มี การเปลี&ยนแปลงของปริ มาณแท่นขุด
เจาะสหรัฐเมื&อนับจากวันที& 24 พฤศจิกายนเป็ นต้ นมา
 ตลาดตอบรับกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC เรื& องข้ อตกลงร่ วมกันในการ
ขยายเวลาลดกํ าลัง การผลิต 1.8 ล้ า นบาร์ เ รลออกไปจนถึ ง สิน' ปี 2561
อย่างไรก็ ดีทางกลุ่มผู้ผลิตจะมีการประชุม OPEC อย่างเป็ นทางการใน
เดือนมิถุนายน ปี 2561 อีกครัง' ว่าจะยุดิการลดกํ าลังการผลิตหรื อไม่ โดย
หากการผลิตนํ 'ามันในสหรัฐยังมีแนวโน้ มเพิ&มขึ 'นจะกดดันกลุ่มผู้ผลิตนํ 'ามัน
OPEC และ Non-OPEC อาจลดหรื อยุติการลดกํ าลังการผลิต ทังนี
' ใ' น
ระหว่างเดือนธันวาคมมีเหตุการณ์อี&นที&กระทบต่อราคานํ 'ามัน อาทิ 1) การ
ปิ ดซ่อมท่อ ขนส่ง นํ า' มันโฟร์ ตีจ' ากเหตุก ารณ์ ท่อรั& วในทะเลเหนื อ สหราช
อาณาจักร 2) การประท้ วงในไนจีเรี ยแต่สามารถคลี&คลายในท้ ายที&สดุ
 ผู้ผลิตนํ 'ามันกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ปรับเพิ&มความร่ วมมือในการ
ปรับลดกําลังการผลิตขึ 'นมาอยู่ที&ร้อยละ 122 ในเดือนพฤศจิกายนที&ผ่านมา
ซึง& เป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่
' การเริ& มข้ อตกลงในเดือนมกราคม 2560 ทังนี
' '
ประเทศในกลุม่ OPEC ที&ผลิตลดลงในเดือนพฤศจิกายน คือ อัลจีเรี ย แอง
โกลา เอกวาดอร์ คูเวต และซาอุดอิ าระเบีย โดยรวมเดือนพฤศจิกายนผลิต
นํ 'ามันลดลงจากเดือนตุลาคมที&ผ่านมา 8 หมื&นบาร์ เรลต่อวัน
 การผลิตนํ า' มันในรั สเซียมี แนวโน้ มเพิ&มขึน' โดยมีแนวโน้ มที&กําลังการผลิต
นํ 'ามันจะเพิ&มแตะระดับ 2.6 แสนบาร์ เรลต่อวันในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561
จากระดับ 1.9 แสนบาร์ เรลในปี 2560 ทังนี
' ร' ั ฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
รัสเซียสนับสนุนแนวคิดการรักษาดุลยภาพตลาดควรเป็ นไปอย่างช้ าๆเพื&อ
ลดแรงกดดัน Supply glut
 ท่อขนส่งนํ 'ามันดิบ Forties ทะเลเหนือ สหราชอาณาจักร ที&พบรอยรั&วเมื&อ
วันที& 11 ธันวาคม 2560 ที&ผ่านมา ตลาดคาดการณ์ ว่าจะใช้ เวลาปิ ดซ่อม
บํารุ งท่อขนส่งนํ 'ามันดิบประมาณ 2-4 สัปดาห์
 เหตุการณ์ ประท้ วงในไนจี เรี ย เสร็ จ สิ 'นลงเนื& องจากบริ ษัทนํ า' มันและก๊ า ซ
กลับมาจ้ างงานผู้ที&โดนไล่ออกอีกครัง' ยุติความรุ นแรงจากการประท้ วงใน
ไนจี เรี ย จากที& สหภาพแรงงานหลัก ในภาคพลัง งานของไนจี เ รี ย ก่ อ เหตุ
ประท้ วงเพื& อต่อต้ านการไล่ออกกลุ่มแรงงานที&เข้ าร่ วมกับทางสหภาพ ทํา
ให้ ผลกระทบต่อราคานํ 'ามันมีจํากัด
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แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนมกราคม


ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที& ติ ด ตามคื อ 1) ความรุ น แรงในตะวั น ออกกลาง
(Geopolitical Risk) 2) ทิศทางดอลลาร์ สหรัฐ 3) แนวโน้ มการผลิตนํ 'ามัน
ในสหรั ฐที&กําลังเพิ&มขึ 'น 4) การ take profit ของ สัญญานํ า' มันฟิ วเจอร์
ล่วงหน้ า 5) ความร่ วมมือในการผลิตนํ 'ามันของรัสเซียกับ OPEC 6) การ
กลับมาขนส่งนํ 'ามันดิบของท่อ Forties ทะเลเหนือ 7) อุปสงค์นํ 'ามันดิบ
(Slightly Overweight)

 ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําปี 2560
 ราคาทองคํา Spot Gold ตลอดทังปี
' 2560 ปรับตัวขึ 'น 10.5% ทว่าราคา
ทองคําให้ ผลตอบแทน Underperform เมื&อเปรี ยบเทียบกับราคาสินทรัพย์
เสี& ยง โดยตลอดทัง' ปี ราคาทองคํ าเคลื&อ นไหวระหว่า ง 1,060 ถึ ง 1,375
เหรี ยญดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ ปั จจัยที&กระทบต่อราคาทองคําประกอบด้ วย การ
ลดขนาดงบดุลของ Fed การปรั บขึน' ดอกเบี ย' ของธนาคารกลางสหรั ฐ ที&
เป็ นไปตามที&ตลาดคาดการณ์ ล่วงหน้ าที&ตลอดทังปี
' 2560 Fed ปรั บขึน'
ดอกเบี 'ย 3 ครัง' โดยปรับขึ 'นครัง' ละ 0.25% โดยการขึ 'นดอกเบี 'ยของ Fed
ออกมาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทําให้ แรงกดดันต่อราคาทองคําผันผวนใน
ช่วงเวลาสันๆ
' ทังนี
' 'ราคาทองคํายังรับปั จจัยสนับสนุนนอกเหนือจากความ
ต้ อ งการทองคํ า ในช่ ว งปี ใหม่ ข องชาวจี น (Lunar new year) คื อ
สถานการณ์ ความรุ นแรงที&เกิดขึน' ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐที&เกาหลี
เหนื อทดสอบขี ปนาวุธหรื อมิสไซล์กดดันสหรั ฐ ช่วยหนุนราคาทองคําใน
ช่ว งเวลาสัน' ๆ อย่า งใดก็ ดีนักลงทุนทยอยตอบรั บ มาเรื& อ ยๆทํ า ให้ ความ
รุ นแรงดังกล่าวไม่ได้ หนุนให้ ราคาทองคําปรับตัวขึ 'นหวือหวาแต่อย่างใด พอ
เข้ าสูไ่ ตรมาส 4 ของปี 2560 ราคาทองคําเริ& มอ่อนแรง รวมทัง' SPDR Gold
Trust ชะลอลงทุนทังนี
' 'ราคาทองคํา ณ วันที& 29 ธันวาคม ปิ ดที& 1,317.15
เหรี ยดอลลาร์ สหรัฐต่อออนช์
แนวโน้ มตลาดทองคําปี 2561
 ภาพรวมทัง' ปี 2561 อุป สงค์ทองคํา ทางกายภาพยังคงไม่โดดเด่น ทังนี
' '
ราคาทองคํายังมี ปัจจัยกดดันจากการขึน' ดอกเบี 'ยของ Fed และการส่ง
สัญญาณนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที&แม้ ว่าหากผู้ว่าธนาคาร
กลางสหรัฐคนใหม่จะขึ 'นดอกเบี 'ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป (Slightly Dovish)
ทว่า Fed อาจจะจําเป็ นขึน' ดอกเบี 'ยเร่ งตัวขึ 'นให้ ทนั กับเงินเฟ้อในอนาคต
หากรัฐบาลสหรัฐสามารถบรรลุแผนปฎิรูปภาษี ได้ ซึง& จะไปเร่ งเศรษฐกิจให้
ร้ อนแรง นันหมายถึ
'
ง Fed จะต้ องใช้ เครื& องมือเพื&อควบคุมเป้าหมายเงินเฟ้อ
เพื&อชะลอความร้ อนแรงทางเศรษฐกิจก็เป็ นได้ แนะนํา ให้ นํ 'าหนักน้ อยกว่า
ดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 สํ า หรั บ ปั จจั ย อื& น ที& ค วรจั บ ตาคื อ 1) การเมื อ งในเกาหลี เ หนื อ และ
สถานการณ์ ความรุ นแรงระหว่างเกาหลีเหนื อและสหรั ฐที&พ ร้ อมปะทุ 2)
การเลือกตังในรั
' สเซีย
ภาวะตลาดทองคําเดือนธันวาคม
 ราคาทองคําเดือนธันวาคมทรงตัวโดย Spot GOLD ณ วันที& 29 ธันวาคม
ปิ ดที& 1,317.15 เหรี ยญต่อออนซ์ทงนี
ั ' ต' ลอดเดือนธันวาคม ราคาทองคํา
เคลื&อนไหวระหว่าง 1,230-1,317 เหรี ยญต่อออนช์ ซึง& กองทุน SPDR Gold
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Trust ที& เ ป็ นกองทุนที& ลงทุนในทองคํ า มากสุดเป็ นอันดับ ต้ นของโลกยัง
ชะลอการลงทุนเพื& อรอปั จจัยชี น' ํ า อย่างไรก็ ดีดอลลาร์ สหรัฐที&อ่อนค่ามา
ตลอดปี เริ& มนิ& งต่อ เนื& องในเดือ นธันวาคม หนุนให้ ราคาทองคํา ทรงตัวใน
เดือนธันวาคมทังนี
' ส' ิ&งที&เกิ ดขึน' และนักลงทุนรอคอยในเดือนธันวาคมคือ
Fed ขึ 'นดอกเบี 'ย 25 bps ตามคาด
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมกราคม
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําเฉลี&ยหากลงทุนในช่วงปลายเดือ น
ธันวาคมถึง ไตรมาส1 ปี ถัดไปมักให้ ผลตอบแทนเฉลี&ยเป็ นบวก จากอุป
สงค์ทองคําในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน โดยช่วง 2 ปี ที&ผ่านมา ราคาทองคํามัก
ปรับตัวขึ 'นในช่วง 2 เดือนแรกของปี (positive return) ทังนี
' 'หากนับในช่วง
10 ปี ที&ผ่านมา ในช่วงไตรมาส 1 ผลตอบแทนทองคําเป็ นบวกเฉลี&ย 5-10%
ยกเว้ นในปี 2013 ที&ทองคําให้ ผลตอบแทนติดลบเนื&องจากราคาทองคําซึม
ตัวลงหลังจากที& Fed ประกาศยุติ QE แนะนํา ให้ นํา หนักมากกว่ าดัชนี
อ้ างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ภาวะตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2560
 ภาพรวมตลาดตราสารหนี 'ต่างประเทศในปี 2560 ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก
นําโดย 3 อันดับแรก ได้ แก่ ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ (10.16%)
ดัช นี ห้ ุนกู้เอกชนคุณภาพสูง ของสหรั ฐอเมริ ก า (6.61%) หุ้นกู้เอกชน
ผลตอบแทนสู ง ของสหรั ฐ อเมริ กา (6.15%) ให้ ผลตอบแทนสู ง สุ ด
ตามลําดับ ในขณะที&พนั ธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ ผลตอบแทน 2.14% ข้ อมูล
ณ วันที& 26 ธันวาคม 2559
 ปั จจัยสําคัญที&สง่ ผลกระทบต่อตลาด ในช่วงครึ& งปี แรกธนาคารกลางสหรัฐ
ปรั บ ขึน' อัตราดอกเบี ย' นโยบายสองครั ง' ซึ&ง เป็ นไปตามที&ตลาดคาด แต่
ท่ามกลางความไม่แน่นนอนของนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่
(โดนัลด์ ทรัมป์) ปั ญหาความเสี&ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทําให้ มีความต้ องการ
ซื 'อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในตลาด เนื&องจากมองว่าเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย
และไม่มนั& ใจกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อที&ยงั คง
อยู่ระดับตํ&า ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10
ปี ปรับลงมาอยู่ที& 2.12% (14/06/2560) จากสูงสุดที& 2.62% (13/03/2560)
และ 2.44% (4/01/2560)
 ในช่วงครึ&งปี หลัง ธนาคารกลางยูโรปรับลดวงเงินเข้ าซื 'อพันธบัตรและตรา
สารหนี ย' ูโรลงแต่ขยายระยะเวลาไปจนถึง กันยายน 2561 และคงอัตรา
ดอกเบี ย' นโยบายระดับ ตํ&า ไปจนถึ ง ปี หน้ า รวมทังมุ
' ม มองเศรษฐกิ จ ยูโร
เติบโตต่อเนื& องแต่อัตราเงินเฟ้อยัง อยู่ระดับตํ&า ในขณะที& ธนาคารกลาง
สหรัฐยังคงส่งสัญญาณนโยบายการเงินเข้ มงวดแบบค่อยเป็ นค่อยไป ปรับ
มุมมองเศรษฐกิจเติบโตดีต่อเนื& อง และเริ& มปรั บลดการถื อครองพันธบัตร
และตราสารหนี 'แปลงสภาพจากสินเชื&อที&อยู่อาศัย ในเดือน ตุลาคม รวมทัง'
ผู้นําธนาคารกลางสหรั ฐคนใหม่ไม่ได้ มีท่าทีเปลี&ยนแปลงทิศทางนโยบาย
การเงิ นสหรั ฐ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ อย่ างไรก็ ตามตลาดยัง คงให้ นํา' หนัก ต่อ
ปั จ จัย อัต ราเงิ น เฟ้ อที& อ ยู่ ร ะดับ ตํ& า และความกั ง วลต่ อ แผนปฏิ รู ป ภาษี
ของทรั มป์ ซึ&งอาจะล่าช้ าและสร้ างความผิดหวังต่อ ตลาดส่งผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนสหรั ฐ 10 ปี ปรั บลงมาอยู่ที&ระดับ 2.04% (07/09/2560) แต่
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ท้ า ยที& สุดในเดื อ นธั นวาคม ธนาคารกลางสหรั ฐ มี ก ารปรั บ ขึน' นโยบาย
ดอกเบี 'ยครัง' ที&สาม ตามตลาดคาด พร้ อมทังข่
' าวดีกฎหมายปฏิรูปภาษี ของ
สหรั ฐฯ ผ่านสภาคองเกรสเร็ วกว่าที&คาด ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ 'น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุยาว 10 ปี ปรั บขึน' มาอยู่ที& 2.50% และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี ปรับขึ 'นมาอยู่ที& 0.42% (22/12/2560 )
 สําหรับตลาดเครดิตในปี 2560 พบว่า credit spread ทรงตัวและกว้ างขึ 'น
ราคาหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและกลุม่ หุ้นกู้ผลตอบแทนสูงค่อนข้ างแพง ทํา
ให้ มีการขายทํากําไรในบางช่วงระยะสัน' อย่างไรก็ตามปั จจัยพื 'นฐานบริ ษัท
ยังคงแข็งแกร่ งจากปั จจัยหนุนเศรษฐกิจโลกโตต่อเนื&อง และความต้ องการ
ของนักลงทุนยังคงเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดเครดิต
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ ปี 2561
Global Bond – ให้ นํา หนั ก ตํEากว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
underweight)
 เศรษฐกิจโลก รวมทังสหรั
' ฐและยูโรเติบโตดีต่อเนื& อง ในขณะที&เงินเฟ้อทัว&
โลกเพิ&มขึ 'นอย่างช้ าๆแต่ยงั อยู่ระดับตํ&า และไม่ได้ เป็ นปั จจัยกดดัน
 สภาพคล่อ งส่ว นเกิ นมี แ นวโน้ ม ลดลงแต่ยัง คงเอื อ' ต่อการลงทุนในกลุ่ม
เครดิต โดยธนาคารกลางสหรัฐยังคงดําเนินนโยบายการเงินเข้ มงวดอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป และคาดว่าจะขึน' ดอกเบี ย' นโยบาย 2-3 ครั ง' ในขณะที&
ธนาคารกลางยูโร ญี&ปนุ่ และจีน ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายแต่
คาดว่าจะทยอยลดวงเงิน QE
 ปริ มาณพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐจะเพิ&มสูงขึน' จากการใช้ นโยบายการคลัง
ขาดดุลมากขึน' และจากการปฏิ รู ปภาษี ที&มี ก ารลดภาษี ใ ห้ กับ นิ ติบุคคล
ในขณะที&ปริ มาณพันธบัตรรั ฐบาลยูโรอาจลดลงเนื&องจากการรั กษาวินัย
ด้ านการคลังของยุโรป และคงที&สําหรับญี&ปนุ่
 ความเสี&ยงในการผิดนัดชําระหนี 'โดยรวมของบริ ษัทเอกชนอยู่ในระดับตํ&า
โดยกลุ่ม Global HY defaults อยู่ที& 2.82% (trailing 12-month default
rate จากการประเมินของสถาบันการจัดอันดับเครดิต Moody’s) ในขณะ
ที& ป ริ ม าณตราสารหนี ท' ี& เ สนอขายยัง มี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กัด (Limit Supply)
โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนสหรัฐคุณภาพสูง
 ปั จจัยเสี&ยงที&จะสร้ างความกังวลให้ ตลาด ได้ แก่ ปั ญหาความเสี&ยงทางภูมิ
รัฐศาสตร์ (อาทิเช่น เกาหลีเหนื อ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง) ความ
กังวลต่อนโยบายการเงินและการคลังของสหรัฐ การเลือกตังในยุ
' โรปของ
อิตาลีและสเปน รวมทังการปรั
'
บตัวขึ 'นของอัตราเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ วกว่าที&
คาด
 ผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าปรับเพิ&มสูงขึ 'น ในขณะที&
credit spread จะทรงตัวในกลุม่ กลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และหุ้น
กู้ผ ลตอบแทนสูง (HY) ทํ า ให้ ก ลุ่ม หุ้น กู้ ผลตอบแทนสูง (HY) ซึ&ง มี อัต รา
ผลตอบแทน (คูปอง) ที&สูงกว่าอาจเพี ยงพอชดเชยผลกระทบเชิงลบจาก
การปรับขึ 'นของ yield ได้ ดีกว่ากลุม่ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง แต่ก็จะมีความ
ผันผวนมากกว่า เนื องจากปั จจุบันราคาของหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงมี ราคา
ค่อนข้ างแพงเมื&อเทียบกับราคาเฉลี&ย
 ปี 2561 แนะนํ า การลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ตํ& า กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง
(Uunderweight) และหุ้นกู้เ อกชนคุณ ภาพสูง เที ย บเท่า ดัชนี (Neutral)
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และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) สูง กว่ า ดัช นี อ้า งอิง เล็ก น้ อย (Slightly
Overderweight)
เดือนธันวาคม ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

 เดือนธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ 'นอัตราดอกเบี 'ยนโยบาย
ครัง' ที& 3 ของปี 25 bps มาอยู่ที&ระดับ 1.25 - 1.50% เป็ นไปตามการ
คาดการณ์ของตลาด และเฟดปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตดี
ขึ 'นกว่าการคาดการณ์ ก่อนหน้ านี ' โดยประมาณการ GDP ของ ปี 2560
และ 2561 ปรับขึ 'นมาอยู่ที&ระดับ 2.5% และอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่
ที&ระดับ 3.9% ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ประมาณการณ์ เงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดับตํ&า นอกจากนี ' dot plot สะท้ อนว่าเฟดจะปรับขึ 'นอัตราดอกเบี 'ย 3
ครัง' ในปี 2561 และ 2 ครัง' ในปี 2562
 ตลาดตอบรับข่าวกฎหมายปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ซึง& ผ่านสภาคองเกรสเร็ ว
กว่าที&คาด โดยวุฒสิ ภาฯ สหรัฐฯ มีมติผ่านร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี และถื อ
เป็ นความสําเร็ จของประธานาธิบดีทรัมป์ในการออกมาตรการภาษี เป็ นครัง'
แรกในรอบ 30 ปี โดยจะลงนามในกฎหมายได้ ในช่วงต้ นปี หน้ า จากปั จจัย
ดังกล่าวส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐปรั บตัวขึน'
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐอายุยาว 10 ปี ปรั บ ขึน' มาอยู่ที&
2.50% (2.33% ณ. 30 พ.ย. )
 นอกจากนี ธ' นาคารกลางยุโรป (ECB) มี ม ติคงนโยบายการเงิ น และมี
มุมมองที&ดีขึ 'นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แต่ยงั คงกังวลต่อ
อัตราเฟ้อที&อาจจะอยู่ในระดับตํ&าต่อเนื& อง ทําให้ คาดว่า ECB จะดําเนิน
มาตรการ QE ต่อเนื&องไปจนถึงปี 2019 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐ บาลเยอรมันอายุย าว 10 ปี ปรั บขึน' มาอยู่ที& 0.42% (0.36% ณ. 30
พ.ย.)
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนมกราคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา หนักตํEากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
คาดว่า อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะปรั บตัวขึน' ต่อ
สะท้ อนปั จจัยแผนปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ และการคาดการณ์ อตั ราเงินเฟ้อ
ที&จะปรั บ ตัวสูงขึน' รวมทัง' แนวโน้ มการปรั บขึน' ดอกเบี ย' นโยบายการเงิ น
สหรัฐต่อเนื&องในไตรมาส 1 ซึง& ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะส่งสัญญาณใน
การประชุมเดือนมกราคม ส่งผลให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรั ฐปรั บตัวขึ 'น นอกจากนี 'ในเดือนนี 'มีการประชุมของธนาคารกลางยุโร
และญี&ปนุ่ ซึง& คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี 'ยนโยบาย อย่างไรก็ตามการปรับ
ขึ 'นอาจถูกกดดันด้ วยความกังวลปั ญหาเพดานหนี 'สหรัฐ (Debt ceiling) ซึง&
ณ ปั จ จุบัน สภาคองเกรสอนุมัติร่า งกฎหมายค่า ใช้ จ่า ยระยะสัน' เพื& อ ให้
รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถดําเนินการไปได้ อีก 3 สัปดาห์ถึงวันที& 19 มกราคม
2561
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 สําหรั บ เครดิต ให้ นํา' หนักการลงทุนสําหรั บตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) คาดว่า
credit spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึน' จากปั จจัยบวกตัวเลขเศรษฐกิ จที&
เติบ โตดี แต่ตลาดอาจกลับมาฝห้ นํา' หนัก ความกังวล ปั ญหาเพดานหนี '
สหรัฐ (Debt ceiling) จึงอาจสร้ างความผันผวนให้ กลุ่มสินทรัพย์เสี&ยงได้
นอกจากนี 'ราคาหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) และ หุ้นกู้ผลตอบแทนสูง ณ
ปั จจุบนั มีราคาสูง นักลงทุนบางส่วนอาจมีการเทขายทํากําไร

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สรุ ปภาวะค่ าเงินในปี 2560
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดัชนีดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากระดับ 103.21 ณ 3 ม.ค. 2560 มาอยู่ที&
93.34 ณ 27 ธ.ค. 2560 หรื ออ่อนค่า 9.56% ทังนี
' 'ค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อน
ค่าขึน' จากความไม่แน่นอนของนโยบายของประธานาธิ บดีสหรัฐคนใหม่
(โดนัลด์ ทรั มป์) และปั ญหาความเสี&ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และ ธนาคาร
กลางสหรัฐดําเนินนโยบายการเงินเข้ มงวดแบบค่อยเป็ นค่อยไป
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจากระดับ 1.048 ณ 3 ม.ค. 2560 มาอยู่ที& 1.186 ณ 27
ธ.ค. 2560 หรื อแข็ ง ค่า13.10% เนื& อ งจากมุม มองเศรษฐกิ จ ยูโรเติบ โต
ต่อเนื& องแต่อตั ราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับตํ&า ประกอบกับนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางยูโรผ่อนคลายน้ อยลง
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจากระดับ 117.51ณ 3 ม.ค. 2560 มาอยู่ที& 113.21 ณ
27 ธ.ค. 2560 หรื อแข็งค่า 3.65% เนื&องจากปั จจัยการอ่อนค่าของดอลลาร์
สรอ. และนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี& ปนแบบผ่
ุ่
อนคลาย แต่ไม่มี
การเพิ&มวงเงิน QE รวมทัง' ค่าเงินเยนถื อเป็ นสกุลสินทรัพย์ ปลอดภัย
นอกจากนี ' นายชินโซะ อาเบะชนะการเลือกตังทั
' ว& ไปในญี& ปนุ่ ซึง& ญี& ปนจะ
ุ่
ยังคงดําเนินมาตรการการคลังเพื&อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนีเอเชียดอลลาร์ แข็งค่าจากระดับ 102.51 ณ 30 ธ.ค. 2559 มาอยู่ที&
109.24 ณ 27 ธ.ค. 2560 หรื อ แข็ ง ค่ า ขึน' 6.56% จากผลของค่ า เงิ น
ดอลลาร์ สรอ.ที&อ่อนค่าลง และค่าเงินหยวนที&แข็งค่าขึ 'น รวมทังเงิ
' นทุนไหล
เข้ าตลาดเกิดใหม่รวมทังตลาดเอเชี
'
ย
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากระดับ 36.08 ณ 30 ธ.ค. 2559
มาอยู่ที& 32.80 ณ 27 ธ.ค. 2560 หรื อแข็งค่าขึ 'น 9.09% เนื& องจากสกุล
ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลง ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยเติบโต
ต่อเนื&อง ดุลการค้ าเกินดุล ส่งผลให้ บญ
ั ชีเดินสะพัดเกินดุล ทังนี
' 'การแข็งค่า
ของค่าเงินบาทเป็ นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินตามภูมิภาค

แนวโน้ มค่ าเงินในปี 2561
ค่ าเงินกลุ่ม G-3
 ดัชนีดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะเคลื&อนไหวในกรอบ 88-96 จากความกังวล
นโยบายการคลังและแผนปฏิรูป ภาษี ซึ&งจะมี ผลต่อ ปั ญหาเพดานหนี ข' อง
สหรัฐ และประธานธนาคารกลางสหรั ฐคนใหม่ยังคงจะดําเนินนโยบายขึน'
ดอกเบี 'ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง& ตามการประมาณการณ์ นโยบายดอกเบี 'ย
(dot plot) สะท้ อนการขึ 'นดอกเบี 'ย 3 ครัง' ในปี หน้ า
 ค่ าเงินยู โร คาดว่าจะเคลื&อนไหวอยู่ในช่วง 1.17-1.25 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร
ภาพรวมเศรษฐกิ จยูโรเติบโตต่อเนื& องแต่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับตํ&า ทังนี
' '
คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงนโยบายการเงินระดับตํ&าต่อเนื&อง
และขยายมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริ มาณทางการเงิน (QE) แต่ลดขนาด
วงเงิ น ทัง' นี ' ECB ปรั บขึน' คาดการณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จมาอยู่ที&
2.3% ในปี 2561 และ 1.9% ในปี 2562
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื&อนไหวในกรอบในช่วง 113-115 เยนต่อดอลลาร์
สรอ. เนื&องจากญี&ปนคงดํ
ุ่
าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื&อสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และธนาคารกลางญี&ปนยั
ุ่ งคงมาตรการผ่อนคลาย
ในเชิงปริ มาณทางการเงิน (QE) เพื&อให้ ค่าเงินเยนอ่อน อย่างไรก็ตามค่าเงิน
เยนถูกกดดันจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.
ค่ าเงินเอเชีย
 ดัชนี เอเชี ยดอลลาร์ คาดว่ามี แนวโน้ มแข็งค่า เนื& องจากการอ่อ นค่าของ
ดอลลาร์ สรอ. รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินหยวน ปั จจัยดังกล่าวจะผลักดัน
ให้ ค่ า เงิ น สกุ ล อื& น ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที& มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ ค่ า เงิ น หยวน
เคลื&อนไหวในทิศทางแข็งค่าเช่นกัน
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่ามีแนวโน้ มแข็งค่าอยู่ระหว่าง 32.2033.00 ตามแนวโน้ มค่าเงินของภูมิภาค ร่ วมกับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยที&
เติบโตอย่างแข็งแกร่ งมากขึ 'น ดุลการค้ าเกินดุล และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ประกอบกับการเลือกตังช่
' วงไตรมาส 4 ซึง& ลดความไม่แน่นอนทางการเมือง
และสร้ างความเชื& อมั&นให้ แก่ นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนในประเทศไทย
มากขึ 'น อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทในปี 2560 แข็งค่าค่อนข้ างมากถึง 9.0 %
ทําให้ ในปี 2561 การแข็งค่าของบาทลดลง
สภาวะค่ าเงินเดือนธันวาคม
 ค่ าดัชนีชีว ัดค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) เคลื&อนไหวในกรอบ
แคบจาก 93.07 ณ วันที& 29/11/60 มาอยู่ที& 93.09 ณ วันที& 28/12/60 โดย
ในเดือนที&ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี '
 วุฒิสภาฯสหรั ฐฯ มี มติผ่านร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ด้วยคะแนนเสียง 51
ต่อ 48 เสี ย ง ประธานาธิ บ ดี ทรั ม ป์ ได้ ป ระกาศความสํา เร็ จ ในการออก

4 มกราคม 2561
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มาตรการภาษี เป็ นครัง' แรกในรอบ 30 ปี โดยพิธีลงนามในกฎหมายจะมีขึ 'น
ในช่วงต้ นปี หน้ า
 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ 'นนโยบายดอกเบี 'ย 0.25
25% ในเดือนธันวาคม
ตามที&ตลาดคาดการณ์
 กนง. มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ คงอัตราดอกเบี 'ยนโยบายที& 1.50% ต่อเนื&องเป็ น
ครัง' ที& 21
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ ธ.ค. 2559 –ธ.ค. 2560

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงิ
ยและเงินบาทเดื
บาท อนธันวาคม
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีEผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชี
ของประเทศในเอ ยส่วนใหญ่ แข็งค่า
เมื&อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที&อ่อนค่าที&สดุ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. คือ
ค่าเงินเยน ในขณะที&สกุลเงินที&แข็งค่าที&สุดเทียบกับดอลลาร์ สรอ. คือค่าเงิน
วอน
 บาทปรั บตัวอ่ อนค่ า เนื&องจากอาทิตย์สุดท้ ายมี เงินทุนไหลออกจากบริ ษัท
ไทยไปยังต่างประเทศ และมี
ละมี แ รงขายเงิ นบาทต่อเนื& อง ทํ าให้ เ งินบาทแตะ
ระดับอ่อนค่า ที&สุดในรอบกว่า 1 เดือ น โดยอ่อนค่ามากสุดถึงระดับ 32.89
(19/12/2017)
 ทีEประชุม กนง. มีมติคงอัตราดอกเบีย นโยบายทีEระดับ 1.5% ต่อเนื& อง
เป็ นการประชุมครั ง' ที& 21 และปรั บขึน' ประมาณการอั
ประมาณการ ตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยเพิ&มขึ 'นทังปี
' 2560 และ 2561 แต่มีความกังวลต่ออัตราเงิน
เฟ้อที&ตํ&าต่อเนื&องพร้ร้ อมทังปรั
' บลดอัตราเงิ
ราเ นเฟ้อคาดการณ์ในปี หน้ าลงด้ วย

ที&มา MFC, Bloomberg

 ธนาคารกลางของจี นมีมติปรั
ป รั บ ขึน อัต ราดอกเบี ย ระยะสั น และระยะ
กลาง 5 BPS เพื&อชะลอการขยายตัวของสิ
ข นเชื&อในประเทศ

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน ธันวาคม ค่าเงินกลุ่ม G-10
G ส่วนใหญ่อ่อนค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึง& เป็ นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ.
รอ แข็งค่าขึ 'น
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.1867 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อยูโร ณ 29/11/60 มาอยู่ที&
1.1912 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/12/60 จากการที&สภาคองเกรสของ
สหรัฐฯสามารถผ่านร่ างกฎหมายปฎิรูปภาษี ได้ สําเร็ จ และประธานาธิบดี
ทรัมป์ประกาศความสาเร็ จดังกล่าวก่อนจะมีการลงนามบังคับใช้ ในช่วงต้ น
ปี หน้ า ทําให้ เงินยูโรแข็งค่า เนื&องจากมีการขายดอลล่าร์ ทํากํ าไรและเข้ าซื 'อ
ยูโร อย่างไรก็ตามเงิ
เงินยูโรอ่อนค่าลง เนื& องจากความไม่สงบทางการเมือง
เพิ&มขึ 'น โดยผลการเลื
การเลือกตังของแคว้
'
นคาตาลูญญาชี 'ว่า ชาวคาตาลูญญา
ต้ องการแยกตัวออกจากสเปน
รอ ณ 29/11/60 มาอยู่
 ค่ าเงินเยน อ่อนค่าจาก 111.49 เยนต่อดอลลาร์ สรอ.
ที& 113.34เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/12/60 เนื&องจากนักลงทุนคาดว่า
ธนาคารกลางญี& ปุ่น (BOJ) จะมี มติคงนโยบายการเงินที&ระดับ ปั จจุบัน
ต่อไป เนื&องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ&ามาก นายคุโรดะ ผู้ว่าการ BOJ
กล่าวยํ 'าว่าการกําหนดนโยบายการเงินขึ 'นอยู่กบั อัตราเงินเฟ้อเป็ นสําคัญ
 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าจากที& 1.339 ดอลลาร์ สรอ.ต่ต่อปอนด์ ณ 29/11/60
มาอยู่ที& 1.3421 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/12/60
60 เนื&องจาก GDP Q3
ขยายตัว 0.4% QoQ และ 1.7% YoY (มากกว่
มากกว่าที&ตลาดคาดการณ์ 1.5%
YoY) ปั จจัยสําคัญมาจากการส่งออกที&ขยายตัวสูงถึง 8.3% อย่างไรก็ ดี
ยังคงต้ องติดตามหนี 'ครัวเรื อนที&เพิ&มมากขึ 'น

ที&มา MFC, Bloomberg
แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมกราคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี
ชนีดอลลาร์ จะเคลื&อนไหวในช่วง 91-94 ตอบ
รั บ แผนปฏิ รู ป ภาษี แ ละตลาดรอการส่ง สัญ ญาณด้ า นนโยบายการเงิ นซึ&ง
ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมประจําเดือน มกราคม
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื&อนไหวในกรอบช่วง 1.18 – 1.20เทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื&อนไหวในช่วง 112-114 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื&อนไหวในกรอบ 1.33-1.35 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ มเคลื&อนไหวใน
กรอบ 32.18–32.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
รอ

ที&มา MFC, Bloomberg
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แนะนํากองทุนเดือนมกราคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร ะยะสัน พลัส ( MMM-PLUS )
• กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีเสนอขายทัง
ในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื อขายได้ ทกุ วันทําการ
• มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
• มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 29 ธันวาคม 2560 : 3,574,585,913.66 บาท
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
•
•
•
•

HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 5,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 29 ธันวาคม 2560 : 7,053,060,071.92 บาท

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ พลัส ฟั นด์ ( HI-DIV PLUS )
•
•
•
•

HI-DIV PLUS เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีการจ่ายเงินปั นผลสมําเสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
มูลค่าขันตํ
 าของการซื อครัง แรก 10,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที 29 ธันวาคม 2560 : 183,942,165.65 บาท
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คําเตือน

ข้ อสงวนสิทธิv
 เอกสารนี 'เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ&งจัดทําขึ 'นเพื&อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบ

 การลงทุนมีความเสี&ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

เกี&ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ&งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

ภายในประเทศไทยเท่านัน'

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน& แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART)

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลีย นข้ อมูล ในเอกสารนี '

, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน& แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-

หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี ' หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี ' หรื อห้ าม

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน& แนล ออยล์ ฟั นด์

กระทําการอื&นใดที&ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเ' ปลี&ยนไป

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน& แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั&นแนล เรี ยลเอสเตท

 ข้ อมูล บางส่ว นในเอกสารนี ไ' ด้ อ้า งอิงจากแหล่งที&มาของข้ อมูล ที&
เชื&อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูก
ต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อมูล ดัง กล่า วเนื& อ งจากข้ อ มูล อาจมีก าร
เปลี&ยนแปลงได้ ขึ 'นอยูก่ บั ช่วงเวลาที&นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อ มูล และความเห็ น ที& ป รากฏในเอกสารนี เ' ป็ นเพี ย งความเห็ น
เบื 'องต้ นเท่านัน' มิใช่คํามัน& สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด
 เอกสารนี 'ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทัง' สิน' การตัด สิน ใจใดๆ จากเอกสารฉบับ นี จ' ะต้ องทํา ด้ ว ย
ความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี&ยวกับเอกสาร
ฉบับนี 'กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที&โดยตรง

ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 'อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื&อป้องกันความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราที&อาจ
เกิดขึ 'นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 'นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี& ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี& ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด
'
ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึ
' งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี&ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี&ยงของการ
ลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่า วเมื& อเห็น ว่า การ
ลงทุนในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ก ารลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี&ยงที&อาจเกิดขึ 'นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื&อมีความเข้ าใจในความ
เสี&ยงของสัญญาซื 'อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที& ลู ก ค้ าปฏิ เ สธการให้ ข้ อมู ล เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
แจ้ ง ให้ ลูก ค้ า ทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุน ให้ ลูก ค้ า นัน'
บริษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที&ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านัน'
 ขอรับหนังสือชี 'ชวนได้ ที&บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื 'อคืน
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