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Thai Equity –คงนํา หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

 ยังคงคาดการณ์ SET Index ในปี 2561 ที$ระดับ 1,870 จุด ปั จจัยที$ต้อง
ติดตาม ดังนี / การประกาศผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี
2560, การเข้ าดํา รงตําแหน่งประธาน Fed อย่างเป็ นทางการของนาย
Jerome Powell ในเดื อนกุม ภาพันธ์ , ติดตามการเจรจาร่ างกฎหมาย
งบประมาณชั$วคราวของสหรั ฐ ฯ รอบใหม่ที$จะครบกํ าหนดอายุในวันที$ 8
กุมภาพันธ์ , การประกาศรายชื$อบริ ษัทที$ใช้ ในการคํานวณดัชนี MSCI ของ
ไทยรอบใหม่ ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ , การอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายหลังจากที$รมว.คลังสหรัฐฯ ออกมากล่าวสนับสนุนการ
อ่ อ นค่า นี / เป็ นเหตุผลสํ า คัญ ที$ ทํ า ให้ เ งิ นบาทแข็ ง ค่า ต่ อ เนื$ อ ง และภาวะ
การเมื องในประเทศ หลังจากที$ล่าสุดการเลือกตังมี
/ การเลื$อนออกไปจาก
กํ าหนดการเดิมช่วงปลายปี นี / ซึ$งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื$อมัน$ ของนัก
ลงทุนทังในและต่
/
างประเทศ เป็ นต้ น แนะนําทยอยซือ เมื.อดัชนีอ่อนตัว
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิง (Slightly Underweight)

 คาดเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มชันขึ /นจากพันธบัตร
ระยะยาวที$ ป รั บ เพิ$ ม ขึ น/ มากกว่ า ระยะสั น/ และระยะกลาง (Bear
Steepening) คาดปั จจัยภายในประเทศจะเป็ นปั จจัยหลักที$มีผลต่อการ
เคลื$อ นไหวของตลาดตราสารหนี ไ/ ทยระยะสัน/ ไม่ เกิ น 3 ปี ระหว่ างเดื อ น
กุมภาพันธ์ เนื$องจากสภาพคล่องในประเทศที$ยงั ล้ นระบบ และแนวโน้ มการ
คงอัตราดอกเบี ย/ นโยบายที$ 1.50 % ตลอดปี 2561 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ขณะที$ ต ราสารหนี ร/ ะยะยาวในประเทศมี ปั จ จัย เสี$ ย งจาก
ภายนอกประเทศคือ แรงขาย US Treasury, เงินเฟ้อที$เริ$ มปรับสูงขึ /น และ
ทิศทางการปรั บ ขึน/ อัตราดอกเบี ย/ นโยบายของ Fed ในส่ว นหุ้นกู้เ อกชน
Credit Spread มีแนวโน้ มทรงตัวในระดับตํ$าต่อไป เนื$องด้ วยสภาพคล่องใน
ประเทศที$ยงั คงสูง ทําให้ มีความต้ องการลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพื$อทดแทนการ
ลงทุนในพันธบัตรที$มีอตั ราผลตอบแทนตํ$าต่อไป
Property Fund – ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)

 สภาพคล่องในระบบในประเทศที$อยู่ในระดับสูง และคาดว่า ธปท จะคง
อัตราดอกเบี ย/ นโยบายที$ 1.50% ทํ า ให้ อัตราการจ่ า ยเงิ นปั นผล (Gross
Dividend Yield) ของกองทุนฯ ที$อยู่ในช่วง 6-7% ยังมีความน่าสนใจโดย
เปรี ยบเทียบ ประกอบกับช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที$
กองทุนฯจะทําการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2560
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Global Equity –ให้ นํา หนั ก การลงทุ นน้ อยกว่ าตลาดเล็ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 เนื$องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในตลาดที$ปรับตัวสูงขึ /น
อย่ า งรวดเร็ ว จากเศรษฐกิ จ ที$ ดี แ ละแนวโน้ ม เงิ นเฟ้ อที$ ป รั บ ตัว ขึน/ อย่ า ง
รวดเร็ ว อาจส่งผลเชิงลบทําให้ ตลาดมีการปรับฐานจากมูลค่าที$สงู
Global Bond – ให้ นาํ  หนักตํ.ากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นํา หนักตํ.ากว่ าดัชนีอ้างอิง (Underweight)
คาดว่ า อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐ จะปรั บ ตัว ขึน/ ต่อ
สะท้ อนภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกที$ดีขึน/ และการคาดการณ์ อัตราเงิ นเฟ้ อที$
เพิ$มขึ /น รวมทังนโยบายการเงิ
/
นหลักของสหรัฐฯที$เข้ มงวด ในขณะที$ธนาคาร
กลางยูโร และ ญี$ ปนุ่ ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง สะท้ อนถึง
การทยอยลดสภาพคล่องในตลาดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป


สําหรั บ เครดิต ให้ นํา/ หนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
ตํ$ากว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อยและตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY)เท่ากับดัชนี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า credit spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึ /น และได้ รับ
ปั จจัยลบจากการปรับขึ /นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอย่างไรก็
ตามกลุ่มเครดิตได้ ปัจ จัยหนุนจากตัว เลขเศรษฐกิ จ ที$เติบโตดี แต่ตลาดมี
ความระมัดระวังมากขึ /น

Commodity –
Overweight)

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

 ปั จจัยที$สนับสนุนให้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ /นได้ แก่ 1) EIA คาดว่า
สหรั ฐฯจะผลิตนํ า/ มันดิบเพิ$มขึ /นมาที$ 6.9 ล้ านบาร์ เรลต่อวันหรื อเพิ$มขึน/ 5
แสนบาร์ เรลต่อวัน 2) ตัวเลขการส่งออกนํ /ามันดิบของอิหร่ าน หากสหรัฐยุติ
ข้ อตกลงนิวเคลี ยร์ อิหร่ าน 3) สถานะ NET LONG ของสัญญานํ า/ มัน
ล่วงหน้ า 4) สถานการณ์ การเมื องในประเทศอาจกระทบต่ออุตสาหกรรม
ผลิตนํ /ามันของไนจีเรี ย
REITs – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ติดตามการประชุม ECB BOJ และ Fed โดยตลาดคาดว่า Fed จะขึน/
ดอกเบี /ยครัง/ ถัดไปในเดือนมีนาคม
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กลยุทธการลงทุนตามความเสี.ยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึ.งเดือนข้ างหน้ า
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ผลตอบแทน
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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
ย อ้ นหลัง ย อ้ นหลัง
1.46%
2.14%
9.92
5.50
1.27%
2.89%
-0.26%
-0.48%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย อ้ นหลัง
5.43%
8.98%
6.76
5.18
5.91%
9.29%
-0.48%
-0.76%

1 เดือน
3 เดือน
ย อ้ นหลัง ย อ้ นหลัง
1.50%
2.19%
9.91
5.63
1.31%
2.95%
-0.27%
-0.47%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2017
ย อ้ นหลัง
5.46%
8.99%
6.83
5.19
5.94%
9.34%
-0.47%
-0.75%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึ.งเดือนข้ างหน้ า
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N
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N

Developed Country Equity
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Total

Weight

20.0%
19.0%
10.0%
10.0%
7.0%
7.0%
8.5%
8.0%
4.5%
6.0%
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
2.12% 3.28%
7.88%
12.54%
8.05
5.05
5.87
4.35
0.00% 4.51%
8.98%
13.14%
-0.48% -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
ตังแต่ต ้นปี 2017
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.23% 3.40%
7.96%
12.61%
8.21
5.22
5.94
4.37
1.95% 4.64%
9.07%
13.26%
-0.50% -0.73%
-0.73%
-1.28%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึ.งเดือนข้ างหน้ า
Money Market, 3.0%
Global REIT, 4.5%
Global Commodity, 12.0%

Global Bond, 8.5%
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9.0%
Developed Country Equity,
9.0%

Tactical Asset Allocation
Local Equity
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N
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N
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N
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UW
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Local Gov Bond Money Market
9.0%
Property Fund, 5.0%
Total
Local Corp Bond, 10.0%
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O/U

OW

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
2.98%
4.58%
10.49%
16.55%
7.99
5.03
5.56
4.14
0.00%
6.26%
12.02%
17.41%
-0.65% -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
3.09%
4.70%
10.57%
16.60%
8.09
5.15
5.62
4.14
2.62%
6.39%
12.09%
17.51%
-0.67% -1.03%
-1.03%
-1.63%

Weight

30.0%
9.0%
10.0%
5.0%
9.0%
9.0%
8.5%
12.0%
4.5%
3.0%
100.0%
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนมกราคม 2561
เศรษฐกิจโลก : IMF ปรั บเพิ$มคาดการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิ จโลกขึน/
+0.2% ในปี 2561 และ 2562 เป็ น 3.9% (yoy) โดยปรับขึ /นแทบทุ
/นแทบ กภูมิภาค
เนื$ อ งจากสภาวะเงิ น การผ่ อ นคลายและความเชื$ อ มั$น ในระดับ สูง จะช่ ว ย
สนับสนุนอุปสงค์โลกและส่งผลดีต่อการส่งออก ทังนี
/ / IMF ได้ ประเมินปั จจัย
เสี$ยงที$มีผลต่อการคาดการณ์ ได้ แก่ ราคาสินทรัพย์และส่วนต่างระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลระยะยาวและระยะสันที
 สูง อาจส่ง ผลให้ การ
ปรับตัวลงของตลาดทุนส่งผลกระทบต่อความเชือมัน และเศรษฐกิจ อัตราเงิน
เฟ้อและดอกเบี ย ในประเทศพัฒนาแล้ วทีปรั บขึน เร็ วและแรงกว่า ทีคาด จะ
กระทบต่อสภาวะการเงินระยะกลางสร้ างความผันผวนต่อการลงทุนในระยะ
กลาง และความขัดแย้ งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางการเมื อง และ
สภาพอากาศทีแปรปรวน

6.8% (qoq,saar) จากการลงทุนในเครื$ องมื อเครื$ องจักร ในขณะที$การ
ลงทุนภาคก่อสร้ างเร่ งตัวขึ /น 11.6%
% (qoq,saar)
(
ส่วนกิจกรรมที$ส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลง คือการส่งออกสินค้ าสุทธิ และการเปลี$ยนแปลงของ
สินค้ าคงคลัง
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ คงดอกเบี
ดอกเบี ย/ นโยบายที
นโยบาย $ 1.25-1.50% ต่อปี ในการ
ประชุมวันที$ 30-31 มกราคม 2561 ภายใต้ เศรษฐกิจที$เติบโตต่อเนื$องใน
ตลาดแรงงาน การบริ โภคและการลงทุน ส่ว นแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อมี
โอกาสที$จะกลับสูเ่ ป้าหมายที$ 2.0%
% (yoy) ได้ ในระยะกลาง ด้ านการปรับ
ลดงบดุล (Balance sheet) Fed ได้ จะคงดําเนินการตามแผนเดิม โดยจะ
เพิ$มมูลค่าสินทรัพย์สงู สุด (Cap) ที$จะปล่อยให้ หมดอายุเป็ น 2 หมื$นล้ าน
ดอลลาร์ ต่อเดือ น ในเดื อน มกราคม
กราคม 2561 จากปั จ จุบันที$ 1 หมื$ นล้ า น
ดอลลาร์ ตอ่ เดือน
 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อนุมตั ิการกํ าหนดภาษี นําเข้ า
เครื$ อ งซัก ผ้ า และแผงเซลล์ แ สงอาทิตย์ (Solar panel) มี ผลวันที$ 7
กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นเวลา 4 ปี โดยจะจัดเก็บที$อตั รา 30% ในปี แรก และ
ค่อยๆลดลง จนเหลือ 15% นอกจากนี / ได้ ออกภาษี นําเข้ าในเครื$ องซักผ้ าที$
อัตรา 20% สําหรับยอดนําเข้ าตํ$ากว่า 1.2 ล้ านเครื$ อง และที$ 50% สําหรับ
ยอดที$มากกว่าในปี แรก และจะค่อยๆลดลงในปี ต่อไป หลังจากที$มีการ
ตรวจพบว่ามีการค้ าที$ไม่เป็ นธรรมจากการร้ องเรี ยนของบริ ษัท Whirlpool
Corp. ซึ$งกล่าวหาว่าบริ ษัท Samsung Electronics Co. และ LG
Electronics Inc. ขายเครื$ องซักผ้ าที$ราคาตํ$ากว่า Fair-Market Value ทํา
ให้ จี น เกาหลีใต้ และยุโรป วิพากษ์ วิจ ารณ์ และวิตกกันว่าจะเกิ ดการ
ตอบโต้ กนั ขึ /น
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เศรษฐกิจ ยู โรโซน : ความเชื. อมั. นปรั บ ตัวดี ต่อเนื. อง ภายใต้ นโยบาย
การเงินที.ผ่อนคลาย

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนื.อง ภายใต้ นโยบายการเงิน
ที. ผ่อ นคลาย และรั ฐ บาลผ่ านกฎหมายงบประมาณชั. วคราวออกไป
จนถึงวันที. 8 กุมภาพันธ์ 2561

 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 (ประกาศครั
ประกาศครัง/ แรก)
แรก ขยายตัว 0.6% (qoq) ชะลอ
ลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนหน้ าที$ 0.7%
0 (qoq) หากเทียบกับไตรมาส 4
ปี ก่อน GDP ขยายตัว 2.7%
% (yoy) และทังปี
/ 2560 เศรษฐกิจขยายตัว
2.5% (yoy) โดยได้ ปัจจัยสนับสนุนจากการใช้ จ่ายภายในประเทศ

 สภาคองเกรสผ่านงบประมาณชัว$ คราว (Continuing Resolution) ให้ มี
ผลบั ง คับ ใช้ ถึ ง วัน ที$ 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทํ า ให้ รั ฐ บาลกลับ มาเปิ ด
หน่วยงานได้ ปกติ หลังจากที$มีการปิ ดหน่วยงานบางส่วนชัว$ คราว 3 วัน
แต่ป ระเด็นหลัก ที$ ยัง เป็ นข้ อ ขัดแย้ งนํ า มาซึ$ง การปิ ดหน่ ว ยงานรั ฐ บาล
ชัว$ คราวยังไม่
งไม่ได้ รับการแก้ ไข กล่าวคือ ในสมัยประธานาธิ บดีบารั ก โอ
บามา ได้ อนุมตั ิโครงการให้ ผ้ ูอพยพที$เข้ าประเทศมาตังแต่
/ เด็กอย่างผิด
กฎหมาย (DACA) สามารถเลื$อนการถูกส่งตัวกลับออกไปได้ ทุก ๆ 2 ปี
และมีสทิ ธิได้ รับใบอนุญาตทํางาน แต่ตอ่ มา ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์
ได้ ออกกฎให้ โครงการนี /สิ /นสุดลงในวันที$ 5 มี นาคม
นาคม 2561 ซึ$งจะทําให้ ผ้ ู
อพยพไม่สามาถยื$นเรื$ องของเลื$อนการถูกส่งตัวกลับได้ หลังวันดังกล่าว
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ซึงเป็ นการรายงานเบื อ/ งต้ น GDP ขยายตัว
2.6% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้ าที$ 3.2% (qoq,saar)
และตํ$ากว่าทีต$ ลาดคาดการณ์ ว่าจะขยายตัว 3.0%
% (qoq,saar)
(
แม้ ว่าจะ
มี ก ารรายงานการเติบ โตที$ ช ะลอตัว ลง แต่ยัง ไม่ ใ ช่ ส ัญ ญาณที$ บ่ ง ชี ว/ ่ า
เศรษฐกิจชะลอตัวลง เนื$องจากการใช้ จ่ายในประเทศที$มีผลสําคัญต่อการ
เปลี$ยนแปลงของ GDP ยังขยายตัวได้ ดี โดยการใข้ จ่ายภาคครั วเรื อน
ขยายตัวดีที$ 3.8% (qoq,saar) และการลงทุนภาคธุรกิจขยายตัวเร่ งขึน/
2 กุมภาพันธ์ 2561

 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$มขึ /นใน
ประเทศเยอมนี แ ละฝรั$ งเศส ส่ว นดั
น ช นี PMI Services ภาคบริ ก าร
(รายงานเบื /องต้ น) ของกลุม่ ยูโรโซนเพิ$มขึ /น 0.3 จุด เป็ น 56.5 จุด ดีกว่าที$
นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงมาที$ระดับ 56.0 จุด นําโดยประเทศเยอรมนี
และฝรั$งเศส
 ความเชื$ อ มั$น ของผู้บ ริ โภคในยู โรโซนปรั บ ตัว ขึน/ สู่ร ะดับ 0.5 ในเดื อ น
ธันวาคม 2560 จากระดับ 0.0 ในเดือนก่อนหน้ า สอดคล้ องกับเศรษฐกิ
เศรษฐ จ
ที$ขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื$อง
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่เปลี$ยนแปลงในการ
ประชุมวันที$ 25 มกราคม 2561 โดยคงการเข้ าซื /อสินทรัพย์ที$ 3 หมื$นล้ าน
ยูโรต่อเดือนจนถึงสิ /นเดือนกันยายน 2561 และคงอัตราดอกเบี /ยนโยบาย
(Refinance rate) 0.0% ต่อปี และดอกเบี /ยเงิ
/ นฝาก (Deposit facility
rate) ที$ -0.4% ต่อปี แม้ ว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที$แข็งแกร่ งจะช่วยให้
อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เ ป้าหมายที$ 2..0% (yoy) ในระยะข้ า งหน้ า แต่แรง
หน้ า 3
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กดดันด้ านเงินเฟ้อที$อยู่ในระดับตํ$า ทําให้ นโยบายการเงินที$ผ่อนคลายยัง
มีความจําเป็ น โดยปั จจัยเสี$ยงที$ต้องติดตาม คือ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี$ยนที$จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ
เศรษฐกิจญี. ปุ่น : ธนาคารกลางญี. ปุ่นยั ง คงดําเนินนโยบายการเงินที.
ผ่ อนคลาย ในขณะที.อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ.า
 ธนาคารกลางญี$ ปุ่น (BOJ) มีมติ 8-1 คงนโยบายการเงินไว้ และเป็ นไป
ตามที$นกั เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี / คงอัตราดอกเบี /ยระยะสันไว้
/ ที$ -0.1%
ต่อปี สําหรั บเงินสํารองส่วนเกิ นของธนาคารพาณิชย์บางส่วน (Excess
Reserves) คงเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ไว้ ที$ประมาณ 0.0% และคงอัตราการเข้ าซื /อ
สินทรัพย์ที$ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี
 BOJ ประเมินเศรษฐกิจขยายตัวจากปั จจัยภายนอกและภายใน ซึง$ BOJ
รายงานว่าการลงทุนภาคเอกชนได้ ส่งสัญญาณฟื น/ ตัวจากการลงทุนเพื$อ
เตรี ยมการแข่งขันกีฬา Olympic ในปี 2563 และการลงทุนเพื$อลดการใช้
แรงงาน (Labor-Saving Investment) อย่างไรก็ตาม BOJ คงประมาณ
การ GDP และเงินเฟ้อเท่ากับการประชุมครัง/ ก่อนในเดือน ตุลาคม 2560
ดังนี / ประมาณการ GDP ปี งบประมาณปี 2560 และ 2561 (สิ /นสุดเดือน
มีนาคม 2561 และ มีนาคม 2562) อยู่ที$ 1.9% (yoy) และ 1.4% (yoy)
ตามลํ า ดับ สํ า หรั บ ประมาณการเงิ น เฟ้ อไม่ นั บ รวมอาหารสด ใน
ปี งบประมาณ 2561 และ 2562 อยู่ที$ 0.8% (yoy) และ 1.4% (yoy)
ตามลําดับ
 ธนาคารกลางญี$ ปุ่นกลับ มาเพิ$ม ปริ ม าณการซื อ/ พันธบัตรรั ฐ บาลระยะ
กลางในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี ขึ /น 3 หมื$ นล้ านเยน เป็ น 3.3 แสนล้ าน
เยน หลังจากที$อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี$ปนเพิ
ุ่ $มขึ /นและค่าเงิน
เยนแข็งค่าขึ /น 3% นับจากวันที$ประกาศลดปริ มาณการเข้ าซื /อพันธบัตร
ระยะยาวในช่วงอายุ 10-25 ปี ลง 1 หมื$นล้ านเยน เป็ น 1.9 แสนล้ านเยน
 อัตราเงินเฟ้อที$ไม่นบั รวมราคาอาหารสด และอัตราเงินเฟ้อที$ไม่นบั รวม
ราคาอาหารและพลังงาน เดือน ธันวาคม 2560 ทรงตัวที$ 0.9% (yoy)
และ 0.3% (yoy) ตามลําดับ ในขณะที$อตั ราเงินเฟ้อทัว$ ไป ขยายตัว 1.0%
(yoy) มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อทุกประเภทยังคงอยู่ในระดับตํ$ากว่าเป้าหมาย
ของธนาคารกลางญี$ปนที
ุ่ $ 2.0% (yoy)
เศรษฐกิจจี น : อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจี นปี 2560 ดีกว่ าที.นัก
เศรษฐศาสตร์ คาด แต่ มีแนวโน้ มชะลอตัวลงในระยะต่ อไป
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัวดีกว่ าคาดที$ 6.8% (yoy) เป็ นการ
ขยายตัว ในอัต ราทรงตัว จากไตรมาสก่ อ นหน้ า ส่ ง ผลให้ ทัง/ ปี 2560
เศรษฐกิจเติบโต 6.9% (yoy)
 PMI Manufacturing ของเดือน มกราคม 2561 รายงานโดยทางการจีน
ปรั บตัวลดลง -0.3 จุด มาที$ระดับ 51.3 จุด เป็ นการลดลงต่อเนื$ องเป็ น
เดือนที$ 2 สูร่ ะดับตํ$าสุดในรอบ 7 เดือน สะท้ อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที$
ชะลอตั ว ลงจากการใช้ มาตรการคุ ม เข้ มในตลาดเงิ น และตลาด
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ อย่ า งต่อ เนื$ อ ง การควบคุมมลภาวะในอากาศช่ วงฤดู
หนาว (เดือน ตุลาคม - มีนาคม) และการปฎิรูปด้ านอุปทานเพื$อลดกํ าลัง
การผลิตส่วนเกิน

2 กุมภาพันธ์ 2561

 ธนาคารกลางจี น ออกกฎเกณฑ์ ใ หม่ สํ า หรั บ ธนาคารเงา (Shadow
Banking) ในส่วนของธุรกิจ Entrusted Loans (ซึง$ เป็ นสินเชื$อที$ให้ จาก
บริ ษัทหนึ$งไปอี กบริ ษัทหนึ$ง) เพื$อควบคุมความเสี$ยงในภาคการเงินและ
ดูแลเสถียรภาพทางการเงินในภาพรวม โดยห้ ามธนาคารมีส่วนในการให้
เงินทุนและคํ /าประกัน รวมทังไม่
/ ให้ ปล่อยสินเชื$อเพื$อซื /อหุ้น พันธบัตร และ
อนุพนั ธ์
เศรษฐกิจไทย : อุปสงค์ จากต่ างประเทศ ได้ แก่ การส่ งออกสินค้ าและ
ภาคการท่ องที.ยวเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจอย่ างต่ อเนื.อง ส่ งผลให้
หน่ วยงานภาครั ฐปรั บเพิ.มคาดการณ์ เศรษฐกิจปี 2561
 การประชุม สภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ (สนช.) เพื$ อพิ จารณาร่ า ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
/
กสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
วาระ 2-3 มาตรา 2 เห็นชอบให้ ขยายเวลาการบังคับ ใช้ ร่ างกฎหมาย
ดัง กล่า วหลังประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา 90 วัน ซึ$ง การขยายเวลา
บังคับใช้ กฎหมาย เพื$อให้ พรรคการเมือง มีเวลาเตรี ยมความพร้ อมก่อน
เลือกตัง/ ซึ$งจะส่ง ผลให้ โรดแมพการเลื อกตัง/ ต้ องขยับไปจากเดิมตาม
กรอบเวลาที$น่าจะมีขึ /นในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 ไปเป็ นช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม 2562 ขณะที$จะมีการขยายเวลาเปิ ดคูหากาบัตร
เลือกตังเป็
/ นในช่วงเวลา 7.00-17.00 น.
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับเพิ$มคาดการณ์ GDP ปี 2561
เป็ นขยายตัว 4.2% (yoy) จากเดิมคาดการณ์ 3.8% (yoy) โดยปรับเพิ$ม
คาดการณ์ การบริ โภคภาครั ฐเพิ$มขึน/ เป็ น 3.4% (yoy) จากเดิม 2.6%
(yoy) สําหรับปั จจัยสนับสนุน GDP ได้ แก่ การลงทุนภาครัฐที$คาดว่าจะ
เพิ$มขึ /น 11.8% (yoy) จากโครงการลงทุนในโครงสร้ างพื /นฐาน และการ
ลงทุนภาคเอกชนที$คาดว่าจะเพิ$มขึน/ 3.8% (yoy) จากความเชื$ อมั$นที$
เพิ$มขึ /นตามการส่งสัญญาณการเลือกตัง/ นอกจากนี /การส่งออกมีแนวโน้ ม
ขยายตัวต่อเนื$องที$ 6.6% (yoy)
 ข้ อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ธันวาคม 2561 ยังได้ รับแรงขับเคลื$อน
จากการส่ง ออกสินค้ า และภาคการท่อ งเที$ย วเนื$ อ งจากเศรษฐกิ จ โลกที$
ขยายตัวต่อเนื$ อง ส่งผลให้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที$เกี$ ยวข้ องกับการ
ส่งออกขยายตัว ด้ านการใช้ จ่ายในประเทศทังการบริ
/
โภคภาคเอกชนและ
การลงทุ น ภาคเอกชนขยายตัว ในระดับ ตํ$ า โดยเฉพาะการบริ โ ภค
ภาคเอกชนที$ชะลอตัวลงจากปั จจัยสนับสนุนกํ าลังซื /อของภาคครั วเรื อน
โดยรวมยังไม่แข็งแรง ในขณะที$การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ด้ านการใช้
จ่ายภาครัฐลดลงตามการใช้ จ่ายเพื$อการลงทุนเป็ นสําคัญ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 วันที$ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะต้ องผ่านกฏหมาย
งบประมาณรายจ่ ายชั$วคราว (Continuing Resolution) ให้ ทนั เพื$ อ
หลีกเลี$ยงการปิ ดหน่วยงานรัฐบางส่วน (Government Shutdown)
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที$ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี /ยนโยบาย
ไว้ ที$ระดับ 1.50% ต่อปี เนื$องจากเศรษฐกิจที$ขยายตัวได้ ต่อเนื$องแต่ยงั ไม่
กระจายตัว ในขณะที$อตั ราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับตํ$า และอัตราดอกเบี /ยใน
ปั จจุบนั เป็ นระดับที$เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
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 การรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของไทย ในวันที$ 19 กุมภาพันธ์
2561 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 4.5% (yoy) เพิ$มขึ /นจาก 4.3% (yoy)
ในไตรมาสก่อนหน้ า และตลอดทังปี
/ 2560 จะขยายตัว 4.0% (yoy)

หมวดพาณิ ช ย์ หมวดขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ หมวดการแพทย์ หมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
การสื$อสาร และหมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง

นในประเทศ
ปี ตลาดตราสารทุ
2560 ตลาดหุ้นไทยมี
มีการปรั บตัวขึน ได้ ดีในช่ วงครึ.งปี หลัง โดยมี
เดือนมกราคมเป็ นเดือนที$ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ /น มาปิ ดที$ 1,826.86 หรื อ
เพิ$มขึ /น 4.17% (+73.15 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญ ดังนี /
 การปรั บตัวแข็งค่าของเงินบาท ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินประเทศเกิ ด
ใหม่ เป็ นผลจาก Fund Flow ที$ไหลเข้ าในตลาดตราสารหนี /ถึง 83,000
ล้ านบาท
 ที$ประชุมคณะกรรมการค่าจ้ างมีมติปรับขึ /นค่าจ้ างขันตํ
/ $าใหม่
 ราคานํ /ามันดิบยังคงปรับตัวทําระดับ New High ต่อเนื$อง
 การเลื อกตังมี
/ แนวโน้ มถูกเลื$ อน หลังกฎหมาย พ.ร.บ.
พ
เลือกตัง/ อาจถูก
ขยายเวลาออกไป 90 วัน
 สหรัฐฯ มี การปิ ดหน่วยงานราชการเป็ นครัง/ แรกนับตังแต่
/ เดือนตุลาคมปี
2556 ภายหลั ง จากที$ วุ ฒิ ส ภาไม่ ส ามารถลงมติ ผ่ า นร่ า งกฎหมาย
งบประมาณฉุกเฉินได้
 เงินดอลลาร์ อ่อนค่าอย่างหนักหลัง รมว.คลั
คลังสหรัฐฯกล่าวว่าการอ่อนค่า
เป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
 หุ้นกลุม่ ปิ โตรเคมีปรับตัว Outperform มากสุดหลังราคานํ /ามันดิบปรับตัว
สูงขึ /น ในขณะที$ห้ นุ กลุม่ ธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากสุด

As of 31 มกราคม 2561
แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนกุกุมภาพันธ์ 2561
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,780
780 – 1,840 จุด สําหรับปั จจัยที$ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิดดังต่อไปนี /
1) การประกาศผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบี ยนประจํ าปี 2560 ใน
กลุ่ม ต่ า งๆ อาจมี ผ ลต่ อ การปรั บ ประมาณการกํ า ไรของบริ ษั ท และ
Valuation ของตลาดในปี 2561
2) การเข้ าดํารงตําแหน่งประธาน Fed อย่างเป็ นทางการของนาย Jerome
Powell ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึง$ จะต้ องติดตามดูว่ามีแนวคิดในเชิงนโยบาย
ที$เปลี$ยนแปลงไปจากยุคของ Janet Yellen หรื อไม่
3) ติดตามการเจรจาร่ างกฎหมายงบประมาณชัว$ คราวของสหรัฐฯ รอบใหม่
ที$จะครบกําหนดอายุในวันที$ 8 กุมภาพันธ์ ซึง$ อาจทําให้ เกิดความวุ่นวาย
ในสภา Congress และความเสี$ยงของ Government Shutdown อีกครัง/
4) การประกาศรายชื$อบริ ษัทที$ใช้ ในการคํานวณดัชนี MSCI รอบใหม่ ในช่วง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
5) การอ่ อ นค่า ของเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ภายหลัง จากที$ รมว.คลัง สหรั ฐ ฯ
ออกมากล่าวสนับสนุนการอ่อนค่านี / เป็ นเหตุผลสําคัญที$ทําให้ เงินบาท
แข็งค่าต่อเนื$อง ส่งผลกดดันเชิง Sentiment ต่อหุ้นกลุม่ ส่งออก

As of 31 มกราคม 2561
ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนมกราคม 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวสูงขึ /น 4.17% ในขณะที$ SET50
Index ปรับตัวสูงขึ /น 4.49%

6) ภาวะการเมืองในประเทศ หลังจากที$ลา่ สุดการเลือกตังมี
/ การเลื$อนออกไป
จากกํ าหนดการเดิมช่วงปลายปี นี / ซึ$งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื$อมั$น
ของนักลงทุนทังในและต่
/
างประเทศ
ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)

 Sector ที$มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวดปิ
โตรเคมี หมวดพลังงาน และหมวดธนาคารพาณิชย์
 สําหรับ Sector ที$มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสื$อและสิ$งพิมพ์ หมวด
อาหารและเครื$ องดื$ม หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
2 กุมภาพันธ์ 2561
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

 Tax Reform และนโยบายการคลังเพิ$มความเชื$อมัน$ ของนักลงทุนที$มี
ต่อเศรษฐกิจสหรัฐ มีโอกาสให้ คา่ เงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่าขึ /น (-)
 สภาพคล่องทางการเงินทัว$ โลกเริ$ มลดลงจากทยอยลด QE ของ ECB
และการปรับลดขนาดงบดุลของ FED (-)
 เงินเฟ้อที$เริ$ มปรับสูงขึ /นจนมาอยู่ในกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคาร
กลางทัว$ โลกจะมี ผลต่อการดําเนินนโยบายการเงินที$เข้ มงวดมากขึน/
ต่อไปในปี 2561 (-)
 Geopolitical risks กดดันให้ นักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ ที$มี
ความเสี$ยงตํ$า เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา และ เงินเยน (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 Fund Flows นักลงทุนต่างชาติไหลเข้ า/ออก หลังจากค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐกลับมาอ่อน/แข็งค่า (+/-)
 สภาพคล่องในประเทศที$ล้นระบบและแนวโน้ มที$แบงค์ชาติจะคงอัตรา
ดอกเบี /ยนโยบายตลอด ปี 2561 (+)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือนมกราคม ปรับตัวลดลงเมื$อเทียบกับสิ /นปี
2560 โดย ปั จจัยภายในประเทศ เป็ นปั จจัยหลักที$ทําให้ อตั ราผลตอบแทน
ปรับตัวลดลงตังแต่
/ ต้นปี ซึง$ สวนทางกับการเคลื$อนไหวของ US Treasury ที$
ปรับตัวเพิ$มขึ /น โดยปั จจัยต่อที$มีผลต่อตราสารหนี /ในเดือนที$ผ่านมามีดงั นี /
 ความเสี$ ย งจากการเมื อ งภายในสหรั ฐ อาทิ เ ช่ น Government
Shutdown, การเลื$อนพิจารณาเพดานหนี ส/ าธารณะและงบประมาณ
รายจ่ ายออกไป ประกอบกับ ความคิดเห็นที$แ ตกต่างกันของสมาชิ ก
FOMC ในการปรั บ ขึ น/ ดอกเบี ย/ ในปี 2561 ส่ง ผลให้ ดั ช นี ค่ าเงิ น
ดอลลาร์ สหรั ฐ ยั งคงอ่ อนค่ า ซึ.งส่ งผลทําให้ ตัง แต่ ต้ นปี มี กระแส
เงินทุ นไหลเข้ าตลาดตราสารหนี ไ ทย กว่ า 8 หมื$ นล้ า นบาท โดย
ค่าเงินบาทแข็งค่าตํ$ากว่า 32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ (แข็งค่าสูงสุด 31.18)
 การประมูลทังพั
/ นธบัตรระยะสัน/ ของแบงค์ช าติแ ละพันธบัตรรั ฐบาล
Benchmark รุ่ น 5 ปี และ 10 ปี ได้ รั บการตอบรั บ จากนักลงทุนอย่า ง
หนาแน่น และมีผลประมูลเฉลี$ยออกมาตํ$ากว่า Yield วันก่อนหน้ าแสดง
ให้ เห็นถึง สภาพคล่ องในประเทศที.ยังล้ นระบบและแนวโน้ มการคง
อัตราดอกเบีย นโยบายที. 1.50 % ตลอดปี 2561 ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีใ นเดือนกุมภาพันธ์
ตลาดตราสารหนีภ าครั ฐ (Slightly Underweight) เส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มชันขึ /นจากพันธบัตรตัวยาวที$ปรับเพิม$ ขึ /นมากกว่าตัว
สันและกลาง
/
(Bear Steepening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ (-)
 UST ที$เริ$ มปรับตัวสูงขึ /นตลอดจน Global Bond Index ที$เริ$ มติดลบ
ตังแต่
/ ต้นปี กดดันให้ ตราสารหนี /ไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ$มขึ /นตาม (-)
2 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ และบริ ษัทเอกชน (Neutral) แม้ ว่าปริ มาณ
หุ้นกู้ภาคเอกชนจะออกใหม่อย่างต่อเนื$องในเดือนมกราคม แต่เนื$องด้ วยสภาพ
คล่องในประเทศที$ยงั ล้ นระบบ ทําให้ มีความต้ องการลงทุนหุ้นกู้เอกชนต่อไป
เพื$ อทดแทนการลงทุนในพันธบัตรที$มีอัตราผลตอบแทนตํ$า ส่งผลให้ Credit
Spread ปรั บ ตัว ลดลงต่ อ ในเดื อ นมกราคมที$ ผ่า นมา คาดการณ์ Credit
Spread ในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้ มทรงตัวในระดับตํ$าต่อไปเช่นกัน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 เดือนมกราคมเป็ นเดือนทีด$ ชั นีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์
เพื$อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวสูงขึ /นมาปิ ดที$ 191.68 จุด หรื อ
เพิ$มขึ /น 1.30% (+2.46 จุด) โดยปั จจัยหลักๆ คือ สภาพคล่องในระบบยัง
อยู่ในระดับสูง และการฟื น/ ตัวของเศรษฐกิ จไทย ทําให้ ความสามารถใน
การจ่า ยปั นผลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และกองทรั สต์เ พื$ อการ
ลงทุนในอสังสาริ มทรัพย์ดีขึ /น รวมถึงอัตราดอกเบี /ยของไทยที$ยงั คาดว่าจะ
คงอยู่ในระดับ 1.5% ตลอดทังปี
/ นี /
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนกุมภาพันธ์
ปั จจัยบวก
 Yield spread ระหว่างเงินปั นผลและอัตราดอกเบี /ยพันธบัตรรัฐบาลไทย
ยังอยู่ในระดับสูง ที$ป ระมาณ 3.50% ซึ$งสูง กว่า ค่าเฉลี$ย ย้ อนหลัง 5 ปี
ส่งผลให้ กองทุนฯยังมีความน่าสนใจในการลงทุน
 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เ ป็ นช่ว งที$กองทุนฯจะทําการ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2560
ปั จจัยลบ
 การส่งสัญญาณเกี$ ยวกับการปรับขึ /นอัตราดอกเบี /ยของ Fed (Dot plot)
สําหรั บปี 2561 ที$สูงกว่าที$ตลาดคาดหรื อเงินเฟ้อที$ปรับเพิ$มขึน/ กว่าคาด
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อาจะทําให้ อตั ราดอกเบี /ยพันธบัตรของไทยปรับตังสูงขึ /น Yield gap แคบ
ลง และอาจทําให้ การลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาฯน่าสนใจลดลง
 ความผั น ผวนในตลาดตราสารหนี เ/ ป็ นผลให้ ตลาดกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และกองทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผนั ผวน
ตาม
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนกุมภาพันธ์ แนะนํา Neutral

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมกราคม
 ดัชนี ตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมกราคม มี การ
ปรับตัวเพิ$มขึ /น ร้ อยละ 4.1% ปั จจัยที$สําคัญในเดือน ได้ แก่ การประกาศ
งบการเงินของบริ ษัทในตลาดสหรัฐฯของไตรมาสที$ 4 2560 ซึ$งกว่าร้ อย
ละ 80 มี ผลกํ าไรที$ปรั บตัวมากกว่าที$ตลาดคาดการณ์ และการประชุม
Fed ทีใ$ ห้ ความเห็นถึงตัวเลขเศรษฐกิจทังในแง่
/
การเติบโตของ GDP เงิน
เฟ้อ และการเติบโตของค่าแรงที$บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ ตลาดให้ โอกาส
ในการขึ /น อัตราดอกเบี /ยนโยบายสําหรับเดือนมี นาคมที$โอกาส ร้ อยละ
100

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนมกราคม
 ภาวะตลาด REIT ทรงตัวในเดือนมกราคม โดย ดัชนี Dow Jones Global
Select REIT หดตัวลงเล็กน้ อย ถูกกดดันจากการขึ /นดอกเบี /ยของ Fed
และ ECB ส่งสัญญาณอาจยุติ QE หลัง เดือนกันยายน ขณะที$ REIT
เอเชียได้ รับปั จจัยหนุนจาก จีนประกาศตัวเลข GDP ออกมาดีและอัตรา
การว่างงานสิงคโปร์ ทําระดับตํ$าสุดในรอบ 5 ไตรมาส
 จํ านวนการขออนุมัติสินเชื$ อบ้ านในสหราชอาณาจัก ร ลดลงสู่ 36,000
หน่วยในเดือนธันวาคม 2561 จากตัวเลข revise 39,000 ในเดือนก่อน
หน้ าและตํ$ากว่าการคาดการณ์ของตลาดที$คาดไว้ ที$ 39,700 โดยตัวเลขใน
เดื อ นธัน วาคมเป็ นระดับ ตํ$ า สุด นับ ตัง/ แต่เ ดื อ นเมษายน 2556 ขณะที$
ค่าเฉลี$ยจากปี 2540 จนถึงเดือน 2560 ที$ 51,608 หน่วย
 ยอดเริ$ มสร้ างที$อยู่อาศัยลดลง 8.2% momในเดือนธันวาคม 2560 ลดลง
มากกว่ า ตลาดคาดว่ า จะลดลงเพี ย ง 1.7% โดยการลดลงในเดื อ น
ธั น วาคมเป็ นการหดตัว มากสุด นับ ตัง/ แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2559 ทว่ า
พิจารณาตลอดทังปี
/ 2560 ยอดเริ$ มสร้ างบ้ านสหรัฐ ขยายตัว 2.4% และ
ใบอนุญาตก่ อ สร้ าง เพิ$ มขึน/ 4.7% โดยทังสองตั
/
ว เลขทํ า ระดับ สูง สุด
นับตังแต่
/ ปี 2550
 เงินเฟ้อญี$ ปุ่ นเดือ นธันวาคม 2560 ที$ ผ่านมาทําระดับ สูงสุดในรอบ 33
เดือ นโดยเงิ นเฟ้อญี$ ปุ่ นเพิ$มขึน/ 1% yoy ในเดือ นธันวาคมที$ ผ่า นมา
หลังจากเพิ$มขึ /น 0.6% ในเดือนพฤศจิกายน ปั จจัยหลักที$ผลักดันราคาเงิน
เฟ้อคือราคาสินค้ าอาหารที$ปรับตัวขึ /น
 สํานักงานสถิ ติแห่งชาติจีนรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 เติบโต
6.9% ดีกว่าที$นกั เศรษฐศาสตร์ โดยรวมคาดว่าจะขยายตัว 6.7% และ
ดี ก ว่ า การขยายตั ว ของไตรมาส 3 ที$ 6.8% เนื$ อ งจากผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที$แข็งแกร่ ง โดยในปี 2560 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน
เติบโต 6.6% มากกว่าในปี 2559 ที$เติบโต 6%

แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น น้ อยกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight) สําหรั บ Developed Market และ Emerging Market
เนื$ อ งจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐฯในตลาดที$ ปรั บตัว
สูงขึน/ อย่างรวดเร็ ว จากเศรษฐกิ จที$ดีและแนวโน้ มเงินเฟ้อที$ปรั บตัวขึน/
อย่างรวดเร็ ว อาจส่งผลเชิงลบทําให้ ตลาดมีการปรับฐานจากมูลค่าที$สงู
2 กุมภาพันธ์ 2561

 รายงานการประชุมประจํ าเดือนธันวาคมปี ที$ผ่านมาของธนาคารกลาง
สหรั ฐ ระบุว่ า กรรมการส่วนใหญ่ ยังคงสนับสนุนให้ มี การปรั บขึน/ อัตรา
ดอกเบี /ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ตาม กรรมการ Fed เห็นต่างกัน
เกี$ยวกับจังหวะเวลาในการปรับขึ /นอัตราดอกเบี /ยในปี นี /
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกุมภาพันธ์
 ติดตาม 1) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 2) ตลาดหุ้นสหรัฐ 3) เงินเฟ้อ 4) อัตรา
ดอกเบี /ย 5) ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ 6) การใช้ มาตรการปฎิรูปภาษี ของสหรัฐ
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์



ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมกราคม
 ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เ ป็ นบวกในเดือ นมกราคม โดยดัช นี S&P
GSCI ปรั บตัวขึน/ 4% ท่า มกลางดอลลาร์ สหรั ฐที$อ่ อนค่านับ ตังแต่
/ ต้น
เดื อนมกราคมเป็ นต้ นมาช่ ว ยหนุนราคาสินค้ าโภคภัณ ฑ์ ใ ห้ ปรั บ ตัว ขึน/
ทังนี
/ /ราคานํ /ามันปรับตัวขึ /นร่ วม 8% และราคาทองคําปรับตัวขึ /นร่ วม 4 %
นับตังแต่
/ ต้นปี ถึงวันที$ 25 มกราคมที$ผ่านมา
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิม$ คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี
2561 ขึ /นมาที$ 3.9% ช่วยหนุนอุปสงค์นํ /ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ที$ขึ /นกับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติทรงดอกเบี /ยในการประชุมเดือนมกราคม
อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดว่า ECB ยังคงมีแผนที$จะยุตดิ ําเนินนโยบายผ่อน
คลาย โดยสัญญาณจาก ECB ส่งผลให้ ค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์ สหรั ฐ
แข็งค่า
 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี$ปนุ่ แถลงว่าเศรษฐกิจญี$ ปนอยู
ุ่ ่ในทิศ
ทางการเติบโตอย่างมัน$ คงจากแรงหนุนของอุปสงค์ในประเทศ ซึง$ จะช่วย
ให้ ญี$ปนหลุ
ุ่ ดพ้ นภาวะเงินฝื ดที$ยืดเยื /อมาเป็ นเวลาถึง 20 ปี ทางด้ านนาย
ฮารุ ฮโิ กะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี$ปนกล่
ุ่ าวยํ /าในสัปดาห์ที$ผ่านมา
ว่า ทาง BOJ จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษต่อไป
 Beige Book เปิ ดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสหรั ฐว่าขยายตัว
เล็กน้ อยจนถึงปานกลางในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี ที$แล้ วถึงต้ นปี
2561 ขณะที$ ค่ า แรงปรั บ ตัว ขึน/ อย่ า งต่อ เนื$ อ ง นอกจากนี / ยัง ระบุว่ า
แนวโน้ มเศรษฐกิ จ ทั$ ว ประเทศของสหรั ฐ สดใส โดยรายงานว่ า
ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์
 ปั จจัยที$สนับสนุนให้ ร าคาสินค้ า โภคภัณฑ์ ป รั บตัวสูง ขึน/ ได้ แก่ 1) การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ปี 2561 จีน สหรัฐ ยุโรป ญี$ ปนุ่ 2) เงินเฟ้อ 3)
ปั ญ หาการเมื อ งระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ และสหรั ฐ และ 4) การเกิ ด
Correction ของตลาดสินทรั พย์ เสี$ ยงสหรั ฐในช่วง 1Q 2561 โดยให้
นํ /าหนักในเดือนมกราคมมากกว่าปกติเล็กน้ อย (Slightly Overweight)

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนมกราคม
 ราคานํ /ามันดิบปรับตัวขึ /นในเดือนมกราคมทํา high ในรอบ 3 ปี ทังราคา
/
นํ /ามันดิบเบรนท์และราคานํ /ามันดิบเวสท์เท็กซัส โดยราคานํ /ามันดิบเวสท์
เท็กซัสปรับตัวขึ /นมายืนเหนือ 60 เหรี ยญต่อบาร์ เรล ได้ รับปั จจัยหนุนจาก
ที$ความเห็นรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานรัสเซียระบุว่าอุปทานนํ /ามันโลกยัง
ไม่ไปถึงจุดสมดุลและตลาดคาดการณ์ กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC
น่าจะต่อเวลาความร่ วมมือลดกํ าลังการผลิตต่อไปอีกหลังปี 2018 ช่วย
หนุนเซนติเมนท์บวกของราคานํ /ามัน ทังนี
/ /ราคานํ /ามันมีโอกาสประคองตัว
ภายใต้ ความคาดหวังภาวะสมดุลของตลาดนํ /ามัน

2 กุมภาพันธ์ 2561

(+) ประธาน OPEC คาดหวังการปรั บตัวขึ /นอย่างรวดเร็ วของอุปสงค์
นํ /ามันในปี 2018 และรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานสหรั ฐอาหรับเอมี เรตส์
เชื$อตลาดนํ /ามันเข้ าสูส่ มดุลปี นี /จากที$ความพยายามลดกําลังการผลิตของ
OPEC

 (+) รายงานข่าวว่าเรื อขนส่งนํ /ามันของอิหร่ านลุกไหม้ เสียหายและนํ /ามัน
รั$วลงทะเลจีนตะวันออกหลังจากที$เกิดการปะทะกับเรื อ CF Crystal
 (+) ความเห็นรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานรัสเซียระบุว่าอุปทานนํ /ามันโลก
ยังไม่ไปถึงจุดสมดุล
 (+) การผลิตนํ /ามันดิบของเวเนซุเอล่าในปี 2560 อยู่ที$ 2 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วันและมีแนวโน้ มปรับตัวลงต่อเนื$องในปี 2561
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกุมภาพันธ์


ปั จจัยสําคัญที$ติดตามคือ 1) EIA คาดว่าสหรัฐจะผลิตนํ /ามันดิบเพิ$ม
ขึน/ มาที$ 6.9 ล้ า นบาร์ เ รลต่อ วันหรื อ เพิ$ ม ขึน/ 5 แสนบาร์ เ รลต่อ วัน 2)
ตัวเลขการส่งออกนํ /ามันดิบของอิหร่ าน หากสหรัฐยุติข้อตกลงนิวเคลียร์
อิ ห ร่ า น 3) สถานะ NET LONG ของสัญ ญานํ า/ มัน ล่ว งหน้ า 4)
สถานการณ์การเมืองในประเทศอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตนํ /ามัน
ของไนจีเรี ย (Slightly Overweight)

 ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนมกราคม
 ราคาทองคําปรับตัวขึ /นนับตังแต่
/ ต้นเดือนมกราคมโดยมีแรงขับเคลื$อนมา
จากดอลลาร์ สหรัฐที$อ่อนค่า โดย dollar index ปรับตัวลงมายืนตํ$ากว่าที$
90 ทังนี
/ /ราคาทองคํา Spot GOLD อยู่ที$ 1,347.75 เหรี ยญต่อออนซ์ ณ
วันที$ 25 มกราคม
 ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) แข็งค่าเทียบสกุลดอลลาร์
สหรัฐ
 ตลาดคาดว่า ECB จะยุติ QE หลังสิ /นสุดในเดือนกันยายนหนุนให้ ค่าเงิน
ยูโรแข็งค่า
 เงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวขึ /นเล็กน้ อย
 นักลงทุนที$ลงทุนในทองคําควรชะลอจังหวะลงทุนเมื$อใกล้ เข้ าสู่วนั ประชุม
Fed ทังนี
/ /ตามสถิตไิ ด้ บ่งชี /ไว้ ว่าราคาทองคํามักผันผวนรุ นแรงในช่วงเวลา
ดังกล่าว
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์
 ให้ นํ /าหนักทองคํา Neutral ในเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้ มราคาทองคําช่วง
ต้ นปี มีแรงหนุนจากอุปสงค์ทองคําจากช่วงเทศกาลตรุ ษจีน (Lunar New
Year) ของคนชาวจีนที$นิยมสะสมทองคําหรื อเป็ นของกํ านัลให้ ลกู หลาน
รวมทังราคาทองคํ
/
ายังเผชิญปั จจัยสําคัญจากดอลลาร์ สหรัฐโดยนักลงทุน
ควรติดตามการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ ชิด โดย
ตลาดคาดว่า Fed จะปรับขึ /นดอกเบี /ยนโยบาย 25 bps อีก 1 ครัง/ ในเดือน
มีนาคมนี / ขณะที$ตามสถิตขิ องนักลงทุนหากถือลงทุนในช่วงท้ าย 4Q ของ
ปี ถึง 1Q ของปี ถัดไปมักให้ ผลตอบแทนบวก ซึง$ หากนับตังแต่
/ ต้ นเดือน
ธันวาคมถึงปั จจุบนั ราคาทองคําปรับขึ /นแล้ วกว่า 6.5%
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

 เดือนมกราคม ภาพรวมรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ยังคงเติบโต แม้ ว่า
ตัวเลข GDP ขยายตัว 2.6% QoQ ชะลอลงจาก 3.2% QoQ ในไตรมาส
ก่อนหน้ า แต่ดชั นีราคาด้ านการบริ โภคส่วนบุคคลไม่รวมราคาอาหารและ
พลังงานขยายตัว 1.9% เศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้ อนแนวโน้ มขยายตัวดีในปี
นี /จากปั จจัยหนุนของดอลลาร์ ที$อ่อนค่า รวมทังดั
/ ชนี ผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื /อ
(PMI) ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เดือนมกราคมปรั บสูงขึ /นสูงสุดใน
รอบ 12 เดือนทีร$ ะดับ 55.5
 สําหรับยูโรโซนเติบโตดีเช่นกัน โย GDP ในไตรมาสที$ 4 ปี 2560 ขยายตัว
2.7%YoY เป็ นไปตามที$ตลาดคาด และ PMI โดยรวมของกลุ่มยูโรโซน
ปรับสูงขึ /นอยู่ที$ระดับ 58.6
 การประชุมของธนาคารกลางสําคัญ ได้ แก่ ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) คง
อัตราดอกเบี /ยนโยบายและคงมาตรการซื /อสินทรัพย์ตามการคาดการณ์
ของตลาด โดยคงอัตราดอกเบี /ยนโยบายไว้ ที$ -0.4% และคงปริ มาณการ
เข้ าซื /อสินทรัพย์ ที$ 30 พันล้ านยูโรต่อเดือนไปจนถึงเดือนกันยายน 2561
ทังนี
/ /ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี /ยนโยบายทังปี
/ ในขณะที$มุมมองอัตรา
เงินเฟ้อยังอยู่ระดับตํ$า
 ธนาคารกลางญี$ปนประกาศลดปริ
ุ่
มาณการเข้ าซื /อสินทรัพย์ โดยเป็ นการ
ลดการเข้ าซื /อพันธบัตรระยะยาวภายใต้ นโยบายผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
(QE) ระยะ 10 - 25ปี มูลค่า 10 พันล้ านเยน มาอยู่ที$ระดับ 190 พันล้ าน
เยน และลดการเข้ าซื /อพันธบัตรระยะมากกว่า 25 ปี มูลค่า 10 พันล้ าน
เยน มาอยู่ที$ 80 พันล้ านเยน ตลาดมองว่าเป็ นการส่งสัญญาณการลด
การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ BOJ แต่ยงั คงคาดว่า BOJ จะยังคง
มาตรการควบคุม เส้ นโค้ ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve
Control) เนื$องจากเงินเฟ้อยังโน้ มตํ$ากว่าระดับเป้าหมายของ BOJ
 การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ยังคงส่งสัญญาณขึ /นอัตราดอกเบี ย/
นโยบาย และมีมมุ มองเงินเฟ้อที$ดีขึ /นจากการประชุมครัง/ ก่อน โดยคาดว่า
ปี นี อ/ ัตราเงิ นเฟ้ อจะอยู่ที$ 2% ได้ ทัง/ นี ต/ ลาดคาดว่ า เฟดขะขึน/ อัตรา
ดอกเบี /ยนโยบายครัง/ ต่อไปในเดือน มีนาคม
 จากนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักดังกล่าวสะท้ อนถึงการทยอย
ลดสภาพคล่องในตลาดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐอายุยาว 10 ปี ปรับขึ /นสูงสุดมาอยู่ที$ 2.69% (ณ.
30 มกราคม) ซึง$ สูงที$สดุ นับตังแต่
/ เดือนกรกฎาคม ปี 2557 และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลเยอรมันอายุย าว 10 ปี ปรั บ ขึน/ มาอยู่ ที$
0.66% (ณ. 30 มกราคม)
2 กุมภาพันธ์ 2561

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล ให้ นาํ  หนักตํ.ากว่ าดัชนีอ้างอิง (underweight)
คาดว่าอัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรสหรั ฐจะปรั บตัวขึน/ ต่อ
สะท้ อนภาพรวมเศรษฐกิจโลกที$ดีขึ /นและการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อที$
เพิ$ ม ขึ / รวมทัง/ นนโยบายการเงิ น หลัก ของสหรั ฐ ที$ เ ข้ ม งวด ในขณะที$
ธนาคารกลางยูโร และ ญี$ ปุ่น ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง
สะท้ อ นถึ ง การทยอยลดสภาพคล่ อ งในตลาดอย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
อย่ า งไรก็ ต ามการปรั บ ขึ น/ ของอั ต ราผลตอบแทนถู ก กดดัน โดยการ
คาดดการณ์อตั ราเงินเฟ้อที$ปรับตัวสูงขึ /นไม่มากและยังอยู่ในระดับตํ$ากว่า
เป้าหมายที$ธนาคารกลางกําหนด นอกจากนี /ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ที$อ่อน
ค่า ส่ง ผลต่อ outflow ไหลออก ทํา ให้ เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรั ฐปรั บตัวขึน/ นอกจากนี / ตลาดจับตามองการแก้ ไขปั ญหา
เพดานหนี ส/ หรั ฐ ซึ$ง ณ ปั จ จุบันรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ มี ง บประมาณในการ
บริ หารประเทศจนถึงวันที$ 8 กุมภาพันธ์ จากร่ างกฎหมายงบประมาณ
ระยะสัน/
 สําหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชนคุ ณภาพดี ตํ.ากว่ าดั ชนี อ้างอิง (slightly
underweight)และตลาดหุ้ น กู้ ผ ลตอบแทนสู ง (HY) เท่ า กั บ ดั ช นี
อ้ างอิง (Neutral) คาดว่า credit spread ทรงตัวหรื อกว้ างขึ /น และได้ รับ
ปั จจัยลบจากการปรับขึ /นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐฐาล อย่างไรก็
ตามกลุ่มเครดิตได้ ปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที$เติบโตดี แต่ตลาดมี
ความระมัดระวังมากขึ /น เนื$องจากราคาสินทรัพย์กลุม่ เครดิตค่อนข้ างแพง
แล้ ว จึงอาจมีความผันผวนในกลุม่ สินทรัพย์เสี$ยงได้

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
สภาวะค่ าเงินเดือนมกราคม
 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) เคลื$อนไหวในกรอบแคบจาก
93.09 ณ วันที$ 28/12/60 มาอยู่ที$ 88.954 ณ วันที$ 31/1/61 โดยในเดือนที$
ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี /
 Government Shutdown ระหว่างวันที$ 19-22 มกราคม อย่างไรก็ ดี
งบประมาณล่า สุด สามารถทํ า ให้ รั ฐ บาลมี เ งิ น บริ หารไปได้ ถึ ง วันที$ 8
กุมภาพันธ์ 2561
 แนวโน้ มการเข้ มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ส่งสัญญาณ
ให้ ตลาดมัน$ ใจต่อเศรษฐกิจยุโรปมากขึ /น
 ตัวเลข GDP สหรัฐชะลอตัวใน Q4/2560 ขยายตัว 2.6% QoQ ชะลอลง
จาก 3.2% QoQ ในไตมาสก่ อนหน้ าสาเหตุหลักมาจากการนํ าเข้ าที$
ขยายตัวในระดับสูงที$ 13.9%
 ตัวเลข GDP อังกฤษขยายตัวมากกว่าที$คาดการณ์ Q4/2560 ขยายตัว
0.5% QoQ (สูงกว่าคาดการณ์ ที$ 0.4%) ปั จจัยหนุนจากภาคบริ การทาง
ธุรกิจและการเงิน
 FOMC คงดอกเบี ย/ นโยบายตามที$ตลาดคาดการณ์ ที$ร ะดับ 1.25%1.50%และส่งสัญญาณการขึน/ อัตราดอกเบี ย/ นโยบายครั ง/ แรกของปี ใน
การประชุมเดือน มี.ค.
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ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ ม.ค. 2560 – ม.ค. 2561

 ธปท. ประกาศดุลบัญชีเดินสะพัดไทยเกินดุลลดลงในเดือนธันวาคม
เศรษฐกิ จไทยยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื$ องตามแรงสนับสนุนของอุปสงค์
ต่างประเทศ ทํ าให้ การส่งออกและการท่องเที$ย วขยายตัว ได้ ดี แม้ ว่ าการ
ส่งออกจะมีสญ
ั ญาณชะลอตัว

ที$มา MFC, Bloomberg

ที$มา MFC, Bloomberg

 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินกลุ่ม G-10 ในเดือน มกราคม ค่าเงินกลุ่ม G-10 ทังหมดแข็
/
งค่า
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่ าเงินยูโร แข็งค่าจาก 1.1912 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/12/60 มาอยู่
ที$ 1.2447 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/1/61 จากการประชุมของธนาคาร
กลางยุ โ รปที ส่ ง สัญ ญาณที$ ส นับ สนุน การลดการผ่ อ นคลายนโยบาย
การเงินมากขึ /น และการประกาศดัชนีภาคการผลิตของกลุม่ ยูโรที$ขยายตัว
สูงขึ /นต่อเนื$อง
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าจาก 113.34 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/12/60 มาอยู่
ที$ 108.75 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/1/61 เนื$องจากปั จจัยการอ่อนค่า
ของดอลลาร์ สรอ. ผลของการลดปริ มาณการเข้ าซื /อสินทรัพย์ในพันธบัตร
ระยะยาวภายใต้ นโยบายผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ของธนาคารกลาง
ญี$ปนุ่

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนี ดอลลาร์ จะเคลื$อนไหวในช่วง 87-89
ตามความกั ง วลของตลาดเรื$ อ งเพดานหนี ส/ าธารณะและงบประมาณ
รายจ่ายของสหรัฐ ซึง$ อาจะทําให้ เกิดGovernment Shutdown ขึ /นอีกครัง/ ใน
เดือนกุมภาพันธ์
 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะเคลื$อนไหวในกรอบช่วง 1.24 – 1.26 เทียบกับดอลลาร์
สรอ.
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื$อนไหวในช่วง 107-109 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื$อนไหวในกรอบ 1.37-1.43 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่า เงินบาทมี แนวโน้ มเคลื$อ นไหวใน
กรอบ 31.00-31.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.

 ค่ าเงินปอนด์ แข็งค่าจากที$ 1.3421 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/12/60
มาอยู่ที$ 1.4136 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 31/1/61 เนื$องจาก GDP Q4
ขยายตัว 0.5% QoQ (มากกว่าที$ตลาดคาดการณ์ 0.4%) และมีรายงาน
ว่ า ประเทศสเปนและเนเธอร์ แลนด์ กํ าลั ง หารื อร่ วมกั น ต่ อ การ
ประนีประนอมทางการค้ ากับ สหราชอาณาจักร (Soft-Brexit Deal)

ที$มา MFC, Bloomberg
สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเดือนมกราคม
 ภาพรวมช่ วงเดือนที.ผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื$อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ น PHP และ HKD
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจี นเร่ งตัว GDP 2560 ขยายตัว
6.9% มากกว่ า ปี ก่ อ น 6.7% ทัง/ นี / ปั จ จัย หลัก ที$ ส่ง ผลต่อการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของจีนยังคงเป็ นการส่งออกรวมถึงการบริ โภคภายในประเทศและ
การลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์และการลงทุนในโครงสร้ างพื /นฐานที$ยงั คง
อยู่ในระดับดี
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แนะนํากองทุนเดือนกุมภาพันธ์ 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 31 มกราคม 2561 : 3,863,626,318.81 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 31 มกราคม 2561 : 7,184,935,352.46 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 31 มกราคม 2561 : 256,856,008.23 บาท
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ข้ อสงวนสิทธิs
 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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