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คําแนะนําการลงทุนสําหรับเดือนสิงหาคม 2561
ความกักังวลต่อมาตรการกี ดกันทางการค้ าโลกยังเป็ นประเด็นหลักกระทบต่อความ
เชื( อมั(นของนักลงทุนทัว( โลก และค่าเงินดอลลาร์ ที(แข็งค่ายังเป็ นปั จจัยกดดันการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี(ยง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดเกิดใหม่ แต่การรายงานผลประกอบ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ที(ทยอยประกาศออกมาในเชิงบวก
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในหุ้นโดยรวม “เท่
เท่ ากับเกณฑ์
เ
อ้างอิง”
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่ให้ นํ าหนัก “เท่
เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ส่ว นตลาดหุ
ตลาดหุ้นไทยให้ นํา หนัก การลงทุน “เท่า กับ เกณฑ์ อ้ า งอิ ง ” ประเด็ น
สงครามการค้ าที(มีต่อเนื( อง แต่การประกาศผลประกอบการของบริ ษัทจด
ทะเบียนจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย
ให้ นํา หนั ก การลงทุนในตราสารหนี โ ดยรวม “เท่ ากั บเกณฑ์ อ้างอิง” เนื( อ งจาก
ความกังวลต่อมาตรการกี ดกันทางการค้ า และตลาดรับข่าวการปรั บขึ นดอกเบี ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯไปแล้ ว
 ให้ นํ าหนักตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ “ตํ(ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย” จาก
ทิศทางดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ แต่สงครามการค้
สงครามการค้ าอาจกดดันการปรับขึ นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
 หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศให้ นํ าหนัก “เท่
เท่ากับเกณฑ์ อ้างอิง” เนื(องจาก Spread
น่าจะทรงตัวได้
 ให้ นํ าหนักการลงทุนในตราสารหนี ภาครัรัฐไทย “ตํ(ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
เศรษฐกิจที(มีแนวโน้ มเติบโตได้ ดี และเริ( มมีการคาดการณ์ ดอกเบี ยที(จะปรับขึ น
ขึ น
 ตราสารหนี เอกชนไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื(องจากสภาพคล่องในประเทศ
ที(ยังอยู่ในระดับสูง ทําให้ มีความต้ องการลงทุ
งการ นในหุ้นกู้ร ะยะสันเพื
 ( อทดแทน
พันธบัตรรัฐบาลที(ให้ อตั ราผลตอบแทนที(ตํ(ากว่าโดยเปรี ยบเทียบ
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ รวม “เท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง”
 ราคาปรับตัวขึ นมาระดับหนึ(ง และตลาดรั บรู้ ข่าวการปรับขึ นดอกเบี ยของ
สหรัฐฯ ไปแล้ ว ให้ นํ าหนักการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับ
เกณฑ์อ้างอิง”
 อสังหาริ มทรัพย์ไทย ให้ นํ าหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื(องจาก
ดอกเบี ยไทยอยู่ในระดับตํ(า และเศรษฐกิจที(มีแนวโน้ มเติบโตดีตอ่ เนื(อง
ให้ นาํ  หนักการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ “ตํากว่ าเกณฑ์ อ้างอิงเล็กน้ อย”
การควบคุมปริ มาณ Supply ของการผลิตนํ ามันทําได้ ดี และความไม่แน่นอนเชิง
ภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศผู้ผลิตนํ ามัน
 ปริ มาณนํ า มันดิบสหรั ฐฯ มี แนวโน้ มเพิ(มขึน จากการผลิตนํ า มันดิบของ
สหรัฐฯ และการส่งออกนํ ามันของลิเบียที(เพิ(มขึ น และความกังวลสงคราม
การค้ า ให้ นํ าหนักการลงทุนในนํ ามัน “ตํ(ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้ อย”
 ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐยังคงแข็งค่าแต่คาดว่านักลงทุนจะเริ( มสะสมทองคํา
เพื( อ เก็ งกํ าไรระยะสันก่
 อนถึง เทศกาลดิวารี ข องอิ นเดีย ให้ นํา หนัก การ
ลงทุนในทองคํา “เท่
เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
หมายเหตุ:
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ประเภทสินทรัพย์

แบบจําลองตามความเสียงทีรับได้ เดือนสิงหาคม 2561
ความเสี(ยงปาน ความเสี(ยงปาน
ความเสี(ยงตํ(า
ความเสี(ยงสูง ความเสี(ยงสูงมาก
กลางค่ อนข้างตํ(า กลางค่ อนข้างสูง
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แบบจําลองการลงทุน เดือน กันยายน 2561 ตามระดับความเสียง

ความเสียงตํา
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 2.27%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างตํา
ระดับความเสียง 2

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 4.86%

ความเสียงปานกลางค่ อนข้ างสูง
ระดับความเสียง 3

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 7.36%

ความเสียงสูง
ระดับความเสียง 4

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 10.73%

ความเสียงสูงมาก
ระดับความเสียง 5

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 14.47%

ความผันผวน 1.42%

ความผันผวน 3.38%

ความผันผวน 5.85%

ความผันผวน 8.91%

ความผันผวน 12.67%

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบื องต้ นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี(ยงของผู้ลงทุน ทัง นี  ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้
ลงทุนควรพิจารณปั จจัยอื(นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที(ต้องการใช้ เงินเป็ นต้ น / ผลตอบแทนที(คาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใช้
ข้ อมูลย้ อนหลัง 12 ปี ระหว่าง เดือน มิถนุ ายน 2548 ถึง เดือน มกราคม 2561 / ตราสารหนีไ ทย คํานวณโดยใข้ Thai BMA Gov Bond (1-3 yr และ 3-7 yr) Thai BMA Corp Bond (13 yr และ 3-7 yr) / ตราสารหนีต ่างประเทศ คํานวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index และ Bloomberg Barclays Global Agg Corporate / หุ้นไทยคํานวณโดยใช้
SET50 และ FSE Thailand Mid-Small Cap / หุ้นต่างประเทศคํานวณโดยใช้ US S&P 500, EU STOXX 600 TRI, CN MSCI China TRI, JP NIKKEI225 TRI, MSCI APAC ex
Japan / ลงทุนทางเลือก คํานวณโดยใช้ SETREIT, Global REIT RUGL Index, Gold Investment Trust
3 สิงหาคม 2561
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิ
เศรษฐกิจต่ างประเทศและในประเทศเดือนกรกฎาคม 2561
IMF คงคาดการณ์ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิ จโลกในปี 2561 และ
2562 แต่ แนวโน้ มของการขยายตัวดีสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกั น
น้ อยลงจากการคาดการณ์ ครั ง ก่ อน
 IMF คงประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ปรับลดการเติบโตของกลุ่มยูโร
และญี(ปนุ่ หลังจากเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวตํ(ากว่าคาด

 ประธานาธิ บ ดี Donald Trump สั(ง การให้ สภาผู้แ ทนการค้ า สหรั ฐ ฯ
(USTR) พิจารณาปรับขึ นภาษี นําเข้ าสินค้ าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ จากเดิมที(พิจารณาว่าจะขึ นภาษี นําเข้ า 10% เพิ(มขึ นเป็ น
25% โดยสินค้ าที(จะถูกเก็บภาษี นําเข้ าเพิ(มเติมในรอบนี  ได้ แก่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และทีวี, เฟอร์ นิเจอร์ , เสื อผ้ า
และเครื( องหนัง, เครื( องใช้ ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็นและเครื( องปรับอากาศ, ชิ นส่วน
รถยนต์, เคมีภณ
ั ฑ์, พลาสติก, ไม้ แปรรู ป, ยาง, อุปกรณ์ ทางการเกษตร
และสินค้ าเกษตร เช่น เนื อสัตว์, ผัก, ผลไม้ , ข้ าว, ธัญพืช โดยในขันตอน

ต่อไปจะเข้ าสู่กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณะซึง( จะปิ ดรับ
ฟั ง ความคิดเห็นในวันที( 30 สิง หาคม 2561 และภาษี จ ะมี ผลบัง คับ ใช้
อย่างเร็ วที(สดุ ในช่วงเดือนกันยายน 2561
256
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : เศรษฐกิจขยายตัวดี นโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 (รายงานครั
รายงานครัง ที( 1) ขยายตัวเร่ งขึ นเป็ น 4.1%
(qoq,saar) จากไตรมาสก่ อนที(ขยายตัว 2.2% (qoq,saar) โดยปั จจัย
หนุนหลักมาจากการส่งออกสินค้ า และการใช้ จ่ายภายในประเทศ

ที(มา: IMF World Economic Outlook เดือนกรกฎาคม 2561
 ปั จจัยเสี(ยงต่อเศรษฐกิจ ได้ แก่ มาตรการกีดกันทางการค้ าและการตอบโต้
การดําเนินนโยบายการเงินที(เข้ มงวดขึ น ความผันผวนของตลาดเงินและ
ตลาดทุน รวมทัง ความขัดแย้ ง ทางภูมิรั ฐ ศาสตร์ ความไม่แ น่ นอนทาง
การเมือง และสภาพอากาศที(แปรปรวน
ความคืบหน้ าของมาตรการกีดกันทางการค้ า : ระยะสัน ผ่ อนคลายลง
หลั ง จากที ส หรั ฐ ฯ และสหภาพยุ โ รปมี ข้ อตกลงร่ วมกั น แต่ ระหว่ า ง
สหรั ฐฯ กับจีนยังไม่ มีท่าทีการเจรจา
 การเจรจาระหว่างประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ และนาย
Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิ การยุโรป (European
Commission) ได้ ข้อตกลงเบื องในนโยบายการค้ าระหว่างกัน ดังนี 
1. ทังสองฝ่

ายจะระงับการพิจารณาขึน ภาษี สินค้ านํ าเข้ า ระหว่างกัน
เพิ(มเติมในช่วงนี 
2. ทังสองฝ่

ายจะกลับมาทบทวนการขึ นภาษี ที(ได้ บงั คับใช้ ไปแล้ ว ได้ แก่
ภาษี นําเข้ าเหล็กและอลูมิเนี ยมจากยุโรปของสหรั ฐฯ มี ผลตังแต่
 1
มิถนุ ายน 2561 และการขึ นภาษี นําเข้ าตอบโต้ กลับสหรัฐฯ ของยุโรป
ในสินค้ าเกษตร, เหล้ า, เรื อยนต์, มอเตอร์ ไซด์ และกางเกงยีนส์ มีผล
ตังแต่
 22 มิถุนายน 2561 ทังสองฝ่

ายจะลดอัตราภาษี สินค้ านําเข้ า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที(ไม่ใช่รถยนต์ โดยมี เป้าหมายที(จะลดให้ เป็ น
0%
3. ยุโรปตกลงที(จะเพิ(มการนําเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลวและถั(วเหลืองจาก
สหรัฐฯ
4. ทังสองฝ่

ายจะร่ วมกันปฏิรูปองค์การการค้ าโลก (WTO) และเพิ(ม
ความเข้ มงวดในการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
3 สิงหาคม 2561

 ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing) เดือน
กรกฎาคม 2561 ลดลง -2.1 จุด มาที(ระดับ 58.1 จุด โดยดัชนีที(เหนื อ
ระดับ 50 จุด ยังแสดงถึงการขยายตัวของภาคการผลิต แต่โมเมนตัมของ
การผลิตในระยะต่อไปอาจจะชะลอตัวลงมาบ้ าง
 รัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรฉุกเฉินวงเงิน 1.2 หมื(น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 0.06% ของ GDP สหรัฐฯ ปี 2560
ซึง( น่าจะเริ( มโครงการต้ นเดือนกันยายน 2561 โดยจะช่วยเหลือผ่านการ
เลือกซื อผลผลิตที(ได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ า เช่น ถั(วเหลือง ข้ าว
ฟ่ างและข้ า วสาลี เป็ นต้ น และนํ า ไปขายให้ กั บ ธนาคารอาหารและ
โครงการด้ านโภชนาการของรัฐบาล ส่วนที(เหลือจะส่งออก เป็ นมาตรการ
ช่วยเหลือครัง เดียวเท่านัน และไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเก
รส
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที(ระดับ 1.75-2.00% ต่อ
ปี ตามคาด โดยประเมินว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ ง และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จขยายตัวได้ อย่ างแข็ง แกร่ ง ด้ านอัตราเงิ นเฟ้อคงอยู่ใกล้
ระดับ 2.0% (yoy)
เศรษฐกิจยูโรโซน : เศรษฐกิจชะลอลง นโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 0.3%
0 (qoq) และ 2.1% (yoy) ชะลอ
ตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้ าที( 0.4%
% (qoq)
(
และ 2.5% (yoy) ส่วนหนึ(ง
อาจเป็ นผลจากความตึงเครี ยดทางการค้ ากับสหรั ฐฯ และความเชื( อมั(น
ทางเศรษฐกิจให้ ปรับตัวลดลงต่อเนื(องในช่วงครึ(งแรกของปี
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินไม่เปลี(ยนแปลง โดยคงการ
เข้ าซื อสินทรัพย์ที( 3 หมื(นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงกันยายน 2561 และคง
อัตราดอกเบี ยนโนบายที( 0.0% ต่อปี โดยนาย Mario Draghi ประธาน
ECB แสดงความมัน( ใจว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื(อง แม้ จะมีความ
เสี(ยงจากความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้ าของประเทศสหรัฐฯ และ
ระบุว่าหากเศรษฐกิ จยังขยายตัวได้ ตามที(คาด ECB ก็ จะประกาศลด
หน้ า 4
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อัตราการเข้ า ซื อ สินทรั พย์ ลงเป็ น 1.5 หมื( นล้ านยูโรต่อ เดื อ น ในเดื อ น
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 และจะยุตมิ าตรการ QE หลังจากนัน ส่วนอัตรา
ดอกเบี ยนโยบาย (Refinancing rate ที( 0.0% และ Deposit facility rate
ที( -0.4%) จะคงอยู่ที(ระดับตํ(าไปจนถึงไตรมาส 3 ปี 2562 เป็ นอย่างน้ อย
เช่นเดียวกับที(ได้ กล่าวในการประชุมครัง ก่อนในวันที( 14 มิถุนายน ที(ผ่าน
มา ส่วนประเด็นการเจรจาการค้ ากับสหรัฐฯ ระหว่าง นาย Jean-Claude
Juncker ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ
ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ สามารถได้ ข้อตกลงเบื องต้ น
ในนโยบายการค้ าระหว่างกันนัน อาจจะเร็ วเกินไปที(จะสรุ ปถึงผลกระทบ
แต่ยงั มีมมุ มองในทิศทางที(เป็ นบวก
เศรษฐกิจญีปุ่น : ธนาคารกลางญีปุ่นดําเนินนโยบายการเงินผ่ อนคลาย
 การประชุมธนาคารกลางญี(ปนุ่ (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่เปลี(ยนแปลง
โดยประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวปานกลางสอดคล้ องรายได้ และการใช้
จ่ายของภาคธุรกิจที(เพิ(มขึ น และตลาดแรงงานที(ตงึ ตัว ในขณะที(อตั ราเงิน
เฟ้ อยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ตํ( า เมื( อ เปรี ย บเที ย บกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ กั บ
ตลาดแรงงาน แต่มีการปรับเปลี(ยนนโยบายการเงินเล็กน้ อย ดังนี 
1.

2.

3.

4.

คงมาตรการ Yield Curve Control ให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 10 ปี เคลื( อ นไหวที( ร ะดับ 0.0% ต่ อ ปี แต่ อั ต รา
ผลตอบแทนอาจปรั บ เพิ( ม ขึ น หรื อ ลดลงได้ ม ากขึ น ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ซึง( กรอบการเคลื(อนไหวจะอยู่ระหว่าง -0.2% ถึง 0.2%
ต่อปี จากเดิม -0.1% ถึง 0.1% ต่อปี
คงอัตราดอกเบี ยนโยบายที(ระดับ -0.1% ต่อปี จากสถาบันการเงิน
ที(สํารองเงินฝากไว้ กบั ธนาคารกลางญี(ปนุ่ และระยะยาวประมาณ
0.0% ต่อปี ดอกเบี ยจะยังอยู่ในระดับตํ(า เพื(อรองรับผลกระทบจาก
การปรับขึ นภาษี เพื(อการบริ โภคจาก 8% เป็ น 10% ที(จะเกิดขึ นใน
เดือนตุลาคมปี หน้ า
คงอัตราการเข้ าซื อ Exchange-Traded Fund (ETF) ไว้ ที( 6 ล้ าน
ล้ านเยนต่อปี แต่อาจเพิ(มหรื อลดปริ มาณการเข้ าซื อในบางช่วงตาม
ภาวะตลาด นอกจากนี  BOJ จะปรับเปลี(ยนสัดส่วนการเช้ าซื อ ETF
โดยจะเพิ(มการซื อ ETF ที(อิงดัชนี TOPIX ขึ นเป็ น 4.2 ล้ านล้ านเยน
ต่อปี (จากเดิมที( 2.7 ล้ านล้ านเยนต่อปี ) ขณะที(อีก 1.5 ล้ านล้ าน
เยนต่อปี จะผสม ETF ที(อิงดัชนี TOPIX, Nikkei 225 และ JPXNikkei 400 และอี ก 0.3 ล้ า นล้ านเยนสํ าหรั บ บริ ษัทที(ลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ (physical and human capital)
BOJ ยังได้ ปรับลดประมาณการเงินเฟ้อไม่นบั รวมราคาอาหารสด
(Core CPI) ปี งบประมาณ 2561 - 2563 ลงเป็ น 1.1% (yoy) (จาก
เดิมที( 1.3%), 1.5% (yoy) (จากเดิมที( 1.8%) และ 1.6% (yoy)
(จากเดิมที( 1.8%) ตามลําดับ ซึง( สะท้ อนถึงความจําเป็ นในการใช้
นโยบายผ่ อ นคลายทางการเงิ น ต่อ ไป เนื( อ งจากเงิ นเฟ้ อยัง ไม่ มี
แนวโน้ มที(จะขยายตัวถึงเป้าหมายที( 2% ได้ จนกว่าจะปี 2563 เป็ น
อย่างน้ อย

เศรษฐกิ จจี น : เศรษฐกิ จชะลอตั วลง รั ฐ บาลกลั บ มาดําเนิ นนโยบาย
การเงินและการคลังเพือประคองเศรษฐกิจให้ เติบโตตามเป้า

3 สิงหาคม 2561

 เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 6.7% (yoy) ชะลอลงเล็กน้ อยจาก
ไตรมาสก่ อ นหน้ า ที( 6.8% (yoy) จากการลงทุน ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
เนื(องจากการดําเนินนโยบายการเงินที(เข้ มงวดขึ น
 ดัชนีผ้ ูจดั การฝ่ ายจัดซื อภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing) และ
ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื อภาคบริ การ (PMI Non-Manufacturing) เดือน
กรกฎาคม 2561 ลดลงมาที(ระดับ 51.2 จุด และ 54.0 จุด ตามลําดับ
สะท้ อนโมเมนตัมที(ลดลงของเศรษฐกิจ
 รั ฐบาลจี นเริ( มกลับมาผ่ อนคลายนโยบายทังการเงิ

นและการคลัง เพื( อ
กระตุ้นเศรษฐกิจที(ชะลอตัวลงจากการควบคุมสินเชื(อนอกภาคธนาคาร
(Shadow Banking) และความเสี(ยงจากสงครามทางการค้ า ดังนี 
นโยบายการเงิน : ธนาคารกลางจีน (PBoC) อัดฉี ดสภาพคล่องเข้ าสู่
ระบบผ่านตลาดเงิน (OMO) สูงสุดนับตังแต่
 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จํานวนเงิน 5.2 แสนล้ านหยวน และอัดฉี ดผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง
(MLF) 1 ปี จํานวน 5.02 แสนล้ านหยวน และมีแผนที(จะลดอัตราส่วนเงิน
กันสํารองขันตํ
 (าของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในเดือนสิงหาคมนี 
นโยบายการคลัง : รัฐบาลจีนเตรี ยมใช้ มาตรการภาษี และเร่ งการใช้ จ่าย
ภาครัฐมากขึ น ดังนี  1.ให้ ธุรกิจสามารถใช้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการวิจยั (R&D)
เพื(อลดหย่อนภาษี นิติบุคคลได้ มากถึง 75% 2.เร่ งจ่ายคืนภาษี ให้ แก่ภาค
ธุร กิ จ และ 3. เร่ ง ออกพันธบัตรรั ฐ บาลท้ องถิ( นเพื( อระดมเงินลงทุนใน
โครงสร้ างพื นฐาน
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากอุปสงค์ ภายนอกประเทศ
และธนาคารแห่ งประเทศไทยคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง
 สํานักเศรษฐกิ จการคลังปรั บเพิ(มคาดการณ์ GDP ปี 2561 เป็ น 4.5%
(yoy) จากเดิม 4.2% (yoy) จากการเพิ(มขึ นของการบริ โภคภาคเอกชน
และการส่งออกสินค้ าและบริ การเป็ นหลัก
 เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวได้ ต่อเนื(องทังการใช้

จ่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ ด้ านการใช้ จ่ายในประเทศยังขยายตัวได้ ดีจาก
การลงทุน ภาคเอกชนในหมวดเครื( อ งจัก รอุ ป กรณ์ แม้ ว่ า การบริ โ ภค
ภาคเอกชนโดยรวมจะชะลอตัวลง ด้ านอุปสงค์จากต่างประเทศ ยังคงได้
ประโยชน์จากภาคท่องเที(ยวและการส่งออกที(ขยายตัวได้ ดี
 อัตราเงิ นเฟ้ อทั(วไปและอัตราเงินเฟ้ อพื น ฐาน เดื อ น กรกฎาคม 2561
เพิ(มขึ น 1.46% (yoy) และ 0.79% (yoy) ตามลําดับ เนื(องจากราคา
พลังงานที(ปรับตัวขึ น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2561
ปั จจัยต่ างประเทศ
 ปั จจัยด้ านนโยบายการค้ าของประเทศสหรั ฐฯ เริ( มจากการประกาศขึน
ภาษี สนิ ค้ านําเข้ าจากประเทศจีนรอบที(สองมูลค่า 1.6 หมื(นล้ านดอลลาร์
สหรัฐ ซึง( น่าจะได้ ข้อสรุ ปประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2561
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย วันที( 8 สิงหาคม 2561 คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้
ที( 1.50% ต่อปี ไม่เปลี(ยนแปลง โดยมติยงั ไม่เป็ นเอกฉันท์
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ ในช่วง 4.04.5% (yoy) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้ าที( 4.8% (yoy)
หน้ า 5
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ

หมวดพาณิชย์ หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์

เดือนกรกฎาคม เป็ นเดือนที(ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ นมาปิ ดที( 1,701.79 หรื อ
เพิ(มขึ น 6.66% (106.21 จุด) โดยมีปัจจัยสําคัญที(เกิดขึ นดังต่อไปนี 
 การซื อ สุทธิ ข องนัก ลงทุนสถาบันในเดื อ นนี ส ูง ถึ ง 34,000 ล้ า นบาท
หลังจากที( Valuation ของตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับที(น่าสนใจ และสภาพ
คล่องยังอยู่ในระดับสูง
 ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ประจําไตรมาส 2/2561 โดยส่วน
ใหญ่ดีกว่าที(ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
 ค่าการกลัน( สิงคโปร์ ปรั บตัวสูงขึน จนมายื นเหนื อระดับ 6 เหรี ยญฯต่อ
บาร์ เรลอีกครัง
 สหรัฐฯ และอียู บรรลุข้อตกลงที(จะยุตกิ ารเรี ยกเก็บภาษี เพิ(มเติม ในขณะ
ที(การเจรจาการค้ ายังคงดําเนินต่อไป
 สัญญาณ Fund Flow ที(มีทิศทางดีขึ นในช่วงปลายเดือน หลังนักลงทุน
ต่างชาติกลับมาซื อสุทธิทงในตลาดหุ
ั
้ นและตลาดตราสารหนี 

As of 31 กรกฎาคม 2561

 ผลการประชุม BoJ ออกมาไม่ ไ ด้ Hawkish เหมื อ นที( ห ลายฝ่ าย
คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ Bond Yield ญี(ปนปรั
ุ่ บตัวลง

คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,6650 – 1,750 จุด สําหรับปั จจัยที(ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ ชิด ดังต่อไปนี 

 หุ้นกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากสุด ตามหลังการอ่อนค่า
ของเงิ นบาทและการปรั บ ตัว ลงของราคาทองแดง ในขณะที( ห้ ุนกลุ่ม
พาณิ ชย์ ปรั บตัว Underperform มากสุด ตามหลังการปรั บตัว ลงของ
BEAUTY, MAKRO, CPALL

1) การรายงานผลการดํ าเนินงานประจํ าไตรมาส 2/2561 ของบริ ษัทจด
ทะเบียนที(เหลือ คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางของ SET Index ในระยะสัน

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศ เดือนสิสิงหาคม
ห 2561

2) ประเด็นการกี ดกันทางการค้ า (Trade Tension) ที(ยงั คงมีความวุ่นวาย
ต่อเนื(อง คาดเป็ น Noise ต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี(ยงต่อไป
3) การครบกํ า หนดชํ า ระหนี ข องอิ ต าลี ข นาดใหญ่ ที( สุ ด ของปี ในเดื อ น
สิงหาคมนี  แนะนําจับตาท่าทีของบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื(อถื อ หากมี
การออกมาลดอันดับ Credit Rating ของอิตาลีลง มองจะเป็ นปั จจัยสร้ าง
ความผันผวนให้ กบั ตลาดได้
4) การเพิ(มนํ าหนักหุ้น A-Shares ของจีนในดัชนี MSCI EM ช่วงปลายเดือน
สิงหาคมนี อีก 2.5% ของ Adjusted Market Cap ที(อาจทําให้ Passive
Funds ที(อิงการลงทุนกับดัชนี MSCI EM มีการโยกย้ ายเงินออกจาก
ประเทศ EM อื(น ซึง( รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้ วยเช่นกัน
5) การปรับตัวขึ นของ Bond Yield ไทย จนทําระดับสูงสุดใหม่ของปี นี  หาก
ยังคงมีการปรั
การปรับขึ นต่อไป อาจทําให้ ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยเริ( ม
ลดลงโดยเปรี ยบเทียบ

As of 31 กรกฎาคม 2561

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2561
 YTD ของปี 2561 SET Index ปรับตัวลดลง 2.96% ในขณะที( SET50
Index ปรับตัวลดลง 0.67%

6) คาดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที( 8 สิงหาคม จะคง
ดอกเบี ยที(ระดับ 1.5% ต่อไป
ให้ นาํ  หนักการลงทุนเท่ ากับเกณฑ์ อ้างอิง (Neutral)

 Sector ที(มี Performance ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่ หมวด
การแพทย์ หมวดพลัง งาน หมวดปิ โตรเคมี และหมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื(อสาร
 สําหรับ Sector ที(มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้ แก่
หมวดสื(อและสิ(งพิมพ์ หมวดบริ การรั บเหมาก่อสร้ าง หมวดอาหารและ
เครื( องดื(ม หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดอิเล็กทรอนิกส์
3 สิงหาคม 2561
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3. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (-)
4. ประเด็นการเมืองในยุโรปและสงครามการค้ าของสหรัฐ (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
1.
2.
3.
4.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเดือน กรกฎาคม เคลื(อนไหวผันผวน โดยพันธบัตร
ระยะสันและกลางปรั

บเพิม( ขึ น 3-10 bps ขณะที(พนั ธบัตรตังแต่
 10ปี ขึ นไป
ปรับลดลง ทําให้ เส้ น Yield curve อยู่ในลักษณะ Bear Flattening จากปั จจัย
ดังต่อไปนี 
 พันธบัตรระยะสันและกลางปรั

บเพิ(มขึน เนื( องจาก ความเสี(ยงต่อการ
ปรับขึ นดอกเบี ยนโยบายของไทย และ Fund Flows ไหลออกตามค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรั ฐ ที( แ ข็ ง ค่า ขึ น จากการฟื นตัว ของเศรษฐกิ จ และการขึ น
ดอกเบี ยนโยบายอย่างต่อเนื(องของ Fed (ปี 2561 Dot Plot ปรับเป็ น 4
ครัง )
 พันธบัตรตังแต่
 10 ปี ขึ นไปปรับลดลง เนื(องจาก อัตราเงินเฟ้อของไทยที(
เริ( มชะลอตัวลง เนื(องจากผลผลิตทางการเกษตรที(คาดว่าจะเข้ าสู่ตลาด
ในปริ ม าณมากจะเป็ นแรงกดดัน ต่ อ ราคาอาหารสด รวมถึ ง ราคา
พลังงานที(มีแนวโน้ มชะลอลงตามฐานที(สงู ในช่วงครึ( งหลังของปี ที(แล้ ว
ทําให้ นกั ลงทุนคาดการณ์ ว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2561 จะทรงตัวอยู่ที(กรอบ
ล่างของอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที( 1% และทําให้ กนง.คงอัตราดอกเบี ย
นโยบายที( 1.50% ตลอดปี 2561
 ขณะที( Fund flows ต่างชาติยงั ซื อสุทธิในตราสารหนี ระยะยาวของไทย
ต่อเนื(องตังแต่
 ต้นปี 2561 แม้ ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื(องตามการไหล
ออกของพันธบัตรระยะสัน และ การเทขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ
แนวโน้ มตราสารหนีใ นเดือนสิงหาคม 2561
ตราสารหนี ภ าครั ฐ (Slightly Underweight) คาดเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้ มชันลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน
และกลางที(ปรับเพิ(มขึ นมากกว่าพันธบัตรระยะยาว (Bearish Flattening)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
1. ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อ (-)
2. แนวโน้ มการฟื น ตัวของ DXY Index (-)
3 สิงหาคม 2561

แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ (-/+)
ค่าเงินบาท และ กระแสเงินทุนต่างชาติ (-)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Neutral)
สภาพคล่องในระบบการเงินของไทยทีGยงั ล้ นระบบ (+)

หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชน (Neutral)
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Government bond) ปรับตัวสูงขึ นเมื(อเทียบ
กับ ต้ นปี ที( ผ่า นมา ขณะที( ป ริ ม าณการออกหุ้นกู้ใ นตลาดแรกที( มี อ ย่ า ง
ต่ อ เนื( อ งและการเสนอขายในตลาดรองที( เ พิ( ม ขึ น ทํ า ให้ Corporate
Spread ที(ทรงตัวในระดับตํ(าเกินไปในช่วงที(ผ่านมาทยอยปรับตัวสูงขึน
คาด Credit Spread ในเดือนสิงหาคมจะปรับเพิ(มขึ นต่อไปเพื(อจูงใจนัก
ลงทุนกลับมาซื ออีกครัง
 อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในประเทศที(ยงั ล้ นระบบทําให้ มีความต้ องการ
ลงทุ น หุ้ นกู้ ยั ง มี ต่ อ ไป เพื( อ ทดแทนการลงทุ น พั น ธบั ต รที( มี อั ต รา
ผลตอบแทนตํ(ากว่าโดยเปรี ยบเทียบ โดยจะเน้ นเป็ นหุ้นกู้ระยะสันอายุ
 ไม่
เกิน 3 ปี

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
 เดือนกรกฎาคม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื(อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ปรั บตัวเพิ(มขึ น 2.35% จากการที(อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับลดลงตามอัตราเงินเฟ้อที(เริ( มชะลอตัวลง
แนวโน้ มตลาดกองทุนรวมอสังหาฯในเดือนสิงหาคม
ปั จจัยบวก
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มเติบโตขึ นต่อเนื(อง โดยคาดว่า GDP ปี 2561 ที(
4.5%
 สภาพคล่องในระบบในประเทศที(อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า ธปท.ยังคง
อัตราดอกเบี ยนโยบายที( 1.50% ต่อไป
ปั จจัยลบ
 มาตรการกี ด กันทางการค้ า ของสหรั ฐ ฯ จะเป็ นความเสี( ย งต่ อ การค้ า
ระหว่างประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
 ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที(เร่ งตัวขึ น อาจทําให้ Fed ปรับขึ นอัตราดอกเบี ย
มากกว่าที(ตลาดคาด อาจส่งผลให้ Yield gap แคบลง และไม่ดงึ ดูดความ
สนใจจากนักลงทุน รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบให้ Gross yield ลดลง
สําหรับกองทุนที(มีการก่อภาระหนี สิน
 การตัดสินใจหยุดเข้ าซื อสินทรัพย์ของ ECB ในช่วงสิ นปี 2561 จะทําให้
สภาพคล่องในตลาดโลกปรับตัวลดลง
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐานในเดือนสิงหาคม แนะนํา Neutral
หน้ า 7
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ภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกรกฎาคม
 เดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ปรับตัว
เพิ(มขึ น ร้ อยละ 2.9 แบบ sideway-up จากเศรษฐกิจสหรัฐฯที(เติบโตได้
ต่อเนื(อง โดยตัวเลข ISM Manufacturing ออกมาที( 60.2 ถึงแม้ จะมีความ
กังวลเรื( อง Trade War ตลอดเดือน

 ผลตอบแทน REIT ยุโรปปรับตัวขึ น 1.35% อย่างไรก็ตาม นับจากต้ นปี
เป็ นต้ นมา REIT ยุโรป Underperform กว่าดัชนี REIT ภูมิภาคอื(น มา
จากการที( ECB เตรี ยมยุติ QE ในเดือนธันวาคม บวกกับการที(ตลาดคาด
ว่ า ECB อาจปรั บ ขึน ดอกเบี ย เป็ นครั ง แรกในครึ( ง หลัง ของปี 2562
หลังจากที( ประชุม ECB เดือนมิถุนายนที(ผ่านมามี ข้อสรุ ปคงดอกเบี ย
จนถึ ง อย่ า งน้ อ ย ฤดูร้ อนปี 2562 นอกจากนี ด ัช นี บ่ ง ชี ภ าวะผู้บ ริ โ ภค
เยอรมันชะลอตัวต่อเนื(อง (German Consumer Morale)
แนวโน้ มตลาด REIT เดือนสิงหาคม
 แนะนํานํา หนักการลงทุนเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ภาวะอุปทาน
ของตลาดอสังหาริ มทรั พย์และตลาด REIT รวมทังแนวโน้

มการดําเนิน
นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางในหลายๆประเทศเพื(อรับมือเงิน
เฟ้อที(ปรับตัวสูงขึ นเป็ นปั จจัยที(กดดันราคา REIT
 นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ นดอกเบี ยช่วงที(เหลือของปี
ในเดื อ นกันยายนและธันวาคม 2561 และจะขึน ดอกเบี ย 3 ครั ง ในปี
2562 โดย การปรับขึ นดอกเบี ยของ Fed อย่างค่อยเป็ นค่อยไปกดดันให้
ดัชนี REIT สหรัฐฯปรับตัวลงเล็กน้ อย และตลาด Price in การขึ นดอกเบี ย
ในปี นี ไปแล้ ว

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ - ตลาดนํา มัน
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนสิงหาคม

ภาวะตลาดนํา มันเดือนกรกฎาคม

 แนะนํ า นํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ ทั ง
Developed Market และ Emerging Market เนื(องจากตลาดอยู่ในช่วง
Late Cycle และตลาดได้ Priced in เศรษฐกิจที(เติบโตได้ ดี อีกทังตลาด

อาจกลับมากังวลเรื( องการลด Balance Sheet ของ Fed ได้ ในช่วงครึ( ง
หลังของปี รวมถึง Leading Indicator ที(บ่งชี ถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจ EM มี
โอกาสชะลอตัว



ราคานํ ามันดิบย่อตัวในเดือนกรกฎาคมท่ามกลางนักลงทุนวิตกกังวล
ภาวะอุปทานส่วนเกินประกอบกับดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าตลอดนับตังแต่

เดือนเมษายนกดดันราคาสินค้ าโภคภัณฑ์รวมทังราคานํ

ามันดิบ โดยที(
ราคานํ ามันดิบเวสท์เท็กซัส (WTI) ปิ ดที( 68.36 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล
วันที( 31 กรกฏาคม 2561



รั ฐ บาลจี นประกาศนโยบายการเงิ นกระตุ้นเศรษฐกิ จ โดยมุ่ง เน้ นการ
ลงทุนเชิงโครงสร้ างฟื น ฐาน การศึกษา การวิจยั และพัฒนา ช่วยกระตุ้น
อุปสงค์นํ ามันในตลาดโลก



ซาอุดิ อ าระเบี ย และรั ส เซี ย รายงานการเพิ( ม การผลิ ตนํ า มันในเดื อ น
มิถุนายนที(ผ่านมาตามข้ อตกลง เพื( อชดเชยอุปทานที(ขาดหายไปจาก
ลิเบียและเวเนซุเอลา ด้ านนายอาดีบ อัล-อามา ผู้ว่าการกลุ่มประเทศผู้
ส่งออกนํ ามัน OPEC ประจําซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่าการส่งออกนํ ามัน
ของซาอุดิอาระเบียจะลดลงราว 1 แสนบาร์ เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม
ขณะที(การผลิตนํ า มันในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ในระดับที(ใกล้ เคียงกับ
เดือนมิถนุ ายน

 ภาวะตลาด REIT เดือนกรกฎาคมปรับตัวขึน เล็กน้ อย โดย Dowjones
Global Reits เพิ(มขึ น 0.54% ท่ามกลางแนวโน้ มการดําเนินนโยบาย
การเงินตึงตัวของธนาคารกลาง อาทิทิศทางการปรับตัวขึ นดอกเบี ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรปเตรี ยมยุติ QE ในเดือนธันวาคม
2561 นอกจากนี ติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี( ปนและการ
ุ่
ปรับประมาณการเงินเฟ้อ



สต็อกนํ ามันดิบสหรัฐเดือนกรกฎาคมปรับตัวลง สํานักงานสารสนเทศ
พลังงานสหรัฐฯ (EIA) เปิ ดเผยตัวเลขสต็อกนํ ามันดิบคงคลังสหรัฐสิ นสุด
ณ วันที( 20 กรกฎาคม อยู่ที(ระดับ 404.9 ล้ านบาร์ เรล



 ดัชนี REIT Asia ปรับตัวขึ น 0.8% ท่ามกลางการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เอเชี ย และเงินเฟ้อที( ปรั บ ตัว ขึน มา โดย GDP จี นไตรมาส 2 ปี 2561
ขยายตัว 6.7% แต่เป็ นไปตามที(นักวิเคราะห์คาดการณ์ และธนาคาร
กลางจีนเตรี ยมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ



แท่นขุดเจาะนํ ามันปรับตัวขึ นในเดือนกรกฎาคมมาที( 858 แท่น แนวโน้ ม
ทรงตัวระดับสูง การผลิตนํ ามันที(ชนหิ
ั  นดินดาน (Shale oil) สหรัฐฯ อยู่ที(
8.57 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
ผู้จัดการนํ ามันล่วงหน้ าเพิ(มสถานะ NET LONG ในเดือนกรกฎาคม
(CFTC Nymex Crude oil Money managed) โดยมีการปรับตัวขึ น
23.4% นับตังแต่
 สิ นเดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นมา ถึงวันที( 17 กรกฎาคม

ตลาด REITs
ภาวะตลาด REITs เดือนกรกฎาคม

3 สิงหาคม 2561
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แนะนํานํา หนักตํากว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
ปั จจัยที(จบั ตามอง 1) การผลิตนํ ามันดิบและส่งออกนํ ามันในลิเบียคาด
จะเพิ(มขึ นราว 0.475 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน 2) สถานการณ์ การค้ าระหว่าง
สหรั ฐ ฯและจี นและสหรั ฐฯกับ ประเทศคู่ค้าอื( นๆ 3) การผลิตนํ า มันใน
สหรัฐฯทีย( งั มีแนวโน้ มเพิ(มขึ น 4) การลดการผลิตนํ ามันของ OPEC ตาม
ข้ อตกลง 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน

รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทัว( ไป เดือน มิถุนายน เร่ งตัวขึ นเป็ น
+2.9% YoY สูงสุดในรอบกว่า 6 ปี สอดคล้ องตามมุมมองธนาคารกลาง
สหรั ฐฯระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดี สนับสนุนการปรั บขึ นอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในปี นี  โดยตลาดคาดว่า Fed จะ
ขึ นดอกเบี ยได้ อีก 2 ครัง ในการประชุมเดือน กันยายนและธันวาคม


มีแรงเทขายพันธบัตรญี( ปนก่
ุ่ อนหน้ าการประชุมธนาคารกลางญี( ปนุ่ ซึง(
ตลาดคาดว่าอาจจะดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายน้ อยลง อย่างไรก็
ตาม ผลการประชุมธนาคารกลางญี( ปุ่น คงอัตราดอกเบี ย นโยบายที( 0.1% คงอัตราพันธบัตรรั ฐ บาลระยะ 10 ปี ที( ประมาณ 0% และคง
มาตรการซื อ สินทรัพย์ที( 80 ล้ านล้ านเยนต่อเดือน



ค่าเงินดอลลาร์ สรอ เคลื(อนไหวแข็งค่าเล็กน้ อยในเดือนนี  ส่งผลเชิงบวก
ต่อตลาดเกิดใหม่ โดยส่วนใหญ่คา่ เงินกลับมาแข็งค่าในเดือนนี 



รายงานการเติบโตเศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 2 ปี 2561 ชะลอลงมาอยู่ที(
2.1%YoY (0.3%QoQ sa) จากระดับ 2.5%YoY (0.4%QoQ sa) แต่
อัตราเงินเฟ้อทัว( ไปเดือนกรกฎาคมเพิ(มขึ นมาอยู่ที( 2.1%



ตลาดยังคงมีความกังวลเรื( องการนโยบายกี ดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ
ต่อ คู่ค้า โดยเฉพาะจี นทํ า ให้ เ ป็ นปั จ จัย กดดันการปรั บ ขึน ของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯและทัว( โลก



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ นที( 2.97% (31/07/2561)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุยาว 10 ปี ปรับตัวขึ นมา
อยู่ที( 0.44% (31/07/2561)



กลุม่ เครดิต พบว่า credit spread กลับมาแคบลง จากปั จจัยหนุนจาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่ ง ส่งผลบวกต่อตราสารหนี เอกชน โดยเฉพาะ
หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงของสหรัฐฯ

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนกรกฎาคม




ราคาทองคํา Spot Gold เคลื(อนไหวซึมตัวในเดือนกรกฎาคม ท่ามกลาง
แนวโน้ ม การขึน ดอกเบี ย ของ Fed กดดันดอลลาร์ สหรั ฐ ให้ แ ข็ ง ค่ า
อย่างไรก็ตาม ถ้ อยแถลงของ นาย เจอโรม พาวเวล ต่อหน้ าสภาคองเก
รส ว่าจะขึ นดอกเบี ยอย่างค่อยเป็ นค่อยไปช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อ
ดอลลาร์ และราคาทองคํา Spot Gold ที( 1,223.70 เหรี ยญสหรัฐต่อ
ออนซ์ ณ วันที( 31 กรกฎาคม ทังนี
 ผ ลตอบแทนทองคําโดยนับตังแต่
 ปี
2561 ผลตอบแทนทองคําติดลบกว่า 6%
กองทุน SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําลดลงในเดือนกรกฎาคม
หากนับตังแต่
 ต้นปี 2561 เป็ นต้ นมา โดย SPDR Gold Trust ถื อทองคํา
ลดลงมาระดับตํ( า สุดของเดือ นกรกฎาคมที( 794.01 ตัน ณ วันที( 16
กรกฎาคม โดยล่ า สุด กลับ มาถื อ ครองอยู่ ที( 800.2 ตัน ณ วัน ที( 25
กรกฎาคม 2561

แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนสิงหาคม




แนะนํ านํา หนั ก การลงทุนเท่ ากั บ ตลาด (Neutral) คาดว่ า ราคา
ทองคําจะซื อขายในกรอบ 1,200-1,250 เหรี ยญต่อออนซ์ สิ(งที(จบั ตาคือ
ทิศทางดอลลาร์ สหรัฐ และตลาดคาดว่า Fed จะขึ นดอกเบี ยในประชุม
เดือนกันยายน
World Gold Council มี มุมมองภาพรวมทองคําช่วงครึ( งหลังของปี
2561 ขึ น กั บ 3 ปั จ จัย ต่อ ไปนี  1) มุม มองเชิ ง บวก แต่ ก ารเติบ โต
เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน 2) สงครามการค้ าและผลกระทบต่อค่าเงินแต่
ละประเทศ และ 3) เงินเฟ้อที(สงู ขึ นและ inverted yield curve

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศให้ ผลตอบแทนดังนี 

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนสิงหาคม
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ นํ า หนั ก ตํ า กว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อ ย
(Slightly Underweight) คาดว่าเส้ นอัตราผลตอบแทน (yield) ของ
พันธบัตรสหรั ฐฯปรั บตัว สูงขึน โดยพันธบัตรรั ฐ บาลสหรั ฐฯ 10 ปี อยู่ที(
ระดับ 2.90%-3.0% เพื( อ สอดคล้ อ งกับ ทิศทางนโยบายการเงิ น และ
ภาพรวมเศรษฐกิ จ ที(เ ติบ โต รวมทัง การปรั บ เพิ( ม ขึน ของอัตราเงิ นเฟ้ อ
นอกจากนี ท ิศทางของธนาคารกลางหลักอื( นๆ อาทิเช่ น ธนาคารกลาง
ญี(ปนุ่ และยูโร ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลาย จึงเป็ นปั จจัยทีจ( ํากัดการ
ปรั บขึน ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯได้ รวมทังความ

เสี( ย งของตลาดที( เ พิ( ม ขึน จากความกัง วลสงครามการค้ า ที( เ พิ( ม ความ
รุ นแรงขึน ปั ญหาการเมื อ งในยุโรปของอิตาลี การเจรจา Brexit ของ
อังกฤษ




เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรั ฐบาลสหรัฐฯปรับตัวขึ น จาก
รายงานการเติบ โตเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯไตรมาสที( 2 ปี 2561 ขยายตัว
4.1%QoQ saar เร่ งขึ นจากไตรมาสก่อนหน้ าที( 2.2%QoQ saar และ

3 สิงหาคม 2561

สําหรั บเครดิต ให้ นํ าหนักการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
และตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (HY) เท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral) คาดว่า
credit spread กลุ่มหุ้นกู้เอกชนทรงตัวได้ เนื(องจาก credit spread
ในช่วงที(ผ่านมาปรับตัวขึ นสูงแล้ ว และคาดว่าการปรับขึ นของเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกจํากัด ในขณะที(ห้ นุ กู้ผลตอบแทน
สูงยังมีความต้ องการในตลาดแต่มีความผันผวน
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สภาวะค่ าเงินเดือนกรกฎาคม
9 มาทีระดับ
ดัชนีดอลลาร์ สหรั ฐ อ่ อนค่ าลง 0.75% จากระดับ 95.03
94.32 --- (2/7/61-31/7/61)
ปั จจัยหลักที(ทําให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าลงมาจาก
 จากการแสดงความเห็นของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรั มป์ ถึงความ
กัง วลต่อการขึน อัตราดอกเบี ย อี ก 2 ครั ง ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ
ในช่วงที(เหลือของปี นี  อาจส่งผลลบต่อภาคธุรกิจสหรัฐฯ
 ตัว เลขเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ในช่ วงเดื อ นที( ผ่า นมาปรั บตัว ตํ(า กว่ า ที(
นักวิเคราะห์คาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นอัตราการว่างงานที(ปรับตัวขึ นมาที(
4% จาก 3.8% และตัวเลข Core PCE (QoQ) ปรับตัวลดลงจาก 2.3%
มาที( 2%

ที(มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงิ
ยและเงินบาท
 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) อ่อนค่าลง 2.53% จากระดับ 6.66 มาที(
ระดับ 6.83 --- (2/7/61-31/7/61
61) จากประเด็นสงครามทางการค้ าที(
กดดันอย่างต่อเนื(อง อย่างไรก็ตามล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศว่าจะนํา
นโยบายการเงินและการคลังมาใช้ เพื( อกระตุ้นเศรษฐกิ จ รอบใหม่
ในช่วงเวลาที(มีปัญหาในด้ านการค้ าระหว่างประเทศกับสหรัฐฯ โดย
ในวันพฤหัสบดีที(ผ่านมา PBOC ได้ อัดฉี ดสภาพคล่องเข้ าสู่ระบบ
การเงิน 1 แสนล้ านหยวน ผ่านทาง Open Market Operations 1
ข ณะที( IMF ได้ ร ะบุ ว่ า ค่ า เ งิ น หย วนข อง จี นสอดคล้ อง กั บ
ปั จจัยพื นฐาน

 ขณะที( IMF ได้ ออกมาระบุว่า ค่าเงินดอลลาร์
นดอลลาร์ ของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูง
เกินไป และหากสหรั ฐฯไม่สามารถที(จะประนีประนอมการเจรจาทาง
ประนอมการเจรจาทาง
การค้ ากับ ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ ๆได้ อาจส่งผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกที( IMF ประเมินไว้ ที( 3.9% ในปี 2562
562 ให้ ลดลง 0.5% ได้
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) กรกฎาคม 2560 – กรกฎาคม 2561

 ค่าเงินบาท (USD/THB) อ่อนค่าลง 0.30% จากระดับ 32.15 มาที(
ระดับ 33.33 --- (2/7/61-31/7/61
61) ค่าเงินบาทเริ( มแข็งค่าขึ นเล็กน้ อย
จากการไหลกลับของกระแสเงิ
บ ของกระแสเงิ นลงทุนทัง ในตลาดหุ้นและตลาด
พันธบัตร หลังจากที(นายนายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมากล่าวว่าการขึ น
ดอกเบี ย ของ Fed อาจมี ผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ ขณะที(
ตัวเลขการส่งออกไทยยังคงขยายตัว ถึงแม้ ว่าอัตราการขยายตัวจะ
ชะลอตัวลง โดยในช่วงครึ(งปี แรก มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตั
ออกขอ
ว
10.95% (YoY) และเกินดุล 3,455
455 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ

ที(มา MFC, Bloomberg

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) แข็งค่าขึ น 1.09% จากระดับ 1.160 มาที(ระดับ
1.173 --- (2/7/61-31/7/61) หลังจากที(นายโดนัลด์ ทรัมป์ และนายฌ
อง-คล็
คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้ มีข้อตกลง
ที(จะยุติการเรี ยกเก็ บภาษี นําเข้ า สินค้ าอุตสาหกรรมที(ไม่รวมรถยนต์
และชิ นส่วนรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั( งยูโรโซนยังคง
เปราะบาง โดยดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริ การยังคงทรงตัวที(
อยู่ที(ระดับ 54.3 ขณะที(บริ ษัทต่างๆในเยอรมนี ได้ ปรั บลดคาดการณ์
ลดคาดการ
รายได้ และกําไรลง
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) แข็งค่าขึ น 0.21% จากระดับ 1.313 มาที(
ระดับ 1.316 --- (2/7/61-31/7/61) ค่าเงินปอนด์ยงั คงโดนกดดันจาก
การคาดการณ์ ผลกระทบหลัง Brexit รวมถึงตัวเลขยอดค้ าปลีกและ
เงินเฟ้อที(แย่ลงกว่าคาดและช่วงก่อนหน้ า ส่งผลให้ มีการคาดการณ์ ว่า
BOE จะไม่มีการขึ นอัตราดอกเบี ยในเดือนถัดไป
 ค่าเงินเยน (USD/JPY) อ่อนค่าลง 0.71% จากระดับ 110.7 มาที(ระดับ
111.5 --- (2/7/61-31/7/61) หลัง จากที( ญี( ปุ่ นได้ รั บ ผลกระทบจาก
อุทกภัย ขณะที(ลา่ สุด BOJ ประกาศคงอัตราดอกเบี ยนโยบายในระดับ
“ตํ(ามาก” ต่อไป รวมถึงจะมีการปรับนโยบายเพื(อให้ โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นมากขึ น
3 สิงหาคม 2561

ที(มา MFC, Bloomberg

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนสิงหาคม






ดัชนีดอลลาร์ สหรัฐฯ (DXY) คาดว่าจะเคลือ( นไหวในระดับ 94-95.5
ค่าเงินยูโร (EUR/USD) คาดว่าจะเคลื(อนไหวในระดับ 1.16-1.18
ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) คาดว่าจะเคลื(อนไหวในระดับ 1.30-1.32
ค่าเงินเยน (USD/JPY) คาดว่าจะเคลื(อนไหวในระดับ 110.5-113.0
ค่าเงินบาท (USD/THB) คาดว่าจะเคลื(อนไหวในระดับ 33.00-33.50
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แนะนํากองทุนเดือนสิงหาคม 2561
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง ( M-VI )
 กองทุน M-VI เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีGยดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value Investing อย่างแท้ จริ ง และมีจดุ มุ่งหมายคือ ทําให้ สนิ ทรัพย์เติบโตขึ น มีความ
ยืดหยุ่นในการลงทุนทังในอุ
 ตสาหกรรมและในตลาดทุนประเทศต่างๆทัวG โลก มีการกระจายความเสีGยงโดยลงทุนทังหุ
 ้ น ตราสารหนี  และทองคํา โดยเน้ นธุรกิจ
ทีดG ีในราคาทีGยอดเยีGยม หรื อธุรกิจยอดเยีGยมทีGมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยังG ยืนในราคาทีGดี และ บริ หารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้ างผลตอบแทนทีGดี
ในระยะยาว กองทุนเปิ ด M-VI จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund กองทุน
ดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และเน้ นการลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหาหุ้นทีGมีราคาตํGากว่ามูลค่าทีGแท้ จริ ง (Margin of
Safety) อย่างน้ อย 30% ตลอดจนมีการกระจายความเสีGยงทีGเหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในทองคําบางส่วนอีกด้ วย โดยกองทุนจะแสวงหาหุ้นทีGมี Superior
Business Models ด้ วยการวิเคราะห์ห้ นุ และทําความเข้ าใจธุรกิจอย่างลึกซึ ง ประเมินความเสีGยงด้ านต่างๆ หาราคาหุ้นทีGแท้ จริ ง อดทนรอโอกาสซื อในราคาทีG
เหมาะสม และหลีกเลีGยงหุ้นทีGมีความเสีGยงสูง กองทุนหลัก First Eagle Amundi International Fund มีผลการดําเนินงานทีGโดดเด่น ได้ รับ Morningstar
rating ระดับ 4 ดาว และมีอตั ราผลตอบแทนนับตังแต่
 จดั ตังกองทุ

น (12 สิงหาคม 2539) ถึง 30 มีนาคม 2561 เฉลีGยอยู่ทีG 9.3%ต่อปี

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ตราสารหนีร& ะยะสัน& พลัส ( MMM-PLUS )
 กองทุน MMM-PLUS เน้ นลงทุนในตราสารหนี  เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสัน ทีGมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีG
เสนอขายทังในและต่

างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์ ( HI-DIV )
 กองทุน HI-DIV เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริ ษัททีGจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยฯ ทีGมีการจ่ายเงินปั นผลสมํGาเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อินคัม ( M-SMART INCOME )
 กองทุน M-SMART INCOME เน้ นลงทุนกลุ่มตราสารทีGมีสภาพคล่องดี และออกโดยสถาบัน หรื อบริ ษัททีGมีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่ สถาบันการเงินในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หุ้นกู้และตราสารแปลงสภาพของบริ ษัทเอกชน และตราสารหนี แปลงสภาพจากสินเชืGอทีGอยู่อาศัย และกระจายการลงทุนบางส่วนไปใน
ตราสารหนี กลุม่ ประเทศเอเชีย และให้ อตั ราดอกเบี ยทีGคอ่ นข้ างสูง เพืGอสร้ างผลตอบแทนทีGดีในระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย ( M-INCOMEAI )
 กองทุน M-INCOMEAI เน้ นลงทุนใน สินทรัพย์ทีGมีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสมํGาเสมอและเน้ นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึง
ตราสารทุน ตราสารหนี  และ อสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพสูงของไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนผ่านกองทุนรวมทีมG ีศกั ยภาพใน
การสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิGม (Alpha) มีผลการดําเนินงานทีGโดดเด่น และ / หรื อ ได้ รับ Morningstar Rating 5 ดาว

3 สิงหาคม 2561
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ข้ อสงวนสิทธิl
 เอกสารนี เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ(งจัดทําขึ นเพื(อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบ
เกี(ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี(ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ(งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

 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

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน( แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART)
, กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน( แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (IDEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน( แนล ออยล์ ฟั นด์
(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน( แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั(นแนล เรี ยลเอสเตท
ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื(อป้องกันความเสี(ยงที(เกี(ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราที(อาจ
เกิดขึ นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

 ข้ อ มูล และความเห็ น ที( ป รากฏในเอกสารนี เ ป็ นเพี ย งความเห็ น
เบื องต้ นเท่านัน มิใช่คํามัน( สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทน
แต่อย่างใด

 กองทุ น ป้ องกั น ความเสี( ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี( ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมด

ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึ
 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยนได้

 เอกสารนี ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี(ยงของการ
ลงทุน ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่า วเมื( อเห็น ว่า การ
ลงทุนในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัตถุป ระสงค์ก ารลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าว
ได้

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิท ธิ ใ นการห้ า มลอกเลีย นข้ อมูล ในเอกสารนี 
หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี  หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี  หรื อห้ าม
กระทําการอื(นใดที(ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเ ปลี(ยนไป
จากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

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

 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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