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คำแนะนำกำรลงทุนสำหรับ เดือนสิงหำคม 2563
แม้ว่าจะมีความกังวลต่อการระบาดรอบ 2 ของโคดวิด -19 ที่อาจจะทาให้มีการปิดเมืองบางส่วน
แต่ข่าวบวกจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน และสภาพคล่องในระบบการเงินของโลกอยู่ใน
ระดับสูง ให้นาหนักการลงทุนในหุ้นโดยรวม “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”
 ให้น้าหนักตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง ” ขณะที่ให้น้าหนักตลาดหุ้นในกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ “สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” เนื่องจากเงินทุนไหลเข้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน
ค่า ท้าให้ประเทศเกิดใหม่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่ากลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่อื่นๆ น้าโดยประเทศจีน
 ให้น้าหนักตลาดหุ้นไทย “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง” เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ในระดับต่้าที่ 0.5% ต่อปี แต่ถูก
กดดันจากความไม่สงบทางการเมืองจากกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอก และ ประมาณการณ์การ
ขยายตัวของก้าไรสุทธิอาจถูกปรับลดลง
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนและตัวเลข GDP ไตรมาสสองที่ติดลบอย่างรุนแรงในแต่
ละประเทศท้าให้นักลงทุนกลับเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครัง อย่างไรก็ตามมีความคืบหน้า
ในการพัฒนาวัคซีน ให้นาหนักการลงทุนในตราสารหนีรวม “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ตราสารหนี ภาครั ฐ ต่ า งประเทศ ให้ น้ า หนั ก “เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง ” แต่ ต ราสารหนี เอกชน
ต่างประเทศ ให้น้าหนัก “สูงกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย”
 ตราสารหนี ภาครั ฐ ไทย ให้ น้ า หนั ก “เท่ า กั บ ดั ช นี อ้า งอิง ” ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ต่ า งๆที่ ช ะลอตั วลง
มากกว่าที่คาดกดดันให้ กนง. อาจลดดอกเบียนโยบายเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือ
ปริมาณพันธบัตรที่จะประมูลในเดือนสิงหาคมกว่า 135,000 ล้านบาท
 ตราสารหนีเอกชนไทย ให้น้าหนัก “มากกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย” Credit Spread มีโอกาสปรับ
แคบลง นักลงทุนกลับมาลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนอีกครัง
แม้ว่าจะเปิดดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาอาจทาให้รายได้ของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับลดลงมากกว่าที่คาด อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบียในระดับต่าทั่วโลก
และส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี อยู่ในระดับสูง
ท าให้ ก องทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ค วามน่ า สนใจ ให้ น าหนั ก การลงทุ น ในก อง ทุ น
อสังหาริมทรัพย์รวม “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้น้าหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ให้น้าหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย “ต่้ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย”
ให้นาหนักการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 อุปทานน้ามันยังอยู่ในระดับสูง และเริ่มมีความกังลว่าการระบาดโควิด-19 รอบสองจะท้าให้มีการปิด
เมืองบางส่วนและกระทบต่อความต้องการใช้น้ามัน ให้น้าหนักการลงทุน “เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง”
 ราคาทองค้าปรับเพิ่มขึนรวดเร็วและมีความเสี่ยงต่อการถูกขายท้าก้าไร แต่ยังมีความไม่แน่นอนของ
การระบาดไวรัสโควิด-19 รอบสอง และความตึงเครียดระหว่างประเทศ ให้น้าหนักการลงทุน “เท่ากับ
เกณฑ์อ้างอิง”
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แบบจาลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือน สิงหาคม 2563

ประเภทสินทรัพย์

ความเสี่ยงต่่า
Strategic
Tactical

ความเสี่ยงปานกลาง
Strategic
Tactical

ความเสี่ยงสูง
Strategic
Tactical

ตราสารหนี้

67%

67%

44%

44%

4%

4%

หนีไ้ ทย

67%

67%

44%

44%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ตราสารทุน

25%

26%

44%

45%

81%

82%

หุน้ ไทย

3%

3%

6%

6%

11%

11%

หุน้ ต่างประเทศ

22%

23%

38%

39%

70%

71%

การลงทุนทางเลือก

8%

7%

12%

11%

15%

14%

REIT ไทย

8%

7%

12%

11%

15%

14%

REIT ต่างประเทศ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

น้า้ มัน

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

หนีต้ ่างประเทศ

ทองค้า
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(% ต่อปี)
ค่าความเสี่ยง
(%)

4.52%

6.39%

9.70%

4.09%

7.04%

12.77%

ผลการดาเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจาลองนาหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ เดือน สิงหาคม 2563

ความเสียงต่า
ระดับความเสียง 1

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 4.52%

ความเสียงปานกลาง
ระดับความเสียง 2

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 6.39%

ความเสียงสูง
ระดับความเสียง 3

ผลตอบแทนทีคาดหวัง 9.70%

ความผันผวน 4.09%

ความผันผวน 7.04%

ความผันผวน 12.77%

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างค้าแนะน้าเบืองต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทังนี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรพิจารณปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเป็นต้น / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน ค้านวณโดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี ระหว่าง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน กันยายน 2562 / ตราสารหนีไทย ค้านวณโดยใข้ Thai BMA Government Bond ZRR 3 ปี, Thai BMA Corporate
Bond เรตติง A ขึนไป อายุ 3 ปี และตราสารหนีต่างประเทศ ค้านวณโดยใช้ JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุ้นไทยค้านวณโดยใช้ดัชนี SET / หุ้นต่างประเทศค้านวณโดย
ใช้ MSCI World Index ส้าหรับประเทศพัฒนาแล้ว และ MSCI Emergin Index ส้าหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ /การลงทุนทางเลือก ค้านวณโดยใช้ SET REIT, Dow Jones Global
Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev.
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สรุปภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศและในประเทศ เดือน กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
 จ้า นวนผู้ติดเชือไวรั ส โควิ ด -19 ทั่ ว โลก ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2563
เพิ่มขึนทั่วโลกสูงถึง 17.4 ล้านราย และมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ
3.87% จ้านวนผู้ติดเชื่อมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ บราซิล อินเดีย
รัสเซีย และ แอฟริกาใต้
 เริ่ ม มี ก ารรายงานการระบาดของไวรั ส โคสิ ด -19 รอบสอง ใน ญี่ ปุ่ น
เวียดนาม ออสเตรเลีย และฮ่องกง
 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่แจ้งมาอยู่ในบัญชีขององค์การอนามัย
โลก ช่วงกลางเดือน กรกฎาคม และอยู่ในการทดลองในมนุษย์แล้ว มีถึง
23 ตั ว และอยู่ ร ะหว่ า งการทดสอบระยะที่ 3 มี 2 ชนิ ด เป็ น ของจี น
Sinovac และของ Oxford ร่วมกับ AstraZeneca และที่เหลือส่วนใหญ่จะ
เ ป็ น การทดสอบร ะยะที่ 1 แ ละร ะยะที่ 2 มี ข องจี น CanSino
Biological/Beijing Biological Institue of Biotechnology แ ล ะ ข อ ง
สหรัฐฯ Modera/NIAID ที่มีการเผยแพร่ในวารสารแล้ว
ประเทศสหรัฐฯ : เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวตัวหลังจากทยอยเปิด
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากผ่อนคลายการปิดเมื อง
จากข้อมูลเศรษฐกิจเดือน มิถุนายน 2563
 การจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึนต่อเนื่องเป็น 4.8 ล้านต้าแหน่ง
อัตราการว่างงานลดลงเป็น 11% ของก้าลังแรงงาน โดยการจ้างงาน
ในภาคบริการท่องเที่ยวและค้าปลีกเพิ่มขึน
 ยอดค้าปลีก เพิ่มขึน +7.5% (mom) ตามยอดขายสินค้าประเภท
อาหารและน้ามันเบนซิน
 ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม ขยายตั ว เร่ ง ขึ นเป็ น +5.4% (mom)
สอดคล้องกับ ISM Manufacturing ที่เพิ่มขึนเป็น 54.2 จุด ในเดือน
กรกฎาคม 2563
 ยอดสร้างบ้านใหม่ เพิ่มขึน +17.3% สู่ระดับ 1.186 ล้านยูนิต เพิ่มขึน
มากที่สุดนับตังแต่ เดือน ตุลาคม 2559
 อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 รายงานเบืองต้น หดตัว -32.9%
(qoq,saar) น้าโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวลงแรง
จากมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 โดยแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการใช้จ่ายของรัฐบาล
 ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึน หลังจากที่ประธานาธิบดี
โดนั ล ทรั ม ป์ ลงนาม Executive Order ระงั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษของฮ่ อ งกง
นอกจากนีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศขึนบัญชีด้าบริษัทจีนอีก 11
แห่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อย
ชาวมุสลิมอื่นๆ ในซินเจียง และวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ให้
จีนปิดสถานกงสุลที่เมืองฮิวสตันภายใน 3 วัน
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงมาตรการด้านการเงินไม่เปลี่ยนแปลง โดยคง
อัตราดอกเบีย Fed Fund ที่ระดับ 0.00-0.25% ต่อปี และคงมาตรการเข้า
ซือสินทรัพย์ (Treasury เดือนละ USD 80bn และ MBS เดือนละ USD
40bn) โดยระบุว่าทิศทางของนโยบายการเงิ นจะขึ นอยู่กับ ทิศทางการ
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ระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 เป็ นส้า คั ญ ซึ่ ง Fed จะติ ดตามข้ อมู ลต่ า งๆ
อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการด้าเนินนโยบาย
กลุ่มยูโร : เศรษฐกิจฟื้นตัวขึนหลังจากผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 ประกาศครังแรก หดตัว -12.1% (qoq) และ 15.0% (yoy) โดยประเทศที่มีการรายงาน GDP หดตัวน้อยกว่าประเทศ
อื่น คื อ ผรั่ ง เศส และ อิตาลี แต่ ป ระเทศที่ มี ก ารรายงานหดตั ว สูง คื อ
เยอรมนี และ สเปน
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ปรับลดประมาณการ
GDP ปี 2563 ของยู โ รโซนลงเป็ น -8.7% (yoy) จาก -7.7% (yoy)
เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และคาดว่าเศรษฐกิจใน ปี 2564
จะฟื้ น ตั ว เป็ น +6.1% (yoy) ปรั บ ลดลงจากประมาณการครั งก่ อนที่
+6.3% (yoy) โดยประเทศทางตอนใต้ เช่น อิตาลี และ สเปน ที่เศรษฐกิจ
พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจที่รุนแรง
มากกว่าประเทศทางตอนเหนือ เช่น เยอรมนี ที่เศรษฐกิจพึ่งพาภาคการ
ผลิต ในขณะที่เยอรมันมีขีดความสามารถด้านนโยบายการคลังที่ ดีกว่า
อิตาลี และ สเปน ที่มีข้อจ้ากัดจากหนีสาธารณะสูง
 ผู้น้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Commission; EU) บรรลุ
ข้อตกลงในการจัดตังกองทุนฟื้นฟูวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งเป็นความช่วยเหลือในลักษณะเงินให้เปล่า จ้านวน 3.9
แสนล้า นยู โร และเงิ นกู้ ดอกเบี ยต่้ า จ้ า นวน 3.6 แสนล้า นยู โร โดยให้
คณะกรรมาธิการยุโรปด้าเนินการกู้ยืมเงินจ้านวนดังกล่าวผ่านการออก
ตราสารหนีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ AAA
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติคง
นโยบายการเงินตามเดิม ดังนี
 คงดอกเบี ย Deposit Facility Rate ที่ -0.5% ต่ อปี ดอกเบี ย Main
Refinancing Rate ที่ 0.0% ต่อปี และดอกเบีย Marginal Lending
Rate ที่ 0.25% ต่อปี โดยระบุว่าอัตราดอกเบียจะคงอยู่ที่ระดับนีหรือ
ต่้ า กว่ า “จนกว่ า เงิ นเฟ้ อจะเร่ง ตั วเข้า สู่เป้ าหมายที่ 2%” ได้ อย่ า ง
ยั่งยืน
 คงการเข้ า ซื อสินทรั พย์ ผ่า นมาตรการ QE พิ เ ศษ หรื อ Pandemic
Emergency Public Purchase (PEPP) ที่วงเงิน 1,350,000 ล้านยู
โร จนถึงสินเดือน มิถุนายน 2564
 คงการเข้าซือสินทรัพย์แบบปกติ ECB ที่อัตรา 20,000 ล้านยูโรต่อ
เดือน (ECB ย้าว่าจะยุติมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะท้าการปรับขึน
ดอกเบี ยเล็ก น้ อย) และการเข้ า ซื อสินทรั พย์ เพิ่ มเติ ม ชั่ วคราวที่ได้
ประกาศในการประชุมวันที่ 12 มีนาคม 2563 วงเงิน 120,000 ล้านยู
โร จนถึงสินปีนี
 มาตรการเสริม สภาพคล่องให้ ระบบเศรษฐกิจ อย่ างต่ อเนื่ องผ่าน
โครงการเงินกู้ Refinancing Operations โดยเฉพาะ TLTRO-3 ที่มี
เงื่อนไขผ่อนคลายอย่างมาก โดยอัตราดอกเบียกู้ยืมจะต่้าถึง -1.0%
ตามแต่ความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการน้าไปปล่อยกู้ให้แก่
ภาคธุรกิจและครัวเรือน
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ประเทศญี่ ปุ่ น : เศรษฐกิ จ ฟื้นตัวหลั ง จากที่ รัฐ บาลยกเลิ ก มาตรการ
ฉุกเฉิน

 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว +4.8% (yoy) จากการผลิต
รถยนต์ ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรไฟฟ้า

 ดัชนี PMI Manufacturing เดือน กรกฎาคม 2563 ปรับตัวขึน +5.1 จุด
เป็ น 45.2 จุด หลัง จากที่ รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ ยั ง ต้อง
ระมัดระวัง เพราะดัชนีย่อยค้าสั่งซือสินค้าใหม่ยังคงปรับลดลง

 ยอดค้าปลีก หดตัว -1.8% (yoy) จากการซือสินค้าคงทนลดลง
ได้แก่ รถยนต์

 อัตราการว่ า งงานเดื อน มิ ถุ นายน 2563 อยู่ ที่ร ะดั บ 2.8% ของก้ า ลัง
แรงงาน สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอจากผลกระทบของไวรัสโค
วิด-19 แต่การบริโภคสะท้อนจากยอดค้าปลีก เดือน มิถุนายน 2563 ฟื้น
ตัวขึนเป็นขยายตัว +13.1% (mom) หลังจากที่รัฐบาลยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
ทั่วประเทศช่วงปลายเดือนเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา และนโยบายแจก
เงินแก่ประชาชนคนละ 1 แสนแยน
 ยอดส่งออกเดือน มิถุนายน ลดลง -26.2% (yoy) ส่วนยอดน้าเข้า -14.4%
(yoy) ซึ่งส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน มิถุนายน ที่ระดับ
2.6882 แสนล้านเยน (2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ) เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่ง ผลกระทบต่ อความต้ องการรถยนต์และ
สินค้าอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบียนโยบายที่ -0.1%
ต่อปี และคงการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบั ตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ใกล้ 0% และคงขนาดมาตรการซื อสิ น ทรั พ ย์
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ไม่จ้ากัดวงเงิน (ยกเลิกเพดานที่ 80 ล้าน
ล้านเยนต่อปี) ETFs 12 ล้านล้านเยน J-REITs ที่ 1.8 แสนล้านเยน และ
ตราสารหนีเอกชนระยะสันและยาวรวมกันต่อปี 20 ล้านล้านเยนจนถึง
เดือน มีนาคม 2564

 การลงทุ นในสินทรั พย์ ถาวร ในช่ ว ง 6 เดื อนแรก หดตั ว -3.1%
( yoy) น้ อ ย ล ง จ า ก ช่ ว ง 5 เ ดื อ น แ ร ก โ ด ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ก ลั บ มาขยายตั ว ตามการผ่ อนคลายนโยบาย
การเงิน
 การส่งออกสินค้าและการน้าเข้าสินค้ากลับมา ขยายตัว +0.5%
(yoy) และ +2.7% (yoy) โดยการส่งออกสินค้าได้ประโยชน์จาก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากโควิด-19 เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ชินส่วน
พลาสติก
 ดัชนี PMI Manufacturing รายงานโดยรัฐบาลจีน ปรับตัวขึน +0.2 จุด
เป็น 51.1 จุด ในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยดัชนีที่ปรับตัวดีขึน ได้แก่
ผลผลิตและค้าสั่งซือสินค้าใหม่ทังในประเทศที่กลับมาอยู่เหนือระดับ 50
จุด ในขณะที่ค้าสั่งซือสินค้าจากต่างประเทศปรับดีขึนแต่ยังต่้ากว่าระดับ
50 จุด
 ดัชนี PMI Non-Manufacturing หรือภาคบริการ ปรับตัวลง -0.2 จุด เป็น
54.2 จุด จากกิจกรรมในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และประกันภัยปรับตัว
ลง แต่การก่อสร้างเพิ่มขึนจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล
ประเทศไทย : เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากที่เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่
โดยรวมยังอ่อนแอ

 BoJ ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินและสนับสนุนสภาพคล่องให้
ธุรกิจและตลาดการเงิน โดยจะติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมเมื่อจ้าเป็น

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน มิถุนายน 2563 มีสัญญาณฟื้นตัวจากการ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองทังในประเทศ แต่ภาพรวมยังอ่อนแอ
โดยการใช้จ่ายและการลงทุนของรัฐบาลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
ส้าคัญ

 รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ได้ ป ระกาศเปิ ด ตั ว โครงการมอบเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การ
ท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้ฟื้นตัวขึนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 แต่โครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมการท่องเที่ยวในพืนที่กรุงโตเกียว
เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึนในเขตเมือง

 การบริโภคภาคครัวเรือนฟื้นตัวขึน หลังจากการผ่อนคลายมาตรการปิด
เมือง และได้ประโยชน์จากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ แต่การลงทุน
ภาคเอกชนหดตั ว น้ อยลง แต่ ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ สูงกว่ าก่ อนเกิดโควิด -19
สอดคล้ องกั บ ความอ่อนแอของเศรษฐกิจในประเทศและต่ างประเทศ
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังหดตัวสูง

ประเทศจี น : เครื่ อ งชี ภาวะเศรษฐกิ จ ส่ ง สั ญ ญาณการฟื้ น ตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง

 การส่ง ออกสินค้ า หดตั ว สูง สะท้ อนความต้ อ งการจากต่ า งประเทศที่
อ่ อ นแอ โดยการส่ ง ออกลดลงในหมวดสิ น ค้ า รถยนต์ แ ละชิ นส่ ว น
เครื่ องจั ก รและอุป กรณ์ และสินค้ า ที่ เ คลื่อนไหวตามราคาน้ า มั น ส่ว น
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหดตัว 100% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จาก
การปิดน่านฟ้า

 GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 กลับมาขยายตัว +3.2% (yoy) จากที่หดตัว 6.8% (yoy) ในไตรมาสแรกของปี โดยในช่วงครึ่งแรกของปี GDP ยังคง
หดตัวที่ -1.6% (yoy) แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาส 2 มาจากภาคการ
ผลิต
 ยอดระดมทุนรวมสุทธิ (Total Social Financing) เดือน มิถุนายน 2563
เพิ่มขึน 3.43 พันล้านหยวน จากการเพิ่มขึนของทุกรายการ ได้แก่ การ
ปล่อยเงิ นกู้ สกุ ลหยวน ยอดปล่อยสินเชื่อนอกภาคธนาคาร (Shadow
Banking) หุ้นกู้เอกชน และพันธบัตรรัฐบาล
 เครื่ องชีภาวะเศรษฐกิจรายเดื อน เดื อน มิ ถุ นายน 2563 ฟื้ นตั ว แต่ ไม่
สม่้าเสมอ โดยเฉพาะการบริโภคที่ยังหดตัว

6 สิงหาคม 2563

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิถุนายน 2563 หดตัวน้อยลงจากเดิอนก่อนเป็น
-1.57% (yoy) เนื่องจากราคาน้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึน แต่อัตราเงินเฟ้อ
พืนฐานหดตัว -0.05 % (yoy) เนื่องจากมาตรการควบคุมราคาสินค้าของ
กระทรวงพาณิชย์
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) คงดอกเบี ยนโยบายที่ ร ะดั บ
0.50% ต่อปี เนื่องจากนโยบายการเงินมีความผ่อนคลายมากตังแต่ต้นปี
รวมทังมาตรการการคลัง การเงิน และสินเชื่อจะช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 และจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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 ส้านักเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตัว
-8.5% (yoy) จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2563
ปัจจัยต่างประเทศ
 การพิ จารณามาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จเพิ่ม เติ ม ของสหรั ฐฯ ที่ จ ะมา
ทดแทนมาตรการที่จะหมดอายุในสิน เดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะต้องมี
ก า ร เ จ ร จ า ต ก ล ง กั น ร ะ ห ว่ า ง วุ ฒิ ส ภ า ( Republican; R) แ ล ะ
สมาชิกสภาผู้แทนฯ (Democrat; D) โดย วุฒิสภา (R) สหรัฐฯ เสนอแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ สภาผู้แทนฯ
(D) เสนอ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรายละเอียดที่แตกต่างกันหลักๆ
ดังนี
1) สวัสดิการว่างงานเพิ่มเติม สภาผู้แทนฯต้องการให้คงสวัสดิการไว้ที่
$600/สัปดาห์ จนถึง เดือน มกราคม 2564 (ขณะที่วุฒิสภาปรับลดสวัสดิ
การดังกล่าว โดยจ้ากัดเพดานไม่เกิน 70% ของเงินเดือนก่อนเกิด โควิด19)
2) การแจกเช็คเงินสดรอบสอง สภาผู้แทนฯ ต้องการให้ $1,200/ผู้ใหญ่
และ $1,200/เด็ก (ขณะที่วุฒิสภาเสนอ $1,200/ผู้ใหญ่ และ $500/เด็ก)
 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ประเทศสหรัฐฯ และจีนมีก้าหนดประชุมทบทวน
ข้อตกลงการค้าเฟส 1 ที่ได้ลงนามไว้ตังแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 สร้าง
ความกังวลว่าสงครามการค้าจะกลับมาเป็นประเด็นตึงเครียด
ปัจจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่
5 สิงหาคม 2563 คงอัตราดอกเบียนโยบาย RP 1 วัน ไว้ที่ระดับ 0.50%
ต่ อปี เนื่ องจากเป็ นระดั บที่ ผ่อนคลาย และสนั บ สนุ นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ อี ก ทั งเพื่ อ รั ก ษาขี ด ความสามารถในการด้ า เนิ น นโยบาย
(Policy Space) เพื่อรองรับกับความไม่แน่น อนที่อาจจะเกิดขึนในระยะ
ข้างหน้า
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 ของไทย วันที่ 17 สิงหาคม 2563
คาดว่าจะหดตัวระหว่าง -13.00 ถึง -12.00% (yoy)

ตลาดตราสารทุนในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways down มา
ปิดที่ 1,328.53 หรือลดลง -0.78% (-10.50 จุด) โดยมีปัจจัยสาคัญที่
เกิดขึนต่อไปนี

 กลุ่ม OPEC+ มีมติให้ลดโควต้าการลดก้าลังการผลิตลง เหลือวันละ 7.7
ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตังแต่ เดือน สิงหาคม ไปจนถึงสิน
ปีนี
 กลุ่ม ผู้น้า สมาชิ กสหภาพยุโรป (EU) บรรลุข้อตกลงจั ดตังกองทุนฟื้นฟู
วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร
 หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการฟื้นตัว
ของดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลก ในขณะที่หุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังนักลงทุนกังวลกับการระบาดรอบ
สอง ของ ไวรัสโควิด-19

As of 31 กรกฎาคม 2563

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563
 YTD ของปี 2563 SET Index ปรั บ ตั ว ลดลง -15.91% ขณะที่ SET 50
Index ปรั บ ตั ว ลดลง -19.23% และ SETTRI Index ปรั บ ตั ว ลดลง 13.82%
 Sector ที่ มี Performance ที่ ดีก ว่ า ตลาดหุ้ นโดยรวม YTD ได้ แ ก่ หมวด
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวด
วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง หมวดพาณิ ช ย์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง หมวด
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หมวดพลั ง งาน และหมวด
การแพทย์
 ส้าหรับ Sector ที่มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวม YTD ได้แก่
หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดขนส่งและโลจิส ติกส์ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดปิโตรเคมี

 หลายประเทศทั่วโลกรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดซือ (PMI) เดือนมิถุนายน
ออกมาในเกณฑ์ดี
 ขนาดงบดุล Fed เริ่มส่งสัญญาณปรับตัวลดลง
 เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าชัดเจน หลังมีข่าวเรื่องความเสี่ยงในการ Import
เชือไวรัสโควิด-19 เข้ามาจากต่างประเทศ
 ซาอุ ดิ อ าราเบี ย ประกาศราคาขาย (OSP) ไปยั ง เอเชี ย ประจ้ า เดื อ น
สิงหาคม พบมีค่าพรีเมี่ยมเพิ่มขึนเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
 มาตรการ Travel / Business Bubble มีแนวโน้มเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
ก้าหนด

As of 31 กรกฎาคม 2563

 ธปท. มีแนวโน้มคงดอกเบียตลอดช่วงที่เหลือของปีนี
6 สิงหาคม 2563

หน้า 6

MFC Wealth Journal
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ เดือนสิงหาคม 2563
คาดว่า SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1,280 – 1,400 จุด โดยมีปัจจัยที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี
 พั ฒนาการของปั จจัย การเมื องภายในประเทศ เช่น ระดั บ การชุ ม นุ ม
ประท้วง

ของนักลงทุนต่างชาติ ที่กลับมาซื อสุทธิ ตราสารหนีไทยที่มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 23,000 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง
 นักลงทุนคาดว่า กนง. อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบียอีก หากความเสี่ยง
ต่างๆ เพิ่มขึนอย่างมีนัยยะจนท้าให้ GDP ชะลอตัวมากกว่าที่คาด (อาทิ
เช่น การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง และความเสี่ยงทางการเมือง
ในประเทศ)

 การประชุม กนง. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

แนวโน้มตลาดตราสารหนีไทย เดือนสิงหาคม 2563

 การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ไตรมาส 2/2563

ตราสารหนี ภาครั ฐ (Neutral) : คาดอัตราผลตอบแทนมี โอกาสผันผวน
แม้ว่าจะได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ชะลอตัวลงมากกว่าที่คาด
กดดั นให้ กนง. อาจลดดอกเบี ยนโยบายเพิ่ ม เพื่ อช่ ว ยพยุ ง เศรษฐกิ จจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือปริมาณ
พันธบัตรที่จะประมูลในเดือน สิงหาคม ที่มากว่า 135,000 ล้านบาท ทังจาก
Bond Switching, ESG Bond 15ปี, การประมูลพันธบัตร รุ่นอายุ 30 ปี

 พัฒนาการของการระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19

 พัฒนาการของประมาณการ การขยายตัวของก้าไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน
ให้นาหนักการลงทุนในหุ้นไทย เท่ากับเกณฑ์อ้างอิง (Neutral)

ตลาดตราสารหนีไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนีไทย เดือนกรกฎาคม 2563

อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ตรไทยเดื อน กรกฎาคม ปรั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ย ใน
พันธบัตรมากกว่า 3 ปี โดยมีความชันระหว่างพันธบัตร 2-10 ปี ลดลงเป็น 81
bps จาก 83 bps ในเดือน มิถุนายน จากปัจจัยต่อไปนี
 สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ ฯกับจีนที่ลุกลามไปมากกว่า
ประเด็ นสงครามการค้ า ทั งการต่ อต้ านการใช้เทคโนโลยีจากจีน , การ
กล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและน้าไปสู่การสั่งปิดกงสุล
ของจีนในสหรัฐ ฯ ขณะที่การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ติดลบ
อย่างรุนแรงในแต่ละประเทศเนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทัง
ไตรมาส จากทังสองปัจจัยข้างต้นท้าให้นักลงทุนกลับเพิ่มการลงทุนใน
สินทรัพย์ปลอดภัยอีกครัง

หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชน (Slightly Overweight) : Credit
Spread มีโอกาสปรับแคบลง นักลงทุนที่ถือเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องในช่วงที่ผ่านมา กลับมาลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน
อีกครัง ท้าให้ผลการประมูลหุ้นกู้ในตลาดแรกกลับมาหนาแน่น (ความต้องการ
ลงทุนที่มากกว่าวงเงินหุ้นกู้ที่ออกขาย) ขณะที่หุ้นกู้ในตลาดรองมีการซือขาย
ด้วยผลตอบแทนที่ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ทังใน
ตลาดแรกและรองในระยะต่อไปมีโอกาสปรับลดลงต่อได้

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน

สรุ ป ภาวะตลาดกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พ ย์และกองทรั สต์ เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดือนกรกฎาคม 2563
 ภาพรวมตลาดกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย (REITs) ปรั บ ตั ว ลง
ต่ อเนื่ อง ตั งแต่ มิ ถุ นายน โดยอัตราผลตอบแทนรวมของ SETPREIT
Index (Total return) -5.11% เนื่ อ งจากความกั ง วลการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิ จ โลกและไทย ทั งนี ผลประกอบการไตรมาส 2 ของธนาคาร
พาณิชย์ ไทยส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด สะท้อนการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ส้านักเศรษฐกิจการคลัง คาดว่า GDP ไทยในปีนีอาจติดลบถึง -8.1%
และ -8.5% ตามล้าดับ
 ตลาดกั ง วลผลประกอบกาณ์ ไ ตรมาส 2 แ ละ 3 ข องกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์คาดว่ารายได้และอัตราจ่ายปันผลลดลงมากกว่า ที่คาด
ในกลุ่ม Retails และ Hotel ในขณะที่กลุ่ม Industrial คาดว่าอาจจะปรับ
ลดลงเล็กน้อยและรักษาอัตราการจ่ายปันผลได้

 ผลการประมูลพันธบัตรได้รับการตอบรับดีในเดือนที่ผ่านมา โดยมี Bid
Coverage Ratio มากกว่า 2 เท่า ในทุกรุ่นที่ประมูลสอดคล้องกับแรงซือ

6 สิงหาคม 2563

 Yield เฉลี่ยกองทุนอสังหาริม ทรัพย์ปรั บตัวขึ นอยู่ ที่ +6.1% และ Yield
Spread ปรับขึนอยู่ที่ +4.98% สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต

หน้า 7

MFC Wealth Journal

แนวโน้มตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดือนสิงหาคม 2563

 เหตุ ก ารณ์ที่ควรติ ด ตามนอกจากโควิ ด -19 ได้ แ ก่ ผลประกอบการของ
บริษัทไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ยังอยู่ในช่วงการประกาศงบการเงิน ตัวเลข
เศรษฐกิ จ ราคาน้ า มั น ทอง และสินค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต่า งๆ และความตึ ง
เครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

แนะนานาหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดเล็กน้อย (Slightly Underweight)
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ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี คาดว่าจะอยู่ใน
ระดับต่้าต่อไป ส่งผลให้ Yield Spread ณ ปัจจุบันกว้างถึง 4.9% และ
ราคาปรับตัวลงอยู่ในระดับน่าสนใจ ส้าหรับการสะสมซือเพื่อถือระยะ
ยาว ซึ่งคาดว่ารายได้ของกองทุนจะฟื้นตัว ได้ ดีในไตรมาส 4 ปี 2563
และปีหน้าดีขึน

21

Jan-16



การระบาดรอบสอง และ ปัจจัยภายนอกเช่น ความตึงเครียดด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลเชิงลบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจมากขึน

22

Apr-16



ตลาดมีมุมมองเชิงลบมากขึนต่อรายได้และอัตราการจ่ายปันผลสะท้อน
การปรับตัวลงแรงของตลาดในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

Jul-15



Oct-15

 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย 10 ปี ทรงตั ว อยู่ ที่ 1.19%
(30/07/2563) จาก 1.18% (30/06/2563) นั บ จากต้ น ปี 1.49%
(30/12/2563)

mean

ที่มา : Bloomberg 31 กรกฏาคม 2563

ตลาดตราสารทุนต่างประเทศ

MSCI Emerging Market

ภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม 2563
ตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World เดือน กรกฏาคม 2563 ปรับตัวขึ น
+3.8% น้ า โดยตลาดกลุ่ ม Emerging Market ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น +7.8% ถึ ง
+8.7% ปัจจัยส้าคัญได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในจีนที่ดีกว่าตลาดคาด
และผลประกอบการในไตรมาสที่สองของบริษัทที่เริ่มประกาศและมีแนวโน้ม
ดีกว่าที่ตลาดคาด และสภาพคล่องจากการที่ รัฐบาลทั่วโลกเข้าช่วยเหลือทัง
ด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังท้าให้เงินทุนบางส่วนเริ่มกลับเข้ามา
สูต่ ลาดเกิดใหม่จากความมั่นใจในเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
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แนวโน้มตลาดตราสารทุนต่างประเทศ เดือน สิงหาคม 2563
 แนะน้าน้าหนักการลงทุ น Slighlty Overweight ส้าหรับหุ้นโลก คาดว่ า
เศรษฐกิ จ จะเริ่ ม กลั บ มาดี ขึ นหลั ง มี ก ารเปิ ด เมื อ งมากขึ น คาดผล
ประกอบการบริษัทจะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง และตลาดเงินยังมีสภาพคล่องที่
สูงจากการสนับสนุนของรัฐบาล ท้าให้ความเสี่ยงในการปรับฐานรุนแรง
ลดลง
 คาดว่ า ในระยะสันตลาดหุ้ นจะแกว่ งตั ว Sideway ออกข้ า ง ควรอาศัย
จังหวะที่ตลาดปรับตัวลดลงในการเพิ่มน้าหนัก คาดว่าตลาดจะปรับ ตัว
ขึนได้ในที่สุดในช่วงที่เหลือของปี
6 สิงหาคม 2563
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 ดัชนี Dowjones Global REITs เดือน กรกฏาคม ปรับตัวขึน +3.2% น้า
โดย Europe REITs +5.8% เนื่ องจากตลาดคลายความกั งวลเรื่องการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลทั่วโลกเข้าช่วยเหลือทังด้านนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางทั่วโลกคงดอกเบียในระดับต่้า และนโยบายการ
คลังที่ให้การช่วยเหลือภาคธุรกิจ
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แนวโน้มตลาด REITs เดือน สิงหาคม 2563
แนะนาลงทุนเท่าตลาด (Neutral)
 คาด REITs เคลื่อนไหว Sideway หลังจากมีการปรับตัวขึนแรงในเดือนที่
ผ่านมา

ตลาดตราสารหนีต่างประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2563 ตราสารหนีต่างประเทศให้ผลตอบแทนดังนี

 อสังหาริมทรัพย์ยังคงได้ปัจจัยหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
10 ปี ที่อยู่ในระดับต่้าต่อไป รวมทังคาดว่าธนาคารกลางยังจะคงอัตรา
ดอกเบียนโยบายในระดับต่้า
 อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่มีความแข็งแรงยังคงสามารถรักษาระดับการ
จ่ายปันผลได้ แม้ว่าจะมีในบางกลุ่มที่มีการลดระดับการจ่ายเงินปันผลไป
บ้างจากการเก็บค่าเช่าบางส่วนที่ถูกเลื่อนออกไป
 ทังนีคาดว่าตลาดจะมีความผันผวนมากขึน จากสัญญาณการระบาดรอบ
สองในโซนยุโรป ญี่ปุ่น ที่เห็นชัดมากขึน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - ตลาดนามัน
ภาวะตลาดนามัน เดือน กรกฏาคม 2563
 เดือนมิถุนายน ราคาน้ามันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึน +2.55% ปิดที่ $40.27
เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ามันเริ่ม Sideway จากก้าลังการผลิตที่เพิ่มขึน
เล็กน้อย 6 แสนบาร์เรลต่อวัน จากจุดต่้าสุดที่ 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวั น
รวมถึงความต้องการน้ามันทีย่ ังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากในช่วงก่อนโควิด-19
แนวโน้มตลาดนามัน เดือน สิงหาคม 2563
 แนะนานาหนักการลงทุนเท่าตลาด (Neutral) คาดว่าราคาน้ามันจะ
อยู่ ใ นช่ว ง Sideway จากความต้ องการน้ า มันจะเริ่ มดี ขึนเล็ก น้ อยจาก
เศรษฐกิจที่เ ริ่มฟื้นจากการคลายล๊อคดาวน์และความเสี่ยงในด้านลบมี
จ้ากัด อย่างไรก็ตามการระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 กดดันตลาด

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – ตลาดทองคา
ภาวะตลาดทองคา เดือน กรกฏาคม 2563
 ราคาทองค้า Spot Gold +9% ปิดที่ $1,975/oz เนื่องจากสภาพคล่องใน
ระบบที่มีจ้านวนมาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมากและนักลงทุน
เข้าถือครองทองค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนในภาวะที่
ตลาดผันผวนเนื่องจากความไม่แน่นอนของไวรัสโควิด-19
แนวโน้มตลาดทองคา เดือน สิงหาคม 2563
 แนะนานาหนั ก การลงทุ น เท่ ากั บ ดัช นี อ้ างอิ ง (Neutral) ที่ ผ่า นมา
ทองคาได้รับประโยชน์จากความกังวลเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด-19
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่คาดอ่อนค่าต่อเนื่อง และสภาพคล่องในระบบที่มี
จ้านวนมากท้าให้เงินทุนไหลเข้ามาในทองค้า ติดตามปัจจัยต่างๆดังนี
พัฒนาการของการระบาดของไวรัสโควิด-19 การประชุมธนาคารกลาง
สหรั ฐ ฯและค่ าเงินดอลลาร์สหรัฐ ระมั ดระวังแรงขายท้ าก้า ไรหลังจาก
ทองค้าปรับตัวสูงขึนอย่างรวดเร็วไปที่ระดับกว่า 2,000 เหรียญ
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 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ ปรับลดลงต่อเนื่องจาก
0.68% (1/7/2563) มาอยู่ที่ 0.53% (31/7/2563)
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัว -32.9% ซึ่งใกล้เคียงกับที่
ตลาดคาดที่ -34.5% จากการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ
ไวรัสโควิด-19 ผลส่งให้การบริโภคภาคเอกชน (มีสัดส่วน 2 ใน 3 ของ
GDP) หดตัว
 ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดขอรับสวัสดิการการว่างงาน
ครังแรกเพิ่มขึนเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันมาอยู่ที่ 1.43 ล้านคนส้าหรับ
สัปดาห์ที่สินสุดวันที่ 25 กรกฎาคม โดยเพิ่มขึน 12,000 คนจากสัปดาห์
ก่ อ น นอกจากนี ยอดผู้ ข อรั บ สวั ส ดิ ก ารการว่ า งงานต่ อ เนื่ อ งเพิ่ ม ขึ น
867,000 คนมาอยู่ที่ 17 ล้านคน
 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบียนโยบาย อีกทังขยายระยะเวลา
มาตรการเสริมสภาพคล่องฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน จนถึงสินปี 2563
อีก ทั ง คณะกรรมการโดยรวมยัง ส่ง สัญญาณการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ “คณะกรรมการให้ค้ามั่นว่าจะให้เครือ่ งมือ
ทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวจากวิกฤตที่รุนแรง ขณะที่จ้านวน
ผู้ ติ ด เชื อไวรั ส ที่ เ พิ่ ม ขึ นในสหรั ฐ ฯ เป็ น ปั จ จั ย กดดั น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ ประธาน Fed กล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดประเทศ แต่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กลับมาสู่ภาวะก่อนวิกฤตโควิด -19
และกิจกรรมบางอย่างที่มีคนมาอยู่ร่วมกันจ้านวนมากต้องให้เวลาอีก
นานกว่าจะฟื้นตัว นายโพเวลยังคงย้าความส้าคัญของนโยบายการคลัง
ว่าเป็นกุญแจส้าคัญในช่วยลดผลกระทบของโควิด-19”
แนวโน้มตลาดตราสารหนีต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2563
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให้ น าหนั ก เท่ า กั บ ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย
(Neutral) คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรสหรัฐฯอยู่
ในระดับต่้าและแกว่งตัวในช่วงแคบๆ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
อาจจะชะลอตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ จากยอดผู้ติดเชือที่ควบคุมได้ยาก
ประกอบกับความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่รุนแรงขึน
 ส าหรั บ เครดิ ต ให้ นาหนั ก การลงทุ นส าหรั บ ตลาดหุ้ นกู้ เ อกชน
คุณภาพดี (IG) ให้นาหนักมากกว่าดัชนีอ้างอิง เล็กน้อย (Slightly
Overweight) และตลาดหุ้ น กู้ ผ ลตอบแทนสู ง (HY) เท่ า กั บ ดั ช นี
อ้างอิง (Neutral) ธนาคารกลางสหรัฐฯได้อัดฉีดสภาพคล่องให้กับตลาด
เครดิตทังตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีและตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง ใน
ส่วนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงิน ราคาปรับตัว
บวกนั บ ตั งแต่ ต้นปี ในส่ว นตลาดหุ้ นกู้ ผลตอบแทนสูง ยั ง มี ยั ง มี ค วาม
น่าสนใจด้านราคา และความผันผวนของราคาน้ามันลดลง ซึ่งหนุนราคา
กลุ่มหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง
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สรุปสภาวะค่าเงิน เดือนกรกฎาคม 2563


ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) อ่อนค่าลง -4.30% จากระดับ 97.20 สู่ระดับ
93.02 (01/07/2563 - 30/07/2563) โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
จากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ รวมถึง
การแข็งค่าขึนของค่าเงินยูโร หลังจากที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ข้อตกลงใน
การจัดตังกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะที่ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่
2/2563 ปรับตัวลดลง -32.9% จากไตรมาส 1/2563 ท้าให้สหรัฐฯ เข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ คงอัตราดอกเบี ยระยะสันที่ 0.00-0.25% พร้ อมยื นยั นว่ า จะคงอัตรา
ดอกเบียที่ระดับดังกล่าวและใช้เครื่องมือทังหมดที่เฟดมีอยู่เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ

สภาวะค่าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินยูโร (EUR/USD) แข็งค่าขึน +4.72% จากระดับ 1.13 สู่ระดับ 1.18
(01/07/2563 - 30/07/2563) โดยค่าเงินยูโร แข็งค่าขึน หลังจากที่สหภาพ
ยุ โรป (EU) สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ เกี่ยวกับการจัดตั งกองทุ นฟื้นฟู
เศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร ผ่านการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี
เพื่ อรั บมือกับ เศรษฐกิจที่ ทรุดตัว ลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ได้
ขณะที่ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบืองต้นเดือน กรกฎษคม ของ
ยูโรโซน เพิ่มขึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือนที่ 54.8 จากระดับ 48.5 ใน
เดือน มิถุนายน โดยภาคการผลิตปรับตัวขึนสู่ระดับ 51.1 จากระดับ 47.4
ส่ ว นภาคการบริ ก ารปรั บ ตั ว ขึ นสู่ ร ะดั บ 55.1 จากระดั บ 48.3 ในเดื อน
มิถุนายน
 ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) แข็งค่าขึน +4.49% จากระดับ 1.25 สู่ระดับ
1.30 (01/07/2563 - 30/07/2563) โดยค่าเงินปอนด์ แข็งค่าขึนจากการอ่อน
ค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินยู โร
ส่วนการท้าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) ยังคง
มีความขัดแย้ง โดยสหภาพยุโรปคาดว่า การท้าข้อตกลงดังกล่าว "ไม่น่าจะ
เป็นไปได้" แต่อังกฤษคาดหวังว่าอาจบรรลุข้อตกลงในเดือน กันยายน โดย
ต่างฝ่ายต่างกล่าวว่าอีกฝ่ายล้มเหลวในการประนีประนอม ส่วนดัชนี PMI
รวมภาคการผลิตและบริการเบืองต้นของอังกฤษเพิ่มขึนสู่ระดับ 57.1 ใน
เดือน กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 61 เดือน จากระดับ 47.7 ใน
เดือน มิถุนายน
 ค่ าเงิ นเยน (USD/JPY) แข็งค่าขึน +2.29% จากระดับ 107.51 สู่ระดับ
105.04 (01/07/2563 - 30/07/2563) โดยค่าเงินเยน แข็งค่าขึนจากการอ่อน
ค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นอาจจะหดตัว -4.5% ในปีงบประมาณ 2563 และญี่ปุ่นจะใช้เวลาฟื้น
ตัวจากไวรัสโควิด-19 นานกว่าที่คาด ซึ่งขึนอยู่กับว่าจะใช้เวลาควบคุมการ
แพร่ระบาดนานเท่าใด ส่วนการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน มิถุนายน ลดลง 26.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฝั่งยอดน้าเข้าลดลง -14.4% ส่งผลญี่ปุ่นมียอด
ขาดดุลการค้าในเดือน มิถุนายน ที่ระดับ 2.688 แสนล้านเยน (2.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 2.24 ล้านล้านเยน (2.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ส้าหรับครึ่งปีแรก
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สภาวะค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ค่าเงินหยวน (USD/CNY) แข็งค่าขึน +0.88% จากระดับ 7.07 สู่ระดับ
7.01 (01/07/2563 - 30/07/2563) โดยค่าเงินหยวน แกว่งตัวอยู่ในกรอบ
หลัง จากที่ ธ นาคารกลางจี น (PBOC) ลดค่ า กลางเงิ นหยวนอย่ า งเป็น
ทางการมากที่สุดในรอบเกือบ 1 มาอยู่ที่ 6.9921 หยวนต่อดอลลาร์ ซึ่ง
ลดลง 0.0203 หยวน หรือ +0.3% จากค่ากลางก่อนหน้าที่ 6.9718 หยวน
ท่ า มกลางความตึ ง เครี ย ดระหว่ า งจี นและสหรั ฐ ฯ หลัง จากที่ จีนสั่ง ให้
สหรัฐฯ ปิดสถานกงสุลในเฉิงตู เพื่อตอบโต้ต่อการปิดสถานกงสุลจีนใน
รั ฐ เท็ ก ซั ส ส่ ว นดั ช นี PMI ภาคการผลิ ต อย่ า งเป็ น ทางการของจี น
ปรับขึนสู่ 51.1 ในเดือน กรกฎาคม จากระดับ 50.9 ของเดือน มิถุนายน
ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตังแต่เดือน มีนาคม
 ค่าเงินบาท (USD/THB) อ่อนค่าลง -1.01% จากระดับ 31.02 สู่ระดับ
31.33 (01/07/2563 - 30/07/2563) โดยค่าเงินบาท อ่อนค่าลงตังแต่ช่วง
กลางเดือน หลังเกิดกรณีทหารอียิปต์ที่เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยองและไม่กักตัวเอง ขณะที่ลูกอุปทูตซูดานเดินทางเข้าประเทศไทย
และถูกตรวจพบเชือไวรัสโควิด-19 แต่กลับได้เข้าพักที่คอนโดย่านสุขุมวิท
ซึ่งท้าให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง อย่างไร
ก็ตามค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึนหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้รับ
แรงกดดัน ขณะที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (BOT) ออกมาระบุว่า
สัญญาเศษรฐกิจก้าลังดีขึน และอาจจะผ่านจุดต่้าสุดไปแล้ว โดยต้องรอ
ยืนยันตัวเลขอีกครังในเดือน กันยายน
 G10 and ASIA Currency Ranking

ที่

ม

า

MFC,

Bloomberg

แนวโน้มค่าเงิน เดือนสิงหาคม 2563
DXY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 92.00-94.00
EUR/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.15-1.20
GBP/USD คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.28-1.32
USD/JPY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 104.00-107.00
USD/CNY คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.95-7.05
USD/THB คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80-31.30
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แนะนากองทุน เดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี ( M-FOCUS )
 กองทุน M-FOCUS เน้นลงทุนหุ้นลาดหลักทรัพย์ไทยจานวนไม่เกิน 30 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 %ของ NAV โดยกองทุนมีกลยุทธ์
การลงทุนแบบ Active Management ซึ่งจะทาการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี และมีสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และจะให้น้าหนักการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนน้อย
ที่สุด พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ( MGF )
 กองทุน MGF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund
(กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A. ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 %
ของ NAV
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี ( MCHINA )
 กองทุน M-FOCUS ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 %ของ NAV
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ( M-DIVA )
 กองทุน M-DIVA เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอและเพิม่ ขึ้นในระยะ
ยาว (Rising Dividend) เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี คัดเลือกหุ้นของบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในราคาที่สมเหตุสมผล กองทุนมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และกระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวนของพอรต์การลงทุน และลงทุนประเทศต่างๆในเอเชีย เช่น ไทย ฮ่องกง ใต้หวัน
จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ( M-ATECH)
 กองทุน M-ATECH ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโ นโลยี ใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี ดิวิเดนด์ ฟันด์ ( M-PROP DIV )
 กองทุน M-PROP DIV เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จาก ค่าเช่าและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่สม่าเสมอ มี
ศักยภาพในการขึ้นค่าเช่าในระยะยาว และ/หรือ เพิ่มสินทรัพย์เข้ามาในกองทุน ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management Ability) และมีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) M-PROP DIV มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และ
กระจายการลงทุน (Diversification) ไปยังอุตสาหกรรม และทาเลที่ตั้งอย่างหลากหลาย เพื่อลดความผันผวนของพอรต์การลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ( MPII )
 กองทุน MPII เน้นลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงของไทยและต่างประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หุ้นสามัญ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนมีอัตราการจ่ายปันผลสูงอย่างสม่าเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว
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คาเตือน

 เอกสารนีเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จ้ากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดท้าขึนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ส้าหรับการน้าเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี หรือ
ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี หรือห้ามท้าส้าเนาเอกสารนี หรือห้ามกระท้า
การอื่นใดที่ท้าให้สาระส้าคัญของเอกสารฉบับนีเปลี่ยนไปจากเดิม
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อ มู ล บางส่ว นในเอกสารนี ได้ อ้ า งอิง จากแหล่ง ที่ ม าของข้อ มูล ที่
เชื่อถือได้ แต่มิได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้อง
และครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากข้ อ มู ล อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ขึนอยู่กับช่วงเวลาที่น้าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
 ข้ อ มู ล และความเห็ น ที่ ป รากฏในเอกสารนี เป็ น เพี ย งความเห็ น
เบืองต้นเท่านัน มิใช่ค้ามั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่
อย่างใด
 เอกสารนีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการ

ใดๆ ทังสิน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนีจะต้องท้าด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี
กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

 ผลการด้าเนิน งานในอดีตของกองทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการ
ด้าเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART),
กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี โกลบอล สมาร์ ท อิ น คั ม (M-SMART
INCOME), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย (M-INCOMEAI), กองทุ น เปิด เอ็มเอฟซี ดิ วิ เดนด์ เอเชีย (MDIVA), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต
(I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์
(I-OIL), กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โกลด์ ฟั น ด์ (IGOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์
(I-REITs), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII), อาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรือทังหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึงมี
โอกาสได้รับผลก้าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุ น รวมเหมาะสมกับ วั ต ถุป ระสงค์ การลงทุ น ของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยค้ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า ปฏิ เ สธการให้ ข้ อ มู ล เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านัน บริษัทได้
พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านัน
 ขอรับหนังสือชีชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนั บสนุนการขายและ
รับซือคืน
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