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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดหุ้น ไทยในเดื อ นกุ ม ภาพันธ์ มี โอกาสปรั บ ตัว Sideways ถึ ง
Sideways up สู่ระดับ 1,620-1,640 จุด โดยมีแนวรับสําคัญของดัชนี
บริ เวณ 1,540 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ กระแส Fund flow ทีEน่าจะ
เริE มมีทิศทางทีEดีขึ Gนหลังการออกมาตรการ QE ของ ECB อย่างไรก็ตาม
ดัชนีได้ ปรับขึ Gนสะท้ อนข่างดังกล่าวไปบ้ างแล้ ว แนะนําลงทุนเท่ าตลาด
(Neutral)
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดว่าแนวโน้ มเงินเฟ้อทีEตํEาจนติดลบในเดือนมกราคม ทําให้ คาดว่าการ
ปรั บ ขึ นG ดอกเบี ยG นโยบายของไทยมี โ อกาสชะลอออกไป อั ต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ภG าครั ฐปรั บลดลงไม่น่าสนใจลงทุน อย่างไรก็ ดี
การลงทุนหุ้นกู้เอกชนเป็ นทางเลือกทีEดี จึงส่งผลให้ Credit Spread ของ
หุ้นกู้เอกชนเคลืEอนไหวแคบลง แนะนําลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อย
(Slightly Overweight)
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงทีEกองทุนฯ จะทําการ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2557 ประกอบกับสภาพ
คล่องในระดับ สูง อัตราดอกเบี ยG และเงิ นเฟ้อในระดับ ตํEา ส่งผลให้ ก าร
ลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงกับเงินปั นผลยังมีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม
อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารจั ด ตังG กองทุน ใหม่ ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ อาจเป็ น
ข้ อจํากัดในการลงทุนจากปั จจัยด้ านอุปทานทีEเพิEมสูงขึ Gน แนะนําลงทุน
เท่ ากับตลาด (Neutral)

Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนําคงนํ Gาหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (Neutral) สําหรับ Developed
market และ เท่ากับตลาด (Neutral) สําหรับ Emerging market โดย
ถึ ง แม้ เ ศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ อเมริ ก าจะมี ก ารเติบ โตอย่ า งต่อ เนืE อ ง และมี
มาตราการผ่ อ นคลายเชิ ง ปริ ม าณทีEเ ป็ นปั จ จัย บวกสํ าคัญ ใน EU แต่
เศรษฐกิจโลกค่อนข้ างเปราะบาง รวมถึง ความเสีEยงของการทีEกรี กจะออก
จาก EU มีเพิEมขึ Gนหลังจากพรรค Syriza ชนะการเลือกตังG และความเสีEยง
เรืE องการ default ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ GามันทีEมีมากขึ Gน หลังจากนํ Gามันอยู่ใน
ระดับตํEากว่าต้ นทุนของผู้ผลิตส่วนใหญ่
Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะแกว่งตัวในช่วงแคบโดยทรง
ตัวในระดับตํEาและมีโอกาสปรับขึ Gนได้ อย่างจํากัด จากผลนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายของธนาคารกลาง ทังสหรั
G ฐ ญีE ปนุ่ ยุโรป และจีน หุ้นกู้เอกชน
ค่อนข้ างมี default rate ณ ปั จจุบนั ทีEตํEา เป็ นทางเลือกในการลงทุนทีEดี
แก่นกั ลงทุน แนะนําลงทุนเท่ าตลาด โดยเน้ นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน
มากกว่าการลงทุนในพันธบัตร
Commodity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 แนวโน้ ม ราคานํ าG มัน ดิ บ ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ น่ า แกว่ ง ตัว อยู่ ใ นกรอบ
US$45-US$60/บาร์ เรล และเชืE อว่าราคานํ าG มันดิบ จะตกตํEาสุดในไตร
มาส 1 ปี 2558 อย่ างไรก็ ตามการปรั บ ลดลงของราคานํ าG มันดิบครั งG นี G
ไม่ได้ เกิดจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนันG Downside Risk ค่อนข้ างจํากัด
และในระยะสันราคานํ
G
Gามันดิบก็มีโอกาสฟื นG ตัว แนะนําลงทุนเท่ าตลาด
สําหรั บนํา มันในเดือนกุมภาพันธ์ (Neutral)
 ราคาทองคําตอบรับข่างทีE ECB ประกาศวงเงินทํา QE สูงกว่าทีEตลาดคาด
อย่างไรก็ตาม Upside มีจํากัด กระแสเงินเลือกไหลเข้ าตลาดพันธบัตรยู
โรและสินทรัพย์เสีEยงมากกว่าทองคํา แนะนําลงทุนทองคําเท่ าตลาดใน
เดือนกุมภาพันธ์ (Neutral)
REITs – ให้ นาํ  หนักน้ อยกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 ราคา REIT สะท้ อนข่าวดีเรืE องการทีE ECB ประกาศการทํา QE ทีEระดับทีE
มากกว่าทีEตลาดคาดไปพอสมควรแล้ ว ให้ นํา หนักการลงทุนน้ อยกว่ า
ตลาดเล็ กน้ อย สํ าหรั บ REITs
ในเดื อนกุ มภาพันธ์ (Slightly
Underweight)
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีQยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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Sharpe ratio (p.a.)
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1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.18% -0.38%
5.93
-0.60
0.97%
1.84%
-0.12% -2.25%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2015
ย้อนหลัง
-0.13%
1.15%
-0.11
5.26
1.84%
1.41%
-2.25%
-0.23%

3 ปี
ย้อนหลัง
18.70%
1.84
19.88%
-5.09%

1 เดือน
3 เดือน
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1.17% -0.34%
6.15
-0.54
0.94%
1.87%
-0.11% -2.24%

6 เดือน
ตังแต่ต ้นปี
2015
ย้อนหลัง
-0.21%
1.14%
-0.19
5.47
1.87%
1.38%
-2.24%
-0.21%

3 ปี
ย้อนหลัง
18.31%
1.79
19.69%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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21.5%
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
2.05% -0.61%
-0.91%
2.02% 23.76%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
5.61
-0.53
-0.46
5.08
1.36
Max Draw Up
0.00%
3.29%
3.29%
2.65% 27.15%
Max Draw Down
-0.17% -3.86%
-3.86% -0.55%
-8.35%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
2.03% -0.52%
-0.91%
2.01% 23.41%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
5.73
-0.45
-0.46
5.21
1.33
Max Draw Up
1.66%
3.36%
3.36%
2.62% 27.03%
Max Draw Down
-0.16% -3.85%
-3.89% -0.53%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึQงเดือนข้ างหน้ า
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3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.49% -1.40% -2.22%
2.43% 25.71%
4.77
-0.89
-0.83
4.27
1.10
0.00% 4.13% 4.13%
3.53% 32.56%
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.46% -1.21% -2.11%
2.40% 24.83%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีQสาํ คัญ
เศรษฐกิจโลก
 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2558 จะขยายตัว 3.5% (yoy) และขยายตัว
เพิE ม ขึนG อี ก 3.7% (yoy) ในปี 2559 เป็ นการปรั บ ประมาณการลดลงจาก
คาดการณ์ครังG ก่อน (ต.ค. 57) ทีE 3.8% (yoy) และ 4.0% (yoy) ตามลําดับ โดย
ได้ รับปั จจัยบวกจากราคานํ GามันทีEลดลง แต่ไม่เพียงพอทีEจะชดเชยปั จจัยลบจาก
ความเปราะบางของเศรษฐกิจในกลุม่ ยูโรโซนและญีEปนุ่ ความผันผวนของค่าเงิน
และ ความไม่แน่ นอนด้ านการเงิ น ของกลุ่ม ประเทศตลาดเกิ ดใหม่โดยเฉพาะ
ประเทศทีEพงึE พิงรายได้ จากสินค้ าโภคภัณฑ์
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ : กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ส่ วนใหญ่ ยั ง คงสนั บ สนุ น ให้
เศรษฐกิจดีต่อเนืQอง
 เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2557 (รายงานครังG ทีE 1) ชะลอตัว 2.6% (qoq,saar) จาก
ไตรมาส 3/2557 ทีE 5.0% (qoq,saar) เป็ นการลดลงของการใช้ จ่ายภาครัฐและ
การนํ า เข้ า ทีE สูง มากทํ า ให้ การส่ ง ออกสุท ธิ ล ดลง อย่า งไรก็ ต าม การใช้ จ่ า ย
ภายในประเทศขยายตัวดีต่อเนืEองและยังเป็ นปั จจัยขับเครืE องเศรษฐกิจ
 ตลาดแรงงานดีขึ Gนต่อเนืEอง โดยการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคม 2557
เพิEมขึ Gน 252,000 ตําแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงมาทีE 5.6% จากการจ้ าง
งานภาคบริ การทางธุรกิจ ก่อสร้ าง บริ การสุขภาพและการศึกษา
 ตลาดบ้ านปรับตัวดีโดยยอดสร้ างบ้ านใหม่เพิEมขึ Gน 4.4% (mom) ตามการสร้ าง
บ้ านเดีEยวและทาวน์เฮาส์
 อัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ นระดับตํEาชะลอลงมาทีE 0.8% (yoy) จากราคานํ GามันทีEลดลง
 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงดอกเบี Gยไว้ ในระดับตํEาทีE 0.00-0.25% ต่อ
ปี โดยมีความเห็นว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ Gน เงินเฟ้ อทีEลดลงมาจากนําG มันจะช่วย
ให้ ประชาชนใช้ จ่าย เพิEมประเด็นความเสีEยงของเศรษฐกิจโลกเข้ ามา และยังระบุ
ว่ายังอดทนได้ ต่อไป
เศรษฐกิ จ ยู โรโซน : นโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายเป็ นพิ เ ศษ ความเสีQ ย งด้ า น
การเมืองของประเทศสมาชิกเป็ นประเด็นทีQต้องติดตาม
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติให้ คงอัตราดอกเบี Gยทุกประเภท และ
ได้ ประกาศมาตรการเข้ าซื Gอสินทรัพย์ได้ แก่ พันธบัตรรัฐบาลในระดับ Investment
Grade หน่วยงานราชการตราสารของสถาบันอี ยู ABS และ Covered bond
รวมวงเงิ น 1.14 ล้ านล้ านยูโร หรื อ 6 หมืEนล้ านยูโรต่อเดื อน เริE มเดื อนมีนาคม
2558 ถึงกันยายน 2559 ทังG นี G ECB พร้ อมทีEจะปรับเปลีEยนโครงการเพืEอให้ เกิ ด
ความเหมาะสมและให้ อตั ราเงินเฟ้ อกลับมาอยูใ่ นระดับทีEเหมาะสม ซึงE ในปั จจุบนั
อัตราเงินเฟ้ อติดลบ 0.2% (yoy) ในเดือนธันวาคม 2557 หลังจากทีEราคานําG มัน
ปรับลดลง
 ผลการเลือกตังG ของกรี ซเป็ นจุดเปลีEยนแปลงสําคัญ เพราะพรรค SYRIZA ทีEเป็ น
พรรคฝ่ ายค้ านและต่อต้ าน EU ได้ รับชัยชนะถึง 149 เสียง เมืEอรวมกับพรรค
Independent Greeks ทีE ได้ ทีEนัEง 13 เสียง จะทํ าให้ ได้ 162 เสียง และสามารถ
จัดตังG รั ฐบาลได้ ดังนันG ต้ องติดตามนโยบายของรั ฐบาลทีE สวนทางกับแนวทาง
ของ EU
เศรษฐกิจญีQปนุ่ : นโยบายการเงินเอือ ต่ อเศรษฐกิจ
 ภาวะเงินเยนอ่อนค่า ส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าเดือนธันวาคม 2557 ขยายตัวสูง
ถึง 12.9% (yoy) ส่วนการนําเข้ าเพิEมขึ Gน 1.9% (yoy) นอกจากนีคG วามเชืE อมัEน
ผู้บริ โภคก็ปรับตัวดีขึ GนมาทีEระดับ 38.3 จุด สะท้ อนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจทีE
ดีขึ Gนมาบ้ างแต่ยงั ไม่ดีเพียงพอเพราะดัชนียงั ตํEากว่าระดับ 50 จุด
 การประชุมธนาคารกลางญีEปนุ่ มีมติคงอัตราดอกเบี Gยไว้ ทีE 0.05% ต่อปี และคง
การเพิEมปริ มาณฐานเงินประมาณ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี อีกทังขยายขอบเขต
G
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โครงการสนับสนุนสินเชืEอ 2 โครงการ ออกไปไปอีก 1 ปี เพืEอส่งเสริ มให้ สถาบัน
การเงินปล่อยสินเชืEอเพิEมขึ Gน
เศรษฐกิจจีน : เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปจากการใช้ จ่ายและ
การลงทุนประเทศ
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/57 ชะลอมาทีE 7.3% (yoy)
จากการลงทุน และการบริ โ ภค ส่ง ผลให้ ทังG ปี 2557 เศรษฐกิ จขยายตัว 7.4%
(yoy) ตํEากว่าเป้าหมายของรัฐบาลจีนทีE 7.5% (yoy)
 อัตราเงินเฟ้ อทรงตัวในระดับตํEา 1.5% (yoy) แม้ ว่าราคานําG มันจะลดลง แต่ราคา
อาหารทีEเพิEมขึ Gนจึงทําให้ อัตราเงินเฟ้ อไม่ชะลอตัวลงไปมากนัก โดยทังG ปี 2557
อัตราเงินเฟ้ อขยายตัว 2.0% (yoy) ตามเป้าหมายของรัฐบาล
 ในเดื อนมกราคม 2558 รั ฐ บาลอนุมัติ โครงการลงทุน ด้ า นสาธารณูปโภคขันG
พื นG ฐาน 300 โครงการ มู ล ค่ า ประมาณ 7 ล้ านล้ านหยวน ลงทุ น ใน 7
อุตสาหกรรมหลัก ซึEงน่าจะเป็ นปั จจัย สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิ จใน
ระยะต่อไป
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจฟื  นตัวช้ า ๆ
 กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จในเดื อ นธัน วาคม 2557 ฟื Gน ตัวช้ า ๆ โดยอุป สงค์ จ าก
ต่างประเทศ ได้ แก่ การส่งออกสินค้ าและการท่องเทีEยวเป็ นปั จจัยสนับสนุนหลัก
ส่ว นการใช้ จ่ า ยและการลงทุน ในประเทศชะลอตัวลงจากภาระหนี ทG ีE เ พิE ม ขึนG
รายได้ แกษตรตกตํEา ภาคธุรกิจรอความคืบหน้ าของโครงการลงทุนในโครงสร้ าง
พื Gนฐานของรัฐบาล
 อัต ราเงิ น เฟ้ อลดลงมาทีE -0.4% (yoy) ในเดื อ นมกราคม 2558 ตามราคา
นํ GามันดิบในตลาดโลกทีEปรับลดลงมาก
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น วัน ทีE 28 มกราคม 2558 คงอัตรา
ดอกเบียG นโยบายไว้ ทีE 2.0% ต่อปี ไม่เปลีEยนแปลง แต่พร้ อมทีEจะปรับนโยบาย
การเงินให้ เหมาะสมต่อไป โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4/2557 ฟื นG ตัวจาก
นักท่องเทีE ยวและส่งออก และยังมี แนวโน้ มฟื Gนตัวจากราคานํ าG มันทีE ล ดลง แต่
เศรษฐกิจโลกเป็ นปั จจัยเสีEยงจากประเทศคู่ค้าทีEฟืนG ตัวช้ า ปั ญหาการเมือง และ
การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ทีE แ ตกต่ า งส่ ง ผลให้ ตลาดการเงิ น โลกผั น ผวน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามคุณภาพของ
สินเชืEอครัวเรื อนและการปรับตัวของราคาสินทรัพย์ ไม่ห่วงว่าจะเกิดภาวะเงินฝื ด
เพราะราคาสินค้ าทีEไม่เกีEยวกับนํ Gามันไม่ปรับลดลง
ปั จจัยทางเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของประเทศญีEปนุ่ วันทีE 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 คาด
ว่าธนาคารกลางญีEปนยั
ุ่ งคงดอกเบี Gยไว้ ในระดับตํEาทีE 0.0-0.1% ต่อปี และคงเป้า
ปริ มาณฐานเงินเพิEมขึ Gน 80 ล้ านล้ านเยน ไม่เปลีEยนแปลง
 การรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2557 ของประเทศกลุ่มยูโรโซน ญีEปนุ่ และ
สหรัฐฯ
 การประชุมรัฐมนตรี คลังของกลุม่ ยูโรโซนในวันทีE 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีประเด็น
ทีEต้องติดตาม คือ การดําเนินการกับหนี Gของประเทศกรี ซ ภายใต้ รัฐบาลทีEนําโดย
พรรค SYRIZA
ปั จจัยในประเทศ
 การรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จไตรมาส 4 ปี 2557 ในวันทีE 16
กุมภาพันธ์ 2558 ซึEงผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่าจะขยายตัว 2.7% (yoy)
เพิEมขึ Gนจากไตรมาส 3 ปี 2557 ทีEขยายตัว 0.6% (yoy)
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ตลาดทุนในประเทศ
เดือนมกราคมเป็ นเดือนทีEดชั นีห้ นุ ไทยปรับตัวในเกณฑ์ดีขึ Gน โดยปรับตัว
ขึ Gนไปปิ ดทีE 1,589.81 จุด หรื อปรับตัวสูงขึ Gนประมาณ 6.15% โดยเฉพาะอย่าง
ยิEงในช่วงครึEงเดือนหลัง จากประเด็นการออกมาตรการ QE ของธนาคารกลาง
ยุโรป สําหรับปั จจัยภายในและภายนอกทีEสําคัญมีดงั ต่อไปนี G
 ดัชนีปรับลดลงในช่วง 2 วันทําการแรกจากแรงขายไถ่ถอนเงินลงทุนใน
กองทุน LTF ทีEครบกําหนดอายุ และมาตรการควบคุมหุ้นร้ อนทีEเริE มบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั G ต้นปี นี G
 อย่างไรก็ ดีการปรับตัวลงของนํ Gามันดิบเป็ นผลทําให้ ระดับ Bond yield
ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างมีนยั สําคัญ ซึงE ส่งผลให้ SET Index มี
ความน่าสนใจมากขึ Gนในมุมมองของ Earning Yield Gap
 ประเด็น ข่ า วทีE สํ า คัญ อี ก ประการหนึEง ได้ แ ก่ การทีE ธ นาคารกลางสวิ ส
(SNB) ยกเลิกการผูกติดค่าเงินฟรังก์ กับค่าเงินยูโรทีEอตั ราแลกเปลีEยนขันG
ตํEา 1.20 ฟรังก์สวิสต่อยูโร
 ในช่วงปลายเดือนดัชนี มีการปรั บตัวเพิEมขึ Gนต่อ จากการออกมาตรการ
QE ของยุโรปในระดับ ทีE ม ากกว่ า ตลาดคาดและเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended)
 ปั จจัยเสีEยงอืEนอาทิเช่นการได้ รับชัยชนะของพรรค Syriza ในการเลือกตังG
กรี ซ และการถูกลดอันดับความน่าเชืEอถื อของรั สเซียล้ วนเป็ นสิEงทีEตลาด
คาดการณ์ไว้ อยู่แล้ ว
 กลุม่ รับเหมาก่อสร้ างเป็ นกลุ่มทีEปรับตัวได้ ดีทีEสดุ ในเดือนนี Gจากการลงทุน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีEชดั เจนมากขึ Gน และเป็ นกลุ่มทีEได้ ประโยชน์จาก
ราคานํ GามันทีEปรับตัวลง
 ส่ว นกลุ่ม ทีE มี ก ารปรั บ ตัว แย่ ทีEสุด ได้ แ ก่ กลุ่ม อาหารและกลุ่ม ค้ า ปลี ก
เนืEองจากยังได้ รับผลกระทบจากการบริ โภคภายในประเทศทีEยงั ชะลอตัว
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2,349.92
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2.66%

6.20%

SET Total Return

8,755.63
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6,378
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-13,836

Total Average Trading Val. (Mn Bt)

47,171

50,476

48,456

* data as of 27 Jan 15
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนมกราคม
 ณ วันทีE 27 มกราคมนี G SET Index ปรั บตัวเพิEม ขึนG 6.15% ในขณะทีE
SET50 Index ปรับเพิEมขึ Gน 6.00%
 Sector ทีEมี performance ทีEดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ได้ แก่ หมวดธนาคาร
พาณิชย์ หมวดชิ Gนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการแพทย์ และหมวดปิ โตร
เคมี
 สําหรับ Sector ทีEมี Performance แย่กว่าตลาดหุ้น ได้ แก่ หมวดอาหาร
และเครืE อ งดืE ม หมวดธุ ร กิ จ ยานยนต์ หมวดสืE อ และบั น เทิ ง หมวด
อสังหาริ มทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสาร และหมวด
พลังงาน
Sector performance - YTD
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนกุมภาพันธ์
ตลาดหุ้นไทยในเดื อ นกุม ภาพันธ์ มี โอกาสปรั บ ตัว Sideways ถึ ง
Sideways up สู่ระดับ 1,620-1,640 จุด โดยมีแนวรับสําคัญของดัชนีบริ เวณ
1,540 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ กระแส Fund flow ทีEน่าจะเริE มมีทศิ ทางทีE
ดีขึ Gนหลังการออกมาตรการ QE ของ ECB ทังนี
G Gประเด็นทีEน่าจะมีบทบาทต่อ
ภาวะการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ มีดงั นี G
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่ การประชุมธนาคารกลาง
ญีE ปนุ่ (BoJ) ในวันทีE 17-18 กุมภาพันธ์ คาดจะยังไม่มีการเปลีEยนแปลง
นโยบาย แต่แนะนํ าติดตามการให้ สมั ภาษณ์ หรื อตอบคําถามของนาย
Haruhiko Kuroda ว่าจะมีการส่งสัญญาณขันตอนต่
G
อไปของมาตรการ
QE หรื อไม่ อาทิเช่ น การเข้ าซื อG พันธบัตรรั ฐ บาลท้ องถิE น (Regional
government bond)
 กระแสเงินทุนต่างชาติทีEน่าจะเริE มมีทิศทางดีขึ Gนจากปรากฏการณ์ EUR
carry trade
 การจัดตังรัG ฐบาลของกรี ซว่าจะมีความยืดเยื Gอจนนําไปสู่การเลือกตังใหม่
G
หรื อไม่
 ตัวเลข GDP ของไทยประจําไตรมาสทีE 4/57 ทีEน่าจะเติบโตในเกณฑ์ 23% เป็ นอย่างน้ อย หลังได้ รับแรงผลักดันจากการลงทุนภาคเอกชนเป็ น
สําคัญ
 US Yellen แถลงต่อสภา Congress
 นักวิเคราะห์ยงั คงมีการปรับลดประมาณการของบริ ษัทจดทะเบียนอย่าง
ต่อเนืEอง
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์
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ตลาดตราสารหนีไ ทย

ปั จจัยภายในประเทศ
 คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี Gยนโยบายไว้ ทีEระดับ 2%
เท่าเดิม โดยรอดูความสัมฤทธ์ ผลในการเร่ งดําเนินนโยบายการคลังของ
รัฐบาล (N)
 แรงเทขายทํากํ าไร ด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ได้ สะท้ อนการคาดการณ์ การปรั บ
ลดอัตราดอกเบี Gยนโยบายไปบางส่วน แต่ในขณะทีEคณะกรรมการกํ าหนด
นโยบายการเงินยังคงมีมมุ มองว่าระดับอัตราดอกเบี Gยนโยบายในปั จจุบนั
เป็ นระดับทีEเหมาะสมต่อการฟื นG ตัวของเศรษฐกิจไทยแล้ ว (-)
จากปั จจั ยข้ างต้ น คาด เส้ นอัตราผลตอบแทนจะเคลืQอนไหวในระดับ
ใกล้ เคียงกับเดือนมกราคม

ตลาดตราสารหนี  : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ไ ทยปรั บตัว
ลดลงในทุกช่ วงอายุ ซึQงเป็ นผลจากปั จจัยต่ อไปนี 
 การดําเนินนโยบายการเงินเพิEมเติมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ด้ วย
การประกาศมาตรการเข้ า ซื อG พัน ธบัตรรั ฐ บาล (ในลัก ษณะเดี ย วกั บ
มาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ) ในการประชุมนโยบายการเงิน
ของ ECB เมืEอวันทีE 22 มกราคม 2558 ทีEผ่านมา ส่งผลให้ นกั ลงทุนใน
ตลาดมีความต้ องการถือครองพันธบัตรรัฐบาลเพิEมขึ GนทัวE โลก เป็ นเหตุให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ทวัE โลกปรับตัวลดลง
 ตัวเลขเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่เว้ นสหรัฐฯล้ วนสะท้ อนภาพเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ทํา ให้ ตลาดคาดว่า บรรดาธนาคารกลางทัEวโลกยังต้ องคงนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายพิเศษไว้ เพืEอกระตุ้นเศรษฐกิจ
 ราคานํ Gามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ทีEเกีE ยวข้ องปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อ เนืE อ ง ส่ง ผลให้ อัตราเงิ นเฟ้ อคาดการณ์ ทัEว โลกปรั บ ตัว ลดลง เป็ น
ผลบวกต่อการถือครองตราสารหนี G
 รายได้ ภาครัฐหลายประเทศได้ รับผลกระทบเชิงลบจากราคาพลังงานและ
สินค้ า โภคภัณ ฑ์ ทีE ลดลง ส่ ง ผลลบต่ อ ฐานะทางการคลัง ของประเทศ
เหล่านันG และมีผลทางอ้ อมต่อการเคลืEอนย้ ายเงินทุนระหว่างกันในตลาด
ตราสารหนี Gภาครัฐ โดยเงินไหลจากประเทศผู้สง่ ออกสุทธิสินค้ าโภคภัณฑ์
มายังประเทศนําเข้ าสุทธิพลังงานและสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึงE รวมถึงประเทศ
ไทยทีEได้ รับประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้ าด้ วยปั จจัยดังกล่าว
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี สG ่งผลให้ มี แรงซื Gอตราสารหนี จG ากนักลงทุนไทย
และต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี Gจึงปรับลดลง

แนวโน้ มและกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ตลาดตราสารหนี ไ ทยเดื อ น
กุมภาพันธ์
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Slightly Overweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัวเลขการจ้ างงานสหรั ฐฯ ยังคงสะท้ อนความแข่งแกร่ งต่อเนืE องจากปี
2557 หรื อไม่ (N)
 การไหลของกระแสเงินทุนในตลาดเงินทัวE โลกเพิEมเติม ภายหลังทีEธนาคาร
กลางยุโรปประกาศมาตรการเข้ าซื Gอพันธบัตรในตลาดรอง (+)
 ปั ญหาการเมืองในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (+)
 ราคานํ GามันทีEปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรง เป็ นผลให้ อตั ราเงินเฟ้อคาดการณ์
ทัวE โลกปรับตัวลดลง (+)
4 กุมภาพันธ์ 2558

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
 ด้ วยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี Gภาครัฐคงอยู่ในระดับตํEาเป็ นเวลานาน
ทําให้ นกั ลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิEมด้ วยการลงทุนหุ้นกู้
เอกชนเพิEมขึ Gน จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชนเคลืEอนไหว
แคบลง
จากปั จจัยข้ างต้ น คาด Credit Spread จะแคบลง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี GยทีEทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี Gยนโยบายปั จจุบนั ทีE
ร้ อยละ 2.00 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ทีEร้อย
ละ 2.2 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯทีEอยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงทีEกองทุนฯจะทําการ
จ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการในไตรมาส 4/2557
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมทีEระดับตํEาเพียงร้ อยละ -0.4 จากราคานํ Gามัน
ทีEปรับตัวลดลงต่อเนืEอง และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี Gยนโยบาย
ของ ธปท. ในระยะสันหากการฟื
G
GนตัวของเศรษฐกิจในประเทศตํEากว่า
คาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรัพย์ทีEอ้างอิงกับเงินปั น
ผลมีความน่าสนใจมากขึ Gน
 สถานการณ์ ทางการเมื องทีE ค่อนข้ างมี เสถี ยรภาพและการฟื Gนตัวของ
GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
G
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื นG ฐานทีEเพิEม
สูงขึ Gนอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานทีEเพิEมสูงขึ Gน
 ค่าเงินบาททีEมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯทีEอ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนกุมภาพันธ์ คือ Neutral
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ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนมกราคมปรับตัว
เพิE ม ขึ นG จากช่ ว งท้ า ยเดื อ นธั นวาคมเล็ก น้ อ ย ปั จ จัย ทีE สํ า คัญ ในเดื อ น
มกราคม ได้ แก่ การออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ(QE) ทีE 6 หมืEน
ล้ านยูโร ต่อเดือน จนถึงปี 2559 ซึEงช่วยให้ สินทรั พย์ เสีEยงปรั บตัวขึนG ได้
ในช่วงท้ ายเดือนมกราคม ทําให้ โดยรวมดัชนี MSCI AC World ปรับตัว
เพิEมขึ Gน 0.3%
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวเพิEมขึ Gน 3.6% มากกว่าตลาดหุ้นพัฒนา
แล้ วทีEปรับตัวลดลง 0.1%
 สภาพคล่องทีEอยู่ในระดับทีEสงู จากอัตราดอกเบี GยระดับตํEาในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญีE ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จ จัย หลักทีE สนับสนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสีE ยง รวมถึง เศรษฐกิ จใน
ประเทศสหรัฐฯทีEฟืนG ตัว
 ราคาสินทรั พ ย์ เ สีE ย งยัง คงมี แนวโน้ มทีE จ ะผันผวนในปี 2558 เนืE อ งจาก
เศรษฐกิจทีEเริE มฟื นG ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มทีEจะปรั บ
อัตราดอกเบี ยG ระยะสันมากขึ
G
นG อย่างไรก็ ตาม เศรษฐกิ จทัวE โลกทีEยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี Gยใน
ระดับตํEาและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึง
ความเสีE ย ง Tailed Risk อันได้ แ ก่ โอกาสทีE Greece จะออกจาก
Eurozone และความเสีEยงการผิดนัดชําระหนี Gของบริ ษัทผู้ผลิตนํ Gามัน

การทีE ECB ตัดสินใจออก QE ทีEขนาด 1.14 ล้ านล้ านยูโร โดยเข้ าซื Gอ
พันธบัตรท้ องถิE นตังแต่
G เดือนมี นาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ใน

-0.1%
-0.2%
-0.62%
1%

3%

ขนาด 6 หมืEนล้ านยูโรทุกเดือน เพืEอต่อสู้กบั ภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนทีEยํEาแย่

5%

นอกจากนี G เงินเฟ้อสหรัฐทีEชะลอตัวในช่วงไตรมาสทีE 4 เป็ นต้ นมาทําให้

Sector Performance (USD)
MTD
HEALTH CARE
TELECOM
STAPLES
UTILITY
IT
MSCI AC WORLD
DISCRETIONARY
INDUSTRIALS
MATERIALS
FINANCE -2.25%
ENERGY-2.42%

3.88%
3.12%
2.99%
1.05%
1.03%

FED ไม่รีบร้ อนในการปรับขึ Gนดอกเบี Gย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
10 ปี อ่อนตัวในช่วงปลายเดือนมกราคมมาปิ ดทีE 1.84% ลดลง จาก
2.18% ในช่วงต้ นเดือนมกราคม

0.27%
-0.24%
-0.26%
-0.41%

-3.0% -2.0% -1.0%

 REIT ปรับตัวเพิEมขึ Gนตังแต่
G ต้นเดือนมกราคมเป็ นต้ นมา โดย REIT North

Benchmark ทีEระดับ 5.42% และ 3.21% ตามลําดับ ปั จจัยบวกได้ แก่

1.5%
0.6%
0.3%
0.1%

-1%

ตลาด REIT

ในขณะทีE REIT Europe และ REIT Asia ให้ ผลตอบแทนตํEา กว่า

4.5%
3.7%
3.6%

-3%

ความเสีEยงเกีEยวกับการขึ Gนอัตราดอกเบี Gยระยะสันของ
G
Fed (-)
ความเสีEยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสีEยง Greece Exit (-)
Default Risk ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ Gามัน
แนะนํ า คงนํ า หนั ก การลงทุ น เท่ า กั บ ตลาด (Neutral) สํ า หรั บ
Developed market และ เท่ ากับตลาด (Neutral) สําหรั บ Emerging
market โดยถึงแม้ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมีการเติบโตอย่างต่อเนืEอง
และมีมาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณทีEเป็ นปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่
เศรษฐกิจโลกค่อนข้ างเปราะบาง รวมถึง ความเสีEยงของการทีEกรี กทีEจะ
ออกจาก EU มีเพิEมขึ Gนหลังจากพรรค Syriza ชนะการเลือกตังG และความ
เสีEยงเรืE องการ default ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ GามันทีEมีมากขึ Gน หลังจากนํ Gามัน
อยู่ในระดับตํEากว่าต้ นทุนของผู้ผลิตส่วนใหญ่

America ให้ ผลตอบแทน 8.17% สูงกว่า Benchmark ทีEเพิEมขึ Gน 7.60%

MSCI Index (USD)
MTD
EM Asia
EMEA
MSCI Emerging
Japan
Europe
MSCI World AC Index
Asia PA x JP
MSCI World Index
EM Latin
North America






แนวโน้ มตลาด REIT เดือนกุมภาพันธ์
0.0%
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แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนกุมภาพันธ์
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมทีEจะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องทีEอยู่ในระดับทีEสงู จากอัตราดอกเบี Gยระยะสันที
G Eยงั อยู่ในระดับ
ตํEาและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
 เศรษฐกิ จ ทีE เ ริE ม ฟื Gนตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศทีE พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลีEย 5 ปี ทีEผ่านมา (-)

 ให้ นํ า หนั ก ลงทุ น น้ อยกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
(Slightly Underweight) เนืE องจากตลาด REIT สะท้ อนข่าวดีไปแล้ ว
ดังนันจึ
G งมีโอกาสปรับตัวลงได้ ในช่วงสันG
MTD
REIT North
AMERICA

8.17%

DWGRT Index

7.60%

REIT EUROPE

5.42%

REIT ASIA

3.21%

0%

4 กุมภาพันธ์ 2558
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แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในเดือนมกราคมยังคงปรับลงเป็ นส่วนใหญ่นําโดย
ราคานํ Gามัน ทีEปรั บลดลงต่อเนืE องจากเดือนก่ อนหน้ าโดยเดือนมกราคม
ลดลงถึง -14.42%
 ทองคําปรับตัวบวกเพิEมขึ Gนจากเดือนก่อนมากเพราะถือเป็ น Safe heaven
หลั ง จากมี ค วามผั น ผวนในตลาดเงิ น เพิE ม ขึ นG เมืE อ ธนาคารกลาง
สวิตเซอร์ แลนด์ประกาศยกเลิกการตรึงค่าเงินสวิสฟั งก์ กับเงินยูโร รวมทังG



แนะนํ า ลงทุน เท่ า ตลาดสํ า หรั บ นํ าG มัน ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ (Neutral)
แนวโน้ ม ราคานํ าG มัน ดิ บ ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ น่ า แกว่ ง ตัว อยู่ ใ นกรอบ
US$45-US$60/บาร์ เรล และเชืE อว่าราคานํ าG มันดิบจะตกตํEาสุดในไตร
มาส 1 ปี 2558 อย่างไรก็ ตามการปรั บ ลดลงของราคานํ าG มันดิบครั งG นี G
ไม่ได้ เกิดจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนันG Downside Risk ค่อนข้ างจํากัด
และในระยะสันราคานํ
G
Gามันดิบก็มีโอกาสฟื นG ตัว

มี ECB เพิEมวงเงินการซื Gอพันธบัตร (QE) เพิEมมากขึ GนในการประชุมเมืEอ

ตลาดทองคํา

วันทีE 22 ม.ค. ทีEผ่านมา
 ราคาสินค้ าเกษตรยังคงตกตํEาต่อเนืEอง ทังจากอุ
G
ปสงค์ทีEชะลอตามสภาพ

 ราคาทองคําโลกเดือนมกราคม 2015 ปรั บตัวเพิEมขึนG $100/Oz หรื อ

เศรษฐกิจของประเทศหลักในโลก และดอลลาร์ ทีEแข็งค่าขึ Gน ขณะเดียวกัน

9.16% M-M จากการปรับเปลีEยนนโยบายอัตราแลกเปลีEยนของธนาคาร

อุปทานของสินค้ าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในระดับสูง

กลางสวิสเซอร์ แลนด์ โดยยกเลิกการกําหนดเพดานแข็งค่าไว้ ไม่ให้ ตํEากว่า
1.20 ฟรังก์ ต่อยูโร ส่งผลให้ เงินสวิสฟรังก์ แข็งค่าโดยเปรี ยบเทียบ ทําให้

MTD
10.10%

S&P GSCI Precious Metals

9.16%

Go ld Future
-4.74%

S&P GSCI Agriculture

S&P GSCI Index

-9.18%

S&P GSCI Lives tock

-9.82%

 ความคาดหวังเชิงบวกในผลประชุม ECB ทีEจะทําให้ ปริ มาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจโลกปรับตัวเพิEมขึ Gนจนหนุนราคาทองคําเหมือนตอนเฟดทํา QE

-11.92%

S&P GSCI Energy
NYMEX WTI Crude

-14.42%

-23%

-13%

สกุลเงินมากขึ Gน อีกทังG ยังเพิEมโอกาสให้ ธนาคารกลางสวิสเซอร์ แลนด์เพิEม
ทองคําในทุนสํารองมากขึ Gนด้ วย

-6.60%

S&P GSCI Indus trial Metals

ตลาดคาดว่าทองคําจะถูกใช้ เป็ น Safe Haven จากความผันผวนของ

-3%

7%

แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์
 เราแนะนําลงทุนเท่าตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ (Neutral)) สําหรับสินค้ า
โภคภัณฑ์ ตลาดยังรอดูการเปิ ดเผย GDP4Q14 ของทังยู
G โรโซน สหรัฐฯ
และจี น ซึEง อาจจะออกมาดี จ นหนุนให้ ก ระแสเงิ น ไหลออกจาก Safe
Haven เข้ า หาสินทรั พ ย์ เสีEยงรวมถึงตัวเลขจ้ างงานนอกภาคเกษตรทีE
ออกมาดีตอ่ เนืEองซึงE จะกดดันราคาทองคําโดยตรงซึงE เป็ น Safe Haven

รอบทีEผ่านมา
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนกุมภาพันธ์
 แนะนําลงทุนทองคําเท่าตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ (Neutral) แนวโน้ ม
ราคาทองคําคาดว่า Upside มีจํากัดหลังจาก ECB ประกาศทํา QE ใน
ปริ มาณเงินทีEมากกว่าคาดการณ์ของตลาด ซึงE ทําให้ กระแสเงินเลือกไหล
เข้ าตลาดพันธบัตรยูโรและสินทรัพย์เสียE งมากกว่าทองคํารวมถึงค่าเงิน
ดอลลาร์ ทีEยงั แข็งค่าต่อเนืEอง

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
ตลาดนํา มัน

 ในเดือนมกราคม ภาพรวมตลาดตราสารหนี Gให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก นํา

 ราคานํ Gามัน WTI -14.42% ในเดือนมกราคม ทําสถิติตํEาสุดใน 6 ปี เกิด

โดยกลุม่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง (IG) พันธบัตรทัวE

ความกังวลต่อความต้ องการใช้ นํ Gามันดิบโลกชะลอตัวกว่าคาดในปี 2558

โลก ตลาดพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ (EM) และ ตามด้ วยตราสารหนี Gแปลง

หลังธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์ จีดีพีโลกปี 2015 จะเติบโต 3% จาก

สภาพจากทีEอยู่อาศัย โดยปั จจัยหลักในเดือนนี Gถูกนําโดยนโยบายการเงิน

3.4% ทีEคาดการณ์ไว้ เมืEอเดือน ม.ย 2557 ก่อนหน้ า ขณะเดียวกัน IMF ก็

ผ่อนคลายของธนาคารกลางต่างๆ เพืEอกระตุ้นเศรษฐกิจและเสถี ยรภาพ

ได้ ปรับลดคาดการณ์ จีดีพีโลกเป็ น 3.5% จาก 3.8% และปรับจีพีดีจีน

ของค่าเงิน รวมทังภาวะกดดั
G
นอัตราเงินเฟ้อทัวE โลกในระดับตํEาซึงE เป็ นผล

เหลือ 6.8%

จากราคานํ GามันดิบทีEร่วงลงอย่างมาก

 สหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ออกมายืนยันว่าจะไม่ลดกํ าลังการผลิตเพืE อทีEจะ

 เริE มต้ นด้ วย ธนาคารกลางสวิตเซอร์ แลนด์ (SNB) ยกเลิกเพดานอัตรา

รักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ขณะเดียวกันกลุ่มโอเปกไม่มีความจําเป็ นทีE

แลกเปลีEย นสวิ สกับ ยูโรทีE 1.20 พร้ อมทังปรั
G บ ลดค่า กลางดอกเบี ยG

จะต้ องลดกําลังผลิตเพืEอพยุงราคานํ Gามันดิบไว้

นโยบาย (3-month LIBOR) ลงมาทีE -0.75% จากเดิมทีE -0.5%

 Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ราคานํ Gามัน WTI ในช่วงอีก 3 เดือน

 ธนาคารกลางอิ นเดี ย ปรั บ ลดอัตราดอกเบี ยG นโยบาย 0.25% สู่ร ะดับ

6 เดือน และ 12 เดือนข้ างหน้ าลงเป็ น $41 $39 และ $65/บาร์ เรล จาก

7.75% และเป็ นการปรับลดครั งG แรกในรอบ 2 ปี เพืE อกระตุ้นการเติบโต

เดิมทีEคาดว่าจะอยู่ทีE $70 $75 และ $85/บาร์ เรล

ของเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะทีEเงินเฟ้อเริE มปรับตัวลดลง

MFC Wealth Journal
 ธนาคารกลางแคนาดาลดอัตราดอกเบี Gยลง 25 bps เป็ น 0.75% เพืEอ

 สําหรับ เครดิต ตลาดหุ้นกู้เอกชน (Investment Grade) คาดว่ายังคงให้

ป้องกันความเสีEยงเงินเฟ้อทีEอาจปรับตัวลงจากความกดดันราคานํ GามันทีE

ผลตอบแทนเป็ นบวกจากปั จจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

ร่ วงลงและสเถียรภาพของตลาดเงิน

รัฐบาลสหรัฐปรับขึ Gนช้ าได้ อย่างจํากัด และ credit spread แคบลง ซึงE นัก

 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึงE มีมติประกาศเข้ าซื Gอสินทรัพย์

ลงทุนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจในหุ้นกู้เอกขนคุณภาพสูง โดยคาดว่าการ

6.0 หมืEนล้ านยูโร/เดือน ตังแต่
G เดือนมี.ค. 2558 ถึง ก.ย. 2559 รวมวงเงิน

ร่ วงลงของราคานํ าG มันจะส่งผลดีต่อการฟื Gนตัว เศรษฐกิ จภาพรวมและ

1.14 ล้ านล้ านยูโร มากกว่าทีEตลาดคาด

บริ ษัทต่างๆจะมีต้นทุนตํEาลง และมาตรการ QE จากธนาคารกลางยุโรป

ด้ วยการดําเนินนโยบายการเงินทีEผ่อนคลายของธนาคารกลาง ดังกล่าว

ซึEงจะเข้ าซื GอทังG พันธบัตรยุโรปและหุ้นกู้เอกชนยุโรป ทํา ให้ ตราสารหนี G

ส่งผลให้ ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรั ฐยังคงไม่ขึนG อัตราดอกเบี Gยนโยบาย

กลุ่มเครดิตมีความน่าสนใจและให้ อตั ราผลตอบแทนทีEสูงกว่าพันธบัตร

ในช่วงครึEงปี แรก ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรทัวE โลก (yield) ปรับตัว

รั ฐบาล อย่างไรก็ ตามในกลุ่มหุ้นกู้อัตราผลตอบแทนสูง (High Yield)

ลง และ ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ 10 ปี ปรั บ

ยังคงมี ความผันผวนมากกว่า แม้ ว่าราคา ณ ปั จจุบนั มีความน่าสนใจก็

ลดลงมาทีE 1.82% ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี

ตาม จึงควรให้ นําG หนักการลงทุนหุ้นกู้เอกชน (IG) สูงกว่าดัชนี อ้างอิง

ปรับลดลงมาทีEระดับตํEาทีE 0.414% ณ 28 ม.ค.2558 นอกจากนี Gยังส่งผลบวก

เล็กน้ อย (Slightly Overweight) และหุ้นกู้อัตราผลตอบแทนสูง (HY)

ต่อหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงซึงE credit spread แคบลง ในขณะทีEห้ นู กู้เอกชน

เท่ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)



ผลตอบแทนสูง (HY) credit spread ยังคงกว้ างเนืEองจากมีแรงเทขาย High
Yield Bond ในช่วงทีEผ่านมาจากการร่ วงลงของราคานํ Gามัน ซึงE ในตลาด High
Yield Bond มีสดั ส่วนของผู้ออกทีEเป็ นบริ ษัทนํ Gามันค่อนข้ างสูงถึง 15%

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ
 ค่าดัชนีชี Gวัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) แข็งค่าขึ Gน 90.27 ณ วันทีE
31/12/57 มาอยูท่ ีE 94.64 ณ วันทีE 28/1/58 โดยในเดือนทีEผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี G
 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาเป็ นกลาง ผลการประชุม FOMC คง
อัตราดอกเบี Gยนโยบาย โดยรายงานการประชุม FOMC มีมมุ มองทีEเป็ นบวก
ต่อเศรษฐกิจสหรั ฐฯ มากขึนG นอกจากนี FG OMC ยัง แสดงความกัง วลต่ อ
สถานการณ์เงินเฟ้อทีEตํEาลง “เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลงได้ อีกในระยะ
สั Gนๆ แต่คณะกรรมการก็ยงั มองว่าเงินเฟ้อ จะค่อยๆปรับขึ Gนสู่ระดับ 2% ใน
ระยะกลาง หลังผลกระทบจากราคาพลังงานและปั จจัยอืEนๆหมดไป” FOMC
ระบุว่ายังสามารถอดทนรอต่อไปได้ ก่อนทีE จะมีการปรั บนโยบายการเงินสู่

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์
 ตลาดพันธบัตรรัฐบาล คาดว่าการปรับขึ Gนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลทัวE โลก (yield) มีอย่างจํากัด ซึงE เป็ นจากผลนโยบายการเงินผ่อน
คลายของธนาคารกลางส่ ว นใหญ่ เ พืE อ กระตุ้นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
ธนาคารกลางญีE ปุ่ น และ ยุ โรป ทีE ใ ช้ ม าตรการ QE

ระดับปกติ
 ธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบี Gยนโยบาย พร้ อมประกาศการเข้ าตราสารหนี G
โดยจะเข้ าซื Gอสินทรั พย์ทั Gงภาครั ฐและเอกชนเป็ นวงเงิน 6 หมืEนล้ านยูโรต่อ
เดือน (7 หมืEนล้ านดอลลาร์ ) โดยเริE มในเดือนมีนาคมและสิ Gนสุดลงอย่างเร็ ว

ส่ง ผลให้ อัตรา

เดือนกันยายน 2559 นันE หมายความว่าธนาคารกลางยุโรปจะอัดฉี ดเงินเข้ า

ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปและญีE ปุ่ นอาจปรั บ ตัว ลงได้ ต่อ ในขณะทีE

ระบบอย่างน้ อ ย 1.1 ล้ านล้ านยูโร โดยคาดว่ ามาตรการดังกล่าวจะช่ว ย

ธนาคารกลางสหรัฐทีEคาดว่าจะไม่ขึ Gนอัตราดอกเบี Gยนโยบายสหรัฐในช่วง

กระตุ้น อัตราเงิ น เฟ้ อได้ 0.4% ในปี นี แG ละ 0.3% ในปี หน้ า ในขณะทีE ก าร

ครึEงปี แรก ทําให้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ Gนช้ าๆ

เลือกตั Gงของกรี ซ พรรค Syriza ซึEงเป็ นพรรคฝ่ ายค้ านทีEสนับสนุนการยกเลิก

อย่างจํากัดและถูกกดดันด้ วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปซึงE ปรับตัว

นโยบายการคลังแบบเข้ มงวดเป็ นผู้ชนะการเลือกตั Gงอย่างขาดลอย

ลงค่อนข้ างมากทําให้ ผลต่างของ yield 10 ปี ของพันธบัตรสหรัฐและ

 ธนาคารกลางสวิตเซอร์ แลนด์ประกาศยกเลิกมาตรการจํากัดเพดานค่าเงิน

พันธบัตรยุโรปกว้ างขึนG รวมทังปั
G จจัย การลดลงของราคานํ าG มัน และ

ฟรั ง ค์ ต่ อ ยูโร และลดอั ต ราดอกเบี ยG นโยบายเป็ น -0.75% การประกาศ

แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อทัวE โลกอยู่ในระดับตํEา จึงส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน

ดังกล่าวส่งผลให้ ค่าเงินฟรังค์แข็งค่าขึ Gนทันที จากการทีEค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง

พันธบัตรรัฐบาลทัวE โลกยังคงน่าจะอยู่ในระดับตํEา นอกจากนี G ประเด็นการ

อย่างต่อเนืEอง ประกอบกับการคาดการณ์มาตรการ QE ทําให้ ธนาคารกลาง

จัดตังรัG ฐบาลใหม่ของประเทศกรี ซรวมทังทิ
G ศทางนโยบายต่างๆ ยังคงอยู่

จึงยกเลิกมาตรการค่าเงินดังกล่าว ซึEงการตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ในความกัง วลของตลาด จึง ควรให้ นําG หนัก การลงทุน เท่า ดัช นี อ้ า งอิ ง

ตลาดการเงินทัวE โลก ทั Gงในด้ านของค่าเงิน รวมถึงตลาดพันธบัตรรัฐบาล

(Neutral)
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 ธนาคารกลางญีE ปนประกาศคงระดั
ุ่
บการเข้ าซื อG สินทรั พย์ทีEระดับ 80 ล้ าน
ล้ านเยน/ปี พร้ อมทั Gงปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อ โดยยังไม่มีสญ
ั ญาณ
ในการการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิEมเติม

สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่าเงินกลุ่ม G-10 ในเดื อน ม.ค. ค่าเงินกลุ่ม G-10 ส่วนใหญ่ อ่อนค่าลง

วันทีE 28/1/58 โดยเคลืEอนไหวในทิศทางเดียวกับประเทศอืEนในภูมิภาคจาก
ส่วนใหญ่ทีEมีเงินไหลเข้ า

แนวโน้ มค่ าเงินเดือนกุมภาพันธ์
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลืEอนไหวในช่วง 93.5 – 95.0

เที ย บกับดอลลาร์ ส รอ. ยกเว้ นสวิส ฟรั งค์ และเยน ทีE แ ข็ง ค่า เมืE อเที ย บกับ

จากเศรษฐกิจสหรัฐทีEเติบโตต่อเนืEอง ขณะทีE สกุลเงินคู่ค้าสําคัญเช่น ยูโร และ

ดอลลาร์ ส รอ. โดยสกุล อ่ อ นค่ า ลงมากทีE สุด ได้ แก่ ยูโ ร และ แคนาเดี ย น

เยน มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงจากมาตรการกระตุ้นเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคาร

ดอลลาร์

กลางยูโร (ECB) และ ญีEปนุ่ (BOJ)

 ค่าเงินยูโร ปรับตัวอ่อนค่าประมาณ -6.70% จาก 1.2097 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยู

 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะอ่อนตัวในช่วง 1.09 - 1.13 ต่อดอลลาร์ สรอ. หลัง ECB

โร ณ 31/12/57 มาอยูท่ ีE 1.1286 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 28/1/58 หลังการทีE

ประกาศ QE และจากแรงกดดันภาวะเศรษฐกิจ และการเจรจาต่อรองเรืE อง

ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ GนจากตัวเลขเศรษฐกิจทีEอยูใ่ นเกณฑ์ดี

เงืEอนไขการช่วยกู้วิกฤติเศรษฐกิจของกรี ซ

 ค่าเงินเยน แข็งค่าขึ Gน 1.8% จาก 119.68 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/12/57

 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลืEอนไหวในกรอบช่วง 117-119 เยนเทียบกับดอลลาร์

มาอยู่ทีE 117.53 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 28/1/58 ภายหลังธนาคารกลาง

สรอ. ทั Gงนี Gคาดว่าการอ่อนค่าอยูใ่ นกรอบตามภาวะความผันผวนตลาดทุน

ญีEปนคงนโยบายการเงิ
ุ่
นแบบผ่อนคลาย มิได้ มีการสัญญาณการผ่อนคลายน

และการเข้ าซื Gอสินทรัพย์ในต่างประเทศของนักลงทุนญีEปนุ่ อีกทั Gงต้ องติดตาม

บายการเงินเพิEมเติมอีกทั Gงยังปรับลดอัตราเงินเฟ้อทีEคาดการณ์ในปี 2558

การเข้ าซื Gอเงินเยนในฐานะ Safe Haven Asset ในช่วงทีEตลาดผันผวน

 ค่าเงินปอนด์ ปรั บตัวอ่อนค่าจาก ทีE 1.5573 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ ปอนด์ ณ

 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลืEอนไหวในกรอบช่วง 1.51-1.53 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ

31/12/57 มาอยู่ทีE 1.5133 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 28/1/58 จากผลของ
การแข็ ง ค่ า ของเงิ น ดอลลาร์ ส รอ. โดยอัต ราการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ
อังกฤษในไตรมาสสุดท้ ายของปี ทีEแล้ วชะลอตัวลงมาอยูท่ ีE 0.5% (QoQ) น้ อย
กว่ าการคาดการณ์ ของนักเศรษฐศาสตร์ ทีE 0.6% อย่า งไรก็ต ามตัว เลขทีE

ปอนด์ โดยเคลืEอนไหวตามการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่ าค่าเงิ นบาทมี แนวโน้ มเคลืE อ นไหวใน
กรอบในช่วง 32.50 – 32.80 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทั Gงนี Gต้ องติดตามเงินทุน
ไหลเข้ าของนักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ ชิด

ออกมาส่งผลให้ เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัวเป็ นไตรมาสทีE 8 ติดต่อกัน

สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่วงเดือนทีEผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าเมืEอ
เที ยบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินทีE แข็งค่าเที ยบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ สกุล
อินเดี ยนรู ปี โดยสกุลเงินทีE อ่อนค่าทีE สุดเที ยบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ สกุล
มาเลเซียริงกิต และสิงคโปร์ ดอลลาร์
 ธนาคารกลางสิงคโปร์ ผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยทําการปรับลดความ
ชันของกรอบเคลืEอนไหวของอัตราแลกเปลีE ยนลง หรื อกล่าวอีกนัยหนึEงคื อ
ธนาคารกลางสิงคโปร์ ต้องการทีEจะให้ เงินดอลลาร์ สิงคโปร์ (S$) แข็งค่าช้ าลง
เมืEอเที ย บกับค่าเงินอืE นๆ ในตะกร้ าเงิน ตอบสนองต่ออัต ราเงินเฟ้อทีE ปรั บ
ลดลง แต่ทั Gงนี Gธนาคารกลางสิงคโปร์ ไม่ได้ มีการประกาศกรอบทีEแน่ชดั
 ตัว เลขเศรษฐกิ จไทยในประเทศอยู่ในเกณฑ์ ดี ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี Gยนโยบาย โดยเศรษฐกิจในไตรมาสทีE 4 ฟื นG ตัวดีขึ Gน
จากการส่ ง ออกและการท่ อ งเทีE ย วทีE ป รั บ ตั ว ดี ขึ นG ในขณะทีE อุ ป สงค์
ภายในประเทศขยายตัวตํEากว่าคาดเล็กน้ อย โดยอัตราเงินเฟ้อทัEวไปลดลง
ตามราคาพลังงาน และมีแนวโน้ มปรับสูงขึ Gนตามอุปสงค์และอุปทานทีEทยอย
เข้ าสู่สมดุล โดยคณะกรรมการเห็นว่านโยบายการเงินในปั จจุบนั เพียงพอต่อ
การสนับสนุนเศรษฐกิจฟื นG ตัว
 ค่าเงินบาทในเดือน ม.ค. เคลืEอนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ทีE 32.90 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันทีE 31/12/57 มาอยู่ทีE 32.58 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
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คําแนะนําการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์
กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

ช่วงเดือนนี G ควรคงนํ Gาหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี G ควรคงนํ Gาหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี G เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสั Gน
ทีEมีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

☺ I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัวE โลกทีEมีโอกาส
เติบโตในระยะยาว โดยบริหารแบบกลยุทธ์เชิงรุก
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 29 มกราคม 2558

ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 30 มกราคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/10/2014 31/07/2014 31/01/2014 31/01/2012
Inception Date
30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015
30/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
MMM
0.17
0.53
1.08
2.25
2.51
17/02/2005
2.45
BM
0.23
0.67
1.35
2.78
4.82
3.18
Benchmark 1: ThaiBMA Commercial Paper BBB-up TR THB

Fund Code
I-DEVELOP

YTD (T-3) 3M (T-3) 6M (T-3) 12M (T-3) 3Y (T-3)
01/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/01/2014 30/01/2012
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
0.66
7.83
3.45
5.15
7.34

Inception Date
29/01/2015
27/05/2011
4.16

Source : Morningstar

Source : Morningstar

กองทุนนํา มัน : I-OIL
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี G ควรคงนํ Gาหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
ช่วงเดือนนี G ควรคงนํ Gาหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททีEจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีEมีการจ่ายเงินปั นผลสมําE เสมออย่างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลัง มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
☺ ตั Gงแต่เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 30 มกราคม 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/10/2014 31/07/2014 31/01/2014 31/01/2012
Inception Date
30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015
30/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
HI-DIV
4.02
0.16
4.74
22.07
14.14 22/01/2009
26.48
Benchmark 1: SET PR THB
5.58
1.02
4.11
25.11
13.73 30/04/1975
7.19

Source : Morningstar

กองทุนรวมทีQเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART
ช่วงเดือนนี G ควรทยอยเพิEมนํ Gาหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ทีEมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี GทีEมีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัวE โลก

☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB
Oil Fund ซึงE บริหารและจัดการโดย DB Commodity Services LLC
เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ ว
เจอร์ ของนํ Gามันดิบ (light sweet crude oil – WTI) โดยกองทุนหลัก
ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกนั (American Stock
Exchange)
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน PowerShares DB Oil Fund
(กองทุนหลัก) ทีEมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ านํ Gามันดิบ
ทีEจดทะเบียนในประเทศอเมริกา
http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx โดยกองทุน I-OIL มีการ
ป้องกันความเสีEยงอัตราแลกเปลีEยนขึ Gนอยูก่ บั สถานการณ์คา่ เงินใน
แต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 29 มกราคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/01/2014 30/01/2012
Inception Date
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
29/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-OIL
-18.35
-45.28
-52.88
-50.70
-21.87
24/04/2009
-7.98
BM
-17.28
-46.33
-54.95
-50.88
-22.43
01/08/2011
-19.21
Benchmark 1: DB Lqd Cmdty Optimum Yield Oil ER USD

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 29 มกราคม 2558
YTD (T-3)
3M (T-3)
6M (T-3)
12M (T-3)
3Y (T-3)
01/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/01/2014 30/01/2012
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015

Fund Code
I-SMART

Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized)
3.34
5.33
6.51
9.89

Inception Date
29/01/2015
Return
Inception Date (Annualized)
29/10/2013
8.62

Source : Morningstar
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กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี G ควรคงนํ Gาหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึEง
เป็ นกองทุนทีEลงทุนในทองคําแท่ง เพืEอสร้ างผลตอบแทนของกองทุน
ให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริหารและจัดการ
โดย World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 29 มกราคม 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/01/2014 30/01/2012
Inception Date
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
29/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
I-GOLD
7.22
4.50
-0.23
0.93
-8.72
06/03/2009
4.82
BM
6.36
3.87
-2.45
1.65
-9.52
02/01/1968
7.93
Benchmark 1: Gold London AM Fixing PR USD

Source : Morningstar

ช่วงเดือนนี Gควรทยอยลดนํ Gาหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัวE โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
☺ ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในกลุ่มทวีปต่างๆ ทัวE โลก 3 กลุ่มหลัก คือ อเมริกาเหนือ เอเชีย และ
ยุโรป

I-REITs

หลักทรัพย์ทีEตํEาเมืEอเทียบกับปั จจัยพื Gนฐาน กองทุนนี Gมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ทั Gงนี G หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํา
ลงทุนแบบสมํEาเสมอทุกเดือน เพืEอลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average(
ตั Gงแต่เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.078 บาท)
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 30 มกราคม 2558

Fund Code
MV-LTF
Benchmark 1: SET PR THB

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/10/2014 31/07/2014 31/01/2014 31/01/2012
Inception Date
30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015
30/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
3.10
2.07
11.68
33.44
19.94 04/11/2004
14.28
5.58
1.02
4.11
25.11
13.73 30/04/1975
7.19

กองทุนรวมเพืQอการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพืEอการเลี Gยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนทีEจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีEมีปัจจัยพื Gนฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนทีEดี ทั Gงนี G หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน
(Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํEาเสมอทุกเดือน เพืEอลดต้ นทุนต่อหน่วย
Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 30 มกราคม 2558

Fund Code
M-VALUE
Benchmark 1: SET PR THB

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 31/10/2014 31/07/2014 31/01/2014 31/01/2012
Inception Date
30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015
30/01/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
3.21
2.10
11.57
33.07
19.01
14/08/2002
16.92
5.58
1.02
4.11
25.11
13.73
30/04/1975
7.19

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันทีE 29 มกราคม 2558
Fund Code

ศักยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นทีEมปี ั จจัยพื Gนฐานดีและมีราคาของ

Source : Morningstar

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ :
I-REITs

YTD (T-3) 3M (T-3) 6M (T-3) 12M (T-3) 3Y (T-3)
01/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/01/2014 30/01/2012
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
4.91
9.88
10.00
22.16
10.02

☺ กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิEมค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนในหุ้นทีEมี

Inception Date
29/01/2015
29/06/2010
9.53

Source : Morningstar
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ข้ อสงวนสิทธิm


เอกสารนี เG ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึEงจัดทํ าขึ GนเพืEอให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



การลงทุนมีความเสีEยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

เกีEยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิE งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัEนแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

ภายในประเทศไทยเท่านั Gน






เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี G หรื อ
ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี G หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี G หรื อห้ ามกระทํา

กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชัEนแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

การอืEนใดทีEทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เG ปลีEยนไปจากเดิม

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัEนแนล ออยล์ ฟั นด์

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัEนแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไG ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ทีE ม าของข้ อ มูล ทีE

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันE แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์

เชืEอถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพืEอ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนืE อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร

ป้องกันความเสีE ย งทีE เ กีE ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลีE ย นเงิ น ตราทีE อ าจ

เปลีEยนแปลงได้ ขึ Gนอยูก่ บั ช่วงเวลาทีEนําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

เกิดขึ Gนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Gนอยู่กับดุลยพินิจของ

ข้ อมูลและความเห็นทีEปรากฏในเอกสารนี Gเป็ นเพียงความเห็นเบื Gองต้ น
เท่านั Gน มิใช่คํามันE สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



คําเตือน

ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสีEยงด้ านอัตราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังG หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั Gนจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีEยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีEยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมืEอเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสีEยงทีEอาจเกิดขึ Gนจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมืEอมีความเข้ าใจในความ
เสีE ยงของสัญญาซื อG ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีทีEลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั Gน บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าทีEลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั Gน



ขอรับหนังสือชี Gชวนได้ ทีEบริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื Gอคืน

เอกสารนี Gไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั Gงสิ Gน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Gจะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกีEยวกับเอกสารฉบับนี G
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีEโดยตรง

