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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดหุ้นไทยในเดือนมี นาคม คาดว่าจะปรั บตัว Sideways ต่อไปใน
กรอบ 1,560-1,625 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ ความเป็ นไปได้ ที/
กระแส Fund flow อาจกลับมาอีกรอบจากโครงการ QE ของธนาคาร
กลางยุโรป ที/จะเริ/ มตังแต่
= เดือนมี นาคม นอกจากนี =ประเด็นการเมื องใน
ประเทศ เช่น ชะลอการตัดสินใจในเรื/ องต่างๆ ออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการต่อ
สัมปทานปิ โตรเลียม หรื อการลงทุน ทําให้ นกั ลงทุนไม่กล้ าที/จะเข้ าลงทุน
อย่างเต็มที/ แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิง (Overweight)
 คาดว่า ธปท จะคงอัตราดอกเบี =ยนโยบายไว้ ที/ 2% ในการประชุมวันที/ 11
มีนาคม และคาดว่าจะคงนโยบายดอกเบี =ยตํ/าไปตลอดทังปี
= 2558 อย่างไร
ก็ดีสภาพคล่องในตลาดที/ยงั คงสูงและทางเลือกในการลงทุนในตราสาร
หนี ม= ี อยู่อย่ างจํ ากัด และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี ภ= าครั ฐคงอยู่ใ น
ระดับตํ/าเป็ นเวลานาน ทําให้ นกั ลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วน
เพิ/มด้ วยการลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิ/มขึ =น จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้น
กู้เอกชนเคลื/อนไหวแคบลง แนะนําลงทุนมากกว่ าตลาดเล็กน้ อยทัง
ตราสารหนีภ าครั ฐและตราสารหนีเ อกชน (Slightly Overweight)
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี =ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี =ยนโยบายปั จจุบนั ที/
ร้ อยละ 2.00 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อยละ
2.4 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที/ประกาศออกมาติดลบ
จากราคานํ =ามันที/ปรับตัวลดลงต่อเนื/อง จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล
(Gross dividend yield) ของกองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมี
ความน่าสนใจ แนะนําลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)

Commodity
REITs

Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนําคงนํ =าหนักการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับทัง= Developed market
และ Emerging market โดยถึงแม้ เศรษฐกิ จในสหรัฐอเมริ กาจะมี การ
เติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัย
บวกสําคัญใน EU แต่เศรษฐกิจโลกค่อนข้ างเปราะบาง และ Valuation ที/
ค่อนข้ างตึงตัว
Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน= อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มี อ ย่ า งจํ า กั ด ซึ/ง เป็ นจากผลนโยบายการเงิ นผ่ อนคลายของ
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ เพื/ อกระตุ้นเศรษฐกิ จและอัตราเงินเฟ้อทั/วโลก
ระดับตํ/าจึงควรให้ นํ =าหนักการลงทุนเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral) โดยเน้ น
การลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและ High Yield Bonds มากกว่าการลงทุนใน
พันธบัตร
Commodity – ให้ นํ า หนั ก น้ อ ยกว่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง เล็ ก น้ อย (Slightly
Underweight)
 แนวโน้ มราคานํ =ามันดิบในเดือนมีนาคม เชื/อว่าการปรับขึ =นอย่างมากของ
ราคานํ =ามันดิบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะยังไม่มีเสถี ยรภาพหลังจาก EIA
รายงานปริ มาณนํ =ามันดิบคงคลังของสหรั ฐปรับขึ =นแตะระดับสูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ในรอบ 80 ปี โดยปรั บเพิ/ม ขึน= มาอยู่ที/ระดับ 417.9 ล้ า น
บาร์ เรล และน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบ US$45-50/บาร์ เรล แนะนํา
ลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 แนวโน้ มราคาทองคํามีโอกาสพักฐานต่อเนื/องหลังจากปรับตัวลงมาแรง
จาก Dollar Index มีโอกาสปรับตัวเพิ/มขึ =นจากการอ่อนตัวของเงินสกลุยู
โร ซึง/ จะถูกกดดันจากการทํา QE ของ ECB เดือนละ 60,000 ล้ านยูโร
แนะนําลงทุนทองคําเท่ าตลาดในเดือนมีนาคม (Neutral)
REITs –ให้ นาํ  หนักมากกว่ าดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (Slightly Overweight)
 ให้ นํ า= หนั ก ลงทุ น มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นมี น าคม (Slightly
Overweight) แม้ ว่า Fed ได้ เปิ ดเผยในรายงานการประชุมวันที/ 24 ก.พ.
ว่า ยังมี ความกังวลต่อ การฟื =นตัว ของตลาดแรงงานและยัง ไม่ ขึน= อัตรา
ดอกเบี =ยในกลางปี นี =เป็ นอย่างน้ อย ทําให้ Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ เริ/ ม
ปรั บ ตั ว ลงตํ/ า กว่ า 2% แนะนํ า ลงทุ น มากกว่ าตลาดเล็ ก น้ อย
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีPยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึPงเดือนข้ างหน้ า
Tactical Asset Allocation
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Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Dow n

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

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
2015
ย อ้ นหลัง ย้อนหลัง ย อ้ นหลัง
-0.37% -0.89%
-1.45%
-0.23%
-1.41
-1.54
-1.49
-12.15
1.83%
2.26%
2.26%
1.83%
-0.56% -2.25%
-2.25%
-0.29%

3 ปี
ย้อนหลัง
17.08%
1.73
19.88%
-5.09%

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
2015
ย อ้ นหลัง ย้อนหลัง ย อ้ นหลัง
-0.32% -0.80%
-1.53%
-0.20%
-1.20
-1.37
-1.55
-12.14
1.82%
2.31%
2.31%
1.82%
-0.52% -2.24%
-2.27%
-0.29%

3 ปี
ย้อนหลัง
16.74%
1.68
19.69%
-5.21%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึPงเดือนข้ างหน้ า
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Total
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19.0%
22.0%
12.0%
9.5%
7.5%
7.5%
11.0%
6.0%
5.5%
0.0%
100.0%

1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
-0.72% -2.02%
-3.17% -0.55% 20.64%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-1.46
-1.98
-1.83
-9.81
1.22
Max Draw Up
0.00%
3.92%
3.92%
3.28% 27.15%
Max Draw Down
-1.27% -3.86%
-4.36% -0.57%
-8.35%
1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
-0.63% -1.91%
-3.15% -0.53% 20.34%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
-1.27
-1.84
-1.81
-9.66
1.20
Max Draw Up
3.29%
4.03%
4.03%
3.29% 27.03%
Max Draw Down
-1.22% -3.85%
-4.43% -0.53%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึPงเดือนข้ างหน้ า
Tactical Asset Allocation
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Strategic Asset Allocation
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
Max Draw Up
Max Draw Down

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
-1.24% -3.41% -4.87% -0.95% 21.56%
-1.82
-2.43
-2.05
-10.11
0.97
0.00% 5.13% 5.13%
4.53% 32.56%
-2.03% -5.39% -6.44% -0.95% -10.03%

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

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
-1.13% -3.17% -4.73% -0.91% 20.79%
-1.65
-2.27
-2.01
-9.98
0.94
4.45% 5.16% 5.16%
4.45% 31.43%
-1.96% -5.25% -6.37% -0.91% -10.09%

Weight

29.0%
11.5%
11.5%
5.0%
9.0%
9.0%
11.0%
8.5%
5.5%
0.0%
100.0%
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีPสาํ คัญ
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2558 แผ่ วลง
แต่ โดยรวมยังมีแนวโน้ มขยายตัว ภายใต้ การดําเนินนโยบายการเงินทีP
ยังคงผ่ อนคลาย
 ยอดค้ าปลีกชะลอตัวลงและตลาดที/อยู่อาศัยลดลง ซึง/ ยอดค้ าปลีกชะลอ
ตัวลง 2.8% (yoy) จากยอดขายรถยนต์ อาหารเครื/ องดื/ม และนํ =ามัน ส่วน
ยอดสร้ างบ้ านใหม่หดตัว -2.0% (mom) จากยอดสร้ างบ้ านเดี/ยวและทาว
เฮาส์ สอดคล้ องกับใบอนุญาตสร้ างบ้ านใหม่ที/หดตัว -0.7% (mom) จาก
บ้ านเดี/ยวเป็ นหลัง
 สัญญาณเชิงบวกจากตลาดแรงงานดีขึน= ต่อเนื/ องที/ 257,000 ตําแหน่ง
และมีผ้ กู ลับเข้ าสูก่ ําลังแรงงานมากขึ =นสะท้ อนถึงความมัน/ ใจที/จะหางาน
ทําได้ ส่งผลให้ อตั ราว่างงานเพิ/มขึ =นเป็ น 5.7% ซึง/ การจ้ างงานที/ดีขึ =นจะ
เป็ นปั จจัยสนับสนุนการบริ โภคในระยะต่อไป
 ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ แถลงมุม มองเศรษฐกิ จต่อสภาคองเกรส
ดังนี =
 Fed มีมมุ มองเชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจาก
ตลาดแรงงานที/ดีขึ =น แม้ ว่าการฟื น= ตัวของตลาดแรงงานและ
ค่า แรงจะอยู่ ใ นระดับ ตํ/ า กว่ า ปกติก็ ต าม แต่ ม องว่ า จะยัง
ปรั บตัวดีขึน= ในระยะต่อไป โดยมี ปัจจัย เสี/ยงจากเศรษฐกิ จ
ต่า งประเทศ ได้ แ ก่ จี นและกลุ่ม ยูโรโซน แต่ร าคานํ า= มัน ที/
ลดลงและการดําเนินนโยบายการเงินจะช่วยให้ เศรษฐกิจโลก
ปรับตัวดีขึ =น


อัตราเงิ นเฟ้ อในระยะกลางจะลดลง แต่ในที/ สุดจะกลับมา
ตามเป้าหมายที/ 2.0% (yoy)



Fed พิจารณาการปรับขึน= อัตราดอกเบี =ยโดยขึน= อยู่กับการ
ประชุม ในแต่ล ะครั ง= (Meeting-By-Meeting) จะมี ความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปลี/ยน แทนการใช้ คําว่า Patient ซึง/ อาจ
หมายถึงว่า Fed จะสามารถปรับเปลี/ยนนโยบายการเงินได้
ทุกเมื/ อ หากสถานการณ์ เอื อ= นอกจากนี = ประธานธนาคาร
กลางสหรั ฐ ให้ ความเห็ น ว่ า Fed จะยัง ไม่ ป รั บ ขึน= อัต รา
ดอกเบี =ยในการประชุม 2-3 ครัง= หน้ า

เศรษฐกิจยู โรโซน : นโยบายการเงินผ่ อนคลายเป็ นพิเศษสร้ างความ
เชืP อมัPนให้ แก่ ภาคครั วเรื อนและภาคธุ รกิจซึPง น่ าจะเป็ นปั จจั ยบวกต่ อ
เศรษฐกิจในระยะต่ อไป แต่ อัตราเงินเฟ้อในระดับตํPายั งเป็ นประเด็น
กัลว ในขณะทีPความเสีPยงด้ านการเมืองของประเทศกรี ซผ่ อนคลายลง
แต่ ยังต้ องเจรจาต่ อไป
 เศรษฐกิจของกลุม่ ยูโรไตรมาส 4 ปี 2557 ขยายตัว 0.9% (yoy) ปรับตัวดี
ขึ =นจาก 0.8% (yoy) ส่งผลให้ ทงปี
ั = 2557 ขยายตัว 0.9% (yoy) จากที/หด
ตัว -0.4% (yoy) แสดงให้ เห็นว่าเศรษฐกิจฟื น= ตัวต่อเนื/องในลักษณะช้ า ๆ
โดยการใช้ จ่ายภาคครั ว เรื อนและการใช้ จ่ายภาครั ฐขยายตัวดี แต่การ
ลงทุนโดยรวมยังคงหดตัวและเป็ นกิจกรรมที/ทําให้ เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี
ขึ =นมาก ทังนี
= = ประเทศเยอรมนียงั คงเป็ นแรงขับเคลื/อนหลักของกลุม่ ยูโร

 ดัชนีความเชื/อมัน/ ZEW surveys expectations เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เพิ/มขึ =นมาที/ระดับ 52.7 จุด จากระดับ 45.7 จุด ในเดือนก่อนหน้ า
 ดัชนี Sensix Investor Confidence เดือนภุมภาพันธ์ 2558 เพิ/มขึ =นมาที/
ระดับ 12.4 จุด จากระดับ 0.9 จุด ในเดือนก่อนหน้ า
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2558 หดตัว -0.6% (yoy) เป็ นการลดลงที/
มากขึ น= จาก -0.2% (yoy) ในเดื อ นธัน วาคม 2557 เนื/ อ งจากราคา
นํ =ามันดิบที/ลดลงอย่างมาก
 การเจรจาแก้ ไขวิกฤตหนี =ระหว่างรัฐบาลกรี ซและรัฐมนตรี คลังของกลุ่มยู
โรโซน ได้ ข้อสรุ ปในการขยายระยะเวลาการจ่ายชําระหนี =ของกรี ซออกไป
อีก 4 เดือน มีผลตังแต่
= วนั ที/ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
= = กรี ซได้
ยื/นเสนอแผนปฏิรูปและมาตรการต่าง ๆ แก่รัฐมนตรี คลังในกลุม่ ยูโร ดังนี =
 แผนมาตรการจัดการกับผู้เลี/ยงภาษี และคอรัปชัน/
 แผนปฏิรูปนโยบายภาษี และการจัดเก็บภาษี
 แผนปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ
 คงการขายรัฐวิสาหกิจ
 กรี ซมีเวลาถึงเดือนเมษายน 2558 ในการให้ รายละเอียดของแผนที/ได้ ยื/น
เสนอไป เพื/อแสดงให้ EU เห็นว่ากรี ซจะทําอย่างไรกับการปฏิรูป โดยที/
กรี ซจะไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเพิ/มเติมได้ แม้ แต่เงินช่วยเหลือครัง=
ต่อไปอีก 7.0 พันล้ านยูโร จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ ทังนี
= = กรี ซและ
Troika (EU, ECB และ IMF) จะหารื อร่ วมกันในเดือนมีนาคม 2558 ต่อ
การแก้ ไขปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงที/ยงั ไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือ
เพิ/มเติม
เศรษฐกิจญีPปุ่น : เศรษฐกิจค่ อย ๆ ปรั บตัวดีขึน นําโดยการส่ งออก
สินค้ า ภายใต้ นโยบายการเงินเอือ ต่ อเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวในไตรมาส 4 ปี 2557 ที/ 2.2% (qoq, saar)
จากที/หดตัว -2.3% (qoq, saar) ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการส่งออก
สุทธิ และการเพิ/มขึน= ของสินค้ าคงคลังเป็ นกิจกรรมขับเคลื/อนเศรษฐกิ จ
ในขณะที/ ก ารบริ โ ภคภาคครั ว เรื อ นยัง ไม่ ดี ขึน= มากนัก และการใข้ จ่ า ย
ภาครัฐกลับชะลอตัวลง แม้ ว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ดีขึ =น แต่ไม่อาจชดเขย
ผลกระทบจากการปรับขึ =นภาษี การขายได้ ทําให้ เศรษฐกิจทังปี
= 2557 ไม่
มีการขยายตัว หรื อ 0.0% (yoy) จาก 1.6% (yoy) ในปี 2556
 การส่งออกสินค้ ายังเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื/อง เพราะค่าเงิน
เยนที/ อ่ อ นค่ า ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า เดื อ นมกราคม 2558
ขยายตัว 17.0% (yoy) จากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป จีนและเอเซีย
ส่ว นมูลค่าการนํ า เข้ าสินค้ า ลดลง -9.3% (yoy) จากสินค้ า ในหมวด
พลังงานและเชื =อเพลิง
 การประชุมธนาคารกลางญี/ ปนุ่ มีมติคงอัตราดอกเบี =ยไว้ ที/ 0.05% ต่อปี
และคงการเพิ/ ม ปริ ม าณฐานเงิ น ประมาณ 80 ล้ านล้ านเยนต่ อ ปี
นอ ก จ าก นี ย= ั ง มี มุ ม ม อง เ ชิ ง บว ก ต่ อ ก า ร ส่ ง อ อก แ ละ ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม

 ผู้บริ โภคเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สํารวจเบื =องต้ น อยู่ที/ -6.7 จุด เพิ/มขึ =นจาก
เดือนก่อนหน้ าที/ -8.5 จุด
2 มีนาคม 2558
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีPสาํ คัญ
เศรษฐกิจจี น : เศรษฐกิจ ชะลอตัวลงอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ภายใต้
ความกังวลราคาบ้ านทีPลดลงต่ อเนืPอง ในขณะทีPธนาคารกลางจีนดําเนิน
มาตรการด้ านการเงินทีPผ่อนคลาย
 มูลค่าการส่งออกสินค้ าเดือนมกราคม 2558 หดตัว -3.3% (yoy) จากที/
ขยายตัว -9.5% (yoy) เป็ นผลจากฐานการคํานวณในปี ก่อนจากวันหยุด
ช่วงเทศกาลตรุ ษจีน การยกเลิกการอุดหนุนภาษี ส่งออกสินค้ าประเภท
boron steel และความต้ องการสินค้ าของประเทศในกลุ่มยูโรโซนและ
ญี/ ปุ่นที/ลดลง ส่วนมูลค่าการนํ าเข้ าสินค้ า ลดลง -19.9% (yoy) หดตัว
มากสุดในระอบ 6 ปี อาจสะท้ อนถึงอุปสงค์ในประเทศที/อ่อนแอ
 อย่ างไรก็ ตาม การรายงาน HSBC Flash PMI เบื อ= งต้ นของเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 ซึง/ เป็ นการสํารวจธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ถึงกลาง แสดงถึงทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะสัน=
โดยดัขนีกลับมาขยายตัวที/ระดับ 50.1 จุด จากที/หดตัว 49.7 จุดในเดือน
มกราคม 2558
 อัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับตํ/า 0.8% (yoy) ในเดือนมกราคม 2558
ชะลอตัวลงตามทิศทางราคานํามัน

 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2558 ลดลง -0.4% (yoy) เนื/ องจากราคา
อาหารและพลังงานที/ลดลงต่อเนื/อง
 การรายงานเครื/ อ งชี ภ= าวะเศรษฐกิ จ ไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย
เดือนมกราคม 2558 แสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที/ทรงตัวและการฟื น=
ตัว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งช้ า ๆ โดยการใช้ จ่ า ยในประเทศทัง= การบริ ภาค
ภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว เพราะยังมีความระมัดระวัง
ต่อ การใช้ จ่ า ย จากภาระหนี = และรอความชัดเจนด้ า นเศรษฐกิ จ และ
โครงการลงทุนในสาธารณูปโภคของภาครัฐ ด้ านอุปสงค์จากต่างประเทศ
ได้ รับปั จจัยบวกจากภาคการท่องเที/ยว แต่การส่งออกสินค้ ายังไม่ดีตาม
การส่งออกสินค้ าที/มีความเชื/อมโยงกับราคานํ =ามันดิบ ได้ แก่ ปิ โตรเลียม
ยางพารา และเคมีภณ
ั ฑ์
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนมีนาคม
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุมธนาคารกลางของกลุ่มยูโรโซน ญี/ ปนุ่ และสหรัฐฯ คาดว่า จะ
คงมาตรการด้ านการเงินคงเดิม ดังนี =

 ราคาบ้ า นเดื อนมกราคม 2558 หดตัวต่อเนื/ องเป็ นเดือ นที/ 5 ที/ -5.1%
(yoy) จากเดือนก่อนที/ -4.3% (yoy) โดยราคาบ้ านหดตัวเร่ งขึน= ใน 69
จาก 70 เมือง
 ธนาคารกลางจีนลด RRR ลง 50 bps ทําให้ อตั รา RRR ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ขนาดใหญ่ อ ยู่ที/ 19.5% และธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดเล็ก อยู่ที/
17.5% ซึง/ การปรับลด RRR ในครัง= นี =จะทําให้ สภาพคล่องในระบบเพิ/มขึ =น
6.0 แสนล้ านหยวน
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจฟื  นตัวช้ า ๆ ซึPงอุปสงค์ จากต่ างประเทศยังไม่
ดีนัก ในขณะทีPอัตราเงินเฟ้อปรั บลดลงต่ อเนืPองจากราคานํา มัน
 เศรษฐกิ จไตรมาส 4 ปี 2557 ขยายตัว 2.3% (yoy) เพิ/มขึ =นจาก 0.6%
(yoy) ในไตรมาสก่อนหน้ า ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตัว 0.7%
(yoy) จากการขยายตัวของการใช้ จ่ายในประเทศ ได้ แก่ การใช้ จ่ายภาค
ครั ว เรื อ น ภาครั ฐ และการลงทุนภาคเอกชนที/ เ ร่ ง ขึน= นอกจากนี = การ
ส่งออกที/กลับมาขยายตัวในขณะที/การนําเข้ าหดตัวมากทําให้ การส่งออก
สุทธิเพิ/มขึ =น ซึง/ ผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 สภาพัฒน์ฯ คงคาดการณ์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยที/ 3.5-4.5%
(yoy) จากการฟื =นตัว อย่ างช้ า ๆ ของภาคการส่ง ออกและการใช้ จ่า ย
ภาครัฐ

2 มีนาคม 2558

 การรายงานเครื/ องชี =สภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม
2558 ซึง/ เป็ นเครื/ องชี =สภาวะของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีความเป็ นไปได้
ว่าจะชะลอลงหรื อลดลงในบางกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ เนื/ องจากสภาพ
อากาศที/หนาวเย็นผิดปกติ
 การประชุม National People’s Congress (NPC) ของประเทศจีนใน
วันที/ 5 มี นาคม 2558 เพื/ อ กํ าหนดเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จ ซึ/งมี ความ
เป็ นไปได้ ที/จะกําหนดเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที/ 7.0% (yoy) ใน
ปี 2558
ปั จจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที/ 11 มี นาคม 2558 คาดว่ า คณะกรรมการนโยบายการเงิ นจะคง
ดอกเบี =ยไว้ ในระดับ 2.0% ต่อปี เพราะเป็ นระดับที/เอื =อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเพื/อรักษาเสถียรภาพด้ านการเงิน
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กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์

ตลาดทุนในประเทศ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นเดือนทีPห้ ุนไทยแกว่ งตัว Sideways ในกรอบจํากัด
โดยปรับตัวขึ =นไปปิ ดที/ 1,598.66 หรื อขึ =นประมาณ 1.10% เนื/องจากไม่มีปัจจัย
กระตุ้นหรื อปั จจัย กดดันที/ มีนัย สําคัญ สํ าหรั บปั จ จัย ภายในและภายนอกที/
สําคัญมีดงั ต่อไปนี =
 ประเด็นการเมืองกรี ซถือเป็ นปั จจัยที/สร้ างความผันผวนให้ กับตลาดอย่าง
มากในเดื อ นนี = โดยถึ ง แม้ ใ นช่ ว งต้ น เดื อ นธนาคารกลางยุ โรป (ECB)
ตัดสินใจไม่ยอมรับการนําพันธบัตรกรี ซมาวางเป็ น Collateral เพื/อมาใช้
ระดมทุนครัง= ใหม่ และตามมาด้ วยการยุติปล่อยเงินกู้ให้ กับกรี ซชัว/ คราว
แต่ในช่ วงปลายเดือนที/ประชุมของ Troika ได้ มีมติอนุมัติขยายความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กรี ซออกไปเป็ นเวลา 4 เดือน

 ในช่วง 2 เดือ นแรกของปี 2558 SET Index ปรั บตัวเพิ/มขึน= 6.74%
ในขณะที/ SET50 Index ปรับขึ =น 5.15%
 Sector ที/มี performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดวัสดุก่อสร้ าง หมวดบริ การรับเหมาก่อสร้ าง หมวดการแพทย์
หมวดปิ โตรเคมี หมวดชิ น= ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมวดพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
 สําหรับ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้น โดยรวมในช่วง 2
เดือ นแรก ได้ แก่ หมวดพาณิ ชย์ หมวดอาหารและเครื/ องดื/ ม หมวด
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื/ อสาร หมวดธนาคาร หมวดธุ ร กิ จ
การเกษตร และ หมวดพลังงาน

 ธนาคารกลางจี นมี มติปรั บ ลดอัตรากันสํารองของธนาคารพาณิ ช ย์ อี ก
0.5% และธนาคารกลางของประเทศสํา คัญๆต่างๆทัว/ โลก มี การผ่อ น
คลายนโยบายการเงินในช่วงนี =
 ปั จจัยกดดันที/สําคัญคือตัวเลขการจ้ างงานของสหรัฐฯที/ออกมาดีมาก จน
ทําให้ ตลาดเริ/ มเลื/อนคาดการณ์ช่วงเวลาการขึ =นดอกเบี =ยขึ =นมาเร็ วขึ =น และ
ทําให้ Bond yield สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ =นทะลุ 2%
 อย่างไรก็ดี FOMC minutes ที/ถกู เปิ ดเผยออกมาและการตอบคําถามของ
นาง Janet Yellen ยังคงมี มุมมองเชิงผ่อนคลายจึงทําให้ ตลาดคลาย
ความกังวลลง
 กลุม่ วัสดุก่อสร้ างเป็ นกลุม่ ที/ปรับตัวได้ ดีที/สดุ ในเดือนนี =นําโดยการปรับตัว
ขึ =นของราคาหุ้น SCC, TPIPL, TASCO
 ส่วนกลุม่ ที/มีการปรับตัวลงมากที/สดุ ได้ แก่ กลุม่ สื/อสารจากความกังวลต่อ
การเลือ/ นเวลาประมูล 4จี และกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ หลังผลประกอบการ
ที/ประกาศออกมาไม่มีอะไรโดดเด่น และการปรับตัวลงของราคาหุ้น BAY
CONMAT
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4%

6%

MTD
1.10%
0.22%
0.76%
2,032.42
-1,683.41
-878.56
529.56
51,902.46

8%

2MTD
6.74%
5.15%
6.12%

10%

YTD
6.74%
5.15%
6.12%

-2,267.46 -2,267.46
8,101.25 8,101.25
7,381.92 7,381.92
-13,215.71 -13,215.71
50,481.96 50,481.96

แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนมีนาคม
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนมี นาคม ปรั บตัว Sideways ต่อไปในกรอบ
1,560-1,625 จุด โดยปั จจัยหนุนหลัก ได้ แก่ ความเป็ นไปได้ ที/กระแส Fund
flow อาจกลับมาอีกรอบจากโครงการ QE ของธนาคารกลางยุโรป ที/จะเริ/ ม
ตังแต่
= เดือนมีนาคม ทังนี
= =ประเด็นที/น่าจะมีบทบาทต่อภาวะการลงทุนมีดงั นี =
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่ การประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ในวันที/ 17-18 มีนาคม คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี/ยนแปลง
ทางนโยบาย แต่อาจมีการถอดคําว่า “patient” ออกจาก Statement ซึง/
ตลาดน่าจะมี การรั บรู้ บางส่วนแล้ วและการประชุมธนาคารกลางญี/ ปุ่น
(BoJ) ในวันที/ 16-17 มี นาคม คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี/ยนแปลงทาง
นโยบาย แต่แนะนําติดตามการให้ สมั ภาษณ์ หรื อตอบคําถามของนาย
Haruhiko Kuroda ว่าจะมีการส่งสัญญาณขันตอนต่
=
อไปของมาตรการ
QE หรื อไม่
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันที/ 11 มี นาคม
คาดจะมีมติคงอัตราดอกเบี =ยที/ 2.0%
 กระแสเงินทุนต่างชาติที/อาจมีทิศทางดีขึ =นจากการเริ/ มต้ นโครงการ QE
ของ ECB อย่างเป็ นทางการ
 ประเด็นความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซียกับยูเครน
 ประเด็น การเมืองในประเทศ เช่น ชะลอการตัด สิน ใจในเรือ งต่ า งๆ
ออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการต่อสัมปทานปิ โตรเลียม หรือการลงทุน ทําให้
นักลงทุนไม่กล้าทีจ ะเข้าลงทุนอย่างเต็มที
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
เดือนมีนาคม
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 ราคานํ =ามันที/ปรับตัวลดลงอย่างรุ นแรง เป็ นผลให้ อตั ราเงินเฟ้อคาดการณ์
ทัว/ โลกปรับตัวลดลง (+)
ปั จจัยภายในประเทศ
 คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงอัตราดอกเบี =ยนโยบายไว้ ที/ระดับ 2%
เท่าเดิม โดยรอดูความสัมฤทธ์ ผลในการเร่ งดําเนินนโยบายการคลังของ
รัฐบาล (N)
 ตารางประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยาวที/คอ่ นข้ างเบาบางเมื/อเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ที/ผ่านมา (+)
จากปั จจัยข้ างต้ น คาด เส้ นอัตราผลตอบแทนจะเคลืP อนไหวลดตํPาลง
เมืPอเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดตราสารหนี  : อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ไ ทยปรั บตัว
เพิPมขึน ในทุกช่ วงอายุ ซึPงเป็ นผลจากปั จจัยต่ อไปนี 
 การประกาศตัวเลข GDP ไทย ไตรมาส 4 ปี 2557 ออกมาดีกว่าตลาด
คาดการณ์ ทําให้ นกั ลงทุนในตลาดปรับลดมุมมองการปรั บลดดอกเบี ย=
นโยบายของประเทศไทย ว่ามีโอกาสเกิดลดน้ อยลง
 ตัว เลขเศรษฐกิ จ โลกส่วนใหญ่ และ ตัว เลขตลาดแรงงานของสหรั ฐ ฯ
ออกมาในเชิ ง บวกมากขึ น= แม้ จะตํ/ า กว่ า การประมาณการณ์ ข อง
นักวิเ คราะห์บ้า งเล็กน้ อย ส่ง ผลให้ ตลาดปรั บมุม มองการขึน= ดอกเบี ย=
นโยบายสหรั ฐฯว่ามี โอกาสเกิ ดเร็ วขึน= จึงทําให้ มีแรงเทขายตราสารหนี =
ภาครัฐทัว/ โลกออกมา
 รัฐมนตรี คลังยูโรโซน ให้ ความเห็นชอบขยายมาตรการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น สํ า หรั บ กรี ซ ออกไปอี ก 4 เดื อ น ทํ า ให้ ค วามต้ อ งการถื อ
สินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
 ราคานํ =ามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที/เกี/ ยวข้ องปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อ เนื/ อ ง ส่ง ผลให้ อัตราเงิ นเฟ้ อคาดการณ์ ทั/ว โลกปรั บ ตัว ลดลง เป็ น
ผลบวกต่อการถือครองตราสารหนี =
 การประมูลพันธบัตรรัฐบาลที/คอ่ นข้ างหนาแน่นในระหว่างเดือน กอปรกับ
ผลประมูลออกมาไม่ดีมากนัก จึงเพิ/มความผันผวนเชิงลบในตลาดตรา
สารหนี =ไทย
 จากเหตุการณ์ ข้างต้ นนี =ส่งผลให้ มีแรงเทชายทํากํ าไรตราสารหนี =จากนัก
ลงทุนไทยและต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี =จึงปรับตัวสูงขึ =น

แนวโน้ มและกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ตลาดตราสารหนี ไ ทยเดื อ น
มีนาคม
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Overweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัว เลขการจ้ า งงานสหรั ฐ ฯ ยัง คงสะท้ อ นความแข่ ง แกร่ ง ต่อ เนื/ อ ง แม้
ตัวเลขเศรษฐกิ จอื/ นๆอาจจะแผ่วลงมาบ้ างด้ ว ยผลของสภาพอากาศที/
หนาวเย็นผิดปกติ (-)
 การไหลของกระแสเงินทุนในตลาดเงินทัว/ โลกเพิ/มเติม ภายหลังที/ธนาคาร
กลางยุโรปประกาศมาตรการเข้ าซื =อพันธบัตรในตลาดรอง (+)
 ปั ญหาการเมืองในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึง/ สร้ างความผัน
ผวนแก่ตลาดเป็ นระยะๆ (+)
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แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
 จากการที/ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ภ= าครั ฐ คงอยู่ใ นระดับ ตํ/ า เป็ น
เวลานาน ทําให้ นกั ลงทุนพยายามแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ/มด้ วยการ
ลงทุนหุ้นกู้เอกชนเพิ/มขึน= จึงส่งผลให้ Credit Spread ของหุ้นกู้เอกชน
เคลื/อนไหวแคบลง จากปั จจัยข้ างต้ น คาด Credit Spread จะแคบลง

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี =ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี =ยนโยบายปั จจุบนั ที/
ร้ อยละ 2.00 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อย
ละ 2.4 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุมของ Fed ที/ยงั คง
อัตราดอกเบี =ยในระดับตํ/าต่อไปอย่างน้ อยถึงกลางปี 2558 และ ECB อัด
ฉี ดเม็ดเงินเข้ า สู่ระบบด้ วยการเข้ าซื =อพันธบัตร และตราสารหนี = ด้ ว ย
วงเงินประมาณ 6 หมื/นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
= เดือนมีนาคม 2558 จน
สิ =นสุดในเดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคมที/ระดับตํ/าเพียงร้ อยละ -0.4 จากราคานํ =ามัน
ที/ปรับตัวลดลงต่อเนื/อง และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี =ยนโยบาย
ของ ธปท. ในระยะสันหากการฟื
=
=นตัวของเศรษฐกิจในประเทศตํ/ากว่า
คาดการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรัพย์ที/อ้างอิงกับเงินปั น
ผลมีความน่าสนใจมากขึ =น
 สถานการณ์ ทางการเมื องที/ ค่อนข้ างมี เสถี ยรภาพและการฟื =นตัวของ
GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
=
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น= ฐานที/เพิ/ม
สูงขึ =นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที/เพิม/ สูงขึ =น
 ค่าเงินบาทที/มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯที/อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน ในเดือนมีนาคมคือ Neutral
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ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค
 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัว
เพิ/มขึ =นจากช่วงท้ ายเดือนมกราคมในทุกภูมิภาค ปั จจัยที/สําคัญในเดือน
กุม ภาพัน ธ์ ได้ แ ก่ ประเด็น ความกัง วลใน Greece ที/ ไ ม่ ต้อ งการจะ
รัดเข็มขัด แต่การไม่รัดเข็มขัดนันจะส่
= งผลต่อการรับเงินช่วยเหลือ อย่างไร
ก็ตามในท้ ายที/สดุ EU ได้ ให้ เงินสําหรับการชําระหนี =ระยะสันออกไปอี
=
ก4
เดือน ทําให้ ตลาดคลายความกังวล อี กทัง= Fed ยังไม่มีความรี บร้ อนใน
การขึ =นอัตราดอกเบี =ยระยะสัน=
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรับตัวเพิ/มขึ =น 2.8% น้ อยกว่าตลาดหุ้นพัฒนา
แล้ วที/ปรับตัวเพิ/มขึ =น 5.4%

 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื =นตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไปในประเทศที/ พัฒนาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี/ย 5 ปี ที/ผ่านมา (-)
 ความเสี/ยงเกี/ยวกับการขึ =นอัตราดอกเบี =ยระยะสันของ
=
Fed (-)
 ความเสี/ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี/ยง Greece Exit (-)
 Default Risk ของบริษัทผู้ผลิตนํ =ามัน (-)
 แนะนํ า คงนํ า= หนัก การลงทุนเท่า กับตลาด (N) สํ าหรั บ Developed
market และ เท่ากับตลาด (N) สําหรับ Emerging market โดยถึงแม้
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กาจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการ
ผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัยบวกสําคัญใน EU แต่เศรษฐกิ จโลก
ค่อนข้ างเปราะบาง และ Valuation ที/คอ่ นข้ างตึงตัว

 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี =ยระดับตํ/าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี/ ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จ จัย หลักที/ สนับสนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี/ ยง รวมถึง เศรษฐกิ จใน
ประเทศสหรัฐฯที/ฟืน= ตัว
 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี/ย งยัง คงมี แ นวโน้ ม ที/จ ะผันผวนในปี 2558 เนื/ อ งจาก
เศรษฐกิจที/เริ/ มฟื น= ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที/จะปรั บ
อัตราดอกเบี ย= ระยะสันมากขึ
=
น= อย่างไรก็ ตาม เศรษฐกิ จทัว/ โลกที/ยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมีอตั ราดอกเบี =ยใน
ระดับตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึง
ความเสี/ ย ง Tailed Risk อันได้ แ ก่ โอกาสที/ Greece จะออกจาก
Eurozone และความเสี/ยงการผิดนัดชําระหนี =ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ =ามัน
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ตลาด REIT
 REIT เริ/ มปรั บตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ หลังปรับขึ =นมารั บข่าวดีในเรื/ อง
การออก QE และอั ต ราดอกเบี ย= ที/ ท รงตั ว ตํ/ า มาตัง= แต่ ต้ นปี แล้ ว
Benchmark REIT ปรับตัวลดลง 1.4% โดย REIT North America ปรับ
ลดลง 2.3% หลังปรับขึ =น Outperform เดือนก่อนหน้ า ในขณะที/ REIT
Asia ทรงตัว ส่วน REIT Europe ให้ ผลตอบแทน 3.8% ซึง/ ปรับขึ =นได้
ปั จจัยบวกจากการที/ ECB ประกาศ QE ที/ขนาด 1.14 ล้ านล้ านยูโร โดย
เข้ าซื =อพันธบัตรท้ องถิ/นตังแต่
= เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
ในขนาด 6 หมื/นล้ านยูโรทุกเดือน และการเข้ าช่วยเหลือด้ านสภาพคล่อง
ฉุกเฉินให้ กับธนาคารกรี ซ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับ
เพิ/มขึ =นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ มาปิ ดที/ 2% เพิ/มขึ =นจาก 1.6585%
ในปลายเดือนมกราคม
แนวโน้ มตลาด REIT มีนาคม
 ให้ นํ า= หนัก ลงทุน มากกว่ า ตลาดเล็ ก น้ อยในเดื อ นมี น าคม (Slightly
Overweight) แม้ ว่า Fed ได้ เปิ ดเผยในรายงานการประชุมวันที/ 24 ก.พ.
ว่า ยัง มี ความกัง วลต่อการฟื =นตัว ของตลาดแรงงานและยังไม่ ขึน= อัตรา
ดอกเบี =ยในกลางปี นี =เป็ นอย่างน้ อย ทําให้ Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ เริ/ ม
ปรับตัวลงตํ/ากว่า 2% ขณะที/ EU ได้ เห็นชอบที/จะให้ เงินช่วยเหลือกรี ซ
ต่อไปอีก 4 เดือน

แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนมีนาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี =ยระยะสันที
= /ยงั อยู่ในระดับ
ตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เดือนกุมภาพันธ์ขยับตัวดีขึ =นมาบ้ างตามทิศทางของ
ราคานํ =ามันที/รีบาวนด์ขึ =นมาหลังจากทรุ ดลงอย่างหนักและต่อเนื/องตังแต่
=
กลางปี 2557 ส่งผลให้ ห้ นุ ในกลุม่ พลังงานให้ ผลตอบแทนสูงที/สดุ ในเดือน
นี = +9.42% สวนทางกับทองคําซึง/ เป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย ที/ราคากลับมา
ปรับลงมากที/สดุ -5.8% ในขณะทีค/ า่ เงินดอลลาร์ แกว่งตัวค่อนข้ างแคบ
 ราคาทองคําที/ปรับตัวบวกในเดือนก่อนเพราะความผันผวนในตลาดเงิน
หลังธนาคารกลางสวิตเซอร์ แลนด์ประกาศยกเลิกการตรึ งค่าเงินสวิสฟั งก์
กับเงินยูโร ราคาทองคําพลิกกลับมาปรับตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ หลัง
ความผันผวนในตลาดเงินผ่อนคลายลง และภายหลังที/ Fed เปิ ดเผย
รายงานสรุ ปผลประชุม FOMC เมื/อ 27 - 28 ม.ค. 2558 มีมมุ มองเชิงบวก
กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ มากขึ น= บรรยากาศโดยรวมจึ ง มี ล ัก ษณะ Risk
appetite มากขึ =น
 ราคาสินค้ าเกษตรค่อนไปในทางอ่อนตัวลง ทังราคานํ
=
า= ตาล และราคา
เนื อ= สัตว์ ที/มี ปริ มาณ Supply สูงขึน= ตามภาวะการเลี =ยงสัตว์ ที/มากขึน=
ส่งผลให้ วตั ถุดบิ อาหารสัตว์อย่างข้ าวโพดและกากถัว/ เหลืองเริ/ มทรงตัวถึง
ขยับขึ =นได้ เล็กน้ อย จากราคาที/ปรับลงแรงอย่างมากในปี ก่อน
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แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนมีนาคม
 แนะนําลงทุนน้ อยกว่าตลาดเล็กน้ อยในมีนาคม (Slightly Underweight)
แนวโน้ ม ราคาสิ นค้ า เกษตรน่ า จะยัง ผันผวนอยู่ใ นระดับ ตํ/ า ต่ อ ไป แม้
Downside ของราคาสินค้ าเกษตรหลายชนิดค่อนข้ างจํากัดแล้ ว เพราะ
เข้ าใกล้ ระดับต้ นทุนของเกษตรกร (อาทิ ถั/วเหลือง และยางพารา) แต่ยงั
ไม่มีสญ
ั ญาณการปรับขึ =นอย่างมีนยั สําคัญ เพราะต้ องเผชิญกับปริ มาณ
Supply ของโลกที/สงู ขึ =นทําจุดสูงสุดใหม่ในสินค้ าหลายชนิด ทัง= ถัว/ เหลือง
นํ =าตาล และยางพารา ในขณะที/ Demand ยังไม่สดใสนัก อย่างไรก็ตาม
แนวโน้ มราคายางพาราในเดือนมี นาคมน่าจะปรั บตัวขึน= ได้ บ้าง เพราะ
เป็ นฤดูกาล Stock ยางของผู้ประกอบการยางล้ อโดยเฉพาะในจีน ก่อน
เข้ าสูฤ่ ดูปิดหน้ ายางในเดือนเมษายน - พฤษภาคม

ตลาดนํา มัน
 ราคานํ า= มันเพิ/มขึน= 4.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็ นการรี บาวนด์
หลังจากที/ปรับลงอย่างต่อเนื/อง
 สาเหตุหลักที/ทําให้ ราคานํ =ามันฟื น= ตัวเกิดจากรายงานตัวเลขหลุมขุดเจาะ
นํ =ามันดิบในอเมริ กาเหนือลดลงถึง 94 หลุมและลดลงมากที/สดุ ในรอบ 30
ปี

2 มีนาคม 2558

 บริ ษัทผลิต Shale Oil & Gas ของสหรัฐหลายแห่งเปิ ดเผยว่าผลของราคา
นํ =ามันดิบที/ปรับลดลงอย่างมากทําให้ บริ ษัทต้ องปรับลด CAPEX ในปี นี =
ลดลง 30-40% จากเดิม
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนมีนาคม
 แนวโน้ มราคานํ =ามันดิบในเดือนมีนาคม เชื/อว่าการปรับขึ =นอย่างมากของ
ราคานํ =ามันดิบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะยังไม่มีเสถี ยรภาพหลังจาก EIA
รายงานปริ มาณนํ =ามันดิบคงคลังของสหรั ฐปรับขึน= แตะระดับสูงสุดเป็ น
ประวัติก ารณ์ ในรอบ 80 ปี โดยปรั บ เพิ/ม ขึน= มาอยู่ที/ระดับ 417.9 ล้ า น
บาร์ เรล และน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบ US$45-50/บาร์ เรล แนะนํา
ลงทุนน้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดทองคํา
 ราคาทองคํา โลกเดื อนกุม ภาพันธ์ พลิกกลับ มาปรั บ ตัว ลง 5.7% M-M
หลังเฟดเปิ ดเผยรายงานสรุ ปผลประชุม FOMC เมื/อ 27-28 ม.ค. แล้ วมี
มุมมองเชิงบวกกับภาวะเศรษฐกิจมากขึ =น นอกจากนี = ความตรึ งเครี ยดใน
รัสเซียที/คลี/คลายลง จากการเจรจาเพื/ อยุติความขัดแย้ งระหว่างรัสเซีย
และยูเครน แม้ จะยังถูกควํ/าบาตรจากยูโรโซน แต่ตลาดก็คาดหวังว่าจะมี
การยกเลิกในการพิจารณาครัง= ถัดไป
 ข้ อมูลภาคแรงงานสหรัฐฯออกมาดีเกินคาด โดยตัวเลขจ้ างงานนอกภาค
เกษตร เดื อ นมกราคม เพิ/ มขึน= 278,000 คน มากกว่ าคาดการณ์ ข อง
ตลาดที/ 236,000 คน ขณะที/ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ปรับตัวลงเหลือตํ/ากว่า 300,000 คนในสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือน เป็ นอีก
ปั จจัยที/กดดันราคาทองคํา
 Chinese New Year Effect ไม่หนุนให้ ราคาทองคําปรับตัวเพิ/มขึ =นเหมือน
ทุกครัง= ที/ผ่านมา เนื/องจากกระแสเงินไหลออกจาก Safe Haven กลับเข้ า
เก็ ง กํ า ไรในสินทรั พ ย์ เ สี/ ย ง หลัง ECB มี ม ติยื ดระยะเวลาการให้ เ งิ น
ช่วยเหลือกรี ซออกไปอีก 4 เดือน
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนมีนาคม
 แนวโน้ มราคาทองคํามีโอกาสพักฐานต่อเนื/องหลังจากปรับตัวลงมาแรง
จาก Dollar Index มีโอกาสปรับตัวเพิ/มขึ =นจากการอ่อนตัวของเงินสกลุยู
โร ซึง/ จะถูกกดดันจากการทํา QE ของ ECB เดือนละ 60,000 ล้ านยูโร
นอกจากนี = ในไตรมาสสี/ ปี 2557 ทองคํามีอุปทานส่วนเกิน 93.5 ตัน ถื อ
เป็ นปั จจัยลบในแง่ของปั จจัยพื =นฐานที/สําคัญ แนะนําลงทุนทองคําเท่ า
ตลาดในเดือนมีนาคม (Neutral)

ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดตราสารหนี =ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวกเฉพาะกลุ่ม
ดัชนีห้ นุ กู้เอกชนผลตอบแทนสูง และตลาดพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ (EM)
 ปั จ จัย หลัก ในเดื อ นนี = การเจรจาระหว่ า งกรี ซ และยูโรโซน สํ า หรั บ เงิ น
ช่วยเหลือ (Bailout program) ซึง/ ท้ ายสุดสามารถตกลงกันได้ โดยกลุ่ม
เจ้ าหนี =ยูโรโซนยอมให้ มีการขยายกรอบเวลา Bailout program ออกไปอีก
4 เดื อ น รายงานการประชุม ล่ า สุด ของเฟดรวมทัง= แถลงการณ์ ข อง
ประธานเฟดที/ ยัง คงอัตราดอกเบี ย= นโยบายตํ/า อยู่ และธนาคารกลาง
อินโดนีเซียปรับลดดอกเบี =ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที/ระดับ 7.5%

หน้ า 8

MFC Wealth Journal
 ในช่วงต้ นเดือนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี (yield) ปรับขึน=
อย่างมีนยั สําคัญสูงสุดที/ระดับ 2.14% และกลับลงมาอยู่ที/ 1.98% ณ
วันที/ 24 ก.พ.2558 ในขณะที/ห้ นู กู้เอกชนผลตอบแทนสูง (HY) มี credit
spread แคบลงเพียงพอที/จะชดเชยต่อการปรับขึ =นของ yield รวมทังการ
=
ปรับขึ =นของราคานํ =ามันในช่วงที/ผ่านมา

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนมีนาคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐ บาล คาดว่ าการปรั บ ขึน= อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มี อ ย่ า งจํ า กั ด ซึ/ง เป็ นจากผลนโยบายการเงิ นผ่ อนคลายของ
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ เพื/ อกระตุ้นเศรษฐกิ จและอัตราเงินเฟ้อทัว/ โลก
ระดับตํ/าจึงควรให้ นํ =าหนักการลงทุนเท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 สําหรั บ เครดิต ตลาดหุ้นกู้เอกชน (IG) คาดว่าผลตอบแทนเอาจถูก
กดดันจากความผันผวนของตลาดพันธบัตรรั ฐบาลและcredit spread
แคบลงได้ อย่างจํ ากัด อย่างไรก็ ตามยังมี ปัจจัยหนุนจากมาตรการ QE
ของธนาคารกลางยุโรปซึ/ง จะเข้ า ซื =อทัง= พันธบัตรยุโรปและหุ้นกู้เอกชน
ยุโ รป รวมทัง= มตรการ QE ของธนาคารกลางญี/ ปุ่ น สํ า หรั บ หุ้น กู้
ผลตอบแทนสูง (HY) ในช่วงที/ผ่านมา credit spread กว้ างค่อนข้ างมาก
 จากผลกระทบของตลาดที/มีสดั ส่วนของบริ ษัทนํ =ามันมากกว่าและได้ รับ
อิทธิพลของการเคลื/อนไหวราคานํ =ามัน ทําให้ ราคาของกลุ่ม HY มีความ
น่าสนใจ ประกอบกับให้ อตั ราผลตอบแทนที/สงู กว่าผลอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที/อยู่ในระดับตํ/า จึงควรให้ นํ =าหนักการลงทุนหุ้นกู้เอกชน (IG) สูง
กว่ า ดัชนี อ้ า งอิง เล็ก น้ อ ย (SOW) และหุ้นกู้อัตราผลตอบแทนสูง (HY)
เท่ากับดัชนีอ้างอิง (SOW)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ






ค่าดัชนี ชี =วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าเล็กน้ อยจาก
94.80 ณ วันที/ 30/1/58 มาอยู่ที/ 94.57 ณ วันที/ 23/2/58 โดยในเดือนที/
ผ่านมามีเหตุการณ์สําคัญ ดังนี =
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรั ฐฯ ออกมาเป็ นกลาง ตัวเลขเศรษฐกิจ
โดยรวมออกมาเป็ นกลาง เว้ นแต่ตลาดแรงงานยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น
โดย ย อด ข อรั บส วั ส ดิ ก าร ว่ าง ง า น โ ดย ร า ย ง านก าร ปร ะชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นในเดื อ นมกราคมยัง คงอัตราดอกเบี ย=
นโยบายดังเดิม ในขณะที/ผ้ วู ่าการ FED ได้ แถลงต่อคณะกรรมการการ
ธนาคารของวุฒสิ ภาสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าการขึ =นดอกเบี =ยจะไม่เกิดขึ =นใน
การประชุมครัง= หน้ าๆ รวมถึงกล่าวถึงการขึ =นดอกเบี =ยจะเป็ นไปตามข้ อมูล
ทางเศรษฐกิจ อีกทัง=
ปั ญหาระหว่ างกรี ซกั บกลุ่ มเจ้ าหนี เ ริP มคลีP คลายในระยะสั น กลุ่ม
เจ้ าหนี =ยื/นข้ อเสนออนุมตั ใิ ห้ ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปอีก 4 เดือน
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โดยกรี ซได้ รับอนุญาติให้ ลดการเกินดุลงบประมาณลงจากเดิม ถึงแม้ ว่า
จะเป็ นการขยายระยะเวลาในระยะสัน= แต่ทงนี
ั = =ประเด็นกรี ซจะแยกตัวจาก
ยูโรโซนถือว่าคลี/คลายขึ =น ภายหลังมีบรรยากาศความประนีประนอมมาก
ยิ/งขึ =น
 ธนาคารกลางอังกฤษประกาศคงดอกเบีย นโยบาย โดยกล่าวว่าอาจ
มีแนวโน้ มในการขึ =นอัตราดอกเบี =ย หลังผลกระทบของราคาพลังงานและ
ค่าเงินปอนด์ที/แข็งค่าในช่วงปี 2556 ที/มีต่อ CPI หมดลง ค่าเงินเฟ้อจะ
ปรับตัวเข้ าสูเ่ ป้าหมายที/ 2% อย่างรวดเร็ ว
 ธนาคารกลางญีPปุ่นประกาศคงมาตรการการเข้ าซือ สินทรั พย์ และ
คงอัต ราดอกเบี ย นโยบาย โดยเริ/ มตระหนักถึ งอัตราเงินเฟ้ อที/ มีแ รง
กดดันจากราคานํ =ามันที/ลดลง ซึง/ อาจส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้อไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที/ BOJ คาดไว้ ได้ ในขณะที/เศรษฐกิจญี/ ปนุ่ ภาคธุรกิ จ
ปรับตัวดีขึ =น ในขณะที/ภาคครัวเรื อนมิได้ ปรับตัวเพิ/มขึ =นแต่อย่างไร ทังนี
= =
เริ/ มมีการกล่าวถึงค่าเงินเยนที/อ่อนค่าลงทําให้ ความเชื/อมัน/ ของผู้บริ โภค
ลดลง รวมถึงทาง BOJ ต้ องการให้ ค่าเงินเยนอยู่ในระดับที/มีเสถี ยรภาพ
โดย BOJ กล่าวว่ายังไม่มีความจํ าเป็ นที/ดําเนินนโยบายการเงินผ่อ น
คลายเพิ/มเติม เนื/องจากนโยบายปั จจุบนั จะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
BOJ ได้ อ ยู่ โดยกล่ า วว่ า หากมี ปั จ จัย ที/ ส่ง ผลให้ ไ ม่ สามารถบรรลุ
เป้าหมาย BOJ พร้ อมที/จะเปลี/ยนแปลงนโยบาย
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 23 ก.พ. 2557 – 23 ก.พ. 2558

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าประมาณ 0.39% จาก 1.1286 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยู
โร ณ 30/1/58 มาอยู่ที/ 1.133 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 23/2/58 ภายหลัง
ค่า เงิ นดอลลาร์ อ่ อนค่า ลง แต่ทงั = นี ป= ั ญ หาการเจรจาระหว่ างกรี ซกับกลุ่ม
เจ้ าหนี =ผ่อนคลายในระยะเวลาหนึ/ง ในขณะที/การแก้ ปัญหาระยะยาวยังคง
ไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้
 ค่ าเงินเยน อ่ อ นค่าลงเล็ก น้ อ ยจาก 117.44 เยนต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ
30/1/58 มาอยู่ที/ 118.81 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 23/2/58 หลังจากที/ช่วง
เดือนก่อนหน้ าที/แข็งค่าขึ =น 1.8%
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บตัวแข็งค่าจาก ที/ 1.5066 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
30/1/58 มาอยู่ที/ 1.5452 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 23/2/58 จากผลของ
การอ่อนค่า ของเงิ นดอลลาร์ สรอ. อี กทัง= คณะกรรมการการเงินธนาคาร
กลางอังกฤษ กล่าวว่า สามารถขึ =นอัตราดอกเบี =ยนโยบายได้ ภายในปี นี = แต่
ทัง= นี ค= ํ า กล่ า วดัง กล่า วขัด แย้ ง กั บ การประกาศก่ อ นหน้ า ที/ ร ะบุ ว่ า การขึ น=
ดอกเบี =ยอาจต้ องล่าช้ าไปจนถึงปี หน้ า
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 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีPผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่า
เมื/ อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที/แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แ ก่
ค่าเงินบาท และค่าเงินหยวน โดยสกุลเงินที/อ่อนค่าที/สุดเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินวอน และ อินโดนีเซียรู เปี ยะ
 ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศลดอัตราดอกเบีย นโยบาย 25 bps
จาก 7.75% เป็ น 7.50% เพื/อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี =
ธนาคารกลางยัง ได้ ป ระกาศปรั บ ลดอัตราดอกเบี ย= เงินฝากลง 0.25% สู่
ระดับ 5.5% และคงอัตราดอกเบี =ยเงินกู้ที/ระดับ 8%
 ธนาคารกลางจีนปรั บลดระดับอัตราส่ วนกันสํารองเงินทุน (RRR) ของ
สถาบันการเงินลง 50bps มาที/ 19.5% สําหรับธนาคารขนาดใหญ่ ซึง/ จะทํา
ให้ มีสภาพคล่องในระบบการเงินจีนมากขึ =น 6 แสนล้ านหยวน (9.6 หมื/น
ล้ านดอลลาร์ ) และเมื/อนํา Lending multiplier มาคํานวณ นักวิเคราะห์สว่ น
ใหญ่คาดว่าจะมีปริ มาณสภาพคล่องมากขึ =น 2-3 ล้ านล้ านหยวน
 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยออกมาตามคาด GDP ของไทยในไตรมาส 4 ปี
2557 ขยายตัว 2.3%YOY จากที/ขยายตัว 0.6%YOY ในไตรมาสก่อน ส่งผล
ให้ ทงั = ปี 2557 เศรษฐกิ จไทยเติบโต 0.7% ตามคาด การบริ โภคและการ
ลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวดี การลงทุนภาครั ฐตํ/ากว่าคาด การส่งออก
ปรับตัวดีขึ =น ในขณะที/การนําเข้ าลดลงจากผลของราคานํ =ามันที/ลดลง โดย
อัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคมติดลบครัง= แรกในรอบ 64 เดือน แต่ทงนี
ั = =ธปท.
ถือว่าอัตราเงินเฟ้อที/ตดิ ลบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงินฝื ด เนื/องจากราคาสินค้ าที/
ไม่เกี/ยวข้ องกับนํ =ามัน มิได้ ปรับลดแต่อย่างใด
 ค่ าเงินบาทในเดือน ก.พ. เคลื/อนไหวในทิศทางแข็งค่าจาก ที/ 32.72 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 30/1/58 มาอยู่ที/ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที/ 23/2/58 โดยเป็ นผลจากต่างชาติซื =อพันธบัตรหลังจากคาดการณ์ ว่า
ธปท. จะทําการลดดอกเบี =ยนโยบายที/จะสามารถกดดันให้ ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าเพื/อแข่งขันในการส่งออกกับประเทศคูแ่ ข่งได้
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 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนมีนาคม
 ค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื/อนไหวในช่วง 93.5 – 94.5
จากตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจทีค/ าดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื/อง แต่
ทังนี
= =อาจไม่สามารถแข็งค่าได้ อีกมากนักเนื/องจากนักลงทุนเริ/ มลดการ
คาดการณ์การประกาศขึ =นอัตราดอกเบี =ยในการประชุมครัง= หน้ า
 ค่ าเงินยูโร คาดว่าจะปรับตัวในกรอบช่วง 1.13 - 1.14 เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ทังนี
= ค= าดว่าการประชุม ECB ในเดือนมีนาคม จะไม่มีการประกาศนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ/มเติม
 ค่ าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบช่วง 118-120 เยนเทียบกับดอลลาร์
สรอ.โดยเคลื/อนไหวตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์
 ค่ าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในกรอบช่วง 1.54-1.56 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
ปอนด์ โดยเคลื/อนไหวตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์
 ค่ าเงินบาทต่ อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่าเงินบาทมี แนวโน้ มเคลื/อนไหวใน
กรอบในช่วง 32.50 – 32.75 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทังนี
= =ต้ องเฝ้าระวังเงินทุน
ไหลเข้ าพันธบัตร เนื/องจากคาดการณ์ว่าการประชุม ธปท. ในวันที/ 11 มีนาคม
จะมีการลดอัตราดอกเบี =ยนโยบาย
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คําแนะนําการลงทุนเดือนมีนาคม 2558
กองทุนรวมตราสารหนีร ะยะสัน : MMM

กองทุนรวมตราสารทุนต่ างประเทศ : I-DEVELOP

ช่วงเดือนนี = ควรคงนํ =าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี = ควรคงนํ =าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

☺ กองทุน MMM เน้ นลงทุนในตราสารหนี = เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
ระยะสัน= ที/มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 26 กุมภาพันธ์ 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
01/01/2015 27/11/2014 27/08/2014 27/02/2014
26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015

Last 3Y
27/02/2012
26/02/2015

☺ I-Develop ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้ ว ทัว/ โลกที/มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุก
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Inception Date
26/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized)
(Annualized)
Inception Date (Annualized)
MMM
0.33
0.52
1.08
2.22
2.50
17/02/2005
2.45
0.42
0.67
2.05
3.47
3.83
3.98
Benchmark 1: ThaiBMA Commercial Paper BBB-up TR THB

Source : Morningstar

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 25/11/2014 25/08/2014 25/02/2014 25/02/2012
24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015

Fund Code
I-DEVELOP

Inception Date
24/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
4.83
6.71
8.36
1.90
8.37 27/05/2011
5.21

Source : Morningstar
กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
กองทุนนํา มัน : I-OIL

ช่วงเดือนนี = ควรคงนํ =าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ Hi-Div เน้ นลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ทที/ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที/มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ/าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง=
☺ ตังแต่
= เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 26 กุมภาพันธ์ 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 27/11/2014 27/08/2014 27/02/2014 27/02/2012
26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015

Inception Date
31/01/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
HI-DIV
3.75
-1.66
0.37
16.37
11.78 22/01/2009
26.46
Benchmark 1: SET PR THB
6.40
0.16
2.14
22.16
11.61 30/04/1975
7.19

Source : Morningstar
กองทุนรวมทีPเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ : I-SMART

ช่วงเดือนนี = ควรทยอยลดนํ =าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)
☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง/ บริ หารและจัดการโดย DB Commodity Services LLC เพียง
กองทุนเดียว โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ของ
นํ =ามันดิบ (light sweet crude oil – WTI) โดยกองทุนหลักได้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์อเมริ กนั (American Stock Exchange)
☺ ผู้ถือหน่วยสามารถดูราคากองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุน
หลัก) ที/มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ านํ =ามันดิบ ที/จด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี/ยงอัตราแลกเปลี/ยนขึ =นอยู่กบั
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ช่วงเดือนนี = ควรคงนํ =าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที/มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี =ที/มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว/ โลก

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 25/11/2014 25/08/2014 25/02/2014 25/02/2012
24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015

Fund Code
I-OIL

Inception Date
24/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
-8.23
-33.85
-44.38
-46.79
-20.77 24/04/2009
-6.03

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2558 Source : Morningstar
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 25/11/2014 25/08/2014 25/02/2014 25/02/2012
24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015

Fund Code
I-SMART

2 มีนาคม 2558

Inception Date
24/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
3.36
3.80
5.84
9.29
29/10/2013
8.15
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คําแนะนําการลงทุนเดือนมีนาคม 2558
กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี = ควรคงนํ =าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

☺ กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ/มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนในหุ้นที/มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นที/มีปัจจัยพื =นฐานดีและมีราคาของ
หลักทรัพย์ที/ตํ/าเมื/อเทียบกับปั จจัยพื =นฐาน กองทุนนี =มีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผล ทังนี
= = หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market
Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย
Dollar Cost Average
☺ (ตังแต่
= เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.078 บาท)

☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง/ เป็ น
กองทุนที/ลงทุนในทองคําแท่ง เพื/อสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 25/11/2014 25/08/2014 25/02/2014 25/02/2012
24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015

Fund Code
I-GOLD

Inception Date
24/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
0.30
-0.38
-4.84
-10.08
-11.16 06/03/2009
3.60

Source : Morningstar

ช่วงเดือนนี = ควรทยอยเพิ/มนํ =าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺ I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว/ โลก เช่น REITs
ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ Property Fund
เป็ นต้ น
☺ ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
กลุม่ ทวีปต่างๆ ทัว/ โลก 3 กลุม่ หลัก คือ อเมริ กาเหนือ เอเชีย และยุโรป
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Fund Code
I-REITs

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 27/11/2014 27/08/2014 27/02/2014 27/02/2012
26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015

Inception Date
26/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MV-LTF
2.45
-1.88
6.22
25.97
17.43 04/11/2004
14.10
Benchmark 1: SET PR THB
6.40
0.16
2.14
22.16
11.61 30/04/1975
7.20
Fund Code

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 25/11/2014 25/08/2014 25/02/2014 25/02/2012
24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015

ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 26 กุมภาพันธ์ 2558

Inception Date
24/02/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Inception Date (Annualized)
2.11
4.02
6.59
13.74
9.45 29/06/2010
8.74

Source : Morningstar
กองทุนรวมเพืPอการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
☺ กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื/อการเลี =ยงชีพ (M-VALUE) เน้ น
ลงทุนในตราสารทุนที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที/มีปัจจัยพื =นฐานดี
มีแนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที/ดี ทังนี
= = หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะ
ในการลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ/าเสมอทุกเดือน
เพื/อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที/ 26 กุมภาพันธ์ 2558
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
YTD
Last 3M
01/01/2015 27/11/2014 27/08/2014 27/02/2014 27/02/2012
Inception Date
26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015
26/02/2015
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
M-VALUE
2.52
-1.85
6.19
25.56
16.62 14/08/2002
16.75
Benchmark 1: SET PR THB
6.40
0.16
2.14
22.16
11.61 30/04/1975
7.20

Source : Morningstar

Source : Morningstar

2 มีนาคม 2558
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ข้ อสงวนสิทธิt


คําเตือน

เอกสารนี เ= ป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ/งจัดทํ าขึ =นเพื/อให้ ผ้ ูสนใจได้ รับทราบ



ผลการดํ าเนินงานในอดี ตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ/ งยืนยันถึ งผลการ
ดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) ,

เกี/ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรั บการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั =น




เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี = หรื อ

กองทุน เปิ ดเอ็มเอฟซี อิน เตอร์ เ นชั/นแนล ดี เ วลลอป มาร์ เก็ ต (I-

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี = หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี = หรื อห้ ามกระทํา

DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล ออยล์ ฟั นด์

การอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ= ปลี/ยนไปจากเดิม

(I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั/นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื =อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ= ด้ อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ที/ ม าของข้ อ มูล ที/

ป้องกันความเสี/ ย งที/ เ กี/ ย วข้ อ งกับอัต ราแลกเปลี/ ย นเงิ น ตราที/ อ าจ

เชื/อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ อง

เกิดขึ =นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื/ อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี/ยนแปลงได้ ขึ =นอยูก่ บั ช่วงเวลาที/นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง= หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั =นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี/ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ =นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความ
เสี/ ยงของสัญญาซื อ= ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที/ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer
profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั =น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั =น



ขอรับหนังสือชี =ชวนได้ ที/บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื =อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี =เป็ นเพียงความเห็นเบื =องต้ น
เท่านั =น มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี =ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั =งสิ =น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี =จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี/ยวกับเอกสารฉบับนี =
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง
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