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แนวโน้ มการลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2558
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Thai Equity – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,5001,580 จุด โดยปั จจัยเสี/ยงสําคัญ ได้ แก่ ความกังวลเรื/ องหนี 5 และเงิน
ช่ว ยเหลื อ ของประเทศกรี ซ ซึ/ง ยัง ไม่ มี ความคื บ หน้ า และการประกาศ
ตัวเลขจีดีพีไทยไตรมาสที/ 1 ปี 2558 แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral)
Thai Bond – ให้ นํา หนั ก มากกว่ าดั ช นี อ้างอิง เล็ ก น้ อย (Slightly
Overweight)
 คาดว่ า อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ภ5 าครั ฐเคลื/ อ นไหวปรั บ ตัว ลดลง
ด้ วยผลของการปรั บลดอัตราดอกเบี ย5 นโยบายไทย โดยคณะกรรมการ
กํ าหนดนโยบายการเงิน จากระดับร้ อยละ 1.75 มาสู่ระดับร้ อยละ 1.50
เหนื อความคาดหมายของตลาด กอปรกับด้ วยสภาพคล่องคงเหลือใน
ระบบการเงินไทยค่อนข้ างสูงจากการที/ธนาคารพาณิชย์ต่างปรับลดเป้า
การปล่อยสินเชื/อจึงมีความต้ องการระดมเงินฝากลดลงและส่งผลให้ อตั รา
ดอกเบี 5ยเงินฝากลดลงด้ วยเช่นกัน จากปั จจัยข้ างต้ นจะส่งผลให้ มีแรงซื 5อ
กลับเข้ ามาในพันธบัตรรัฐบาล และ หุ้นกู้ภาคเอกชน โดยคาดหวังว่าจะ
ช่วยเพิ/มอัตราผลตอบแทนของสภาพคล่องคงเหลือดังกล่าว อย่างไรก็
ตามคาดว่าผลการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนภาครัฐอาจมีน้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี 5เอกชน เนื/องด้ วยความผันผวนราคานํ 5ามัน
ในแดนบวกที/เ พิ/ม สูง ขึน5 , การเทขายทํา กํ า ไรพันธบัตรรั ฐบาลไทยที/ถื อ
ครองโดยนักลงทุนต่างชาติอาจเป็ นปั จจัยลดทอนในการปรับลงของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ ไม่มากเท่าหุ้นกู้เอกชน แนะนําลงทุน
มากกว่ ากว่ าตลาดเล็ ก น้ อยในตราสารหนี ภ าครั ฐ และมากกว่ า
ตลาดในตราสารหนีเ อกชน (Overweight)
Property Fund – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 อัตราดอกเบี 5ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับ โดยอัตราดอกเบี 5ยนโยบายปั จจุบนั ที/
ปรับลดลงมาทีร/ ้ อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 ปี ที/ร้อยละ 2.2 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ที/
ประกาศออกมาติดลบ จากราคานํ 5ามันที/ปรับตัวลดลงเมื/อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่ อนหน้ า จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend
yield) ของกองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ แนะนํา
ลงทุนเท่ ากับตลาด (Neutral)
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Global Equity –ให้ นํา หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Neutral) ทัง Developed
Market และ Emerging Market
 แนะนําคงนํ 5าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) ทัง5 Developed market
และ Emerging market โดยถึงแม้ เศรษฐกิ จในสหรัฐอเมริ กาจะมี การ
เติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัย
บวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ Take Profit ประกอบกับความ
เสี/ ย งเรื/ อ งจากเจรจาระหว่า งยูโรโซนกับ กรี ก และช่ วงประกาศงบของ
สหรัฐฯที/คาดว่าจะได้ รบผลกระทบเชิงจากค่าเงินดอลล่าห์ที/แข็งค่า
Global Bond – ให้ นาํ  หนักเท่ ากับดัชนีอ้างอิง (Slightly Overweight)
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน5 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มี อย่ า งจํ ากัด จากผลนโยบายการเงิ นผ่ อ นคลายของธนาคาร
กลางส่วนใหญ่ และอัตราเงินเฟ้อทั/วโลกระดับ ตํ/าจึงควรให้ นํา5 หนักการ
ลงทุน เท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral) สําหรับพันธบัตรรัฐบาล และเน้ นการ
ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและ High Yield Bonds มากกว่าการลงทุนใน
พันธบัตร แนะนํ า ลงทุ น ในตราสารหนี เ อกชนสู ง กว่ า ดั ช นี อ้ างอิ ง
(Slightly Overweight)
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 5ามันดิบในเดือนเดือนพฤษภาคม เชื/อว่าราคานํ 5ามันดิบจะ
ยัง ไม่ มี เ สถี ย รภาพจากอุ ป ทานนํ า5 มัน ดิ บ ล้ น ตลาดโดยเหตุก ารณ์ ใ น
ตะวันออกกลางได้ สะท้ อ นกับราคาที/ ปรั บตัว ขึน5 มาแล้ วแนะนําลงทุ น
น้ อยกว่ าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)
 แนะนําลงทุนทองคําเท่ากับตลาดในเดือนพฤษภาคม (Neutral) แนวโน้ ม
ราคาทองคําเดือนพฤษภาคม ราคามีโอกาสปรับตัวเพิ/มขึ 5นระยะสันจาก
5
Dollar Index อ่อนตัวลงหลังจากที/ขึ 5นทดสอบ 100 จุดแล้ วไม่สามารถยืน
เหนื อระดับตลาด คาด Downside ยังคงจํากัด เพราะบริ เวณ $1,1001,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมือง และหลังจบประเด็นงบ ไตรมาสที/ 1 ปี 2558
คาดว่ากระแสเงินจะไหลออกจากสินทรั พย์ เสี/ยงเข้ าพักในทองคําคําอี ก
ครัง5 แนะนําลงทุนทองคําเท่ าตลาด (Neutral)
REITs –ให้ นาํ  หนักเท่ าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 ตลาดคลายกังวลต่อการปรับขึน5 อัตราดอกเบี 5ยซึ/งคาดว่าน่าจะล่าช้ าไป
เป็ นเดือนกันยายน ซึง/ สอดคล้ องกับรายงานการประชุม FOMC ซึง/ เหล่า
ประธานเฟดเห็ น ว่ า อัต ราดอกเบี ย5 ยัง ไม่ ป รั บ อย่ า งรวดเร็ ว โดยต้ อ ง
พิจารณาเรื/ องเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน ค่าเงิน และราคาพลังงาน เป็ นหลัก
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กลยุทธการลงทุนตามความเสีTยง (Strategic Asset Allocation)
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Conservative ในอีกหนึTงเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน
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พอร์ ตการลงทุนแบบ Moderate ในอีกหนึTงเดือนข้ างหน้ า
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Strategic Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
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Sharpe ratio (p.a.)
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1 เดือน 3 เดือน
6 เดือน ตังแต่ต ้นปี
3 ปี
Tactical Asset Allocation ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2015
ย้อนหลัง
1.92%
1.33%
0.70%
3.44% 21.41%
ผลตอบแทน
Sharpe ratio (p.a.)
6.17
1.50
0.34
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Max Draw Up
2.25%
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3.99% 27.14%
Max Draw Down
-0.34% -2.21%
-3.43%
-2.21%
-8.48%

พอร์ ตการลงทุนแบบ Aggressive ในอีกหนึTงเดือนข้ างหน้ า
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ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.54% 1.39% -0.08%
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0.00% 3.77% 5.61%
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1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ตังแต่ตน้ ปี
3 ปี
2015 ย้อนหลัง
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
2.46% 1.44% 0.19%
4.06% 22.19%
5.83
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีTสาํ คัญ
เศรษฐกิจโลก : ผลการสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคอุตสาหกรรม ของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักแสดงให้ เห็นถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
โลกมีแนวโน้ มชะลอตัวลงในช่ วง 1-3 เดือนข้ างหน้ า

 ผลการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ วันที/ 29 เมษายน มี ม ติคงอัตรา
ดอกเบี 5ย FED Fund ที/ 0.0-0.25% ต่อปี โดยที/ไม่ได้ สง่ สัญญาณที/ชดั เจน
ในการปรับขึ 5นดอกเบี 5ย ทังนี
5 5 FED ระบุว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็ น
เพี ยงปั จจัยชั/วคราว และคาดว่าเศรษฐกิ จจะกลับมาขยายตัวในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี 5 FED ยังระบุว่าการปรับขึ 5นดอกเบี 5ยจะต้ องมัน/ ใจว่า
อัตราเงินเฟ้อจะกลับสูร่ ะดับ 2.0%
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน : สถานการณ์ ข องกรี ซ เข้ ามาเป็ นประเด็นลบต่ อ
ความมัTนใจ ในขณะทีTธนาคารกลางยุโรปดําเนินมาตรการ QE ได้ ตาม
เป้าหมายในเดือนแรก

ทีTมา : Markit

 ดัชนีความเชื/อมัน/ ผู้บริ โภคเดือนเมษายน (เบื 5องต้ น) อยู่ที/ -4.6 จุด ปรั บ
ลดลงครัง5 แรกในรอบ 5 เดือน จากความกังวลเกี/ ยวกับสถานการณ์ ทาง
การเงินของกรี ซที/อาจกระทบต่อการฟื น5 ตัวของยูโรโซนในภาพรวม

เศรษฐกิจสหรั ฐฯ : สภาพอากาศทีTไม่ ปกติและค่ าเงินดอลล่ าร์ ทT ีแข็งค่ า
กระทบต่ อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่ วงต้ นปี อย่ างต่ อเนืTองตัง แต่ เดือน
มกราคม 2558 จนตัวเลขเศรษฐกิจล่ าสุดในเดือนมีนาคม 2558

 ผลการดําเนินมาตรการด้ านการเงินของธนาคารกลางยุโรปในการเข้ าซื 5อ
สินทรัพย์ในช่วงเดือนแรก พบว่า มูลค่าการเข้ าซื 5อเป็ นไปตามเป้าหมายที/
กําหนดไว้ ที/ 6 หมื/นล้ านยูโร

 GDP ไตรมาสที/ 1 ปี 2558 ขยายตัวเพียง 0.2% (qoq,saar) ชะลอจาก
2.2% (qoq, saar) และตํ/ากว่าที/นักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ คาดไว้ ที/
1.0% (qoq, saar) เนื/องจากสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติและค่าเงิน
ดอลลาร์ แข็งค่าส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทังการบริ
5
โภค การลงทุน
และการส่งออกสินค้ า

 สถานการณ์การเจรจาระหว่างกรี ซกับรัฐมนตรี คลังของ EU

 ตลาดแรงงานจ้ า งงานน้ อ ยลง ซึ/ง การจ้ า งงานนอกภาคเกษตร เดื อ น
มีนาคม เพิ/มขึ 5นเพียง 126,000 ตําแหน่ง ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ที/มี
การจ้ างงานเพิ/มขึ 5น 264,000 ตําแหน่ง และตํ/ากว่าการคาดการณ์ของนัก
เศรษฐศาสตร์ ในขณะที/ อัตราการว่ า งงานทรงตัว ที/ 5.5% ของกํ า ลัง
แรงงาน และรายได้ เฉลี/ยภาคเอกชนทรงตัวใกล้ เคียงเดือนก่อนที/ 868.89
ดอลลาร์ สหรั ฐต่อบาร์ เรล แม้ ว่าการจ้ างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ/มขึน5
เล็ก น้ อย แต่ไม่ ได้ สะท้ อนถึ งตลาดแรงงานที/มี ปัญหา เพราะอัตราการ
ว่างงานทรงตัวและตําแหน่งงานที/เปิ ดรับสมัครเพิ/มขึ 5น
 ตลาดที/อยู่อาศัยโดยรวมค่อนข้ างทรงตัว แม้ ว่ายอดขายบ้ านใหม่เดือน
มีนาคม ที/ 481,000 หลัง ลดลงจาก 543,000 หลังในเดือนกุมภาพันธ์ แต่
ยอดขายบ้ านมือสองเพิ/มขึ 5น 6.1% (mom) เป็ น 5.190 ล้ านหลัง
 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ วันที/ 17-18
มีนาคม 2558 แสดงถึงความคิดเห็นที/แตกต่างกันในการปรับขึน5 อัตรา
ดอกเบี 5ยนโยบาย แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ


ขึน5 ดอกเบี ย5 ครั ง5 แรกเดื อ นมิ ถุ น ายน เพราะข้ อ มู ล และทิ ศ ทาง
เศรษฐกิจมีแนวโน้ มที/ดี



ขึ 5นดอกเบี 5ยภายในปี นี 5 เพราะภาวะเงินเฟ้อตํ/าจากราคานํ า5 มันที/
ลดลงและค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่า



เจ้ าหน้ าที/ 2 รายชี 5ว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่พร้ อมสําหรับนโยบาย
การเงินเข้ มขึ 5นจนกว่าจะถึงปี 2559

6 พฤษภาคม 2558

 ยังคงไม่ได้ ข้อสรุ ปแนวทางปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายในวันที/กําหนด
คือ 24 เมษายน ซึ/งกรี ซมี ความเสี/ยงที/จะไม่มีเงินสดเพี ยงพอที/จ ะ
จ่ายเงินเดื อนข้ า ราชการและเงิ นกองทุนบํ าเหน็ จบํ านาญ ซึ/งก่ อ น
หน้ านี 5รัฐบาลกรี ซให้ รัฐบาลท้ องถิ/นส่งเงินสดเข้ าธนาคารกลาง โดย
คาดว่าจะระดมเงินได้ ประมาณ 2.0 พันล้ านยูโร ซึ/งน่าจะเพี ยงพอ
สําหรั บการจ่ายเงินเดือนและยอดหนี ข5 อง IMF อี กประมาณ 770
ล้ านยูโรที/จะครบกําหนดวันที/ 12 พฤษภาคม
 EU ปฏิเสธที/จะให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่ กรี ซหากยังไม่มี
ความชัดเจนในแนวทางปฏิรูปและปฏิเสธที/จะเสนอแผนสองให้ แก่
กรี ซ
 ผลการสํารวจประชาชนกรี ซระหว่างวันที/ 25-26 เมษายน หลังจากที/
กรี ซไม่สามารถสรุ ปแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจกับ EU พบว่า ผล
การสํารวจของสถาบัน 2 แห่งมีผลเหมือนกัน คือ ต้ องการให้ รัฐบาล
กรี ซลดการท้ าทายและกลับไปประนีประนอมกับ EU เพื/อหาข้ อสรุ ป
ร่ วมกัน สะท้ อนว่า ประชาชนกรี ซต้ องการที/จะเป็ นสมาชิกของยูโร
โซนต่ อ ไป และประชาชนยอมรั บ และเข้ าใจเงื/ อ นไขการปฏิ รู ป
เศรษฐกิจทีม/ ีความเข้ มงวดของ EU
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีTสาํ คัญ
เศรษฐกิจญีTปุ่น : เครืT องชีส ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ ดี
ขึน นัก ในขณะทีTค่าเงินเยนอ่ อนค่ าเป็ นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจผ่ านช่ อง
ทางการส่ งออก ส่ วนการเจรจาปรั บขึน ค่ าแรงไม่ เป็ นไปตามคาด
 แม้ ว่าความเชื/อมัน/ ผู้บริ โภคจะดีขึ 5น แต่การบริ โภคในประเทศกลับยังไม่
ฟื น5 ตัวชัดเจน ดัชนีความเชื/อมัน/ ผู้บริ โภค เดือน มีนาคม 2558 อยู่ที/ระดับ
41.6 จุด เพิ/มขึ 5นต่อเนื/อง 5 เดือนติดต่อกัน แต่ยอดค้ าปลีกเดือนมีนาคม
2558 หดตัว -1.9% (mom) จากที/ขยายตัว 0.7% (mom) ในเดือนก่อน
 อัตราเงิ นเฟ้ อเดื อ นกุม ภาพันธ์ อยู่ที/ 2.2% (yoy) ส่วนอัตราเงิ นเฟ้ อ
พื 5นฐานไม่รวมอาหารสดอยู่ที/ 2.0% (yoy) ซึง/ มีแนวโน้ มชะลอตัวลงใน
ระยะต่อไป ทังนี
5 5 เป้าหมายของ BOJ อยู่ที/ 1.0-1.7% (yoy)
 ค่าเงินเยนอ่อนค่า เป็ นบวกต่อการส่งออก โดยมูลค่า การส่งออก เดือ น
มีนาคม เพิ/มขึ 5น 8.5% (yoy) จากการส่งออกไปยังจีน อาเซียน สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐ ที/ขยายตัวต่อเนื/อง ส่วนมูลค่าการนําเข้ าหดตัว -14.5%
(yoy) ส่งผลให้ ดลุ การค้ าเดือนดังกล่าวเกินดุลมูลค่า 2.3 แสนล้ านเยน
 การประชุมธนาคารกลางญี/ปนุ่ (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี 5ยไว้ ที/ 0.05%
ต่อปี และคงการเพิ/มปริ มาณฐานเงินประมาณ 80 ล้ านล้ านเยนต่อปี โดย
BOJ น่าจะรอผลของการทยอยขึ 5นค่าแรงและเงินเดือนของภาคเอกชนว่า
จะมีผลต่อเงินเฟ้อและภาพรวมเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่คาดการณ์ ว่า BOJ อาจต้ องเพิ/มมาตรการด้ านการเงินเพิ/มเติมใน
การประชุมเดือนตุลาคม 2558
 ผลการเจรจาการปรับขึ 5นค่าจ้ างมีผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้ างจํากัด (Shunto
Wage Negotiations) การเจรจาระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 62 แห่ง พบว่าค่าจ้ างโดยเฉลี/ยเพิ/มขึน5 2.59% ในปี 2558
จาก 2.34% ในปี 2557 เป็ นการปรับขึ 5นที/ตํ/ากว่าการคาดการณ์ โดยส่วน
ใหญ่ ซึง/ อาจจะบวกต่อการบริ โภคในประเทศและอัตราเงินเฟ้อไม่มากนัก
เศรษฐกิจจีน : กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่ อเนืTองและราคาบ้ าน
ยังคงลดลงต่ อเป็ นเดือนทีT 7 ทําให้ ธนาคารกลางจี นดําเนินมาตรการ
ด้ านการเงินเพิTมเติม
 เศรษฐกิ จไตรมาสแรกของปี 2558 ชะลอตัวลงตามที/นักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์ ไ ว้ ซึ/งเศรษฐกิ จขยายตัว 7.0% (yoy) ในช่วงไตรมาส 1 ปี
2558 ชะลอตัวลงจาก 7.4% (yoy) ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 เนื/องจาก
การชะลอตัวของอสังหาริ มทรัพย์และการส่งออกสินค้ าที/ลดลง

 อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเพิ/มขึ 5น 1.4% (yoy) ทรงตัวจากเดือนก่อน โดย
ในช่ ว งไตรมาส 1 ปี 2558 อัตราเงิ นเฟ้ อเฉลี/ ย 1.2% (yoy) ตํ า กว่ า
เป้าหมายของรัฐบาลจีนที/ 3.0% (yoy)
 จากสัญญาณเศรษฐกิจที/ยงั คงชะลอลงต่อเนื/อง เป็ นเหตุให้ ธนาคารกลาง
จีนประกาศมาตรการลดอัตรากันสํารองของธนาคารพาณิชย์ลงอีก 1.0%
ซึ/งนับ เป็ นการปรั บลดอัตราส่ว น RRR เป็ นครั ง5 ที/ 2 ในปี นี 5 หลัง จากที/
ธนาคารกลางได้ ป รั บ ลดไปแล้ ว 0.5% เมื/ อ วั น ที/ 4 ก.พ. 58 โดยมี
เป้าหมายที/จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ หลุดพ้ นจากภาวะการชะลอตัว ซึง/ การ
ลด RRR ในครัง5 นี 5จะทําให้ มีสภาพคล่องในระบบประมาณ 1.3 ล้ านล้ าน
หยวน
เศรษฐกิจไทย : เศรษฐกิจฟื  นตัวช้ า ๆ ซึTงอุปสงค์ จากต่ างประเทศยั ง
อ่ อนแอ ในขณะทีTอัตราเงินเฟ้อปรั บลดลงต่ อเนืTองจากราคานํา มัน
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม ขยายตัวติดลบที/ -0.57% (yoy) เป็ นอัตราการ
ขยายตัวติดลบต่อเนื/องเป็ นเดือนที/ 3 ติอต่อกัน จากการลดลงของราคา
น้ ามันเชื อ5 เพลิงเป็ นสาคัญ ทังนี
5 5 MFC คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว/ ไปในปี
2558 จะอยู่ที/ 0.37% (yoy)
 การส่ ง ออกสิ น ค้ า หดตัว -4.5% (mom) ในเดื อ นมี นาคม ซึ/ง หดตัว
ติดต่อกันเป็ นเดือนที/ 3 ทําให้ ไตรมาส 1 ปี 2558 การส่งออกสินค้ าหดตัว
-4.69% (yoy) ทําให้ กระทรวงพาณิชย์ลดเป้าการส่งออกในปี 2558 เป็ น
1.2% (yoy) จาก 4.0% (yoy)
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรับลดดอกเบี 5ยนโยบาย RP 1 วัน ลง 25
bps จาก 1.75% ต่อปี เป็ น 1.5% ต่อปี จากการประเมินว่าเศรษฐกิจไทย
มีความเสี/ยงที/จะฟื น5 ตัวตํ/ากว่าคาด แม้ ว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที/
ทําได้ เพิ/มขึ 5นและการท่องเที/ยวที/ดีขึ 5น แต่ไม่สามารถชดเชยความอ่อนแอ
ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า และการบริ โ ภคภาคเอกชนที/ ช ะลอตัว ลงมาก
ประกอบกับ แรงกดดัน ของอัตราแลกเปลี/ ย นที/ ผ่า นมากระทบต่ อ การ
ส่งออกสินค้ าและมีผลต่อเนื/องไปยังการลงทุนภาคเอกชน
 สํานักงานเศรษฐกิ จการคลังปรั บลดคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจปี 2558 ลงมาที/ 3.7% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที/ 3.9% (yoy)
เนื/ องจากการฟื น5 ตัวของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ความผันผวนของเงินทุน
เคลื/อนย้ ายระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี/ยน รวมทังแนวโน้
5
มการ
ลดลงของราคานํ 5ามันและราคาสินค้ าเกษตร

 เครื/ องชี 5สภาวะทางเศรษฐกิ จเดือนมีนาคม โดยส่วนใหญ่ ยงั คงชะลอตัว
ต่ อ เนื/ อ ง ทัง5 การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร ยอดค้ า ปลี ก และผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมสอดคล้ องกับ PMI Manufacturing ที/ลดลง
 ราคาบ้ าน 70 เมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางลดลง 50 เมือง ข้ อมูลเดือน
มีนาคม ราคาบ้ านลดลง -6.1% (yoy) ลดลงต่อเนื/องเป็ นเดือนที/ 7
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สรุ ปประเด็นทางเศรษฐกิจทีTสาํ คัญ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558
ปั จจัยต่ างประเทศ
 การประชุม ธนาคารกลางญี/ ปุ่ น คาดว่า จะยังคงมาตรการทางการเงิ น
ดังเดิม

ที/มา : Bloomberg
 การเลือกตังทั
5 ว/ ไปของประเทศอังกฤษในวันที/ 7 พฤษภาคม 2558 คาดว่า
จะไม่มี พ รรคใดได้ เสี ย งข้ า งมาก รั ฐ บาลใหม่ ข องอัง กฤษจึงน่ า จะเป็ น
รัฐบาลผสม ความสําคัญของเลือกตังครั
5 ง5 นี 5จะกําหนดทิศทางของประเทศ
อังกฤษในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึง/ หากมีพรรคอนุรักษ์
นิยมได้ จัดตังรั
5 ฐบาลจะมี การจัดให้ ลงประชามติภายในปี 2560 แต่ถ้ า
พรรคแรงงานซึ/ง เป็ นพรรคฝ่ ายค้ า นได้ รั บ ชัย ชนะจะเสนอให้ มี ก ารลง
ประชามติในกรณี ที/อํานาจอธิปไตยของรัฐบาลระดับชาติถูกถ่ายโอนไป
ยังระดับสหภาพยุโรปอย่างมีนยั สําคัญ
 การประชุมผู้นํากลุม่ Euro group วันที/ 11 พฤษภาคม 2558 คาดว่าจะมี
การหารื อประเด็นความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่ประเทศกรี ซซึงมีความ
เป็ นไปได้ ที/ ยัง จะหาข้ อ สรุ ป ไม่ ไ ด้ และการเจรจายื ดเยื อ5 ออกไปจนถึ ง
กําหนดการขยายเวลาชําระหนี 5ภายในสิ 5นเดือนมิถุนายน 2558 อย่างไรก็
ตาม ในวันที/ 6 พฤษภาคม 2558 กรี ซมีกําหนดการจ่ายดอกเบี 5ยจํานวน
200 ล้ านยูโร ให้ แก่ IMF และชําระคืนเงินต้ นให้ แก่ IMF จํานวน 750 ล้ าน
ยูโร ในวันที/ 12 พฤษภาคม 2558
ปั จจัยในประเทศ

 สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ สภาพัฒน์ฯ จะ
รายงาน GDP ไตรมาส 1 ปี 2558 ในวันที/ 18 พฤษภาคม 2558 ซึง/ MFC
คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวระหว่าง 3.0-3.4% (yoy) ใกล้ เคียงที/สํานัก
เศรษฐกิจการคลังคาดว่าไตรมาส 1 ปี 2558 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้
3.2% (yoy) ส่วนหนึง/ เป็ นเพราะฐานตํ/าปี ก่อน และมีการสะสมสินค้ าคง
คลังเพิ/มขึ 5น
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ตลาดตราสารทุนในประเทศ
เดือนเมษายนเป็ นเดือนที/ตลาดหุ้นไทยปรั บตัว Sideways up โดย

สารสนเทศและการสื/อสาร หมวดอาหารและเครื/ องดื/ม หมวดธุรกิจยาน
ยนต์ และหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ปรับตัวขึ 5นไปปิ ดที/ 1,555.46 หรื อขึ 5นประมาณ 3.9% เนื/องจากได้ รับผลบวก
จากการลดดอกเบี ย5 นโยบายในประเทศ และการประชุม Fed ที/ ยัง ใม่ ส่ง
สัญญานขึ 5นดอกเบี 5ยในเดือนก่อน สําหรับปั จจัยภายใน และภายนอกที/สําคัญ
มีดงั ต่อไปนี 5
 ระดับหุ้นไทยที/ปรั บตัวลงมาในช่วงปลายเดือนก่อนทําให้ SET เริ/ มต้ น
เดือนด้ วย Valuation ที/มีความน่าสนใจลงทุน
 ดัชนีถกู Re-rated ขึ 5นตามการขยายตัวของ Forward PE หลังกนง.มีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี 5ยลงในเดือนก่อน
 เม็ดเงินจากกองทุน Trigger fund ที/ไหลเข้ าตลาดหุ้นในช่วงต้ นเดือนกว่า
5 พันล้ านบาท
 การส่งสัญญาณยื ดระยะเวลาการปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยของ Fed เป็ น
ปั จจัยกดดัน Bond yield สหรัฐฯและค่าเงิน USD ส่งผลให้ Fund flow
กลับเข้ าสูป่ ระเทศเกิดใหม่
 Bond yield ในยูโรโซนที/เริ/ มติดลบจากการทํา QE เป็ นแรงผลักดันเม็ด
เงินให้ ไหลเข้ าสูป่ ระเทศเกิดใหม่
 การปรับลดอัตรากันสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ของจีนลงอีก 1%
เป็ นปั จจัยช่วยหนุนสภาพคล่องทัว/ โลกในระยะสัน5
 กลุม่ ปิ โตรเคมีและพลังงานเป็ นกลุม่ ที/ปรับตัวได้ ดีที/สดุ ในเดือนนี 5หลังราคา
นํ 5ามันทยอยปรับตัวขึ 5นเทียบกับเดือนก่อน
 ส่ว นกลุ่ม ที/ มี ก ารปรั บ ตัว ลงมากที/ สุดได้ แ ก่ กลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ หลัง
ระดับ NPL ของอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ 5น
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แนวโน้ มตลาดทุนในประเทศสําหรั บเดือนพฤษภาคม
คาดตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมปรับตัว Sideways ในกรอบ 1,5001,580 จุด โดยปั จจัยเสีย/ งสําคัญ ได้ แก่ ความกังวลเรื/ องหนี 5 และเงินช่วยเหลือ
ของประเทศกรี ซ ซึ/งยังไม่มีความคืบ หน้ า ทังนี
5 ป5 ระเด็นที/น่าจะมี บทบาทต่อ
ภาวะการลงทุนในเดือนพฤษภาคม มีดงั นี 5
 การประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลก ได้ แก่
 การประชุมธนาคารกลางญี/ ปนุ่ (BoJ) ในวันที/ 21-22 พฤษภาคม
คาดว่าจะไม่มีการเปลี/ยนแปลงทางนโยบายใดที/สําคัญ
 ประเด็นความกังวลเรื/ องกรี ซที/ยังคงไม่มีความคืบหน้ าในการเจรจากับ
ทาง Troika โดยต้ องติดตามการจ่ายดอกเบี 5ยของกรี ซจํานวน 200 ล้ านยู
โร ให้ แก่ IMF ในวันที/ 6 พฤษภาคม และการประชุมรมว.คลังยูโรโซนครัง5
ถัดไปในวันที/ 11 พฤษภาคม
 อย่างไรก็ดีสภาพคล่องทัว/ โลกที/ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ดี หลังธนาคารกลางจีน
ผ่อนปรนอัตรากันสํารองของธนาคารพาณิ ชย์ (RRR) ลงอี ก 1% และ
Bond yield ทัว/ โลกที/ยงั คงอยู่ในระดับตํ/า
 การประกาศตัว เลข จี ดีพี ไตรมาสที/ 1 ปี 2558 ของไทยในวัน ที/ 18
พฤษภาคม
 ความกัง วลทางด้ านการเมื อ งในประเทศ หากมี การเลื/ อนการเลือ กตัง5
ออกไปจากกําหนดเดิม
แนะนําลงทุนเท่ าตลาด (Neutral) สําหรั บตราสารทุนในประเทศ
เดือนพฤษภาคม

8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

As of 24 Apr 2015
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เดือนเมษายน
 ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 SET Index ปรับตัวเพิ/มขึ 5น 3.9% ในขณะ
ที/ SET50 Index ปรับตัวขึ 5น 2.7%
 Sector ที/มี performance ที/ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 4 เดือนแรก
ได้ แก่ หมวดชิ 5นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดปิ โตรเคมี หมวดวัสดุก่อสร้ าง
หมวดการแพทย์ และหมวดพลังงาน
 สําหรั บ Sector ที/มี Performance แย่กว่าตลาดหุ้นโดยรวมในช่วง 4
เดือนแรก ได้ แก่ หมวดสื/อและสิ/งพิมพ์ หมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยี
6 พฤษภาคม 2558
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ตลาดตราสารหนีไ ทย
อัตราผลตอบแทนที/สงู ขึ 5นผ่านตลาดหุ้นกู้ เป็ นผลให้ credit spread มี
แนวโน้ มแคบลง

กลยุทธ์ การลงทุน (Slightly Overweight)
 ตลาดตราสารหนี 5ไทย เรามีมมุ มองเชิงบวกระยะปานกลาง ส่วนระยะยาว
คาดว่าความผันผวนในเชิงลบกับตลาดตราสารหนี 5ไทยมีโอกาสเพิ/มสูงขึ 5น
ตามการเคลื/อนไหวตลาดตราสารหนี 5สหรัฐฯ
ตลาดตราสารหนี  : สภาวะตลาดตราสารหนี เ5 ดื อ นเมษายน เส้ น อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุ






เงินทุนไหลเข้ าจากนักลงทุนต่างชาติ จากการคาดการณ์ ว่า กนง.จะมี
การปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายในวันที/ 29 เมษายน จากร้ อยละ 1.75
สูร่ ้ อยละ 1.50
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดยังสะท้ อนภาพการฟื น5 ตัวของเศรษฐกิจไทย
เป็ นไปอย่างค่อนข้ างช้ า รวมถึงความไม่ชดั เจนของการลงทุนโครงการ
ต่างๆของภาครัฐ ทําให้ มีความต้ องการถือครองตราสารหนี 5เพิ/มมากขึ 5น
สภาพคล่องคงเหลือในระบบค่อนข้ างมาก จากการทยอยปรับลดอัตรา
ดอกเบี 5ยเงินฝากของบรรดาธนาคารพาณิชย์

แนวโน้ มตลาดตราสารหนีภ าครัฐ (Slightly Overweight)
ปั จจัยภายนอกประเทศ
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที/รายงานออกมาตํ/ากว่าประมาณการณ์ ช่วยลด
การคาดการณ์ถงึ โอกาสการปรับอัตราดอกเบี 5ยนโยบายสหรัฐฯในช่วง
กลางปี (+)
 ปั ญหาความขัดแย้ งแถบตะวันออกกลาง เป็ นผลให้ ราคานํ 5ามันมีการ
ปรับตัวเพิ/มสูงขึ 5น (-)
ปั จจัยภายในประเทศ
 การปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายจากระดับร้ อยละ 1.75 มาสูร่ ะดับร้ อย
ละ 1.50 เหนือความคาดหมายของนักลงทุนในตลาด (+)
 ตลาดตราสารหนี 5ไทยอาจถูกกดดันด้ วยแรงเทขายทํากํ าไรจากนักลงทุน
ต่างชาติ ภายหลังการปรับลดดอกเบี 5ยนโยบาย หลังจากมีแรงซื 5อตราสาร
หนี 5ระยะยาวเพื/อเก็ งกํ าไรการปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายในระหว่าง
เดือนเมษายน ที/ผ่านมา (N)
 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที/สะท้ อนภาพความอ่อนแอต่อเนื/อง อาจเป็ นเหตุให้
การเทขายถูกจํากัดด้ วยสภาพคล่องคงเหลือค่อนข้ างสูงในประเทศ (+)
จากปั จจั ย ข้ า งต้ น คาด เส้ น อั ต ราผลตอบแทนจะลดลงจากเดื อ น
เมษายน

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน
ปั จจัยบวก
 อัตราดอกเบี 5ยที/ทรงตัวอยู่ในระดับตํ/า โดยอัตราดอกเบี 5ยนโยบายปั จจุบนั
ที/ร้อยละ 1.5 และดัชนีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที/ร้อย
ละ 2.2 จึงทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล (Gross dividend yield) ของ
กองทุนฯที/อยู่ในช่วงร้ อยละ 7-8 ยังคงมีความน่าสนใจ
 สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง จากผลการประชุมของ Fed ที/ยงั คง
อัตราดอกเบี 5ยในระดับตํ/าต่อไปอย่างน้ อยถึงกลางปี 2558 และ ECB อัด
ฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบด้ วยการเข้ าซื 5อพันธบัตร และตราสารหนี 5 ด้ วยวงเงิน
ประมาณ 6 หมื/นล้ านยูโรต่อเดือน ตังแต่
5 เดือนมีนาคม 2558 จนสิ 5นสุดใน
เดือนกันยายน 2559
 อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม-มี นาคมที/ติดลบ จากราคานํ า5 มันที/ปรั บตัว
ลดลงต่อเนื/อง และแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายของ ธปท.
ในระยะสันหากการฟื
5
5นตัวของเศรษฐกิ จในประเทศตํ/ ากว่ าคาดการณ์
คาดว่าจะส่งผลให้ การลงทุนในสินทรั พย์ ที/อ้างอิงกับเงินปั นผลมี ความ
น่าสนใจมากขึ 5น
 การฟื น5 ตัวของ GDP จะช่วยเสริ มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนฯได้
ปั จจัยลบ
 แนวโน้ มการจัดตังกองทุ
5
น REITs และกองทุนโครงสร้ างพื น5 ฐานที/เพิ/ม
สูงขึ 5นอาจทําให้ เป็ นข้ อจํากัดในด้ านอุปทานที/เพิ/มสูงขึ 5น
 ค่าเงินบาทที/มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงในระยะปานกลางอาจทําให้ การลงทุน
ในกองทุนฯที/อ้างอิงกับเงินปั นผลมีความน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ
กลยุทธการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ / REITs และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน ฐาน คือ Neutral

แนวโน้ มตลาดหุ้นกู้เอกชน (Overweight)
 ด้ วยการปรับลดอัตราดอกเบี 5ยนโยบายเหนือความคาดหมายในระหว่าง
เดือนเมษายนที/ผ่านมา ทําให้ ผลตอบแทนตราสารหนี 5ภาครัฐและอัตรา
ดอกเบี 5ยเงินฝากลดลงอย่างรวดเร็ ว นักลงทุนยิ/งจะมีแนวโน้ มแสวงหา
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 ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ MSCI AC World ในเดือนเมษายนปรับตัว
เพิ/ ม ขึน5 จากช่ ว งท้ า ยเดื อ นมี น าคม ร้ อยละ 4 ปั จ จัย ที/ สํ า คัญ ในเดื อ น
เมษายน ได้ แก่ การให้ ความเห็นของเฟดที/ยงั ไม่รีบที/จะขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย
ส่งผลให้ ค่าเงินดอลล่าห์สหรัฐฯชะลอการปรับตัวขึ 5น ในด้ านของยูโรโซน
นันการเจรจาของกรี
5
กยังไม่ประสบความสําเร็ จ อย่างไรก็ตาม ECB ยังคง
มี ท่าที ที/ยังช่ วยเหลือ และให้ เ งินสนับสนุนหากกรี ก มี ความจํ าเป็ น และ
รั ฐ บาลจี นที/ มี มาตรการลดความร้ อนแรงของตลาดหุ้นโดยอนุญ าตให้
กองทุนรวมในจีนสามารถทําการชอร์ ตหลักทรัพย์ได้ ในขณะเดียวกันกับ
รัฐบาลจีนลดอัตราดอกเบี 5ย RRR เพิ/มอีก 1%
 ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ปรั บตัวเพิ/มขึ 5นร้ อยละ 8.8 มากกว่าตลาดหุ้น
พัฒนาแล้ ว ที/ ป รั บ ตัว เพิ/ ม ขึ น5 3.4% โดยมี ส าเหตุม าจากการกระตุ้น
เศรษฐกิจในจีนและค่าเงินดอลล่อห์สหรัฐฯที/ชะลอตัวการแข็งค่า
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี 5ยระดับตํ/าในตลาดพัฒนา
แล้ วและการอัดฉีดเงินจากประเทศหลักๆ อาทิเช่น ยุโรปและญี/ ปนุ่ ยังคง
เป็ นปั จจัย หลักที/ สนับ สนุนให้ ราคาสินทรั พย์ เสี/ ย ง รวมถึง เศรษฐกิ จ ใน
ประเทศสหรัฐฯที/ฟืน5 ตัว
 ราคาสินทรั พ ย์ เ สี/ ยงยังคงมี แ นวโน้ มที/ จ ะผันผวนในปี 2558 เนื/ อ งจาก
เศรษฐกิจที/เริ/ มฟื น5 ตัวของสหรัฐอเมริ กา ทําให้ Fed มีแนวโน้ มที/จะปรั บ
อัตราดอกเบี ย5 ระยะสันมากขึ
5
น5 อย่า งไรก็ ตาม เศรษฐกิ จทัว/ โลกที/ยังไม่
แข็งแรง อาจสร้ างความผันผวนในตลาด ถึงแม้ ว่าจะมี อตั ราดอกเบี ย5 ใน
ระดับตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิ จทางการเงินแบบพิเศษ QE รวมถึ ง
ความเสี/ ย ง Tailed Risk อันได้ แ ก่ โอกาสที/ Greece จะออกจาก
Eurozone และความเสี/ยงการผิดนัดชําระหนี 5ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ 5ามัน

 เศรษฐกิ จ ที/ เ ริ/ ม ฟื 5น ตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในประเทศที/ พัฒ นาแล้ ว
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา (+)
 Valuation อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี/ย 5 ปี ที/ผ่านมา (-)
 ความเสี/ยงเกี/ยวกับการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยระยะสันของ
5
Fed (-)
 ความเสี/ยงของเศรษฐกิจยุโรปถดถอย และความเสี/ยง Greece Exit (-)
 Default Risk ของบริ ษัทผู้ผลิตนํ า5 มัน รวมถึง Geopolitical Risk ใน
Yemen (-)
 แนะนําคงนํ 5าหนักการลงทุนเท่ากับตลาด (N) ทัง5 Developed market
และ Emerging market โดยถึงแม้ เศรษฐกิ จในสหรัฐอเมริ กาจะมี การ
เติบโตอย่างต่อเนื/อง และมีมาตราการผ่อนคลายเชิงปริ มาณที/เป็ นปั จจัย
บวกสําคัญใน EU แต่ตลาดอาจมีการ Take Profit ประกอบกับความ
เสี/ ย งเรื/ อ งจากเจรจาระหว่า งยูโรโซนกับ กรี ก และช่ วงประกาศงบของ
สหรัฐฯที/คาดว่าจะได้ รบผลกระทบเชิงจากค่าเงินดอลล่าห์ที/แข็งค่า

Apr-09

ตลาดตราสารทุนต่ างประเทศรายภูมิภาค

mean

mean

ตลาด REIT
ภาวะตลาด REIT เดือนเมษายน
 ดัชนี REIT เดือนเมษายน Benchmark ปรับลดลง 0.70%MTD หลัง US
Yield curve อายุ 10 ปี ปรับขึ 5น 3.5bps จากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที/มี
โมเมนตัมที/ดีขึ 5นอาทิ รายงานการจ้ างงาน และยอดขายบ้ าน REIT ASIA
ให้ ผ ลตอบแทนที/ ดี ที/ สุด ราว 3.80% โดยได้ รั บ ปั จ จัย บวกจากการ
คาดการณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนเพื/อเพิ/ม GDP หลัง
รายงาน GDP ของจีนใน ไตรมาส 1 ปี 2558 ชะลอตัวที/สดุ ในรอบ 6 ปี มา
อยู่ที/ 7%YoY และหลังจากนัน5 PBOC ได้ ปรับลดอัตราการกันสํารองของ
ธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1% ขณะเดียวกันดัชนี REIT Europe +1.5%
โดยได้ รับแรงหนุนหลัง ECB ประกาศจะดําเนินมาตรการ QE อย่าง
ต่อเนื/องตามที/ได้ ประกาศไว้ และจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้ กบั ธ.
กรี ซต่อไป
แนวโน้ มตลาด REIT พฤษภาคม
 หลังจากตลาดคลายกังวลต่อการปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยซึง/ คาดว่าน่าจะ
ล่าช้ าไปเป็ นเดือนกันยายน ซึง/ สอดคล้ องกับรายงานการประชุม FOMC
ซึง/ เหล่าประธานเฟดเห็นว่าอัตราดอกเบี 5ยยังไม่ปรับอย่างรวดเร็ วโดยต้ อง
พิจารณาเรื/ องเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน ค่าเงิน และราคาพลังงาน เป็ นหลัก
ขณะที/ด้านยุโรป มีความมุ่งมัน/ ที/จะป้องกันไม่ให้ กรี ซขาดสภาพคล่องและ
ให้ สามารถใช้ คืนเจ้ าหนี ไ5 ด้ เ รายังคงให้ นํา5 หนักลงทุนเท่า ตลาดในเดือ น
พฤษภาคม (Neutral)

แนวโน้ มภาวะตลาดตราสารทุนต่ างประเทศเดือนพฤษภาคม
 ภาครั ฐ และธนาคารกลางในหลายประเทศพร้ อมที/จะออกมาให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง (+)
 สภาพคล่องที/อยู่ในระดับที/สงู จากอัตราดอกเบี 5ยระยะสันที
5 /ยงั อยู่ในระดับ
ตํ/าและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในตลาดพัฒนา (+)
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ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ภาวะตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนเมษายน
 ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในเดือนเมษายนพลิกกลับมาเป็ นบวกเป็ นส่วนใหญ่
เมื/ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า โดยเฉพาะราคานํ า5 มันดิบและสินค้ า โภค
ภัณฑ์ที/เกี/ ยวข้ องจากความตึงเครี ยดในตะวันออกกลาง ในขณะที/สินค้ า
ประเภทโลหะมี ค่า โลหะอุตสาหกรรม และปศุสตั ว์ ปรับตัวเพิ/มขึน5 เพี ยง
เล็กน้ อยเท่านัน5
 ราคานํ 5ามันดิบในเดือน เมษายนปรับขึ 5นแรงกว่าสินค้ าโภคภัณฑ์อื/นๆ จาก
ความกังวลด้ านปั ญหาอุปทานของตะวันออกกลางที/มีแนวโน้ มตึงตัวมาก
ขึ 5น หลังซาอุดิอาระเบี ยโจมตีกลุ่มกบฏฮุธิในเยเมน โดย NYNEX WTI
ปรับขึ 5นถึง 20.1 จากเดือน มีนาคม ที/ลดลง 4.52% MoM และทําให้ ราคา
นํ 5ามันดิบพลิกเป็ นบวก 7.30% YTD ส่งผลให้ ดชั นีห้ นุ กลุ่มพลังงานปรับ
สูงขึ 5นถึง 11% YTD เป็ นสินทรัพย์ที/ให้ ผลตอบแทนสูงสุดในช่วง 4 เดือน
แรกของปี
 นอกเหนื อ จากราคานํ า5 มั น ที/ ป รั บ สู ง ขึ น5 เพราะความเสี/ ย งทางด้ า น
Geopolitical risk แล้ ว สินค้ าโภคภัณฑ์อื/นแทบไม่เปลี/ยนแปลงจากเดือน
ก่อนหน้ า แม้ จะปรับตัวขึ 5นแต่ก็เป็ นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน5
แนวโน้ มตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ เดือนพฤษภาคม
 เราแนะนํ าลงทุนน้ อ ยกว่า ตลาดเล็ก น้ อยในเดือ นพฤษภาคม (Slightly
Underweight) เพราะยัง ไม่ เ ห็นสัญญาณการฟื 5นตัวของราคาสินค้ า
เกษตรอย่างชัดเจน แม้ ราคานํ 5ามันดิบจะปรับขึ 5นแรงในเดือนที/ผ่านมา แต่
ด้ วยปั จจัยพื 5นฐานของสินค้ าเกษตรและราคาเนื 5อสัตว์ที/ไม่สดใสนัก จาก
ปั ญหา Oversupply รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ ที/แข็งค่า นอกจากนี ย5 ังถูก
กดดันจากการบริ โภคที/ไม่เติบโตนัก จากความต้ องการจากจีนที/ไม่สดใส
เป็ นหลัก
 Downside จากปั จจัยอื/นอาทิ ความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงิน
ที/ อ่ อ นค่ า ของผู้ ผ ลิ ตรายใหญ่ ข องโลก และราคานํ า5 มัน ดิ บ รวมถึ ง
Demand ของผู้บริ โภครายใหญ่อย่างจีนที/ยงั ไม่เห็นสัญญาณการฟื น5 ตัว

ตลาดนํา มัน
ภาวะตลาดนํา มันเดือนเมษายน
 ราคานํ 5ามันปรับขึน5 20.1 %ในเดือนเมษายน สาเหตุหลักเกิ ดจากความ
กัง วลด้ า นอุป ทานของตะวันออกกลางที/ มี แ นวโน้ ม ตึง ตัว มากขึน5 หลัง
ซาอุดอิ าระเบียยังคงเดินหน้ าโจมตีกลุม่ กบฏฮุธิในเยเมนซึง/ เป็ นเมืองท่าที/
สําคัญในการขนถ่ายนํ 5ามันดิบ
 IEA รายงานสถานการณ์ อุป ทานนํ า5 มันดิบเพิ/ มขึน5 น้ อ ยกว่ าคาดและ
อุปทานนํ 5ามันดิบสหรัฐลดลง นอกจากนี 5 IEA ได้ ปรับทบทวนคาดการณ์
การขยายตัวของอุปสงค์นํ 5ามันดิบในปี 2558 เพิ/มขึ 5น 90,000 บาร์ เรล/วัน
สูร่ ะดับ 93.6 ล้ านบาร์ เรล/วัน ซึง/ สูงกว่าปี 2557 อยู่ 1.1 ล้ านบาร์ เรล/วัน
เนื/ องจากประเทศส่ว นใหญ่ ในกลุ่ม OECD มี ความต้ อ งการพลังงาน
เพิ/มขึ 5น ส่วนการผลิตนํ 5ามันดิบในอเมริ กาเหนือในช่วงครึ/งปี หลังถูกปรับลง
160,000 บาร์ เรล/วัน นอกจากนี 5 IEA คาดว่าอุปสงค์นํ 5ามันดิบจากกลุ่ม
โอเปคจะอยู่ที/ 30.35 ล้ านบาร์ เรล/วันในช่วงครึ/ งหลังของปี นี 5 ซึง/ สูงกว่าที/
คาดก่อนหน้ านี 5เล็กน้ อย
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 อย่างไรก็ตาม IEA ยังได้ รายงานการผลิตนํ 5ามันดิบจากกลุ่มโอเปคปรั บ
เพิ/มขึ 5น 890,000 บาร์ เรล/วัน ในเดือน มีนาคม สูงสุดในรอบเกื อบ 2 ปี ที/
31.02 ล้ านบาร์ เรล/วัน จากซาอุฯ อิรักและลิเบียที/ผลิตเพิ/มขึ 5น
แนวโน้ มตลาดนํา มันเดือนพฤษภาคม
 แนวโน้ มราคานํ 5ามันดิบในเดือนเดือนพฤษภาคม เชื/อว่าราคานํ 5ามันดิบจะ
ยัง ไม่ มี เ สถี ย รภาพจากอุ ป ทานนํ า5 มัน ดิ บ ล้ น ตลาดโดยเหตุก ารณ์ ใ น
ตะวันออกกลางได้ สะท้ อนกับราคาที/ปรับตัวขึ 5นมาแล้ วแนะนําลงทุนน้ อย
กว่าตลาดเล็กน้ อย (Slightly Underweight)

ตลาดทองคํา
ภาวะตลาดทองคําเดือนเมษายน
 ราคาทองคําโลกเดือนเมษายน เคลื/อนไหวทรงตัวเพราะปั จจัยบวกลบ
คานกันเอง โดยถึงแม้ สหรั ฐฯจะเปิ ดเผยตัวเลขจ้ างงานนอกภาคเกษตร
เดื อ น มี น าคม ออกมาแย่ ก ว่ า คาดที/ 126,000 คน ตํ/ า กว่ า งวดก่ อ นที/
264,000 คน แต่เพราะการเปิ ดเผยผลประชุม FOMC งวดล่าสุดของเฟด
ยังระบุถึงความเป็ นไปได้ ในการปรับขึน5 อัตราดอกเบี 5ย จึงทําให้ Upside
ของราคาทองคําอยู่ในกรอบจํากัด
 Dollar Index ปรั บตัวเพิ/มขึ 5นในช่วงต้ นเดือนจากพัฒนาการที/ดีขึ 5นของ
ตัว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และความกั ง วลในการแก้ ไขปั ญ หาหนี ก5 รี ซ
รวมถึงคํายืนยันของประธาน ECB ในความจํ าเป็ นสําหรั บการดําเนิน
มาตรการ QE ทําให้ เงินสกุลยูโรยังอ่อนค่าโดยเปรี ยบเทียบ
 สถานการณ์ความขัดแย้ งในเยเมนหนุนให้ ราคาทองคําปรับตัวเพิ/มขึ 5นอยู่
บ้ าง แต่เพราะไม่ได้ ขยายวงกว้ าง และกระแสเงินเลือกใช้ ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
เป็ นหลักพักมากกว่า ทองคําจึงแทบไม่ได้ ประโยชน์ จากความรุ นแรงที/
ปะทุขึ 5น
แนวโน้ มตลาดทองคําเดือนพฤษภาคม
 แนวโน้ มราคาทองคําเดือนเมษายน ราคามีโอกาสปรับตัวเพิ/มขึ 5นระยะสัน5
จาก Dollar Index อ่อนตัวลงหลังจากที/ขึ 5นทดสอบ 100 จุดแล้ วไม่
สามารถยื นเหนื อระดับตลาดคาด Downside ยังจํ ากัด เพราะบริ เวณ
$1,100-1,150/Oz เป็ นต้ นทุนเหมือง และหลังจบประเด็นงบ ไตรมาสที/ 1
ปี 2558 คาดว่ากระแสเงินจะไหลออกจากสินทรั พย์ เสี/ยงแล้ วเข้ าพักใน
ทองคําอีกครัง5 แนะนําลงทุนทองคําเท่าตลาด (Neutral)
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ
 ในเดือนเมษายน ตลาดตราสารหนี 5ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก

ทังนี
5 5 ด้ วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที/อยู่ในระดับตํ/า จึงควรให้ นํ 5าหนัก
การลงทุนหุ้นกู้เอกชน (IG) และ หุ้นกู้อตั ราผลตอบแทนสูง (HY) สูงกว่า
ดัชนีอ้างอิงเล็กน้ อย (SOW)

ตลาดค่ าเงินต่ างประเทศ

 ปั จ จัย หลัก ในเดื อ นนี 5 ความกัง วลเกี/ ย วกับการเจรจาระหว่ า งกรี ซ และ
เจ้ าหนี 5 Eurogroup ซึ/งท้ ายที/สุดไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี/ ยวกับแผน
ปฏิรูปเศรษฐกิจได้ ในวันที/ 24 เมษายน นี 5 ตามกํ าหนด ซึง/ ตลาดกังวลว่า
กรี ซอาจจะผิดชําระหนี 5ได้ แม้ ว่าจะไม่ออกจากอียู และธนาคารกลางยุโรป
ยังคงดําเนินมาตรการ QE อย่างต่อเนื/ อง นอกจากนี ร5 ายงานตัวเลข
สหรั ฐฯ ในเดือ นนี ย5 ังคงอยู่ในแนวโน้ มที/ ดีแต่เริ/ มชะลอตัว และรายงาน
บันทึกการประชุมของเฟดเมื/อวันที/ 17-18 มีนาคม สะท้ อนว่าเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ชะลอลงในไตรมาส 1 ปี นี 5 และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
กําลังส่งผลลบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ รวมทังยั
5 งไม่มีความชัดเจนของ
ระยะเวลาการขึ 5นดอกเบี 5ยแต่มีมุมมองการขึ 5นดอกเบี 5ยจะเป็ นไปได้ อย่าง
ช้ าๆ ธนาคารกลางจีนปรับลดเกณฑ์การกันสํารองของธนาคารพาณิชย์
เป็ นครัง5 ที/สองในรอบปี (Reserve Requirement Ratio: RRR) ลง 1% มา
ที/ 18.50% เพื/อกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรั ฐ 10 ปี (yield) อยู่ในระดับตํ/าที/ 1.90% และพันธบัตรรั ฐบาล
เยอรมันที/ 0.139% ณ วันที/ 24 เมษายน ในขณะที/กลุ่มเครดิต มี credit
spread แคบลง จึงให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก
แนวโน้ มตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศ เดือนพฤษภาคม
 ตลาดพันธบัตรรั ฐบาล คาดว่าการปรั บขึน5 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(yield) มีอย่างจํากัด จากผลนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลาง
ส่ว นใหญ่ และมาตราการ QE ของธนาคารกลางญี/ ปุ่ น และ ยุ โรป
นอกจากนี ค5 าดว่ า เฟดยัง คงไม่ เ ร่ งรี บ ขึน5 อัตราดอกเบี ย5 นโยบายและมี
มุมมองการขึ 5นดอกเบี 5ยเป็ นไปอย่างช้ าๆ นอกจากนี 5 ประเด็นการเจรจาขอ
ความช่วยเหลือทางการเงินของกรี ซกับเจ้ าหนี 5 Eurogroup อาจจะยืดเยื 5อ
รวมทังการเลื
5
อกตังในอั
5 งกฤษ อาจสร้ างความกังวลให้ ตลาด จึงควรให้
นํ 5าหนักการลงทุนเท่าดัชนีอ้างอิง (Neutral)
 สําหรั บ เครดิต ตลาดหุ้นกู้เอกชน (IG) คาดว่าผลตอบแทนยังคงถูก
กดดันจากความผันผวนของตลาดพันธบัตรรัฐบาลและcredit spread
แคบลงได้ อย่างจํากัด อย่างไรก็ตามยังคงได้ ประโยชน์จากมาตรการผ่อน
คลายของธนาคารกลางส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะ QE สํ า หรั บ หุ้ น กู้
ผลตอบแทนสูง (HY) ระดับราคามีความน่าสนใจ และ credit default อยู่
ในระดับตํ/า รวมทัง5 ราคานํ า5 มันในช่ว งที/ผ่า นมาปรั บขึน5 ทํ าให้ สนับสนุน
กลุม่ หุ้นกู้อตั ราผลตอบแทนสูง (HY) ซึง/ มีสดั ส่วนบริ ษัทนํ 5ามันอยู่ แต่อาจ
มีความผันผวนได้ เนื/องจากภาวะความไม่สงบในกลุม่ ตะวันออกกลางและ
การยังคงกําลังผลิดนํ 5ามันต่อไปทําให้ ยงั คงมีอปุ ทานส่วนเกินในตลาด
6 พฤษภาคม 2558

 ค่าดัชนีชี 5วัดค่าเงินดอลลาร์ สรอ. (Dollar Index) อ่อนค่าจาก 98.38 ณ วันที/
31/3/58 มาอยู่ที/ 96.76 ณ วันที/ 27/4/58 โดยในเดือนที/ผ่านมามีเหตุการณ์
สําคัญ ดังนี 5
 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรั ฐฯ ค่ อนข้ างน่ าผิดหวัง ตัวเลขเศรษฐกิจ
โดยรวมออกมาเป็ นกลางจนถึงตํTากว่ าตลาดคาด
จากการรายงานตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร จ้ างงานเพิ/มขึ 5นเพี ยง
126,000 ตําแหน่งในเดือนมีนาคม จากการคาดการณ์ที/ระดับ 245,000 คน
นอกจากนี 5ยังมี การปรับตัวเลขในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ ลงเช่นกัน
โดยเมื/ อ รวม 2 เดื อ นเข้ า ด้ ว ยกัน มี ก ารปรั บ เลขลงถึ ง 69,000 ตํ า แหน่ ง
รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื/นๆ ส่งผลให้ นกั ลงทุนคาดการณ์ ว่า FED จะยังไม่
ขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที/บนั ทึกรายงานการประชุม
FOMC ความเห็นของคณะกรรมการต่อการขึ 5นอัตราดอกเบี 5ย แบ่งเป็ น 3
กลุม่ ได้ แก่ เดือนมิถนุ ายน 2558 , ช่วงปลายปี 2558 และ เริ/ มในปี 2559
 ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบีย นโยบาย และคงมาตรการเข้ าซื 5อ
พันธบัตรในการประชุมในเดือนเมษายน ในขณะที/กรี ซและกลุ่มเจ้ าหนี 5อยู่
ระหว่างการหาข้ อตกลงของเงื/อนไขการให้ ความช่วยเหลือ แต่อย่างไรก็ตาม
ทาง ECB ยังคงให้ การสนับสนุนการให้ เงินช่วยเหลือ Emergency Liquidity
Assistance (ELA) แก่กรี ซ ในขณะที/ตวั เลขทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ มทยอย
ปรับตัวดีขึ 5น
 ธนาคารกลางญีTปุ่นประกาศคงมาตรการการเข้ าซือ สินทรั พย์ และคง
อัตราดอกเบี 5ยนโยบาย โดยนาย Haruhiko Kuroda ยังคงเชื/อมัน/ ว่านโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจในปั จจุบนั จะสามารถกระตุ้นเงินเฟ้อให้ เข้ าสู่เป้าหมายที/
2% ได้ อีกทังกล่
5 าวว่าช่วงเงินฝื ดของญี/ ปนใกล้
ุ่
จะสิ 5นสุดลง โดยสะท้ อนจาก
ภาคตลาดแรงงานที/ปรับตัวดีขึ 5น
ดัชนีดอลลาร์ สรอ. (DXY Index) ตัง แต่ 28 เม.ย. 2557 – 28 เม.ย. 2558

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินหลักกลุ่ม G-10
 ค่ าเงินยูโร ปรับตัวแข็งค่าจาก 1.073ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 31/3/58 มา
อยู่ที/ 1.088 ดอลลาร์ สรอ.ต่อยูโร ณ 27/4/58 ภายหลังค่าเงินดอลลาร์ อ่อน
ค่าลง ทังนี
5 ร5 ะหว่างเดือนมี นาคม ค่า เงินยูโรอ่อนค่าไปแตะระดับ 1.0493
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ดอลลาร์ สรอ. ต่อยูโร หลังจากที/ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากตัวเลขการ
จ้ า งงานที/ เ ติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น กอปรกั บ ความกั ง วลของนั ก ลงทุน ใน
ความสามารถของการดําเนินการเข้ าซื 5อสินทรัพย์ของธนาคารกลางยุโรป
 ค่ าเงินเยน แข็งค่าเล็กน้ อยจาก 119.53 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 31/3/58
มาอยู่ที/ 119.03 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. ณ 27/4/58 หลังจากที/ช่วงเดือนก่อน
หน้ าที/อ่อนค่าไปแตะระดับ 120 เยนต่อดอลลาร์ สรอ. จากค่าเงินดอลลาร์ ที/
แข็งค่าขึ 5น
 ค่ าเงินปอนด์ ปรั บตัวอ่อนค่าจาก ที/ 1.4816 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ
31/3/58 มาอยู่ที/ 1.5234 ดอลลาร์ สรอ.ต่อปอนด์ ณ 27/4/58

ที/มา MFC, Bloomberg
 สภาวะค่ าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 ภาพรวมช่ วงเดือนทีTผ่านมา ค่าเงินของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่า
เมื/อเทียบกับดอลลาร์ โดยสกุลเงินที/แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่
ค่าเงินมาเลเซียริงกิต และค่าเงินวอน โดยสกุลเงินที/อ่อนค่าที/สดุ เทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ได้ แก่ ค่าเงินอินเดียนรู ปี และ ค่าเงินบาท
 ธนาคารกลางจีนปรั บลดระดับอัตราส่ วนกันสํารองเงินทุน (RRR) ของ
สถาบันการเงินลง 1% อยู่ที/ 18.5% ภายหลังตัวเลขการเติบโตในไตรมาส 1
ของจีนชะลอตัวที/ 7.00% ทังนี
5 5การปรับลดดังกล่าวเป็ นความพยายามในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอย่างต่อเนื/อง ภายหลังการปรับลด RRR ในเดือน
กุมภาพันธ์ และลดดอกเบี 5ยนโยบายในเดือนมีนาคม
 อัตราเงินเฟ้อของไทยยั งอยู่ ในระดับตํTา และรั ฐบาลประกาศยกเลิก
กฎอัยการศึก อัตราเงินเฟ้อทัว/ ไปของไทยในเดือนมี นาคมลดลงมาอยู่ที/ 0.57% จากระดับ -0.52% ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้อเฉลี/ย
ในไตรมาสแรกติดลบ 0.5% ในขณะที/ กฎอัย การศึกถูก ยกเลิก อย่ า งเป็ น
ทางการแล้ ว ในพื น5 ที/ ส่ ว นมากของประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม จะมี ก ารนํ า
มาตรการพิเศษจากมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชัว/ คราวมาใช้ แทน
 ค่ าเงินบาทในเดื อน เมษายน เคลืT อนไหวในทิศ ทางอ่ อนค่ าจาก ที/
32.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 31/3/58 มาอยู่ที/ 32.59 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที/ 27/4/58 ภายหลังค่าเงินบาทแข็งค่าแตะระดับไปถึง
32.30 บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. เนื/ อ งจากมี เ งิ นทุน ไหลเข้ า ตลาดพันธบัต ร
รัฐบาล แต่ทงนี
ั 5 5ในช่วงปลายเดือนมี ความต้ องการซื 5อเงินดอลลาร์ ภายหลัง
การจ่ายเงินปั นผลของตลาดทุน เมื/อรวมกับเงินทุนไหลออก ส่งผลให้ ค่าเงิน
บาทอ่อนค่ามาอยู่ที/ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทังนี
5 5ค่าเงินบาทใน
เดือนเมษายน ส่วนใหญ่ขึ 5นอยู่กับกระแสเงินในตลาดมากกว่าขึ 5นอยู่กับการ
แข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.

6 พฤษภาคม 2558

 แนวโน้ มค่ าเงินเดือนพฤษภาคม
 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าดัชนีดอลลาร์ จะเคลื/อนไหวในช่วง 96.5 – 98.5
โดยคาดว่าจะแปรผันตามตัวเลขทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเคลื/อนไหวของ
ค่าเงินยูโรและค่าเงินเยน
 ค่าเงินยูโร คาดว่าจะปรั บตัวในกรอบช่วง 1.07 - 1.10 เทียบกับดอลลาร์
สรอ. ทังนี
5 5ขึ 5นอยู่กบั การเจรจาระหว่างกรี ซกับกลุ่มเจ้ าหนี 5ถึงข้ อตกลงในการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง/ คาดว่าจะสามารถตกลงกันได้ แต่อาจต้ อง
ใช้ ระยะเวลา
 ค่าเงินเยน คาดว่าจะเคลื/อนไหวในช่วง 118-120 เยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
โดยคาดว่าการประชุม BOJ ในเดือนพฤษภาคมจะยังคงการดําเนินการ
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายระดับเดิม
 ค่าเงินปอนด์ คาดว่าจะเคลื/อนไหวในทิศทางอ่อนค่า 1.49-1.53 ดอลลาร์
สรอ.ต่อปอนด์ ทังนี
5 ค5 วามผันผวนของค่าเงินปอนด์อาจเพิ/มสูงขึ 5น เมื/ อเข้ า
ใกล้ การเลือกตังในเดื
5
อนพฤษภาคม
 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. คาดว่าค่า เงินบาทมี แนวโน้ มเคลื/อ นไหวใน
กรอบในช่วง 32.70 – 33.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ภายหลัง ธปท. ลดอัตรา
ดอกเบี 5ยนโยบาย
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คําแนะนําการลงทุนเดือนพฤษภาคม 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 ที3มีอายุของตราสารหรื ออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 29 เมษายน 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 30/01/2015 30/10/2014 30/04/2014 30/04/2012
29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015

☺

I-Develop ลงทุนในหลัก ทรั พย์ ใ นประเทศพัฒนาแล้ ว ทั3ว โลกที3มี
โอกาสเติบโตในระยะยาว โดยบริ หารแบบกลยุทธ์เชิงรุ ก

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 27 เมษายน 2558
YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 28/01/2015 28/10/2014 28/04/2014 28/04/2012
27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015

InceptionDate
29/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MMM
0.73
0.56
1.10
2.20
2.47 17/02/2005
2.45
BM: ThaiBMAGov1-3Yr TR
1.67
1.35
2.53
3.82
4.18 04/01/1999
4.01
FundCode

Source : Morningstar

FundCode
I-DEVELOP

InceptionDate
27/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
12.63
11.79
20.42
21.92
10.95 27/05/2011
6.92

Source : Morningstar
กองทุนนํา มัน : I-OIL

กองทุนรวมตราสารทุน : HI-DIV
ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)

ช่วงเดือนนี  ควรลดนํ าหนักการลงทุน (Slightly Underweight)

☺ Hi-Div เน้ น ลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทตราสารทุนของบริ ษั ท ที3 จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที3มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ3าเสมออย่างน้ อย
3 ปี ย้ อนหลัง มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
☺ ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 18.10 บาท

☺ I-OIL เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil
Fund ซึง3 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 ) ที3 มี นโยบายลงทุน ในสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้ า นํ า มันดิ บ ที3 จ ด
ทะเบียนในประเทศอเมริ กา http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx
โดยกองทุน I-OIL มีการป้องกันความเสี3ยงอัตราแลกเปลี3ยนขึน อยู่กับ
สถานการณ์คา่ เงินในแต่ละขณะ

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 29เมษายน 2558
YTD
3M
6M
1Y
3Y
01/01/2015 30/01/2015 30/10/2014 30/04/2014 30/04/2012
29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015

Inception Date
31/03/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception
Return
Fund Code
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
HI-DIV
1.66
-2.71
-2.27
4.92
7.09 22/01/2009
25.01
BM : SET PR THB
1.66
-4.03
-2.57
7.80
7.91 30/04/1975
7.03

Source : Morningstar
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 27 เมษายน 2558
กองทุนกองทุนรวมทีเน้ นลงทุนในกองทุนตราสารหนีต ่ างประเทศ :
I-SMART

YTD
Last3M
Last6M Last12M
Last3Y
01/01/2015 28/01/2015 28/10/2014 28/04/2014 28/04/2012
27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015

ช่วงเดือนนี  ควรทยอยเพิ3มนํ าหนักการลงทุน (Slightly Overweight)
☺

I-SMART เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Amundi Funds Bond Global
(กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “AU share class
USD” ที3มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ท ี3มีศกั ยภาพให้ ผลตอบแทน
สูงสุด และกระจายการลงทุนครอบคลุมทัว3 โลก

FundCode
I-OIL

InceptionDate
27/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-3.93
14.09
-34.35
-43.96
-18.29 24/04/2009
-5.14

Source : Morningstar

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 27 เมษายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/01/2015 28/10/2014 28/04/2014 28/04/2012
27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015

Fund Code
I-SMART

Inception Date
27/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
4.29
1.24
6.37
9.46
29/10/2013
7.84

Source : Morningstar
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กองทุนทองคํา : I-GOLD

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : MV-LTF

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
☺ I-Gold เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึง3 เป็ น
กองทุน ที3 ล งทุน ในทองคํ า แท่ ง เพื3 อ สร้ างผลตอบแทนของกองทุน ให้
ใกล้ เ คียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา โดยบริ หารและจัดการโดย
World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 27 เมษายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/01/2015 28/10/2014 28/04/2014 28/04/2012
27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015

Fund Code
I-GOLD

Inception Date
27/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-1.26
-7.48
-3.50
-8.51
-9.78 06/03/2009
3.23

Source : Morningstar

☺

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 29 เมษายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 9M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/01/2015 30/10/2014 30/07/2014 30/04/2014 30/04/2012
29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015

ช่วงเดือนนี  ควรคงนํ าหนักการลงทุนไว้ เท่าเดิม (Neutral)
I-REITs เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทัว3 โลก เช่น
REITs ETF, Real Estate Investment Trusts (REITs) และ
Property Fund เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กองทุน I-REITs มีการกระจายการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในกลุ่มทวีปต่างๆ ทัว3 โลก 3 กลุ่มหลัก คือ อเมริ กา
เหนือ เอเชีย และยุโรป

Source : Morningstar
กองทุนรวมเพือการเลีย งชีพ (RMF) : M-VALUE
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้ างค่าเพื3อการเลี ยงชีพ (M-VALUE)
เน้ นลงทุนในตราสารทุนที3จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที3มีปัจจัยพื นฐานดี มี
แนวโน้ มการให้ ผลตอบแทนที3ดี ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการ
ลงทุน (Market Timing) แนะนําลงทุนแบบสมํ3าเสมอทุกเดือน เพื3อลดต้ นทุน
ต่อหน่วย Dollar Cost Average
ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 29 เมษายน 2558

ผลการดําเนินงาน ณ วันที3 27 เมษายน 2558
YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 28/01/2015 28/10/2014 28/04/2014 28/04/2012
27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015

Fund Code
I-REITs

Inception Date
29/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
Fund Code (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
MV-LTF
-1.15
-4.44
-2.06
6.68
11.32
13.17 04/11/2004
13.47
BM : SET PR THB
1.66
-4.03
-2.57
0.13
7.80
7.91 30/04/1975
7.04

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์ ต่างประเทศ : I-REITs

☺

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ3มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) เน้ นลงทุนใน
หุ้นที3มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง และหุ้นที3มีปัจจัยพื น ฐานดีและมีราคาของ
หลักทรัพย์ที3ตํ3าเมื3อเทียบกับปั จจัยพื นฐาน กองทุนนี มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ทังนี
  หากผู้ลงทุนไม่มีเวลาจับจังหวะในการลงทุน (Market Timing) แนะนํา
ลงทุนแบบสมํ3าเสมอทุกเดือน เพื3อลดต้ นทุนต่อหน่วย Dollar Cost Average
(ตังแต่
 เปิ ดกองจนถึงปั จจุบนั กองทุนจ่ายปั นผลไปแล้ ว 8.078 บาท)

YTD
Last 3M
Last 6M
Last 12M
Last 3Y
01/01/2015 30/01/2015 30/10/2014 30/04/2014 30/04/2012
29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015
Inception Date
27/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
2.68
-1.94
7.93
12.48
7.75 29/06/2010
8.55

Fund Code
M-VALUE

Inception Date
29/04/2015

Return
Return
Return
Return
Return
Inception Return
(Cumulative) (Cumulative) (Cumulative) (Annualized) (Annualized) Date
(Annualized)
-1.06
-4.42
-2.05
11.08
12.41 14/08/2002
16.18

Source : Morningstar

Source : Morningstar
ฃ
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ข้ อสงวนสิทธิu


เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี



การลงทุนมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี ) ซึ/งจัดทํ าขึ 5นเพื/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 5น


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

เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อ

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

ห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทํา

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

การอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี เ5 ปลี/ยนไปจากเดิม

GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน/ แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์

โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี


(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อ

ข้ อ มูล บางส่ ว นในเอกสารนี ไ5 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 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของ

และครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื/ อ งจากข้ อมู ล อาจมี ก าร
เปลี/ยนแปลงได้ ขึ 5นอยูก่ บั ช่วงเวลาที/นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง


ผู้จดั การกองทุน


กองทุนป้องกันความเสี/ยงด้ านอัตราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทัง5 หมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั 5นจึงมี
โอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี/ยงของการ
ลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน รวมเหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุนของตนและผู้
ลงทุนยอมรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความ
เสี/ ยงของสัญญาซื อ5 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 5น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 5น



ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที/บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื 5อคืน

ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี 5เป็ นเพียงความเห็นเบื 5องต้ น
เท่านั 5น มิใช่คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการ
ใดๆ ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี/ยวกับเอกสารฉบับนี 5
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง

6 พฤษภาคม 2558

หน้ า 14

