4 กันยายน 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 การรรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ทบทวนครั ง ที 2 ของสหรั ฐฯ ปรั บเพิมการขยายตัวเป็ น 3.0% (qoq,saar) จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที
เพิมขึน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ เพิมขึน เพียง 156,000 ตําแหน่ ง ลดลงจากเดือนก่ อนหน้ า อย่ างไรก็ตาม ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคอุตสาหกรรม
เพิมขึน สูงถึงระดับ 58.8 จุดในเดือนสิงหาคม 2560
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิตของประเทศจีนปรั บตัวเพิมขึน สะท้ อนการผลิตภาคอุตสาหกรรมทีอยู่ในทิศทางขยายตัวได้ ต่อเนือง
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2560 ของประเทศไทย เพิมขึน ต่ อเนืองจากปั จจัยอุปสงค์ จากต่ างประเทศทัง การส่ งออกสินค้ าและบริการ
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที 7 กันยายน 2560 คาดว่ า ECB จะคงอัตราดอกเบีย นโยบายไม่ เปลียนแปลง และนักเศรษฐศาสตร์ คาดว่ า
ECB อาจจะยังไม่ ส่งสัญญาณการลดขนาดงบดุลในการประชุมครั ง นี 

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 (ทบทวนครั ง ที 2) ขยายตัว 3.0% (qoq,saar)
ดีกว่ าการรายงานครั ง แรกทีขยายตัว 2.6% (qoq,saar) และปรั บตัวดีขึน
จากไตรมาส 1 ปี 2560 ทีขยายตัว 1.2% (qoq,saar) โดยการรายงานครั ง
ที 2 มีการปรั บการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนขึน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือน สิงหาคม 2560 เพิมขึน เป็ น 156,000
ตําแหน่ ง ตํากว่ าที นั ก เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ท ี 180,000 ตํา แหน่ ง และ
ลดลงจากเดือนก่ อนหน้ าทีมีการจ้ างงาน 189,000 ตําแหน่ ง ส่ งผลให้ ตัว
เลขารว่ างงานเพิมขึน เป็ น 4.4% ในขณะทีค่าจ้ างเฉลียต่ อชัวโมงขยายตัว
0.1% (mom)

เอเชีย
จีน
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ การผลิตภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing
Production) เดือน สิงหาคม 2560 เพิมขึน มาทีระดับ 51.7 จุด จากระดับ
51.4 จุด ในเดือนก่ อนหน้ า ซึงเป็ นการเพิมขึน ของดัชนีย่อย ได้ แก่ ดัชนี
ผลผลิต ยอดคําสังซือ สินค้ าใหม่ และดัชนี ต้นทุนในการผลิต เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ Caixin Manufacturing Production ซึงสํารวจธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็กของภาคเอกชน ทีเพิมขึน เป็ นระดับ 51.7 จุด จาก
เดือนก่ อนทีระดับ 51.1 จุด ซึงเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยดัชนี
ทีอยู่ เหนื อระดับ 50 จุ ด บ่ งชี ว ่ าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในทิศทาง
ขยายตัว

 ดัช นี ผ้ ู จัด การฝ่ ายจั ด ซื อ การผลิต ภาคอุ ตสากรรม (ISM Manufacturing
Prodution) เดือน สิงหาคม 2560 เพิมขึน สู่ระดับ 58.8 จุด ดีขนึ  จากเดือน
ก่ อนทีระดับ 56.3 จุ ด และสูงกว่ าทีนักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ท ี 56.5 จุ ด
ซึงบ่ งชี ถ ึงการขยายตั วของภาคอุต สาหกรรมและแนวโน้ มเชิ งบวกต่ อ
เศรษฐกิจ
ยุโรป
 ความเชื อมั นทางเศรษฐกิ จ (Economic Confidence) เดือน สิ ง หาคม
2560 เพิมขึน +0.7 จุ ด เป็ น 111.9 จุด ทําระดับสู งสุดนับตัง แต่ เดือน
กรกฎาคม 2550 ส่ งผลบวกต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่ อไป
 อัตราเงินเฟ้อทั วไป เดือน สิง หาคม 2560 ขยายตัวเพิมขึน เป็ น 1.5%
(yoy) จากเดือนก่ อนทีขยายตัว 1.3% (yoy) จากการเพิมขึน ของราคา
พลังงานเป็ นสําคัญ ส่ วนอัตราเงินเฟ้อพืน ฐานขยายตัวในอัตราทรงตัวที
1.2% (yoy)

ไทย
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2560 ยังคงขยายตัวต่ อเนือง จาก
แรงสนั บสนุ นของการส่ งออกสิ นค้ าและบริ ก ารสอดคล้ องกั บ อุ ป สงค์
ต่ างประเทศทีปรั บดีขึน ต่ อเนื อง ส่ งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที
ผลิ ต เพื อส่ ง ออกขยายตั วได้ ดี นอกจากนี ก ารผลิ ต เพื อการบริ โ ภคใน
ประเทศก็ปรั บตัวดีขึน สอดคล้ องการลงทุนภาคเอกชนและการใช้ จ่าย
ภาครั ฐปรั บตัวดีขนึ 
 อัตราเงินเฟ้อทัวไป และอัตราเงินเฟ้อพืน ฐานทีไม่ รวมความผันผวนของ
อาหารและพลังงาน เดือน สิงหาคม 2560 ยังคงทรงตัวในระดับตํา โดย
ขยายตัว 0.32% (yoy) และ 0.46% (yoy) ตามลําดับ
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มุมมองการลงทุน
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+0.021%

+5.599%

+0.551%

+9.101%

SET Index ปรับตัวเพิ4มขึ 8นแรงทะลุ 1,600 จุด หลังอดีตนายกฯ ยิ4งลักษณ์ ไม่มา
ฟั งคําตัดสินของศาลฯ ในวันศุกร์ ที4 25 สิงหาคม ที4ผ่านมา และตลาดตีความถึง
ความคลายกังวลปั จจัยด้ านการเมือง หนุน Fund Flow ไหลเข้ าสู่ SET ซึง4 ตังแต่
8
YTD เคลื4อนไหว Laggard ตลาดหุ้นต่างประเทศอื4นๆ อย่างมาก โดย SET ขึ 8นไป
ทําจุดสูงสุดของสัปดาห์ที4ระดับ 1,626 จุด หลังจากนัน8 เคลื4อนไหวทรงตัว ซึง4 คาด
เป็ นการพักฐานระยะสัน8 สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 8คาดว่ายังคง
เคลื4อนไหวในกรอบแคบ แม้ วนั นี 8จะมีประเด็นกดดันจากข่าวเกาหลีเหนือทําการ
ทดลองยิงขีปนาวุธเป็ นครัง8 ที4 6 แต่ประเด็นนี 8ไม่ใช่ประเด็นใหม่ ทําให้ ผลกระทบที4มี
ต่อ SET ค่อนข้ างจํากัด ประกอบกับเราคาดว่าตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตร
ของสหรัฐที4ออกมาตํ4ากว่าคาด และอัตราการว่างงานที4เพิม4 ขึ 8นสวนทางกับที4ตลาด
คาดไว้ จะกดดันให้ Fed ชะลอขึ 8นอัตราดอกเบี 8ย ผลักดันให้ Fund Flow ยังไหลเข้ า
เป็ นบวกต่อหุ้นกลุม่ Big Cap ซึง4 จะช่วยประคองดัชนีเอาไว้ ได้
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 8ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที4ผ่านมาปรั บลดลง
มากกว่า 5 bps ขณะที4 UST10 ปี ไม่เคลื4อนไหว ตลาดผิดหวังกับสุนทรพจน์ ที4
Jackson Hole ของ ประธาน Fed และ ECB ไม่ได้ กล่าวถึงประเด็นช่วงเวลาการ
ปรั บขึน8 ดอกเบี ย8 ครัง8 ต่อไปและแผนการลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเลย
สะท้ อนจาก Fed Fund Future เดือนธันวาคม ยังตํ4ากว่า 50% โดยนักลงทุนมอง
ว่า Fed อาจขึ 8นดอกเบี 8ยอีกครัง8 ในปี หน้ าแทน ประกอบกับความตึงเครี ยดทาง
การเมื องระหว่างสหรั ฐฯและเกาหลีเหนือกดดันตลาดเข้ าถื อสินทรั พย์ที4มีความ
ปลอดภัยทําให้ มีแรงซื 8อพันธบัตรและทองคํา
Fund Flows ในสัปดาห์ที4ผ่านมาไหลเข้ าตลาดตราสารหนี 8ไทยต่อเนื4 องโดยนัก
ลงทุนต่า งชาติซื 8อสุทธิ เป็ นจํ า นวน 13,863 ล้ านบาทแม้ ว่าในช่ว งปลายเดือ น
สิงหาคมมีการขายพันธบัตรระยะสันตํ
8 4ากว่า 1 ปี ออกมาบ้ างหลังจากแบงก์ ชาติ
ขอความร่ วมมือแบงก์รัฐ-แบงก์พาณิชย์รายงานการโอนเงินบาทระหว่างบัญชีของ
ต่างชาติที4ผิดปกติ เพื4 อจับ ตาพฤติก รรมเก็ ง กํ าไรค่า บาทของต่างชาติ ส่งผลให้
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้ อย
ในสัปดาห์ที4ผ่านมาอัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับตัวลง จากความกังวลการทดสอบ
ระเบิดของเกาหลีเหนือ แต่ตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐภาคการผลิตดีกว่าที4ตลาดคาด
สะท้ อ นการเติบ โตเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ทัง8 นี ต8 ลาดปรั บ มุม มองโอกาสการปรั บ ขึน8
ดอกเบี 8ยนโยบายสหรัฐครัง8 ที4สามในสิ 8นปี ลดลง จึงส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ เสี4ยง
ตลาดตราสารหนี 8กลุ่มเครดิต ตลาดเกิดใหม่ ซึง4 I-SMART ได้ กระจายการลงทุน
กลุ่มดังกล่าว I-SMART เน้ นลงทุนตราสารหนี เ8 อกชนคุณภาพสูง รวมทังตลาด
8
เกิดใหม่ที4ให้ อตั ราผลตอบแทนสูง กว่ากลุม่ พันธบัตรรัฐบาล

+0.455%

+5.448%

+0.055%

+2.571%

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index

I-SMART

M-SMART
INCOME

Neutral

Slightly
Overweight

ตราสารหนี 8เอกชนที4ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก แต่มี
ความผันผวนจาก credit spread ที4กว้ างขึ 8นจากปั จจัยความกังวลเกาหลีเหนื อ
และตลาดสิน เชื4 อ ภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Mortgage-Related Security) ให้
ผลตอบแทนบวกเช่นกัน ทังนี
8 8ตลาดจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 19-20
กันยายน ซึง4 คาดว่าจะปรับลดงบดุลของธนาคารอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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ตราสารทุน US (S&P500)
ต่างประเทศ
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold
Oil (WTI)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+1.37%

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+10.61%

-

Neutral

+0.15%

+4.66 b%

Neutral

+1.22%

+3.01%

Neutral

+0.55%

+26.56%

Slightly
Underweight

+2.62%

+15.48 %

I-GOLD

Slightly
Overweight

-1.21%

-17.07 %

-

Slightly
Underweight

คาดตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบสัปดาห์นี 8 ประเด็ นที4 ควรติดตามประกอบด้ วย 1) หลัง
Labor day ในวันที4 4 กันยายน ทางสภาคองเกรสสหรัฐกลับมาประชุม โดยมีเวลา 2-3
สัปดาห์ ที4จะผ่าน spending bill 2) ผลประชุม ECB ในวันที4 7 กันยายน ตลาดคาดว่า
ECB จะคงดอกเบี 8ยนโยบาย 3) ผลตอบรับของตลาดต่อสถานการณ์ความตึงเครี ยดบน
คาบสมุทรเกาหลีพงุ่ ขึ 8น 4)ผลตอบรับตลาดจากการเจรจา NAFTA รอบ 2 ที4เม็กซิโก
ราคาทองคําได้ รับแรงหนุนทะลุเหนื อ 1,300 เหรี ยญต่อออนซ์จากการเร่ งขึ 8นของความ
กัง วล geopolitical risk ทัง8 นี ถ8 ้ อยคํ า ของธนาคารกลางสํา คัญยังไม่มีอ ะไรน่า กัง วล
ประกอบกับ SPDR กลับมาซื 8อทองคําเพิ4มขึ 8นจึงคาดว่าราคาทองคํามีโอกาสทรงตัวด้ วย
downside จํากัด นอกจากนี 8ตลาดคาดว่า Fed อาจชะลอการปรับขึ 8นดอกเบี 8ยในปี นี 8
ตลาดนํ า8 มันยังเผชิญความผันผวน โดยระยะสันตลาดนํ
8
า8 มันกํ าลังคลายความวิตกจาก
พายุ Hurricane Harvey ทํ าให้ กิจกรรมการผลิตนํ า8 มันชะลอตัวชั4วคราวนัน8 กําลังอ่อน
กํ า ลัง ขณะที4 โ รงกลั4น นํ า8 มัน จะทยอยกลับ เข้ า สู่ก ระบวนการผลิ ต ทว่า ความกัง วลต่ อ
ประเด็น supply glut และความวิตกว่า OPEC และ Non-OPEC จะยกเลิกการลดกําลัง
การผลิตเป็ นปั จจัยกดดันราคานํ 8ามัน

ข้ อสงวนสิทธิe
 เอกสารนี 8เป็ นลิขสิทธิ}ของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็ม เอฟซี) ซึ4งจัดทําขึน8
เพื4อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี4ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สาํ หรั บการนําเสนอภายในประเทศไทย
เท่านั 8น
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ}ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 8 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 8 หรื อห้ ามทําสําเนา
เอกสารนี 8 หรื อ ห้ ามกระทํา การอื4นใดที4ทําให้ สาระสํา คัญ ของเอกสารฉบับนีเ8 ปลี4ย นไปจากเดิม โดยไม่ไ ด้ รั บ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 8ได้ อ้างอิงจากแหล่งที4มาของข้ อมูลที4เชื4อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้
รั บรองในความถูกต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มูลดังกล่าวเนื4อ งจากข้ อ มูลอาจมีการเปลี4ย นแปลงได้ ขึน8 อยู่กับ
ช่วงเวลาที4นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อ มูล และความเห็ นที4 ป รากฏในเอกสารนี เ8 ป็ นเพี ย งความเห็ น เบือ8 งต้ น เท่ านัน8 มิ ใ ช่คํ า มั4น สัญ ญาหรื อ การ
รับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 8ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั 8งสิ 8น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสาร
ฉบับนี 8จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี4ยวกับเอกสารฉบับนี 8กรุ ณาสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสีย4 ง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื4อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื4อนไขผลตอบแทน และความ
เสีย4 งก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง4 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน4 แนล ดีเวลล
อป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั4นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน4 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั4นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
อาจลงทุนในสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื4อป้องกันความเสีย4 งที4เกี4ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี4ยนเงินตราที4
อาจเกิดขึ 8นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 8นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสีย4 งด้ านอัตราแลกเปลีย4 นเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทั 8งหมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่
ละขณะ ดังนั 8นจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย4 นได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย4 งของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
เมื4อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรั บความเสี4ยงที4อาจ
เกิดขึ 8นจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื4อมีความเข้ าใจในความเสี4ยงของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที4ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้
ลูกค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านั 8น บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านั 8น

 ขอรับหนังสือชี 8ชวนได้ ที4บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 8อคืน

หน้ า 3

