7 สิงหาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซือN การผลิตภาคอุตสาหกรรม (PMI Manufacturing Production) เดือน กรกฎาคม 2560 ลดลงในหลายประเทศเศรษฐกิจ

หลัก ทังN สหรัฐฯ ยูโรโซน และ ญีปุ่น
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ เพิมขึนN ดีกว่ าทีนักวิเคราะห์ คาดการณ์ แสดงถึงภาวะตลาดแรงงานทีตึงตัว ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิมขึนN 0.04% มาอยู่ท ี 2.27% และดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (Dollar Index) แข็งค่ าขึนN 0.8%
 ติดตามการประชุมติดตามผลการปฏิบัติตามข้ อตกลงลดปริ มาณการผลิตนําN มันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตนําN มัน โดยเป้าหมายของการประชุม
อาจจะต้ องการกดดันชาติสมาชิกทีผลิตเกินโควต้ าให้ ลดอัตราการผลิต
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 อัตราเงินเฟ้อทีวัดจากการใช้ จ่ายส่ วนบุคคล ไม่ นับรวมอาหารและ
พลังงาน (Core Personal Consumption Expenditure; Core PCE)
ซึงเป็ นหมายหมายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ใน
เดือน มิถุนายน 2560 ขยายตัวในอัตราทรงตัวที 1.5% (yoy) ยังคง
ตํากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที 2.0% (yoy)
 ดัชนี ผ้ ู จัด การฝ่ ายจัด ซือN ภาคอุ ต สาหกรรม (ISM Manufacturing
Production) เดือน กรกฎาคม 2560 ลดลงมาทีระดับ 56.3 จุด โดย
ดัชนีย่อยทีปรับตัวลง คือ ดัชนีคาํ สังซือN สินค้ าและดัชนีการจ้ างงาน
ทั งN นี N ดั ช นี ท ี อ ยู่ เหนื อ ระดั บ 50 จุ ด บ่ งชี ถN ึ ง การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม

เอเชีย
ญีปุ่น :
 ดัชนี ผ้ ู จัด การฝ่ ายจัด ซือN ภาคอุ ต สาหกรรม (PMI Manafacturing
production) เดือน กรกฎาคม 2560 ลดลงมาทีระดับ 52.1 จุด ซึง
ปรั บตัวลงติดต่ อกันเป็ นเดือนที 2 ทังN นี N ดัชนีท ีอยู่เหนือระดับ 50
จุด บ่ งชีถN ึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
 ดัชนีความเชือมันผู้บริ โภค (Consumer Confidence Index) เดือน
กรกฎาคม 2560 เพิมขึนN เป็ น 43.8 จุ ด ใกล้ เ คีย งระดับ สูงสุ ด ใน
รอบ 3 ปี โดยได้ ปัจจัยบวกจากการเพิมขึนN ของการจ้ างงาน รายได้
ความต้ องการซือN สินค้ าคงทน และความเป็ นอยู่โดยรวม

 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) เดือน

 ดัชนี ผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือN ภาคอุ ตสาหกรรม Caixin Manufacturing

กรกฎาคม 2560 เพิมขึนN 2.09 แสนราย ดีกว่ าทีตลาดคาดที 1.80
แสนราย อัตราการว่ างงานลดลงเป็ น 4.3% ของกําลังแรงงานรวม
ส่ วนอัตราการมีส่วนร่ วมในกําลังแรงงานเพิมขึนN เป็ น 62.9% และ
ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี ย ต่ อ ชั ว โ ม ง ท ร ง ตั ว ที 2 . 5 % (yoy) ส ะ ท้ อ น ว่ า
ตลาดแรงงานโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ ดี และตึงตัว
ยุโรป
 เศรษฐกิ จ ขยายตั วได้ ดี ต่อ เนื อ ง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2560
ขยายตัว 2.1% (yoy) หรื อ 0.6% (qoq) เพิมขึนN จากไตรมาสแรก
ของปี 2560 ทีขยายตัว 1.9% (yoy) และ 0.5% (qoq) ซึงได้ รับ
ปั จจัยจากสภาวะแวดล้ อมทางการเงินและนโยบายการเงินทีผ่อน
คลาย ตลาดแรงงานทีปรับตัวดีขนึ N และบรรยากาศการเมืองทีดีขนึ N
 ดัชนี PMI Manufacturing เดือน กรกฎาคม 2560 ซึงเป็ นสัญญาณ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่ วงไตรมาส 3 เริ มปรั บตัวลงเป็ นครั งN
แรกในรอบ 10 เดือ น มาอยู่ท ีระดั บ 56.6 จุ ด ซึงลดลงแทบทุ ก
ประเทศ ยกเว้ น เนเธอร์ แลนด์ และฝรังเศสทีเพิมขึนN
 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คงอัตราดอกเบียN นโยบายที 0.25%
ต่ อปี ตามทีต ลาดคาดการณ์ พร้ อมกันนี N BOE ปรั บลด GDP ปี
2560 เป็ น 1.7% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที 1.9% (yoy) และ 2561
เป็ น 1.6% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที 1.7% (yoy)

จีน
PMI เดือน กรกฎาคม 2560 ปรั บเพิมขึนN มาทีระดับ 51.1 จุด ซึง
เป็ นการเพิมขึนN ติดต่ อกันเป็ นเดือนที 2 โดยดัขนีย่อย ได้ แก่ ดัชนี
ผลผลิต ยอดคําสังซือN สินค้ าทังN ในประเทศและต่ างประเทศเพิมขึนN
ตรงข้ ามกับดัชนีของทางการจีน PMI Manufacturing ทีลดลงมาที
ระดับ 51.4 จุด อย่ างไรก็ตาม ดัชนีท เี กินระดับ 50 จุด บ่ งชีวN ่ าภาค
การผลิตยังอยู่ในทิศทางทีขยายตัว แต่ โมเมนตัมของภาคการผลิต
อาจจะชะลอลงมาบ้ าง
ไทย
 เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวได้ ต่อเนือง โดยได้ รับ

ปั จจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ จากต่ างประเทศ ทังN การส่ งออกสินค้ า
และการท่ องเทียว ในขณะทีอุปสงค์ ในประเทศขยายตัวในลักษณะ
ทีกระจุกตัว โดยการบริโภคขยายตัวต่ อเนืองส่ วนใหญ่ ได้ ประโยชน์
จากการใช้ จ่ายของนักท่ องเทียว แต่ การลงทุนภาคเอกชนยังคงหด
ตัวตามการลงทุนภาคการก่ อสร้ าง และการใช้ จ่ายภาครั ฐหดตัว
ตามรายจ่ ายลงทุนทีได้ เร่ งใช้ จ่ายไปในช่ วงก่ อนหน้ า
 อัตราเงินเฟ้อเดือน กรกฎาคม 2560 กลั บมาขยายตัวเป็ นบวกที

0.17% (yoy) หลังจาก หดตัวติดต่ อกัน 2 เดือน จากผลกระทบจาก
ฐานสูง ปี ก่ อ นหลัง ภาวะภั ย แล้ งคลีค ลายลง ส่ วนอัต ราเงิน เฟ้ อ
พื นN ฐานค่ อ นข้ า งทรงตั ว ที 0.48% (yoy) โดยราคาสิ น ค้ า ที ไ ม่ ใ ช่
อาหารส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ ปรั บเพิมขึนN มากนัก เช่ น ค่ าเช่ าทีพักอาศัย
ค่ าโดยสารสาธารณะ การตรวจรักษาและบริการส่ วนบุคคล
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ประเภท
สินทรั พย์

หุ้นไทย

ตราสารหนี M
ไทย

ตราสารหนี M
ต่างประเทศ

ดัชนี

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)

%
ผลตอบแทน
(ตังN แต่ ต้นปี )

-0.18%

+2.29%

กองทุน
แนะนํา

นําN หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

M-S50
HI-DIV
Plus

Neutral

SMART
MMMPlus

Slightly
Overweight

SET Index ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยที< -0.18% มาอยู่ที< 1,578.26 จุด
โดยแรงขายมาจากหุ้น กลุ่ม ธนาคารเนื< องจากนัก ลงทุน ยัง กัง วล
เกี<ยวกับปั ญหา NPL และกลุ่มรับเหมาก่อสร้ าง คาดเกิดจากกังวัล
การแข่ ง ขั น สูง ในการประมูล งานภาครั ฐ จะกระทบอัต รากํ า ไร
นอกจากนี Mยังมีความกังวลเกี<ยวกับเหตุการณ์นําM ท่วมในภาคอีสาน
ซึง< จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายพื Mนที< สําหรับแนวโน้ มตลาด
ในสัปดาห์นีคM าดว่ายังคงเคลื<อนไหวในกรอบแคบเนื<องจากยังขาด
ปั จจัยสนับสนุนใหม่ โดยประเด็นภายในประเทศที<ต้องติดตามคือ 1)
การรายงานผลการดําเนินงาน 2Q17 ในช่วงสุดท้ ายของบริ ษัทใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย และ 2) การขึ นM เครื< องหมาย XD ของ
ADVANC และ SCC วันที< 7 สิงหาคม ตามด้ วย PTTEP วันที< 8
สิงหาคม ในขณะที<ปั จจัย ต่า งประเทศที<สํา คัญ คือการแถลงของ
สมาชิก Fed
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี Mไทย อายุตํ<ากว่า 10 ปี สัปดาห์ที<
ผ่ า นมาลดลง 9 bps สอดคล้ อ งกับ UST ที< ป รั บ ลดลง 6 bps
หลังจาก Fed คงดอกเบี Mยและแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อที<ชะลอตัว
ลดโอกาสในการขึนM ดอกเบี Mยในครึ< งปี หลัง ตลาดลดความคาดหวัง
เกี< ย วกับ นโยบายกระตุ้น เศรษฐกิ จ จากทรั ม ป์ จากประเด็ น ด้ า น
การเมืองของสหรัฐฯ ทังจากเรื
M
<องการสอบสวนทีมของทรัมป์เกี<ยวกับ
การเชื<อมโยงกับรัสเซีย และเรื<องความไม่แน่นอนในนโยบายการคลัง
ของทรัมป์ และส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ ยงั มีทิศทางอ่อนค่าต่อไป
นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื Mอสุทธิกว่า 46,000 ล้ านบาทส่วนมากเป็ น
ตราสารหนี ตM ํ<า อายุก ว่า 1 ปี ค่า เงิน บาทแข็ ง ค่า ทดสอบแนวรั บ ที<
33.20 บาทต่อ ดอลลาร์ ขณะที< แ รงซื อM จากนั ก ลงทุน สถาบัน ใน
ประเทศที<ยังคงอยู่ ทําให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง
และมีโอกาสลดลงต่อไปในสัปดาห์นี M
ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื<อนไหวในช่วงแคบ
ตลาดยังคงมุมมองว่าเฟดส่งสัญญาณนโยบายการเงินการปรับขึนM
ดอกเบี Mยและลดขนาดงบดุลแต่ในเชิงค่อยเป็ นค่อยไป จึงยังคงส่งผล
ดี ต่ อ ตลาดตราสารหนี ตM ่ า งประเทศ รวมทังM ตราสารหนี เM ครดิ ต
ผลตอบแทนสูง (High Yield) และหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง

Thai govt
10 Y

-0.09%
-0.21%
(อัตรา
(อัตรา
ผลตอบแทนที< ผลตอบแทนที<
เปลี<ยนแปลง) เปลี<ยนแปลง)

US
Treasury
10 Y

-0.06 %
(ผลตอบแทน
ที<
เปลี<ยนแปลง)

-0.21%
(ผลตอบแทน
ที<
เปลี<ยนแปลง)

JP Morgan
Global
Governme
nt Bond
USD
Hedged
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.33%

+1.38%

MGB

Neutral

+0.48%

+7.78%

I-SMART

Slightly
Overweight

iBoxx Liquid
Invest Grade
Corporate

+0.065%

+5.19%

สถานการลงทุนของ I-SMART ยังเน้ นลงทุนตราสารหนี Mเอกชนกลุ่ม
สถาบัน การเงิ น และพัน ธบัต รรั ฐ บาลประเทศที< ยัง คงนโยบาย
การเงินผ่อนคลายและให้ อตั ราผลตอบแทนสูง และ เน้ นการลงทุน
ในรูปเงินสกุลยูโร และสกุลประเทศกําลังพัฒนาที<มีปัจจัยพื Mนฐานดี
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+0.19%

%
ผลตอบแทน
(ตังN แต่ ต้นปี )

+1.14%

+6.59%

Japan(NIK
KEI)

-0.04%

+4.38%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+0.40%

+23.77%

IE102

+0.84%

+9.70%

I-GOLD

Oil (WTI)

+0.26%

-13.00%

I-OIL

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)

กองทุน
แนะนํา

+10.63%

นําN หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

ตลาดจับตาการรายงานผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
S&P 500 ที<เหลืออีกราว 80 บริษัทและความผันผวนของราคานํ Mามัน
อีกทังผลตอบรั
M
บตลาดหุ้นจากการแทรกแซงของ UN ต่อประเด็น
Slightly
Underweight นิวเคลียร์ ในเกาหลีเหนือ โดยรวมคาดว่าตลาดอาจแกว่งตัวอยู่ใน
กรอบแคบในช่วงสัปดาห์นี M
Slightly
Overweight ทองคํา มีแ นวโน้ มทรงตัวหลังจากที<อ่อนตัวในช่ว งปลายสัปดาห์ ที<
ผ่านมาหลังจากรายงานตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรแข็งแกร่ง
Slightly
ทว่าตลาดใกล้ เสร็ จสิ Mนรายงานงบกําไรและความวิตกต่อดัชนีสหรัฐ
Underweight
อาจปรับฐานจะหนุนให้ นักลงทุนหันมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
มองกรอบราคาทองคําที< 1,200-1,300 เหรียญต่อออนช์
Neutral
ตลาดนํ าM มัน ในระยะสันM มองที<ก ารประชุมของผู้ผ ลิ ต ในวัน ที< 7-8
Slightly
สิงหาคมนี M เพื<อ ถกประเด็น ถึงสาเหตุข องการที< บ างประเทศผลิ ต
Underweight นํ Mามันดิบมากกว่าข้ อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม OPEC และ NonOPEC และจับตาพิจารณาควํ<าบาตรอุตสาหกรรมนํ Mามันเวเสซุเอล่า
ของสหรัฐ นอกจากนี Mตลาดยังคาดว่าสต็อกนํ Mามันดิบสหรัฐฯ จะปรับ
ลดลงต่อเนื<องหลังมีความต้ องการใช้ นํ Mามันในฤดูกาลขับขี<และการ
ลดลงของการนําเข้ านํ Mามันในสหรัฐ
Neutral

I-REITs

ข้ อสงวนสิทธิo
 เอกสารนี Mเป็ นลิขสิทธิ{ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ<งจัดทํา
ขึนM เพื< อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบเกี< ย วกับ สิน ค้ าและบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั Mน
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ{ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี M หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี M หรื อห้ ามทํา
สําเนาเอกสารนี M หรื อห้ ามกระทําการอื<นใดที<ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Mเปลี<ยนไปจากเดิม โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Mได้ อ้างอิงจากแหล่งที<มาของข้ อมูลที<เชื<อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี
ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื<องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี<ยนแปลงได้ ขึ Mนอยู่
กับช่วงเวลาที<นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที<ปรากฏในเอกสารนี Mเป็ นเพียงความเห็นเบื Mองต้ นเท่านั Mน มิใช่คํามั<นสัญญาหรื อการ
รับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนีไM ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั Mงสิ Mน การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี Mจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี<ยวกับเอกสารฉบับนี M
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที<โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสีย< ง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื<อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื<อนไขผลตอบแทน และความ
เสีย< งก่อนการตัดสินใจลงทุน

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง< ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั<นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั<นแนล ดี
เวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน< แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชัน< แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั<นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (IREITs) อาจลงทุนในสัญ ญาซือM ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) เพื<อ ป้ องกัน ความเสี<ย งที< เ กี<ย วข้ อ งกับอัต รา
แลกเปลีย< นเงินตราที<อาจเกิดขึ Mนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Mนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสีย< งด้ านอัตราแลกเปลีย< นเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทั Mงหมด ตามแต่สภาวการณ์ ใน
แต่ละขณะ ดังนั Mนจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย< นได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใ ช่การฝากเงิ น และมีความเสี<ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุน ในกองทุนรวม
ดังกล่าวเมื<อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรั บความ
เสีย< งที<อาจเกิดขึ Mนจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื<อมีความเข้ าใจในความเสีย< งของสัญญาซื Mอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 ในกรณีที<ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
สามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านั Mน บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที<ลกู ค้ า
ให้ บริ ษัทเท่านั Mน

 ขอรับหนังสือชี Mชวนได้ ที<บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Mอคืน
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