11 กันยายน 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 ประธานาธิ บดี Donald Trump สนับสนุ นแผนของพรรค Democrat ให้ รวมงบช่ วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ Harvey เข้ ากับงบการเบิกจ่ าย

ชั8วคราว (Continuing Resolution) และระงับการพิจารณากฎหมายยกระดับเพดานหนีชB 8 วั คราวออกไปจนถึง 15 ธันวาคม 2560
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที8 7 กันยายน 2560 คงอัตราดอกเบียB นโยบายไม่ เปลี8ยนแปลง และคงขนาดการเข้ าซือB สินทรั พย์ ท8 ี

60,000 ล้ านยูโรต่ อเดือนจนสินB สุดเดือนธันวาคม 2560 โดย ECB มีความกังวลถึงการแข็งค่ าของเงินยูโร
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 (ทบทวนครั งB ที8 2) ถูกปรั บลดลงเป็ นขยายตัว 2.5% (qoq,saar) จากการปรั บลดของการลงทุนใน
เครื8องจักรอุปกรณ์
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 ประธานาธิบดี Donald Trump สนับสนุนแผนของพรรค Democrat
ให้ รวมงบช่ วยเหลือผู้ป ระสบภัยจากพายุ Harvey เข้ ากับงบการ
เบิกจ่ ายชั8วคราว (Continuing Resolution) และระงับการพิจารณา
กฎหมายยกระดั บ เพดานหนี ชB 8 ั วคราวที8 จ ะสิ นB สุ ด กลางเดื อ น
ตุลาคม 2560 โดยให้ เลื8อนออกไปและนํามาพิจารณาใหม่ ในอีก 3
เดื อ น ซึ8 ง จะทํ า ให้ รั ฐ บาลมี ง บใช้ จ่ ายเพี ย งพอจนถงวั น ที8 15
ธันวาคม 2560

เอเชีย
ญี8ปุ่น
 การรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 (ทบทวนครั งB ที8 2) ถูกปรั บ

ลดลงเป็ นขยายตัว 2.5% (qoq,saar) จากการรายงานครั งB แรกที8
ขยายตัว 4.0% (qoq,saar) เป็ นการปรั บ ลดของการลงทุนใน
เครื8 องจักรอุปกรณ์ ของภาคเอกชนเป็ นขยายตัว 2.1% (qoq,saar)
จากที8รายงานครังB แรกขยายตัวถึง 9.9% (qoq,saar)
จีน

 นาย Stanley Fischer ประกาศลาออกจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินด้ วยเหตุผลส่ วนตัว และจะมีผลกลางเดือน ตุลาคม 2560
จากเดิ ม ที8 จ ะครบวาระในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2562 ทั Bง นี B นาย
Standley Fischer มีความเห็นสนับสนุนให้ ขึนB ดอกเบียB และไม่ ได้
แสดงความกังวลต่ อภาวะเงินเฟ้อที8ลดลง

 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าเดือน สิงหาคม 2560 ขยายตัว 5.5% (yoy)

ยุโรป
 ธนาคารกลางยุ โรป (ECB) คงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลี8ยนทังB
อัตราดอกเบียB นโยบายที8 0.00% อัตราดอกเบียB เงินฝาก -0.40%
และเงินกู้ท8 ี 0.25% และการเข้ าซือB สินทรั พย์ (QE) 60,000 ล้ านยูโร
ต่ อ เดื อ นไปจนถึ ง เดื อ น ธั น วาคม 2560 ในการประชุ ม วั น ที8 7
กันยายน 2560 โดย ECB จะติดตามภาวะเงินเฟ้ออย่ างใกล้ ชิดซึ8ง
จะส่ งผลต่ อการตัดสินใจในการปรับเปลี8ยนมาตรการ QE
 ECB ปรั บเพิ8มคาดการณ์ GDP ปี 2560 ขึนB เป็ น 2.2% (yoy) จาก
คาดการณ์ เ ดิม ที8 1.9% (yoy) เนื8 องจากเศรษฐกิจ ที8มีแ นวโน้ ม
ขยายตั ว ดี ต่ อเนื8 อ งในช่ วงที8เ หลื อ ของปี นี B และได้ ค งคาดการณ์
GDP ปี 2561-2562 ไว้ ท8 ีระดับ 1.8% (yoy) และ 1.7% (yoy)
ตามลําดับ เนื8องจากเงินยูโรที8แข็งค่ าขึนB จะกดดันต่ อเศรษฐกิจใน
ระยะข้ างหน้ า
 พร้ อ มกั นนี B ECB คงคาดการณ์ อั ตราเงินเฟ้อปี 2560 ไส้ ท8 ี 1.5%
(yoy) ไม่ เ ปลี8 ย นแปลงจากคาดการณ์ ในครั Bง ก่ อน แต่ ปรั บ ลด
คาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อในปี 2561-2562 ลง -0.1% เป็ น 1.2% และ
1.5% (yoy) ตามลําดับ จากการแข็งค่ าของเงินยูโรและการเติบโต
ของค่ าจ้ างที8ยังอ่ อนแอ

ไทย

ชะลอตัวจากเดือนก่ อนหน้ าที8ขยายตัว 7.2% (yoy) ส่ วนการนําเข้ า
สินค้ าในเดือนเดีย วกันขยายตัวเพิ8มขึนB เป็ น 13.3% (yoy) จาก
เดือน กรกฎาคม 2560 ที8 11.0% (yoy)

 ธ นา คา รแ ห่ ง ป ร ะเ ทศ ไ ท ย ( ธ ป ท. ) อนุ มั ติ ใ ห้ สํ า นั ก งา น
คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ เ พิ8มวงเงิน
ให้ แก่ นักลงทุนในการลงทุนในหลักทรั พ ย์ ต่ างประเทศ จากเดิม
75,000 ล้ านดอลล่ าร์ สหรั ฐ เป็ น 100,000 ล้ านดอลล่ าร์ สหรั ฐ และ
เตรี ย มผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ใ ห้ ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิ จ แลกเปลี8 ย นเงิน
สามารถแลกเงิแลกเปลี8ยนเงินตรากับธนาคารพาณิชย์ หรื อ Money
Changer ในต่ างประเทศได้ ตามความเหมาะสม โดยจะเริ8 มบังคับ
ใช้ ในช่ วงกลางเดือน กันยายน 2560
 ดัชนี ความเชื8 อมั8นของผู้บ ริ โภค เดือน สิงหาคม 2560 เพิ8มขึนB สู่
ระดั บ 74.5 จุ ด จากเดื อ นก่ อ นหน้ าที8ร ะดั บ 73.9 จุ ด เป็ นการ
ปรับตัวดีขนึ B ครังB แรกในรอบ 4 เดือน โดยผู้บริ โภคมีความคาดหวัง
ว่ าเศรษฐกิจ ไทยจะขยายตัวดีขึนB ตามการส่ งออกสินค้ าและการ
ท่ องเที8ยว นอกจากนี B ความกังวลต่ อสถานการณ์ ทางการเมืองเริ8 ม
คลี8คลายลง
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หุ้นไทย

ตราสารหนี 5
ไทย

ตราสารหนี 5
ต่างประเทศ

%
ผลตอบแทน
(ตังB แต่ ต้นปี )

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท8 ี
ผ่ านมา)
+1.06 %

Thai govt 10Y
(08/09/2017
@ 2.37%)

ดัชนี

กองทุน
แนะนํา

นําB หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+6.01%

M-S50
HI-DIV Plus

Neutral

-0.05%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

-0.30%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

USTreasury
10Y
(08/09/2017
@ 2.06%)

-0.11%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

-0.39%
(ผลตอบแทนที1
เปลี1ยนแปลง)

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.45%

+6.09%

I-SMART

Slightly
Overweight

+0.73%

+10.10%

+0.07%

+5.55%

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

+0.32%

+2.80%

SET Index ปรับตัวเพิ1มขึ 5นเล็กน้ อยที1 1.06% มาอยู่ที1 1,635.61 จุด โดยเป็ นการ
แกว่งแคบในกรอบ 1,615-1,625 จุด โดยหุ้นที1เคลื1อนไหวโดดเด่น ส่วนใหญ่จะอยู่
ในหุ้นขนาดกลางและเล็ก อย่ า งไรก็ ตามในช่ ว งท้ ายสัป ดาห์ SET เริ1 ม แสดง
สัญญาณที1ดีอีกครั ง5 โดยขึน5 ทะลุกรอบบน และแนวต้ านเดิมรอบล่าสุด ซึ1งอยู่ที1
1,625 จุด ด้ วยการนําของกลุม่ พลังงาน หลังราคานํ 5ามันดิบฟื น5 ตัวขึ 5นโดดเด่น หลัง
โรงกลัน1 นํ 5ามันของสหรัฐ ซึง1 โดนผลกระทบของพายุฮาร์ วีย์ เริ1 มกลับมาดําเนินการ
ผลิตได้ ส่วนประเด็นสําคัญอื1นๆได้ แก่ 1) การทดสอบระเบิดในคาบสมุทรเกาหลี
เหนือ 2) การประมูลรถไฟรางคูห่ ลายเส้ นทาง ซึง1 ผู้ชนะเสนอราคาไม่ลดลงมากนัก
จากราคากลาง สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 5คาดว่าจะปรับขึ 5นตาม
ตลาดต่างประเทศเนื1 อ งจากนักลงทุนคลายกัง วลต่อ สถานการณ์ ในคาบสมุทร
เกาหลีหลังจากไม่มีการทดลองยิงขีปนาวุธของประเทศเกาหลีเหนือในวันชาติของ
เกาหลีเหนือเมื1อวันเสาร์ ที1ผ่านมา ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติที1ไหลเข้ าจะ
หนุนให้ ห้ นุ ในกลุ่ม Big Cap ยังปรับขึ 5นและเป็ นกลุ่มนําตลาด โดยปั จจัยที1ต้อง
ติดตามคือ การประชุม UN ซึง1 หากมีการโหวตผ่านมาตรการควํ1าบาตรเกาหลี จะ
เพิ1มความตึงเครี ยดด้ านการเมืองระหว่างประเทศ ซึง1 จะเป็ นปั จจัยกดดันตลาด
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 5ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที1ผ่านมาปรั บลดลง
มากกว่า 5 bps ขณะที1 UST10 ปี ลดลงถึง11 bps ตลาดผิดหวังกับ ECB ที1
เลื1อนการประกาศปรับเปลี1ยน QE ไปในการประชุมเดือนตุลาคมแทน ประกอบ
กับความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาเหลี กดดันนักลงทุนให้ เข้ าถื อสินทรั พย์ ที1มี
ความปลอดภัย อย่างเช่น พันธบัตรและทองคํา
ขณะที1 Fund Flows ในสัปดาห์ที1ผ่านมาไหลเข้ าตลาดตราสารหนี 5ไทยต่อเนื1องโดย
นักลงทุนต่างชาติซื 5อสุทธิเป็ นจํานวน 65,908.30 ล้ านบาท โดยเป็ นตราสารหนี 5
อายุมากกว่า 1ปี ถึง 17,419 ล้ านบาทเป็ นอีกหนึง1 ปั จจัยให้ อตั ราตราสารหนี 5ไทยยัง
ปรับตัวลงต่อไป
สัปดาห์ที1ผ่านมาอัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับตัวลงอีก ท่ามกลางความตึงเครี ยด
ในคาบสุมทรเกาหลี ด้ านสถานการณ์การเมืองภายในสหรัฐคลี1คลายลง หลังจาก
ประธานาธิบดีทรัมป์ และพรรค Democrat มี ความเห็นร่ วมกันให้ งบช่วยเหลือ
ผู้ป ระสบภัย จากพายุ Harvey กั บ ให้ ง บการเบิ ก จ่ า ยชั1ว คราว (Continuing
Resolution) และขยายการพิจารณากฎหมายยกระดับเพดานหนี 5ชัว1 คราวออกไป
จนถึง 15 ธันวาคม 2560 จึงส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี1ยงตลาดตราสารหนี 5กลุ่ม
เครดิต ตลาดเกิดใหม่ ซึง1 I-SMART ได้ กระจายการลงทุนกลุม่ ดังกล่าว I-SMART
เน้ นลงทุนตราสารหนี 5เอกชนคุณภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน รวมทัง5
ตลาดเกิดใหม่ที1ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงกว่ากลุม่ พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี 5เอกชนที1ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก
เล็กน้ อย และตลาดสินเชื1อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (Mortgage-Related Security;
MBS) ให้ ผลตอบแทนบวกเช่นกัน ซึง1 M-SMART INCOME จะเน้ นลงทุนใน
MBS ที1ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และ เน้ นตราสารหนี 5ประเภท
ด้ อยสิทธิzและตราสารแปลงสภาพที1ให้ ผลตอบแทนสูง (High YIeld) ออกโดยกลุ่ม
สถาบันการเงินคุณภาพสูง

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index
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ตราสารทุน US (S&P500)
ต่างประเทศ
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold
Oil (WTI)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท8 ี
ผ่ านมา)
-0.61%

%
ผลตอบแทน
(ตังB แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําB หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+9.94%

-

Neutral

+0.11%

+4.77%

Neutral

ในสัปดาห์นี 5คาดว่าต้ นสัปดาห์ตลาดหุ้นต่างประเทศจะกลับมาฟื น5 ตัวได้ หลังจาก
ไม่มีการทดลองยิงขีปนาวุธของประเทศเกาหลีเหนือในวันชาติของเกาหลีเหนือวัน
เสาร์ ที1ผ่านมา ข้ อมูลเศรษฐกิจประจําสัปดาห์และสิ1งที1จบั ตา 1) ประชุมนโยบายการเงิน

-2.11%

+0.83%

Neutral

-0.01%

+26.54%

Slightly
Underweight

+1.61%

+17.34%

I-GOLD

Neutral

+0.40%

-16.74%

-

Slightly
Underweight

ข้ อสงวนสิทธิk
 เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิzของบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็ม เอฟซี) ซึ1งจัดทําขึน5
เพื1อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี1ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สาํ หรั บการนําเสนอภายในประเทศไทย
เท่านั 5น
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนา
เอกสารนี 5 หรื อ ห้ ามกระทํา การอื1นใดที1ทําให้ สาระสํา คัญ ของเอกสารฉบับนีเ5 ปลี1ย นไปจากเดิม โดยไม่ไ ด้ รั บ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งที1มาของข้ อมูลที1เชื1อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้
รั บรองในความถูกต้ อ งและครบถ้ ว นของข้ อ มูลดังกล่าวเนื1อ งจากข้ อ มูลอาจมีการเปลี1ย นแปลงได้ ขึน5 อยู่กับ
ช่วงเวลาที1นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อ มูล และความเห็ นที1 ป รากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพี ย งความเห็ น เบือ5 งต้ น เท่ านัน5 มิ ใ ช่คํ า มั1น สัญ ญาหรื อ การ
รับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสาร
ฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี1ยวกับเอกสารฉบับนี 5กรุ ณาสอบถาม
จากเจ้ าหน้ าที1โดยตรง

และแถลงมติดอกเบี 5ยของ BOE ซึ1งตลาดคาดว่าจะยังไม่มีการเปลี1ยนแปลงนโยบาย แต่
จับตาการส่งสัญญาณนโยบายการเงินของประธาน BOE 2) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของจีน 3) ยอดค้ าปลีกสหรัฐ และ 4) ความคืบหน้ าเกาหลีเหนือ
ราคาทองคํามีปัจจัยหนุนในช่วงที1ผ่านมา ความขัดแย้ งบริ เวณคาบสมุทรเกาหลีหนุนราคา
ทดสอบบริ เวณ 1,350 เหรี ยญต่อออนช์ อย่างใดก็ตามสิ1งที1เป็ นปั จจัยเสี1ยงและควรจับตา
คือค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยหากกลับมาแข็งค่าจะกดดดันราคาทองคํา ขณะที1ตลาดคาด
ว่าประชุม Fed ในเดือนกันยายนจะคงดอกเบี 5ยไว้ ก่อน
ราคานํ า5 มันยังคงผันผวน จับตาปั จจัยเรื1 อง 1) พายุที1เข้ าสู่ชายฝั1 งสหรั ฐส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม 2) ปริ มาณการผลิตนํ 5ามันดิบของลิเบียเพิ1มขึ 5นอีกครัง5 สูร่ ะดับมากกว่า 1 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน 3) สัปดาห์นี 5คาดว่าปริ มาณนํ 5ามันดิบคงคลังสหรัฐจะปรับตัวลงหลังจากโรง
กลั1น นํ า5 มัน กลับ มาดํ า เนิ น การผลิ ต ได้ บ้ า งราว 4% ของกํ า ลัง การผลิ ต ทั ง5 หมด 4)
ซาอุดิอาระเบียจะปรับลดการส่งออกนํ 5ามันในเดือนตุลาคมอีก 350,000 บาร์ เรลต่อวัน

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสีย1 ง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื1อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื1อนไขผลตอบแทน และความ
เสีย1 งก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง1 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล ดีเวลล
อป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน1 แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs)
อาจลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื1อป้องกันความเสีย1 งที1เกี1ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราที1
อาจเกิดขึ 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสีย1 งด้ านอัตราแลกเปลีย1 นเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทั 5งหมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่
ละขณะ ดังนั 5นจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย1 นได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย1 งของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
เมื1อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรั บความเสี1ยงที1อาจ
เกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อมีความเข้ าใจในความเสี1ยงของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที1ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้
ลูกค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านั 5น บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที1ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านั 5น

 ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที1บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 5อคืน

หน้ า 3

