11 กรกฎาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
• ตลาดแรงงานสหรัฐฯเดือนมิ.ย. อยู่ในเกณฑ์ ดี การจ้ างงานนอกภาคเกษตรเพิมขึนสูง 222,000 ตําแหน่ ง อัตราว่ างงานอยู่ม ี 4.4%
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ ท ี 1.5% ต่ อปี และปรั บเพิมคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560-2561 เป็ น 3.5% (yoy) และ 3.7% (yoy) ตามลําดับ
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
• การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) เดือน มิ.ย. 2560
เพิมขึ น 222,000 ตําแหน่ ง จากเดือ นก่ อ นที 152,000 ตํา แหน่ ง
และดี ก ว่ า ทีนั ก วิ เ คราะห์ ค าดการณ์ ที 174,000 ตํ า แหน่ ง บ่ ง ชี
ตลาดแรงงานอยู่ในเณฑ์ ทดี ี แม้ ว่าอัตราการว่ างงานจะเพิมขึนเป็ น
4.4% แต่ อ ยู่ ใ กล้ เ ป้ าหมาย ณ สิ นปี 2560 ของธนาคารกลางที
4.3%
• รายได้ เ ฉลี ย ต่ อ ชั ว โมงเพิ ม ขึ นอย่ า งต่ อ เนื อ ง โดยในเดื อ นมิ . ย.
0.2% (mom) หรือ 2.5% (yoy)
เอเชีย
• จี น : ดั ช นี ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย จั ด ซื อ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม Caixin
Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. 2560 ปรั บเพิมขึนมาทีระดับ 50.4
จุด สอดคล้ องกับดัชนีของทางการจีน PMI Manufacturing ทีเพิม
ขึ นมาทีร ะดั บ 51.7 จุ ด บ่ ง ชี ว่ า ภาคการผลิ ต ยั ง อยู่ ใ นทิศ ทางที
ขยายตัว
• ญีปุ่น : ผลสํารวจ Tankan ไตรมาส 2 ปี 2560 ธุ รกิจผู้ผลิตใน
อุตสาหรกรรมขนาดใหญ่ มีมุมมองทีดีขึนมาทีระดับ 17 จุด บ่ งชี
การฟื นตัวของการผลิตและการลงทุนทีมีแนวโน้ มดีขนึ

ประเภท
สินทรัพย์
หุ้นไทย
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ยุโรป
• รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป รอบ
วั น ที 8 มิ . ย. 2560 ระบุ ว่ าคณะกรรมการได้ หารื อ ถึ ง การส่ ง
สัญญาณการลดการเข้ าซือสินทรัพย์ โดยคณะกรรมการหลายท่ าน
ต้ องการให้ ปรับการสือสารกับตลาด โดยการนําประโยคทีว่า “ECB
อาจทําการเข้ าซือสินทรั พ ย์ เ พิมเติมหรื อขยายระยะเวลาการทํา
QE ออกไป หากมีความจําเป็ น” ออกจากแถลงการณ์ การประชุม
ซึงอาจเป็ นการส่ งสัญญาณนโยบายการเงินทีเข้ มงวดขึนในระยะ
ต่ อไป
ไทย
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตรา
ดอกเบียนโยบายที 1.5% ต่ อปี ในการประชุ มวันที 5 ก.ค. 2560
เนืองจากภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับทีผ่อนคลาย เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้ มขยายตัวชัดเจนขึน และอัตราเงินเฟ้อมีทิศทางปรั บ
สูงขึนในช่ วงครึงหลังของปี 2560
• ธนาคารแห่ งประเทศไทยปรั บเพิมคาดการณ์ GDP ปี 2560-2561
อีก 0.1% เป็ น 3.5% (yoy) และ 3.7% (yoy) ตามลําดับ

กองทุน
แนะนํา

นําหนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

HI-DIV
M-MS

Neutral

อาทิตย์ที-ผ่านมา SET Index ปรับลง -0.32% มาอยู่ที1569.44 จุด ตามตลาดภูมิภาคที-กังวลต่อการประชุม
Fed กรรมการหลายท่านให้ ความเห็นว่าการปรับลด
ขนาดสินทรัพย์ ควรเกิดขึนI ในเดือนกันยายนนี I กดดัน
การลงทุน ในสิน ทรั พย์ เสี-ยง รวมถึงราคานํ าI มัน ดิบ ทีปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อภาวะอุปทานล้ นตลาด
กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน การประชุม กนง. เป็ นไปตาม
คาดคงอัตราดอกเบี Iยที- 1.5% แต่ปรับคาดการณ์ GDP
ไทย ปี 2560 ขึ Iนสู่ 3.5% จาก 3.4% จากการส่งออกทีปรับตัวดีขึ Iนต่อเนื-อง แนวโน้ ม SET Index สัปดาห์หน้ า
คาดเคลื- อ นไหวในกรอบแคบ เนื- อ งจากขาดปั จ จัย
สนับสนุนใหม่ ประเด็นที-ต้องระมัดระวังคือการทยอย
ประกาศผลประกอบการ Q 2/2560 ของกลุ่มธนาคาร
หากออกมาตํ-ากว่าที-คาดอาจสร้ าง sentiment เชิงลบ
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ลงทุน

มุมมองการลงทุน
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-0.49%

5.67%

I-SMART

Neutral

0.01%

4.09%

อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี Iไทย อายุตํ-ากว่า 8
ปี อาทิ ต ย์ ที-ผ่า นมาปรั บ ตัว ลดลงเล็ก น้ อย นัก ลงทุน
ต่ า งชาติ ข ายทํ า กํ า ไร net sell 3,538 ล้ า นบาท
หลังจากซื Iอสะสมไปช่วงก่อนหน้ า ขณะที-สภาพคล่อง
ในระบบยังมีอยู่อยู่มาก เม็ด เงิน ลงทุน จากนัก ลงทุน
สถาบัน ในประเทศยังเข้ า ลงทุน อย่า งต่อเนื- อง ทํา ให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่วนใหญ่ยงั ปรับตัวลดลง
อัตราดอกเบี Iยแกว่งตัวขึ Iน จากดัชนีเศรษฐกิจด้ านการ
ผลิตและการจ้ างงานที-ปรับดีกว่าคาด และแนวโน้ มธ.
กลางสหรัฐและยูโรจะใช้ นโยบายการเงินเข้ มงวดขึนI
การปรับขึนI อัตราดอกเบี Iยส่งผลเชิงลบการลงทุนตรา
สารหนี Iหน่วยงานภาครัฐในเอเชีย
กองทุน เน้ น ลงทุน ตราสารหนี เI อกชนและพัน ธบัต ร
รัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาที-ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงทียังมีนโยบายการเงินผ่อนคลาย กองทุนลด Duration
เฉลี-ยของพอรต์ลง และใช้ สัญญาขายพันธบัตรสหรัฐ
และเยอรมันล่ว งหน้ า เพื-อลดผลกระทบเชิงลบจาก
การปรับขึ Iนอัตราดอกเบี Iยของ FED

ตราสารทุน
ต่างประเทศ Europe(STOXX
50)

0.17%

8.42%

1.05%

5.70%
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0.24%

5.06%
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-0.15%

17.06%

-2.2%

5.43%

I-GOLD

Neutral
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-3.56%
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Neutral

ตราสารหนี I
ไทย
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ตลาดเข้ าสูช่ ว่ งประกาศผลประกอบการ และตลาดจับ
ตาวุฒิสภาสหรัฐฯพิจารณาแผนร่ างกฎหมายประกัน
สุข ภาพหลั ง จากที- เ ลื- อ นจากเดื อ นที- แ ล้ ว รายงาน
ประชุม ECB ครังI ล่าสุด กล่าวถึงการปรับลดมาตรการ
กระตุ้น ทางการเงิ น ทํ า ให้ ห้ ุน กลุ่ม ธนาคารปรั บ ตัว
เพิ-มขึ Iน แต่กดดันราคาหุ้นกลุม่ อสังหาริมทรัพย์
ประเด็น อื-น ๆ 1) ความเห็น ของเจ้ า หน้ า ที- FED และ
ถ้ อยแถลงของประธาน FED วันที- 12-13 กรกฎาคม
2) เงินเฟ้อเดือนมิถนุ ายนของสหรัฐ และ 3) ดุลการค้ า
จีน และ 4) ประเด็นความขัดแย้ งในคาบสมุทรเกาหลี
SPDR Gold Trust ถื อครองทองคําลดลงตลอด
สัปดาห์ที-ผ่านมาสูร่ ะดับ 835.35 ตัน โดยปรับตัวลดลง
17.15 ตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้ า
Baker Hughes เปิ ดเผยแท่นขุดเจาะนํ Iามันดิบสหรัฐ
สิ Iนสุดวันที- 7 กรกฎาคม กลับมาเพิ-มขึ IนอีกครังI จํานวน
7 แท่นขุด มาที-ระดับ 763 แท่น
OPEC จะมีประชุมระหว่าง 24-25 กรกฎาคมนี I เพื-อ
หาวิธีกระตุ้นราคา โดยลิเบียและไนจีเรี ยได้ รับเชิญเข้ า
ร่วมประชุม ก่อนจะมีประชุมอีกครังI เดือนพฤศจิกายน
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ข้ อสงวนสิทธิh


เอกสารนี Iเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึง- จัดทําขึ Iนเพื-อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี- ยวกับสินค้ า
และบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันI



เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี I หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี I หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี I หรื อห้ ามกระทําการอื-นใดทีทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Iเปลี-ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี



ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Iได้ อ้างอิงจากแหล่งที-มาของข้ อมูลที-เชื-อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
ข้ อมูลดังกล่าวเนื-องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ ขึ Iนอยู่กบั ช่วงเวลาที-นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง



ข้ อมูลและความเห็นที-ปรากฏในเอกสารนี Iเป็ นเพียงความเห็นเบื Iองต้ นเท่านันI มิใช่คํามัน- สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี Iไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
I Iน การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Iจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี-ยวกับเอกสารฉบับนี Iกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที-โดยตรง

คําเตือน


การลงทุนมีความเสี-ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื-อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื-อนไขผลตอบแทน และความเสี-ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง- ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน- แนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์ เนชัน- แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Iอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื-อป้องกันความเสี-ยงที-เกี- ยวข้ องกับอัตรา
แลกเปลี-ยนเงินตราที-อาจเกิดขึ Iนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Iนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุนป้องกันความเสี-ยงด้ านอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทังหมด
I
ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
I งมีโอกาสได้ รับผล
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี-ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี-ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวม
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ Iนจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื-อมีความเข้ าใจในความเสี-ยงของสัญญาซื Iอขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที-ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการ
เสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันI บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที-ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันI



ขอรับหนังสือชี Iชวนได้ ที-บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Iอคืน
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