17 กรกฎาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงนโยบายการเงินรอบครึงปี ต่ อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าเฟดจะ
ปรับขึน5 อัตราดอกเบีย5 และปรับลดงบดุลอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปในปี นี 5
• สํานักงานพลังงานสากล (EIA) ปรับเพิมคาดการณ์ ความต้ องการใช้ นํา5 มันในปี 2560 อีก 1 แสนบาร์ เรลต่ อวัน มาทีระดับ 1.4 ล้ านบาร์ เรลต่ อ
วัน โดยจีนและสหรัฐฯ ยังคงเป็ นผู้บริโภคนํา5 มันรายใหญ่ ของโลก
• การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปในวันที 20 กรกฏาคม 2560 และการประชุมธนาคารกลางญีปุ่นในวันที 1920 กรกฎาคม 2560 ซึงไม่ น่าจะมีการเปลียนแปลงมาตรการด้ านการเงินและอัตราดอกเบีย5 แต่ ต้องติดตามแถลงการณ์ หลังการประชุมถึง
แนวโน้ มการดําเนินนนโยบายการเงินในระยะต่ อไป
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
• ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ (เฟด) แถลงนโยบายการเงินรอบ
ครึงปี ต่ อคณะกรรมาธิการบริการการเงิน ประจําสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ โดยระบุว่า ถึงแม้ ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับตํา แต่ ถ้า
เศรษฐกิจยังคงมีการเติบโตเป็ นไปตามทีเฟดคาดการณ์ เฟดจะทํา
การปรับขึน5 อัตราดอกเบีย5 และปรับลดงบดุลอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
ในปี นี 5
• นายโดนั ล ด์ ท รั ม ป์ จู เ นี ย ร์ ซึ ง เป็ นบุ ต รชายของประธานาธิ บ ดี
โดนัลด์ ทรั มป์ ได้ เผยแพร่ อีเมลทีตนเองได้ รับข้ อเสนอเป็ นข้ อมูล
ทีอ่อนไหวของนางฮิลลารี คลินตัน จากทางรั สเซีย ในเดือนมิ.ย.
2559 ในขณะที ท างการสหรั ฐ ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการสอบสวนข้ อ
กล่ าวหาทีว่า รัสเซียได้ เข้ ามาแทรกแซงการเลือกตัง5 ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เมือปี ทีแล้ วหรือไม่

เอเชีย
• จีน : มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ขยายตัว
11.3% (yoy) ในเดือน มิ.ย. 2560 เพิมขึน5 จาก 8.7% (yoy) ในเดือน
ก่ อ น โดยการส่ ง ออกไปยั ง ตลาดหลั ก ขยายตั ว เพิ ม ขึ น5 ได้ แ ก่
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญีปุ่น และไต้ หวัน ในขณะทีมลู ค่ าการนําเข้ า
สินค้ าในสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ เร่ งตัวขึน5 เป็ น 17.2% (yoy) จากเดือน
ก่ อนหน้ าที 14.8% (yoy) ซึงมูลค่ าการส่ งออกและการนําเข้ าที
เพิ มขึ น5 สะท้ อนถึ ง ความต้ องการสิ น ค้ าจากต่ างประเทศที ดี
สอดคล้ องกับการรายงานดัชนี PMI ของประเทศคู่ค้าหลักทีดี
• เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวต่ อเนืองที 6.9% (yoy) ทรง
ตัวจากไตรมาสก่ อนหน้ า จากการส่ งออกสินค้ าและภาคการผลิตที
ป รั บ ตั ว ดี ขึ 5น แ ม้ ว่ า รั ฐ บ า ล จี น จ ะ ดํ า เ นิ น ม า ต ร ก า ร ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ และด้ านการเงินทีเข้ มงวดขึน5

ยุโรป
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ในเดือน พ.ค.
2560 ขยายตัวเพิมขึน5 เป็ น 4.0% (yoy) จากเดือนก่ อนทีขยายตัว
1.2% (yoy) ซึงภาคการผลิตยังคงฟื 5 นตัวต่ อเนืองสอดคล้ องกับดัชนี
PMI ทียังคงเพิมขึน5 ต่ อเนืองและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี
• กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกยูโรโซน เตรี ยมหารื อถึงการ
ประเมิ น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อี ก ครั 5ง หลั ง จากทีเ ศรษฐกิ จ
ขยายตัวดีกว่ าคาด โดยทีจะยังใช้ คําว่ า “ฟื 5 นตัว” หรื อปรั บเป็ น “อยู่
ในช่ วงขยายตัวแล้ ว” และเตรี ยมกําหนดทิศทางด้ านการคลังในปี
หน้ า

ไทย
• ธนาคารแห่ งประเทศไทยประเมินดัชนี ค่าความผันผวนของเงิน
บาทอยู่ท ี 3.8% ซึงอยู่ในระดับกลางเมือเทียบกับภูมิภาคอาเซียน
โดยปั จ จัย ต่ างประเทศสร้ างความผันผวนต่ อค่ าเงินบาท ทัง5 การ
ดําเนิ นนโยบายการเงินของประเทศอุต สาหกรรมหลัก นโยบาย
เศรษฐกิจ ของสหรั ฐ ฯ ความผัน ผวนของราคานํา5 มัน และความ
เสียงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
• ครม.อนุมัติโครงการก่ อสร้ างรถไฟความเร็ วสูงไทย-จีน มูลค่ า 1.79
แสนล้ านบาท เส้ นทางเชือมระหว่ างกรุ งเทพและนครราชสีมา ซึง
เป็ นส่ วนหนึงของเส้ นทางสายไหมเชือมต่ อระหว่ างยุ โรป เอเซีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรั ฐบาลจะรั บภาระค่ าใช้ จ่ายใน
การดําเนินโครงการทัง5 หมด ซึงคาดว่ าจะเริ มการก่ อสร้ างในไตร
มาส 4 ปี 2560 และใช้ เวลาก่ อสร้ าง 4 ปี
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ประเภท
สินทรัพย์

ดัชนี

หุ้นไทย

SET

ตราสารหนี 7
ไทย

ตราสารหนี 7
ต่างประเทศ

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+0.53%

%
ผลตอบแทน
(ตัง5 แต่ ต้นปี )
+2.26%

Thai govt 10 Y

-0.01%
-0.11%
(อัตรา
(อัตรา
ผลตอบแทนที4 ผลตอบแทนที4
เปลี4ยนแปลง) เปลีย4 นแปลง)

US Treasury
10 Y

-0.04 (%
-0.11% (%
ผลตอบแทนที4 ผลตอบแทนที4
เปลี4ยนแปลง) เปลี4ยนแปลง)
+0.11%
+0.64%

JP Morgan
Global
Government
Bond USD
Hedged
JPMorgan
Emerging
Bond
iBoxx Liquid
Invest Grade
Corporate

+0.84%

+6.51%

+0.50%

+4.59%

กองทุน
แนะนํา

นํา5 หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

HI-DIV
M-MS

Neutral

SMART
MMM-Plus

Neutral

SET Index ปรับตัวเพิ4มขึ 7นเล็กน้ อยที4 0.53% มาอยู่ที4 1,577.78
จุด ตามตลาดหุ้น ต่า งประเทศ หลังจาก Janet Yellen แถลง
นโยบายการเงิน รอบครึ4 ง ปี ต่อ สภาผู้แ ทนราษฎรสหรั ฐ โดยส่ง
สัญ ญาณขึ น7 อัต ราดอกเบี ย7 แบบค่อ ยเป็ นค่อ ยไป เป็ นบวกต่อ
ทิศ ทาง Fund Flow ต่า งชาติ ประกอบกับ ราคานํ า7 มัน ดิบ ได้
ปรับตัวเพิ4มขึ 7นต่อเนื4อง ช่วยหนุนหุ้นกลุม่ พลังงาน สําหรับแนวโน้ ม
SET Index ในสัปดาห์หน้ าคาดว่ายังคงเคลื4อนไหวในกรอบแคบ
เนื4องจากยังขาดปั จจัยสนับสนุนใหม่ โดยประเด็นที4ต้องระมัดระวัง
คือการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ ที4หากออกมาตํ4ากว่าที4ตลาดคาดการณ์อาจสร้ าง
sentiment เชิง ลบให้ แ ก่ต ลาดในภาพรวม นอกจากนี ย7 ัง ต้ อ ง
ติดตามปั จจัยต่างประเทศดังนี 7 1) การประกาศ GDP ไตรมาส 2
ของจีน และ 2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ของ
BoJ และ ECB เพื4อกําหนดอัตราดอกเบี 7ยนโยบาย
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 7ไทย อายุตํ4ากว่า 10 ปี อาทิตย์
ที4ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื4อง แม้ นักลงทุนต่างชาติขายทํากําไร
net sell 12,243 ล้ านบาท โดยมีแรงซื 7อจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศเข้ า มาจากสภาพคล่อ งที4 มี ค่อ นข้ า งมากและปริ ม าณ
อุ ป ทานในตลาดแรกออกมาน้ อยในเดื อ นนี 7 ทํ า ให้ อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรส่วนใหญ่ยงั ปรับตัวลดลง

MGB

Neutral

I-SMART

Neutral

อัตราดอกเบี 7ยแกว่งตัวลดลง หลังจากการแถลงต่อรัฐสภาสหรัฐ
ประธานธ.กลางสหรัฐ ที4อาจปรับขึ 7นอัตราดอกเบี 7ยช้ าลงท่ามกลาง
ดัชนีราคาผู้บริโภค และยอดค้ าปลีกสหรัฐอ่อนตัวลง ทําให้ ค่าเงิน
ดอลล่าร์ สหรัฐอ่อนค่าลง และส่งผลดีบางส่วนต่อการลงทุนตรา
สารหนี 7หน่วยงานภาครัฐในเอเชีย แต่ควรลงทุนอย่างระมัดระวัง
สถานการลงทุน ของ I-SMART ยังเน้ นลงทุนตราสารหนีเ7 อกชน
กลุม่ สถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐบาลประเทศทีย4 งั คงนโยบาย
การเงิน ผ่อนคลายและให้ อัต ราผลตอบแทนสูง ความคุมความ
เสี4ยงด้ านอัตราดอกเบี 7ยโดยใช้ สญ
ั ญาขายพันธบัตรล่วงหน้ า

หน้ า 2

17 กรกฎาคม 2560
ประเภท
สินทรั พย์

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที
ผ่ านมา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง5 แต่ ต้นปี )

US (S&P500)

+1.41%

+9.85%

Europe
(STOXX50)

+1.79%

+7.15%

Japan(NIKKEI)

+0.95%

+5.26%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+5.57%

+24.02%

IE102

Slightly
Overweight

+0.14%

+5.48%

I-GOLD

Slightly
Overweight

Oil (WTI)

+5.22%

-13.37%

I-OIL

Neutral

ดัชนี

ตราสารทุน
ต่างประเทศ

กองทุน
แนะนํา

I-DEVELOP

นํา5 หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

Slightly
Overweight

ตลาดเข้ าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 นักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่คาดการณ์ บริ ษัทจดทะเบียน S&P ระดับตํ4าและตลาด
คาดหวัง Earning จะกลับมาเร่งตัว 11% yoy ในช่วงครึ4งปี หลัง
ติดตามการปรับเพิ4มเพดานหนี 7ของรัฐบาลสหรัฐฯ หากไม่สามารถ
ขยายเพดานหนี 7ได้ ภายในกันยายน จะเกิดการผิดนัดชําระหนี 7แต่
ไม่น่ า จะเป็ นความเสี4 ย งที4 ก ระทบตลาดมากนัก เพราะพรรครี
พลับบลิกนั ยังคงครองเสียงข้ างมากในสภาคองเกรส
ผลประชุม ECB กับ BOJ ณ วันที4 20 กรกฎาคม โดยตลาดคาด
ว่า ยังคงดําเนิ น นโยบายการเงิน ผ่อนคลายของทัง7 สองธนาคาร
กลางสําหรับการประชุมครัง7 ที4จะถึงนี 7
แนวโน้ มราคาทองคํ า มี โ อกาสรี บ าวด์ ก รอบแคบจากการส่ ง
สัญญาณของ FED ออกมาเชิงผ่อนคลาย ขณะที4ตลาดยังมีแรง
กดดันจาก upside จึงคาดว่าราคาทองคํายังเคลื4อนไหว sideway
แนวโน้ มราคานํ 7ามันยังผันผวน ทว่าคาดว่า downside ยังไม่เร่งตัว
โดยข้ อมูล บางส่ว นกลับ มาสนับ สนุน ให้ ราคาฟื 7น ตัว ได้ เช่น การ
ส่งออกนํ 7ามันของไนจีเรียที4ชะลอตัว และตลาดรอการประชุมกลุ่ม
ผู้นําใน OPEC ระหว่างวันที4 24-25 กรกฎาคม ทว่าปั จจัยกดดันยัง
มีคงมีจากที4แนวโน้ มการผลิตนํ 7ามันในสหรัฐยังขยายตัว

Slightly
Overweight
Slightly
Overweight

คําเตือน

ข้ อสงวนสิทธิ_
เอกสารนี 7เป็ นลิขสิทธิzของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง4 จัดทําขึ 7นเพื4อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี4ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน7



การลงทุน มี ความเสี4ย ง ผู้ล งทุน ต้ อ งศึ กษาข้ อ มูล เพื4 อทํ า ความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื4 อ นไข
ผลตอบแทน และความเสี4ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน



ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ4งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิz ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 7 หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี 7 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 7 หรื อห้ ามกระทําการอื4นใดที4ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับนี เ7 ปลี4ยนไปจากเดิ ม โดยไม่ไ ด้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษร
จากเอ็มเอฟซี





ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ7 ด้ อ้างอิ งจากแหล่งที4 มาของข้ อมูลที4 เชื4 อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื4องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ขึ 7นอยู่กับช่วงเวลาที4นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อิ นเตอร์ เนชั4นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) , กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี
อินเตอร์ เนชั4นแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั4นแนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั4นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุน
เปิ ดเอ็ มเอฟซี อิ นเตอร์ เนชั4นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 7อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื4อป้องกันความเสี4ยงที4 เกี4 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี4ยนเงิ นตราที4 อาจ
เกิดขึ 7นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 7นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน



กองทุนป้องกันความเสี4ยงด้ านอัตราแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทังหมด
7
ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
7 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี4ยนได้



การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี4ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนรวมดังกล่าวเมื4อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ 7นจากการลงทุนดังกล่าวได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน รวมดังกล่า วเมื4 อมีค วามเข้ าใจในความเสี4 ยงของสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง



ในกรณีที4ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน7 บริ ษัท
ได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที4ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน7



ขอรับหนังสือชี 7ชวนได้ ที4บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 7อคืน





ข้ อมูลและความเห็ นที4ปรากฏในเอกสารนี เ7 ป็ นเพียงความเห็ นเบือ7 งต้ นเท่านัน7 มิใช่
คํามัน4 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด



เอกสารนี 7ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทัง7 สิ 7น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 7จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี4ยวกับเอกสารฉบับนี 7กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที4โดยตรง
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