18 กันยายน 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 เกาหลีเ หนื อยิ งขี ปนาวุ ธ 1 ลูก ผ่ านน่ า นฟ้าประเทศญี ปุ่น ในวั นที 8 กั นยายน 2560 ซึ งเป็ นการยิ งครั ง" ที 2 ทีเ กาหลี เหนื อ ยิงผ่ า นน่ านฟ้า

ประเทศญีปุ่น หลังจากทีคณะมนตรีความมันคงแห่ งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบออกมาตรการควําบาตรเกาหลีเหนือเพิมเติม สร้ างความตึง
เครียดในคาบสมุทรเกาหลีขนึ "
 นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่ วนใหญ่ คาดว่ า Fed จะประกาศลดขนาดงบดุล แต่ ยังคงอัตราดอกเบีย" นโยบายไว้ ท ี 1.00-1.25% ต่ อปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที 19-20 กันยายน 2560
 นักเศรษฐศาสตร์ โดยส่ วนใหญ่ คาดว่ า BOJ คงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลียนแปลงในการประชุมธนาคารกลางญีปุ่น (BOJ) ทีจะมีขึน" ในวันที
20-21 กันยายน 2560
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 อัต ราเงิน เฟ้อเดือน สิง หาคม 2560 ขยายตัวในอัต ราทีเ พิมขึ น"
โดยอัตราเงินเฟ้อทัวไปปรั บตัวเพิมขึน" 0.4% (mom) หรื อ 1.9%
(yoy) เมือเปรี ยบเทียบกับเดือนก่ อนทีขยายตัว 0.1% (mom) หรื อ
1.7% (yoy) เนืองจากราคานํา" มันทีเพิมขึน" จากผลกระทบพายุเฮอริ
เคน Harvey
 อั ต ราเงิ น เฟ้ อพื น" ฐาน ไม่ รวมความผั น ผวนของอาหารและ
พลังงาน ขยายตัวเพิมขึน" 0.2% (mom) จากเดือนก่ อนหน้ าที 0.1%
(mom) แต่ ทรงตัวเมือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่ อนที 1.7%
(yoy) เนื องจากการปรั บตัวขึน" ของค่ าทีพัก ในขณะทีค่าบริ การ
แพคแกจโทรศัพท์ มือถือ และราคารถยนต์ ท ีเป็ นแรงฉุ ดเงินเฟ้อ
ในช่ วงทีผ่านมาเริมทรงตัวได้

เอเชีย
จีน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2560 ชะลอตัวลงต่ อเนื อง
ทั " ง ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ บ ริ โ ภ ค โ ด ย ผ ล ผ ลิ ต
ภาคอุ ต สาหกรรมชะลอลงเป็ น 6.0% (yoy) สอดคล้ องกับ การ
ส่ งออกสินค้ าทีชะลอตัวลง ในขณะที ยอดค้ าปลีก ชะลอตัวลงเป็ น
10.1% (yoy) จากยอดจํา หน่ า ยรถยนต์ และอุ ป สงค์ สิ น ค้ า ที
เกียวเนืองกับบ้ าน และการลงทุนในสินทรั พย์ ถาวรในช่ วง 8 เดือน
แรกของปี 2560 ชะลอตัวลง 7.8% (yoy) เป็ นผลจากการชะลอจาก
การลงทุนในโครงสร้ างพืน" ฐาน เนืองจากมาตรการคุมเข้ มในตลาด
ทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์
ไทย

ยุโรป
 ธนาคารกลางอั ง กฤษ (BOE) มี ม ติ 7-2 ให้ ค งอั ต ราดอกเบี ย"
นโยบายที 0.25% ต่ อปี ทัง" นี " คณะกรรมการนโยบายการเงินมีท่าที
ทีเข้ มงวดต่ อการดําเนินนโยบายการเงินในระยะต่ อไป หลังจากที
ประเมินว่ าเศรษฐกิจ ในช่ วงทีผ่ านมาขยายตัวได้ ดีกว่ าคาด ส่ วน
อัตราการว่ างงานลดลงตําสุดเป็ นประวัติการณ์ ส่ วนอัตราเงินเฟ้อ
เดือน สิงหาคม 2560 เพิมขึน" 2.9% (yoy) และสูงกว่ าเป้าหมาย
ของ BOE ที 2.0% (yoy) ค่ อนข้ างมาก

 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ระบุ ได้ ติ ด ตามสถานการณ์
ค่ าเงินบาทอย่ างใกล้ ชิด และได้ เข้ าแทรกแซงค่ าเงินบาทเป็ นระยะ
เพือไม่ ให้ ค่าเงินบาทแข็งค่ าเร็วเกินไป ในขณะเดียวกัน ธปท. มอง
ว่ าการลดดอกเบีย" อาจทําให้ เกิดผลกระทบทีไม่ พึงประสงค์ ส่ วน
แรงกดดันด้ านเงินเฟ้อทีอยู่ในระดับตํากว่ าเป้าหมายในช่ วง 2 ปี ที
ผ่ านมานัน" มีหลายปั จจัย เช่ น ราคานํา" มันและราคาผักผลไม้ ท ยี ัง
อยู่ ใ นระดั บ ตํา แต่ ป ระเมิ น ว่ า อั ต ราเงิ น เฟ้ อในระดั บ ตํ า จะไม่
กระทบต่ อการฟื " นตัวของเศรษฐกิจและทําให้ เกิดภาวะเงินฝื ด และ
อาจจะปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทัวไปใหม่ ในช่ วงเดือน ตุลาคม
2560 ทีต้องเสนอต่ อกระทรวงการคลัง
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ตราสารหนี 7
ต่างประเทศ

%
ผลตอบแทน
(ตัง" แต่ ต้นปี )

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+1.52 %

Thai govt 10Y
(15/09/2017
@ 2.45%)
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กองทุน
แนะนํา

นํา" หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+7.62%

M-S50
HI-DIV Plus

Neutral

+0.08%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

-0.22%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Slightly
Overweight

USTreasury
10Y
(15/09/2017
@ 2.20%)
iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.14%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

-0.25%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

SET Index ปรับตัวเพิ3มขึ 7น 1.52% มาอยูท่ ี3 1,660.53 จุด โดยตลาดสามารถ
ปรับขึ 7นทะลุ 1,650 จุด ด้ วยแรงหนุน Fund Flow ผ่านการซื 7อหุ้นกลุ่ม Big
Cap โดยเฉพาะกลุ่มพลัง งาน หลังราคานํ า7 มัน WTI เริ3 มฟื 7นตัว ขึน7 หลัง
สถานการณ์พายุเฮอริ เคนเออร์ มาอ่อนกําลังลง และ IEA ปรับเพิ3มคาดการณ์
อุปสงส์นํ 7ามันดิบ ในขณะทีป3 ั จจัยลบได้ แก่ การที3สหประชาชาติออกมาตรการ
ควํ3 า บาตรเกาหลีเหนื อรอบใหม่ โดยลดการนํ า เข้ าสินค้ าจากเกาหลีเ หนื อ
จํ ากัดการจ้ างพนัก งาน และส่งออกนํ า7 มันสําเร็ จรู ปน้ อยลง อย่า งไรก็ ตาม
ตลาดประเมินว่ามาตรการครั ง7 นี ม7 ีความรุ นแรงน้ อยกว่าคาด ซึ3งจะช่วยลด
โอกาสการเผชิญหน้ ากันทางทหารระหว่างสหรั ฐและเกาหลีเหนื อ สําหรั บ
แนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 7คาดว่าจะเคลื3อนไหวบริ เวณ 1,660 จุด
หลังขึ 7นทะลุแนวต้ านสําคัญบริ เวณ 1,650 จุด โดยปั จจัยหนุนหลักยังคงมา
จาก Fund Flow เป็ นหลัก โดยปั จจัยที3ต้องติดตาม คือ การประชุมนโยบาย
การเงินของ Fed และ BoJ รวมทังดั
7 ชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริ การ
เบื 7องต้ นเดือน กันยายน ของสหรัฐและประเทศในกลุม่ ยูโรโซน
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 7ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที3ผ่านมาปรับตัว
เพิ3มขึ 7น 8 bps ขณะที3 UST10 ปี เพิ3มขึ 7นถึง15 bps ตามแรงขายที3เกิดขึ 7นทัว3
โลกและปรับตัวขึ 7นตาม US-Treasury แต่นกั ลงทุนต่างชาติยงั เป็ นขาซื 7อสุทธิ
ในตลาดตราสารหนี 7ไทยอย่างต่อเนื3องทําให้ การปรับตัวขึ 7นของอัตราผลตอบ
ไทยค่อนข้ างจํากัด โดย Fund Flow ในสัปดาห์ที3ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื 7อ
สุทธิเป็ นจํานวน 37,128 ล้ านบาท

-0.37%

+5.69%

I-SMART

Neutral

-0.25%

+9.82%

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index

+0.19%

+5.74%

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

+0.0%

+2.80%

สัป ดาห์ ทีผ่ า นมาอัตราผลตอบแทนสหรั ฐ ปรั บ ตัว ขึ น จากความตึง เครี ย ด
ระหว่างสหรัฐฯ –เกาหลีเหนือ หลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกครัง ทีสอง
โดยนักลงทุนกลับเข้ าถื อสินทรัพย์ปลอดภัยทองคําแทน และรายงานอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิมขึ นมากกว่าทีคาดในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อพื นฐาน
เพิมขึ นต่อเนื องเป็ นเดือนที 2 มาอยู่ที 1.9%YoY ใกล้ ระดับเป้าหมายของ
Fed ที 2% นอกจากนี  ตลาดติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินของสหรั ฐ ฯ (19-20 กันยายน) โดยตลาดคาดว่าธนาคารสหรั ฐจะ
ยังคงอัตราดอกเบี ยและประกาศลดขนาดงบดุล จึงอาจสร้ างความผันผวนต่อ
สินทรัพย์เสียง ตลาดตราสารหนี กลุ่มเครดิต โดยเฉพาะ ตลาดเกิดใหม่ หุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูง ทังนี
  I-SMART อาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนตรา
สารหนี เอกชนคุณภาพสูง และตลาดเกิดใหม่
ตราสารหนี 7เอกชนที3ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก
เล็กน้ อย เนื3 อ งจากผลตอบแทนดอกเบี ย7 ที3สูงจึงชดเชยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที3ปรับตัวขึ 7นได้ ซึง3 M-SMART INCOME จะเน้ นลงทุน
ในกลุม่ High Yield และ MBS ที3ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา
และ เน้ นตราสารหนี ป7 ระเภทด้ อยสิ ท ธิv แ ละตราสารแปลงสภาพที3 ใ ห้
ผลตอบแทนสูง (High YIeld) ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง
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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)
+1.57%

%
ผลตอบแทน
(ตัง" แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา" หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+11.67%

-

Neutral

+1.96%

+6.83%

Neutral

+3.29%

+4.15%

Neutral

+1.01%

+27.82%

Slightly
Underweight

-1.96%

+15.04%

I-GOLD

Neutral

+5.07%

-12.51%

-

Slightly
Underweight

สัปดาห์นี 7คาดว่าจะตลาดจะปรับตัวออกข้ างเพื3อจับตาดูการประชุม Fed ในวันพุธที3
จะถึงนี โ7 ดย Fed จะเปิ ดเผยผลการประชุมระหว่างวันที3 20-21 กันยายน ซึ3งตลาด
คาดว่า Fed จะยังคงดอกเบี 7ย 1.0-1.25% ในการประชุมเดือนกันยายนนี 7 แต่คาดว่า
Fed จะเริ3 มต้ นลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) กว่า 4.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ข้ อมูลเศรษฐกิจประจําสัปดาห์และเหตุการณ์อื3นที3จับตา 1) เงินเฟ้ อในยุโรปในวันที3
18 กันยายน 2) ใบอนุญาตก่อสร้ างสหรัฐ (Building Permit) ในวันที3 19 กันยายน
3) ประชุม BOJ ที3ตลาดคาดว่ายังคงนโยบายการเงิน โดยจะรู้ ผลประชุมวันที3 21
กันยายน 4) ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื 7อโซนยุโรปที3จะเปิ ดเผยในวันที3 22 กันยายน 5)
เลือกตังนิ
7 วซีแลน์ 6) ถ้ อยคําของนายกฯ สหราชอาณาจักรในประเด็นเกี3ยวกับ Brexit
ที3คาดผลกระทบต่อตลาดจํากัด และ 7) ประเด็นขัดแย้ งบริ เวณคาบสมุทรเกาหลี
ราคาทองคํามีโอกาสชะลอตัวจากการชะลอการลงทุนเพื3อรอผลการประชุม FOMC
ในสัปดาห์นี 7 สิ3งที3จับตาคือค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที3จะผันผวนในช่วงที3 Fed ประกาศ
ผลการประชุมออกมา ซึง3 ตลาดคาดว่าครัง7 นี 7 Fed เลือกที3จะทรงดอกเบี 7ยและเริ3 มต้ น
การปรับลดขนาดงบดุล (Balance Sheet)
ตลาดนํ 7ามันยังเผชิญความผันผวน ทว่าระยะสันผ่
7 อนคลายจากผลการเปิ ดเผยตัวเลข
OPEC และโรงกลั3น นํ า7 มัน สหรั ฐ กลับ เข้ า สู่ก ารผลิ ต หลัง จาก Shutting down
เนื3 องจากพายุเฮอร์ ริเคนฮารวีย์ สิ3งที3 จับตาคื อปริ มาณการผลิตนํ า7 มันดิ บลิเบียที3 มี
แนวโน้ มเพิ3มขึ 7นและผลกระทบจากพายุในบริ เวณชายฝั3 งสหรัฐ

ข้ อสงวนสิทธิZ
v
 เอกสารนีเ7 ป็ นลิขสิทธิ ของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ3ง
จัดทําขึ 7นเพื3อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี3ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน7
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิvในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 7 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 7 หรื อห้ าม
ทําสําเนาเอกสารนี 7 หรื อห้ ามกระทํ าการอื3นใดที3ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเ7 ปลี3ยนไปจาก
เดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 7ได้ อ้างอิงจากแหล่งที3มาของข้ อมูลที3เชื3อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็ม
เอฟซี ได้ รั บ รองในความถู ก ต้ องและครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื3 อ งจากข้ อ มูล อาจมี ก าร
เปลี3ยนแปลงได้ ขึ 7นอยูก่ บั ช่วงเวลาที3นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที3ปรากฏในเอกสารนีเ7 ป็ นเพียงความเห็นเบื 7องต้ นเท่านัน7 มิใช่คํามัน3 สัญญาหรื อ
การรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 7ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
7 7น การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี 7จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี3ยวกับเอกสารฉบับ
นี 7กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที3โดยตรง

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี3ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื3อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื3อนไขผลตอบแทน
และความเสี3ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ3งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3น
แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั3น
แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 7อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื3อป้องกัน
ความเสี3ยงที3เกี3ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี3ยนเงินตราที3อาจเกิ ดขึ 7นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดย
ขึ 7นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี3 ยงด้ า นอัตราแลกเปลี3ย นเงิ น ตราต่ างประเทศบางส่วนหรื อทัง7 หมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
7 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี3ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี3ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวเมื3อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี3ยงที3อาจเกิดขึ 7นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อมีความเข้ าใจในความเสี3ยงของสัญญาซื 7อขายล่วงหน้ า
และผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณีที3ลกู ค้ าปฏิ เสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
สามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน7 บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียง
เท่าที3ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน7
 ขอรับหนังสือชี 7ชวนได้ ที3บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 7อคืน
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