25 กันยายน 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 Fed ประกาศลดขนาดงบดุ ลให้ มีผล แต่ ยังคงอัตราดอกเบีย4 นโยบายไว้ ท% ี 1.00-1.25% ต่ อปี ในการประชุ มคณะกรรมการนโยบายการเงิน

(FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที% 19-20 กันยายน 2560
 BOJ คงมาตรการด้ านการเงินไม่ เปลี%ยนแปลงในการประชุมธนาคารกลางญี%ปุ่น (BOJ) ในวันที% 20-21 กันยายน 2560
 S&P ปรั บลดปรั บลดอันดับความน่ าเชื%อถือสกุลเงินต่ างประเทศระยะยาวของประเทศจีนลง 1 ขัน4 จาก AA- เป็ น A+ และลดอันดับความ

น่ าเชื%อถือสกุลเงินต่ างประเทศระยะสัน4 จาก A-1+ เป็ น A-1- แต่ ปรับมุมมองจากเชิงลบเป็ นมีเสถียรภาพ
 การส่ งออกสินค้ าของไทย เดือน สิงหาคม 2560 ขยายตัวได้ ดีต่อเนื%อง จากความต้ องการสินค้ าจากต่ างประเทศที%เพิ%มขึน4
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรั ฐฯ วันที% 19-20 กันยายน 2560 มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ คง
อัตราดอกเบีย4 นโยบายที% 1.00-1.25% ต่ อปี และให้ เริ% มดําเนินการ
ลดขนาดงบดุลในเดือน ต.ค. 2560
 ภายใต้ นโยบายปรั บ ลดงบดุ ลของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ นั น4 ได้
กําหนดวงเงินพันธบัตรรั ฐบาล ตราสารหนีข4 องหน่ วยงานของรั ฐฯ
และ MBS ที%จ ะปล่ อยให้ ครบกําหนดโดยไม่ มีการนําเม็ด เงินไป
ลงทุนใหม่ โดยในเบือ4 งต้ นได้ จํากัด เพดานการลดวงเงินการถือ
ครอง 1 หมื%นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ในช่ วง 3 เดือนแรก และจะเพิ%ม
เพดานตามเป้าหมายที%กาํ หนดจนกระทั%งไปสู่ระดับ 5 หมื%นล้ านต่ อ
เดือนในเดือน ตุลาคม 2560
 นอกจากนี 4 ได้ ระบุ ว่าคณะกรรมการฯ ยังพิ จ ารณาที%จ ะปรั บ ขึ น4
อัตราดอกเบีย4 อีกครัง4 ในปี นี 4 และได้ คงมุมมองว่ าจะขึน4 ดอกเบีย4 อีก
3 ครัง4 ในปี 2561 และอีก 2 ครัง4 ในปี 2562
ยุโรป
 อั ต ราเงิ นเฟ้ อทั% วไปของยู โรโซน เดื อ น สิ ง หาคม 2560 เพิ% ม ขึ น4
1.5% (yoy) และ 0.3% (mom) ปรั บตัวดีขึน4 จากเดือนก่ อนหน้ าที%
แต่ คงตํ%ากว่ าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที% 2.0% (yoy)

เอเชีย
จีน
 บริ ษัทจัดอั นดับ เครดิต สแตนดาร์ ด แอนด์ พัวส์ (S&P Credeit

Rating Agency)
ปรั บ ลดอั น ดั บ ความน่ าเชื% อ ถื อ สกุ ล เงิ น
ต่ างประเทศระยะยาวของประเทศจีนลง 1 ขัน4 จาก AA- เป็ น A+
และลดอันดับความน่ าเชื%อถือสกุลเงินต่ างประเทศระยะสัน4 จาก A1+ เป็ น A-1- แต่ ป รั บ มุ ม มองจากเชิ ง ลบเป็ นมี เ สถี ย รภาพ
เนื%องจากหนีใ4 นประเทศอยู่ในระดับสูงถึง 272% ของ GDP ในช่ วง
ไตรมาส 2 ปี 2560 และมีแนวโน้ มที%จะเพิ%มขึน4 ต่ อเนื%อง
ญี%ปุ่น
 ธนาคารกลางญี% ปุ่ น (BOJ) มี ม ติ 8-1 คงนโยบายการเงิ น ไว้ แ ละ
เป็ นไปตามที%นักเศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ดังนี 4
 คงอัตราดอกเบีย4 ระยะสัง4 ไว้ ท% ี -0.1% ต่ อปี สําหรั บเงินสํารอง
ส่ วนเกินของธนาคารพาณิชย์ บางส่ วน (Excess Reserves)
 คงเป้าหมายอั ตราผลตอบแทนพันธบั ตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี
(Yield Curve Control) ไว้ ท%ปี ระมาณ 0.0%
 คงอัตราการเข้ าซือ4 สินทรั พย์ ท% ี 80 ล้ านล้ านเยนต่ อปี
 BOJ มีมุมมองทางเศรษฐกิจไม่ เปลี%ยนแปลงจากการประชุมครั ง4

ก่ อน โดยประเมินว่ า เศรษฐกิจกําลังขยายตัวได้ อย่ างคอยเป็ นค่ อย
ไป และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มเพิ%มขึน4 สู่เปาหมายที% 2.0% (yoy)

 การเลือกตัง4 ทั%วไปของประเทศเยอมนีในวันที% 24 กันยายน 2560

ไทย
 มูล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า เดื อ น สิ ง หาคม 2560 ขยายตั ว 13.2%
(yoy) เพิ%มขึน4 จากเดือนก่ อนที%ขยายตัว 10.5% (yoy) ส่ งผลให้ 8
เดือนแรกของปี นี 4 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าขยายตัว 8.9% (yoy) เป็ น
การขยายตัวของการส่ งออกสินค้ าในกลุ่ มอิเ ล็กทรอนิ กส์ สินค้ า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้ าที%เกี%ยวข้ องกับราคา
นํา4 มัน ประกอบกับปั จจัยชั%วคราวจากการส่ งออกทองคํา
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25 กันยายน 2560
ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ดัชนี

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท% ี
ผ่ านมา)
-0.09 %

%
ผลตอบแทน
(ตัง4 แต่ ต้นปี )
+7.53%

กองทุน
แนะนํา

นํา4 หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

M-S50
HI-DIV Plus

Neutral

SET Index ปรั บตัวขึน2 ได้ ดีเพี ยงวันแรกของสัปดาห์โดย SET ขึน2 ไปทํ า
จุดสูงสุดที@ระดับ 1,678 จุด หลังจากนัน2 เป็ นการเคลื@อนไหวแคบๆ บริ เวณ
1,670 เนื@องด้ วย Fund Flow ต่างชาติเริ@ มมีสญ
ั ญาณชะลอตัว ส่งผลให้ แรง
ซื 2อในกลุ่ม Big Cap ชะลอตัว โดย SET เริ@ มปรับตัวลดลงชัดเจนในวันศุกร์
และลงมาปิ ดสิ 2นสัปดาห์ที@ 1,659.05 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาขาย
สุทธิที@ระดับ -2.4 พันลบ.
ปั จจัยที@มีผลกระทบได้ แก่ 1) การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตตามโครงสร้ างใหม่
2) ที@ประชุมครม. อนุมตั ิผ่านพรบ. EEC 3) ผลการประชุม Fed เป็ นไปตาม
ตลาดคาด และ 4) ประชุม BoJ ยังคงนโยบายการเงิน
แนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 2คาดมีโอกาสพักฐานโดยคาดจะเคลื@อนไหว
บริ เวณ 1,650-1,670 จุด สําหรับปั จจัยที@ต้องติดตาม คือ สถานการณ์เกาหลี
เหนือ การเลือกตังเยอรมั
2
น และการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ

ตราสารหนี 2
ไทย

ตราสารหนี
ต่างประเทศ

Thai govt 10Y
(22/09/2017
@ 2.38%)

+0.07%
(ผลตอบแทนที@
เปลี@ยนแปลง)

-0.15%
(ผลตอบแทนที@
เปลี@ยนแปลง)

USTreasury
10Y
(22/09/2017
@ 2.25%)
iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.05%
(ผลตอบแทนที@
เปลี@ยนแปลง)

-0.20%
(ผลตอบแทนที@
เปลี@ยนแปลง)

-0.01%

+5.68%

-0.46%

+9.32%

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index

+0.18%

+5.93%

-0.12%

+2.32%

SMART,
MMM-Plus

Neutral

อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 2ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที@ผ่านมาปรับตัว
ลดลง 7 bps แม้ ว่า UST10 ปี เพิ@มขึ 2นอีก 5 bps หลังจาก FED ประกาศเริ@ ม
ลด Balance sheet และยํ า2 ว่าจะขึน2 ดอกเบี ย2 อี ก 1 ครัง2 ในปี นี 2 แต่จาก
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลีที@ตงึ เครี ยดอีกครัง2
ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติยงั เป็ นขาซื 2อสุทธิในตลาดตราสารหนี 2ไทยอย่าง
ต่อเนื@องทําให้ การปรับตัวขึ 2นของอัตราผลตอบไทยค่อนข้ างจํากัด โดย Fund
Flow ในสัปดาห์ที@ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื 2อสุทธิเป็ นจํานวน 7,260 ล้ าน
บาท และเป็ นตราสารหนี 2ตัวยาวกว่า 1 ปี มากกว่า 9,553 ล้ านบาท

I-SMART

Slightly
Underweight

SMINCO

Slightly
Overweight

สําหรั บ ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรั ฐฯ (19-20
กันยายน) เป็ นไปตามตลาดคาด โดยธนาคารกลางสหรัฐจคงอัตราดอกเบีย
และประกาศเริT มลดขนาดงบดุลในเดือนตุลาคม และคาดว่าจะมีการปรับขึน
ดอกเบี ยนนโยบายครั งทีT ส ามในเดื อ นธั น วาคม ส่ ง ผลให้ เส้ นอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึน ส่งผลลบต่อ ตลาดตราสารหนี
หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและตลาดเกิดใหม่ ทังนีตลาดมองว่าการลดขนาดงบ
ดุลจะดําเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ โอกาสทีTธนาคารกลางสหรัฐจะปรับ
ขึนดอกเบียอีกครังเพิTมสูงขึนเป็ น 62% รวมทังภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐทีTดี
ส่งผลบวกต่อกลุม่ บริ ษัทเอกชน
ตราสารหนีเอกชนทีTให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก
เล็กน้ อย เนืT อ งจากผลตอบแทนดอกเบี ยทีTสูงจึงชดเชยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทีTปรับตัวขึนได้ ในขณะทีTตลาด MBS ได้ รับผลกระทบ
เล็ก น้ อ ย ทังนี ขนาดของการปรั บ ลดอยู่ ทีTป ระมาณ10,000 ล้ า นเหรี ย ญ
ดอลลาร์ สรอ. ซึงT เป็ นมูลค่าทีTน้อยเมืTอเทียบกับขนาดงบดุลสหรัฐ ซึงT ตลาด
ค่อนข้ างสะท้ อนประเด็นนีไปก่อนหน้ าแล้ ว สําหรั บ M-SMART INCOME
จะเน้ นลงทุนในกลุม่ High Yield และ MBS ทีTออกโดยหน่วยงานภาครัฐของ
สหรัฐอเมริ กา และ เน้ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิlและตราสารแปลงสภาพ
ทีTให้ ผลตอบแทนสูง (High YIeld) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง
ซึงT รองรับกลยุทธ์ดอกเบียขาขึน
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25 กันยายน 2560
%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที%
ผ่ านมา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง4 แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา4 หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

-

Neutral

ประเด็นทีTควรติดตาม 1) earning 3Q 2) นโยบายของ โดนันท์ ทรัมป์ ล่าสุด
มีคําสังT พิเศษให้ ขยายมาตรการห้ ามการเดินทางเข้ าสหรัฐของพลเมืองจาก
เกาหลีเหนือ เวเนซุเอลาและชาดจากเดิมใช้ กบั อิหร่ าน ลิเบีย โซมาเลีย ซีเรี ย
และเยเมน นอกนี จับ ตาความคื บ หน้ า กแผนปฎิ รู ป ภาษี (tax reform)
3) กระแสการเลือกตังในญีTปนุ่
ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญและเหตการณ์ อาทิ 1) ถ้ อยแถลงของมาริ โอ ดรากิ
ประธาน ECB ในวันทีT 25 และ 29 กันยายน 2) ความเชืTอมันT ผู้บริ โภคสหรัฐ
ในวันทีT 26 กันยายน 3) ถ้ อยแถลงของ เจเนท เยเลน วันทีT 26 กันยายน 4)
ถ้ อยแถลงของ คุโรด้ า ประธาน BOJ 28 กันยายน 6) GDP ไตรมาสทีT 2 ของ
สหรัฐประกาศครังสุดท้ ายในวันทีT 28 กันยายน
ราคาทองคํามีโอกาสชะลอตัวหลังจากทีTตลาดขาดปั จจัยใหม่ๆ ทําให้ มีแรง
กดดันให้ สนิ ทรัพย์ทองคําผ่อนคลาย โดยสิงT ทีTจบั ตาคือค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐทีT
จะผันผวน หากค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐกลับมาแข็งอาจกดดันการฟื นตัวของ
ราคาทองคํา
ตลาดนํามันยังเผชิญความผันผวนในระยะสัน หลังจากผลการประชุม OPEC
และ Non-OPEC ช่ วงสินสัป ดาห์ยัง ไม่มี ก ารเปลีTย นแปลงใดๆ แต่มี ก าร
คาดการณ์ ว่าเห็นโอกาสทีT OPEC อาจพิจารณาเพิTมขนาดการลดกํ าลังการ
ผลิตและขยายเวลาการลดกํ าลังการผลิตจากเดิมสินสุดในเดือนมี นาคมปี
2561

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ต ร า ส า ร ทุ น
ต่างประเทศ

US (S&P500)

+0.07%

+11.76%

Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)
Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+0.73%

+7.62%

Neutral

+1.94%

+6.18%

Neutral

+0.01%

+27.83%

Slightly
Underweight

-1.73%

+13.05%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

+0.43%

-11.20%

-

Underweight

ข้ อสงวนสิทธิi
z
 เอกสารนีเ2 ป็ นลิขสิทธิ ของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ@ง
จัดทําขึ 2นเพื@อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี@ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน2
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 2 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 2 หรื อห้ าม
ทําสําเนาเอกสารนี 2 หรื อห้ ามกระทํ าการอื@นใดที@ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเ2 ปลี@ยนไปจาก
เดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 2ได้ อ้างอิงจากแหล่งที@มาของข้ อมูลที@เชื@อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็ม
เอฟซี ได้ รั บ รองในความถู ก ต้ องและครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื@ อ งจากข้ อ มูล อาจมี ก าร
เปลี@ยนแปลงได้ ขึ 2นอยูก่ บั ช่วงเวลาที@นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที@ปรากฏในเอกสารนีเ2 ป็ นเพียงความเห็นเบื 2องต้ นเท่านัน2 มิใช่คํามัน@ สัญญาหรื อ
การรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 2ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
2 2น การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี 2จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี@ยวกับเอกสารฉบับ
นี 2กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที@โดยตรง

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี@ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื@อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื@อนไขผลตอบแทน
และความเสี@ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ@งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน@ แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั@น
แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั@นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั@นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั@น
แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 2อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื@อป้องกัน
ความเสี@ยงที@เกี@ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี@ยนเงินตราที@อาจเกิ ดขึ 2นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดย
ขึ 2นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี@ ยงด้ า นอัตราแลกเปลี@ย นเงิ น ตราต่ างประเทศบางส่วนหรื อทัง2 หมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
2 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี@ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี@ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวเมื@อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี@ยงที@อาจเกิดขึ 2นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื@อมีความเข้ าใจในความเสี@ยงของสัญญาซื 2อขายล่วงหน้ า
และผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณีที@ลกู ค้ าปฏิ เสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
สามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน2 บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียง
เท่าที@ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน2
 ขอรับหนังสือชี 2ชวนได้ ที@บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 2อคืน
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