2 ตุลาคม 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 ประธานาธิบดี Donald Trump เปิ ดเผยแผนการปรั บโครงสร้ างภาษีอย่ างเป็ นทางการ ซึ&งต้ องรอผ่ านความเห็นของวุฒิสมาชิกต่ อไป
 นายกรั ฐมนตรี Shinzo Abe ของญี&ปุ่น ประกาศยุบสภา และจะจัดให้ มีการเลือกตัง ทั&วไปในวันที& 22 ตุลาคม 2560
 รั ฐบาลท้ องถิ&มจีนใน 8 เมือง (ซีอาน, ฉงชิ&ง, หนานหนิง, หนานชาง,ฉางซา, กุ้ยหยาง, ฉือเจียจวง, และอู่ฮ& ัน) ประกาศมาตรการควบคุมการซือ

ขายบ้ านเพิ&มเติม
 คณะกรรมการนยายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบีย นโยบายไว้ ท& ี 1.50% ต่ อปี และปรั บประมาณการทางเศรษฐกิจขึน
 ติดตามการรายงานดัชนี PMI Manufacturing เดือนกันยายน 2560 ของจีน ที&คาดว่ าจะปรั บลดลงเล็กน้ อย
 ติดตามการรายงานการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ เดือนกันยายน 2560 ที&คาดว่ าจะลดลงจากผลกระทบของพายุเฮอริ เคน


สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 ประกาศครั ง สุดท้ าย ทบทวนเพิ&มขึน เป็ น
ขยายตัว 3.1% (qoq,saar) จากรายงานครั ง ก่ อนที& 3.0% (qoq,saar)
เป็ นการเพิ&มขึน ของสินค้ าคงคลัง
 ประธานาธิบดี Donald Trump เปิ ดเผยแผนการปรั บโครงสร้ าง
ภาษีอย่ างเป็ นทางการโดยมีเ ป้าหมายที&จะสนับ สนุ นการเติบ โต
ทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้ างงาน สนับสนุ นกลุ่มคนทํางานและ
ภาคครั วเรื อนให้ มีคุณภาพชีวิต ที&ดีขึน รวมทัง เพิ&มศักยภาพด้ าน
การแข่ งขันของสหรั ฐฯ ซึ&งต้ องรอวุฒิสมาชิกเห็นขอบผลักดันให้
ออกมาเป็ นกฎหมาย โดยปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลจากปั จจุบัน
ที& 35% เป็ น 20% รวมทัง ให้ เก็บภาษีอัตราที&ต&าํ เป็ นการชั&วคราว
สําหรั บ บริ ษัทที&นํากํา ไรที&เ กิด ขึ น นอกประเทศกลับ เข้ าประเทศ
อีกทัง ผลักดันให้ ให้ เปลี&ยนวิธีการเก็บภาษีเป็ นตามแหล่ งที&มาของ
รายได้ (Territorial tax system) แทนการเก็บ ภาษีท& ัวโลก
(Worldwide tax system) ซึ&งใช้ อยู่ในปั จจุบัน และลดภาษีบุคคล
ธรรมดาขัน สูงสุดจาก 39.6% เป็ น 35.0%
ยุโรป
 รายงานดัชนี PMI Manufacturing โดย Markit ซึ&งเป็ นการสํารวจ
เบือ งต้ น ยังคงปรั บตัวเพิ&มขึน +0.8 จุด เป็ น 58.2 จุด บ่ งชีถ ึงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า
 ความเชื&อมั&นทางเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2560 เพิ&มขึน +1.1 จุ ด

เป็ น 113.0 จุ ด ทํา ระดั บ สู ง สุ ด นั บ ตั ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2550
สอดคล้ องกับดัชนีความเชื&อมั&นของผู้บริโภคที&เพิ&มขึน
ญี&ปุ่น
 นายกฯ Shinzo Abe ประกาศยุบสภาในวันที& 28 กันยายน 2560
ซึ&งคาดว่ าจะสามารถจัดการเลือกตัง ได้ ในวันที& 22 ตุลาคม 2560
โดยนาย Shinzo Abe จะเสนองบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ&มเติม (Supplementary Budget) มูลค่ าประมาณ 2 ล้ านล้ านเยน
(0.4% ของGDP) หากชนะการเลือกตัง นอกจากนี  ยังคงเสนอให้
ขึน ภาษีผ้ บู ริโภค (Consumption tax) จากปั จจุบัน 8% เป็ น 10%
ตามกําหนดการเดิมในเดือนตุลาคม 2562 แต่ จะใช้ รายได้ จาก
ภาษีดังกล่ าวในการส่ งเสริมสวัสดิด้านการศึกษาและการดูแลเด็ก
และคนชรา แทนเป้าหมายเดิมที&จะลดการขาดดุลงบประมาณ


เอเชีย
จีน
 รั ฐบาลท้ องถิ&นใน 8 เมือง (ซีอาน, ฉงชิ&ง, หนานหนิง, หนานชาง

,ฉางซา, กุ้ยหยาง, ฉือเจียจวง, และอู่ฮ& ัน) ประกาศมาตรการ
ควบคุมการซือ ขายบ้ านเพิ&มเติม โดยมาตรการใหม่ กําหนดให้
เจ้ าของบ้ านต้ องถือครองบ้ านเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี ขึน ไป ก่ อนทํา
การขายต่ อได้ เพื&อเป็ นการปรามการเก็งกําไรระยะสัน ซึ&งกิจกรรม
ภาคอสังหาฯ ที&ยังขยายตัวดีใ นเดือนสิงหาคม 2560 โดยราคา
บ้ านยังขยายตัวในระดับสูง 8.0% (yoy) และการลงทุนภาคอสังหา
ฯ ที&ขยายตัวขึน 7% (yoy) ทําให้ รัฐบาลจีนยังคงต้ องออกมาตรการ
ควบคุมเพิ&มเติม เพื&อลดความเสี&ยงจากปั ญหาฟองสบู่

ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่ งประเทศไทย
คงอัตราดอกเบีย นโยบาย RP 1 วัน ที&ระดับ 1.50% ต่ อปี ในการ
ประชุมวันที& 27 กันยายน 2560 โดยประเมินว่ าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้ มขยายตั ว ได้ ดี จ ากการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก าร (การ
ท่ องเที&ยว) รวมทัง อุปสงค์ ในประเทศ (การบริ โภคและการลงทุน)
ฟื  นตัวต่ อเนื&องและเริ& มกระจายตัวมากขึน ส่ วนอัตราเงินเฟ้อทั&วไป
มีแนวโน้ มเพิ&มขึน แต่ ในอัตราที&ชะลอลงกว่ าที&ประมาณการไว้ เดิม
เนื& องจากราคาอาหารสด ในขณะที&สภาวะการเงินปั จ จุบันอยู่ใ น
ระดับที&ผ่อนคลายที&มีส่วนช่ วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และเอือ ให้ อัตราเงินเฟ้อทั&วไปกลับสู่เป้าหมายได้
 กนง. ปรั บ ประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่ า GDP ปี 25602561 จะขยายตัว 3.8% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที& 3.5% (yoy) และ
3.7% (yoy) ตามลําดับ เนื&องจากมีการปรั บเพิ&มมูลค่ าการส่ งออก
สินค้ าส่ งออกในสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ เป็ น 8.0% จากเดิมที&
5.0% (yoy) แต่ มีการปรั บลดคาดการณ์ เงินเฟ้อปี 2560 เหลือ 0.6%
(yoy) จากเดิม 0.8% (yoy) และปี 2561 เหลือ 1.2%(yoy) จากเดิม
1.6% (yoy)
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวจากอุป สงค์
ภายในประเทศตามการส่ งออกสินค้ าและการท่ องเที&ยว ในขณะที&
อุ ป สงค์ ใ นประเทศขยายตัว ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป นํา โดยการบริ โภค
ภาคเอกชนและการใช้ จ่ายของรัฐบาล ในขณะที&การลงทุนทรงตัว
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Neutral

-0.16%
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SET Index ปรั บตัวเพิ1มขึน4 0.85% มาอยู่ที1 1,673.16 จุด โดยเป็ นการ
เคลื1อนไหวในกรอบแคบบริ เวณ 1670 +/- 5 จุด เนื1องด้ วย Fund Flow
ต่างชาติ มีสญ
ั ญาณชะลอตัว หลังดอลลาร์ สหรัฐกลับมาแข็งค่า ด้ วยปั จจัย
หนุนความหวังเรื1 องนโยบายปฎิรูปภาษี ของทรัมป์, เยลเลนส่งสัญญาณปรับ
ขึน4 ดอกเบี ย4 ในการประชุม เดื อ นธันวาคม และ Fed จะเริ1 ม นโยบายลด
สินทรั พย์ในงบดุลตังแต่
4 เดือนตุลาคม ส่งผลให้ เงินบาทกลับมาอ่อนค่า เป็ น
ปั จจัยชะลอ Fund Flow ที1จะไหลเข้ าสู่ SET
สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 4คาดว่าจะเคลื1อนไหวอยู่ในกรอบ
แคบ โดยปั จจัยที1ต้องติดตามคือ การประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิต
และบริ การของประเทศต่างๆ ซึง1 จะเป็ นตัวบ่งชี 4ถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจของโลก
ว่ า จะยัง เติ บ โตต่อ ได้ หรื อ ไม่ เริ1 ม จากจี นรายงานดัช นี PMI ในวัน ที1 30
กันยายน ส่วน ยุโรปและสหรัฐจะรายงานตัวเลขในวันที1 2 ตุลาคม ด้ านปั จจัย
ในประเทศจะเริ1 มเห็นการ Preview กลุ่มธนาคาร โดยเรายังมองกลุ่มแบงก์
ขนาดกลางถึงเล็ก จะมีผลประกอบการที1ดีกว่าเมื1อเทียบกับแบงก์ใหญ่
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 4ไทยและสหรัฐ อายุ 10 ปี สัปดาห์ที1ผ่าน
มาปรับตัวเพิ1มขึ 4น 4 bps และ 8 bps ตามลําดับ เนื1องจากประธานาธิบดี
ทรัมป์เปิ ดเผยร่ างแผนการปฏิรูปภาษี ส่งผลให้ คา่ เงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่า
ขณะที1 ธปท. มี ม ติเป็ นเอกฉันท์ (7:0) ให้ คงอัตราดอกเบี ย4 นโยบายไว้ ที1
1.50% ส่ ง ผลให้ มี แ รงเทขายตราสารหนี อ4 ย่ า งรวดเร็ ว และทํา ให้ อัต รา
ผลตอบแทนปรับเพิ1มขึ 4นมากกว่า 10-15 bps โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมา
ขายสุทธิในตลาดตราสารหนี 4ไทย โดย Fund Flow ในสัปดาห์ที1ผ่านมา นัก
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็ นจํานวน 25,586 ล้ านบาท และเป็ นตราสารหนี 4ตัว
ยาวกว่า 1 ปี มากกว่า 4,523 ล้ านบาท ส่งผลให้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก
เป็ น 33.32 บาท จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที1ระดับ 33.07 บาทต่อดอลลาร์
หุ้นกู้บริ ษัทเอกชนปรับตัวสูงขึน ได้ รับผลบวกจาก ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐทีK
ตัว เลข GDP ไตรมาสทีK 2 ปรั บ แก้ ไ ขดี ขึ น 3.1% (Revised) ขณะทีK Eric
Rosengren ประธาน ธนาคารกลางสาขาบอสตัน สนับสนุนการทยอยปรั บ
อัตราดอกเบียของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ขณะทีKการลด
ขนาดงบดุลอย่างค่อยเป็ นค่อยไปโดยเริK มขึนในเดือนตุลาคม และ โอกาสทีK
Fed จะปรับขึนดอกเบียอีกครังในเดือนธันวาคมเพิKมสูงขึนเป็ นมากกว่า 80%

+0.22%

+6.22%

SMINCO

Slightly
Overweight

-0.10%

+3.14%

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index

ตราสารหนีเอกชนทีKให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก
จากปั จจัยบวกด้ านเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินทีKยงั เอือต่อการลงทุนใน
สินทรัพย์เสีKยง ในขณะทีKตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ได้ รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการเริK มปรั บลดงบดุลของ FED แม้ ว่าตลาดค่อนข้ าง
สะท้ อนประเด็นนีไปบ้ างแล้ ว สําหรับ M-SMART INCOME จะเน้ นลงทุนใน
กลุ่ม MBS ทีKออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และ กลุ่ม High
Yield ทีK เ ป็ นตราสารหนี ประเภทด้ อ ยสิ ท ธิk แ ละตราสารแปลงสภาพทีK ใ ห้
ผลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการ
ลงทุนในตราสารทีK ใ ห้ ด อกเบี ยลอยตัว และกึK ง ลอยตัว เพืK อ รองรั บ ภาวะ
ดอกเบียขาขึนของสหรัฐ
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%
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Europe
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ประเด็นที1ควรติดตาม 1) Earning 3Q ของบริ ษัทจดทะเบียน S&P500 ที1
ทยอยประกาศตามข้ อมูลจาก Bloomberg คาดว่า Earning ใน 3Q ขยายตัว
14.26% yoy และ 6.30% qoq และตลาดมีมมุ มองเชิงบวกต่อ Earning ของ
S&P ในช่วงครึ1 งหลังของปี ดีกว่าครึ1 งปี แรก ทังนี
4 4สิ1งที1จับตามอง ได้ แก่ การ
ดําเนินนโยบายการเงินของ Fed ที1จะเริ1 มต้ นลดขนาดงบดุลเดือนตุลาคมที1
เบื อ4 งต้ น 1 หมื1 นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ และ ความคืบ หน้ า ของแผนกระตุ้น
เศรษฐกิ จของทรั มป์ เช่นการปฎิรูปภาษี ส่วนตัวเลขเศรษฐกิ จที1สําคัญให้
นํ า4 หนักที1ข้อมูลตลาดแรงงานประกอบด้ วย การจ้ างงานภาคเอกชนสหรั ฐ
การจ้ างงานนอกภาคเกษตรสหรั ฐ อัตราการว่างงานสหรัฐและรายได้ เฉลี1ย
ชัว1 โมงทํางานของสหรัฐ
ราคาทองคํ า มี โอกาสเผชิ ญ การขาดปั จ จัย ใหม่ ๆ สิ1ง ที1 ต้อ งจับ ตามอง คื อ
ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐที1 จะผันผวน ทัง4 นี ก4 ารจ้ างงานสหรั ฐ ที1จะเปิ ดเผยใน
สัปดาห์นี 4และความคืบหน้ าการพิจารณาแผนประกันสุขภาพของสหรัฐเป็ น
ปั จจัยที1จบั ตา
ตลาดนํ า4 มันกํ าลังจับตาแนวโน้ ม การผลิตนํ า4 มันดิบของสหรั ฐที1จ ะกลับมา
เพิ1มขึ 4น ล่าสุด EIA คาดการณ์ว่าปริ มาณการผลิตนํ 4ามันดิบของสหรัฐในเดือน
ตุลาคมจะเพิ1 มขึน4 แตะระดับ 6.083 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี 4 ตลาด
กลับมาคาดว่าสต็อกนํ 4ามันดิบคงคลังสหรัฐจะกลับมาเพิ1มขึ 4น ตลาดนํ 4ามันยัง
จับตาสถานการณ์ ความตึงเครี ยดในอิรักจากการขู่ปิดท่อนํ า4 มันที1จะกระทบ
ต่อการขนส่งนํ 4ามันดิบ 5-6 แสนบาร์ เรล

ข้ อสงวนสิทธิq
z
 เอกสารนีเ4 ป็ นลิขสิทธิ ของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ1ง
จัดทําขึ 4นเพื1อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี1ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านัน4
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 4 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 4 หรื อห้ าม
ทําสําเนาเอกสารนี 4 หรื อห้ ามกระทํ าการอื1นใดที1ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนีเ4 ปลี1ยนไปจาก
เดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 4ได้ อ้างอิงจากแหล่งที1มาของข้ อมูลที1เชื1อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็ม
เอฟซี ได้ รั บ รองในความถู ก ต้ องและครบถ้ วนของข้ อมู ล ดั ง กล่ า วเนื1 อ งจากข้ อ มูล อาจมี ก าร
เปลี1ยนแปลงได้ ขึ 4นอยูก่ บั ช่วงเวลาที1นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที1ปรากฏในเอกสารนีเ4 ป็ นเพียงความเห็นเบื 4องต้ นเท่านัน4 มิใช่คํามัน1 สัญญาหรื อ
การรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 4ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
4 4น การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี 4จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี1ยวกับเอกสารฉบับ
นี 4กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที1โดยตรง

Neutral

คําเตือน
 การลงทุนมีความเสี1ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื1อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื1อนไขผลตอบแทน
และความเสี1ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ1งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน1 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1น
แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั1น
แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื1อป้องกัน
ความเสี1ยงที1เกี1ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราที1อาจเกิ ดขึ 4นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดย
ขึ 4นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี1 ยงด้ า นอัตราแลกเปลี1ย นเงิ น ตราต่ างประเทศบางส่วนหรื อทัง4 หมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
4 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี1ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี1ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวเมื1อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี1ยงที1อาจเกิดขึ 4นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื1อมีความเข้ าใจในความเสี1ยงของสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า
และผู้ ลงทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณีที1ลกู ค้ าปฏิ เสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
สามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน4 บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียง
เท่าที1ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน4
 ขอรับหนังสือชี 4ชวนได้ ที1บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 4อคืน

หน้ า 3

