9 ตุลาคม 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 ตลาดแรงงานสหรั ฐฯ ได้ รับผลกระทบระยะสัน( จากพายุเฮอริ เคน Harvey และ Irma
 ผลสํารวจภาวะธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Tankan) ของญี$ปุ่นเพิ$มขึน( ต่ อเนื$อง
 นายกรั ฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์ โอชา ระบุว่าจะมีการจัดการเลือกตัง( ภายในปี 2561 หรื อภายใน 150 วันหลังประกาศใช้ กฎหมายลูก

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 ดัชนี ISM Manufacturing เดือนกันยายน 2560 เพิ$มขึน( +2.0 จุด
มาสู่ ร ะดั บ 60.8 จุ ด ทํา ระดั บ สู ง สุ ด นั บ ตั ง( แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม
2547 เป็ นการเพิ$มขึน( ของผลผลิต ยอดคําสั$งซือ( สินค้ าใหม่ และ
ยอดคําสั$งซือ( สินค้ าจากต่ างประเทศ
 ตลาดแรงงานสหรั ฐฯ ได้ รับผลกระทบจากพายุเฮอริ เคน Harvey
และ Irma โดยในเดื อ นกั น ยายน 2560 การจ้ า งงานนอกภาค
เกษตร (Non-Farm Payroll) ลดลง 3.3 หมื$นราย จากที$เพิ$มขึน(
1.69 แสนรายในเดือน ส.ค. 2560ในขณะที$อัตราการว่ างงานเดือน
กันยายน 2560 ลดลงเป็ น 4.2% จาก 4.4% .ในเดือนก่ อนหน้ า
เนื$องจากแรงงานกลับเข้ าสู่ตลาดแรงงานมากขึน(
ยุโรป
 รายงานดัชนี PMI Manufacturing ของเดือนกันยายน 2560 โดย
Markit ปรั บ ตั ว เพิ$ ม ขึ น( +0.7 จุ ด เป็ น 58.1 จุ ด บ่ ง ชี ถ( ึ ง การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า

เอเชีย
ญี$ปุ่น
 ผลสํารวจภาวะธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Tankan) ของ
ธนาคารกลางญี$ปุ่นในช่ วงไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ$มขึน( +5 จุด เป็ น
22 จุด ซึ$งเป็ นการฟื ( นตัวต่ อเนื$องติดต่ อกัน 4 ไตรมาส นอกจากนี (
ผู้ผลิตขนาดใหญ่ คาดว่ าจะเพิ$มการลงทุน
(Capex)
ใน
ปี งบประมาณ 2560 เป็ น 4.6% (yoy) เพิ$มขึน( จากผลสํารวจครัง(
ก่ อนที$ 2.9% (yoy)
จีน
 PBOC ประกาศลดอั ต ราส่ วนเงินสํา รอง (RRR) สํา หรั บ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ ท$ ีป ล่ อ ยกู้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายของ PBOC โดยให้ มี ผ ล
ตัง( แต่ 1 มกราคม 2561
ไทย
 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์ โอชา ชีแ( จงต่ อประธานาธิบดี
โดนั ล ด์ ทรั มป์ ของสหรั ฐ ฯ ว่ าจะมีการจัด การเลือกตั ง( ภายในปี
2561 หรือภายใน 150 วันหลังประกาศใช้ กฎหมายลูก
 อัตราเงินเฟ้อค่ อย ๆ เพิ$มขึน( โดยอัตราเงินเฟ้อทั$วไปและอัตราเงิน
เฟ้อพืน( ฐาน เดือนกันยายน 2560 เพิ$มขึน( 0.86% (yoy) และ 0.53%
(yoy) ตามลําดับ เนื$องจาก การปรั บเพิ$มอัตราภาษีสรรพสามิตจาก
ยาสูบและเครื$องดื$มแอลกฮอล์ และการเพิ$มขึน( ของราคาพลังงาน
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ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ตราสารหนี 5
ไทย

ตราสารหนี
ต่างประเทศ

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท$ ี
ผ่ านมา)
+1.36 %

%
ผลตอบแทน
(ตัง( แต่ ต้นปี )

Thai govt 10Y
(06/10/2017
@ 2.42%)

ดัชนี

กองทุน
แนะนํา

นํา( หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+9.92%

M-S50
M-MidSmall

Neutral

SET Index ปรับตัวเพิ2มขึ 5น 1.36% มาอยู่ที2 1,695.97 จุด ด้ วยแรงหนุนจาก
Fund Flow ซึง2 มีเข้ ามาอีกระลอก หนุน SET ขึ 5นมาเคลื2อนไหวบริ เวณ 1,690
จุด แต่ยงั ไม่สามารถผ่านแนวต้ านที2 1,700 จุด ไปได้ เนื2องจากมีแรงขายทํา
กํ าไร และ Fund Flow ต่างชาติในช่วงที2เหลือของสัปดาห์ชะลอตัวลง ทําให้
หุ้นกลุ่ม Big cap เคลื2อนไหวทรงตัว ขณะที2กลุ่มหุ้นขนาดกลางและเล็ก
เคลื2อนไหวโดดเด่น สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 5คาดขึ 5นทดสอบ
1,700 จุด โดยต้ องระวังการพักฐานที2อาจเกิดขึ 5น โดยปั จจัยภายในประเทศที2
ต้ องติดตามคือ 1) การที2 รัฐจะหารื อกับเอกชนเพื2 อเตรี ย มกํ าหนดทิศทาง
มาตรการกระตุ้นการจับจ่า ยใช้ สอยในช่ว งโค้ งสุดท้ า ยของปี 2) การเริ2 ม
ประกาศงบของกลุม่ ธนาคาร และการ preview งบไตรมาสสามของบริ ษัทจด
ทะเบียน ในขณะที2ปัจจัยต่างประเทศที2ต้องติดตามได้ แก่ 1) การคัดเลือก
ประธาน Fed คนใหม่ 2) การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์

+0.00%
(ผลตอบแทน
ไม่
เปลี2ยนแปลง)

-0.11%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

USTreasury
10Y
(06/10/2017
@ 2.36%)

+0.03%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

-0.09%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 5สหรัฐ อายุ 10 ปี สัปดาห์ที2ผ่านมาปรับตัว
เพิ2มขึน5 3 bps โดยผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ไม่เปลี2ยนแปลง
เนื2องจากประธานาธิบดีทรัมป์เปิ ดเผยร่ างแผนการปฏิรูปภาษี ส่งผลให้ คา่ เงิน
ดอลลาร์ กลับมาแข็งค่า ขณะที2 ธปท. มีมติเป็ นเอกฉันท์ (7:0) ให้ คงอัตรา
ดอกเบี 5ยนโยบายไว้ ที2 1.50% ส่งผลให้ มีแรงเทขายตราสารหนี 5อย่างรวดเร็ ว
และทําให้ อตั ราผลตอบแทนปรับเพิ2มขึ 5นมากกว่า 10-15 bps โดยนักลงทุน
ต่างชาติกลับมาขายสุทธิ ในตลาดตราสารหนี ไ5 ทย โดย Fund Flow ใน
สัปดาห์ที2ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ เป็ นจํานวน 25,586 ล้ านบาท
และเป็ นตราสารหนี ต5 วั ยาวกว่า 1 ปี มากกว่า 4,523 ล้ านบาท ส่ง ผลให้
ค่า เงิ นบาทอ่ อ นค่า ลงจาก เป็ น 33.32 บาท จากสัป ดาห์ ก่ อ นอยู่ที2ร ะดับ
33.07 บาทต่อดอลลาร์

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.026%

+5.812%

I-SMART

Neutral

+0.042%

+9.021%

หุ้นกู้บริ ษัทเอกชนปรั บตัวลดลง จากการปรั บชึนของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาล เนืL องจากประธานาธิ บดีสหรั ฐเสนอการปรั บลดภาษี เพืL อ
กระตุ้นเศรษฐกิจเข้ าสูส่ ภา รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลง
ระดับตํLาสุด ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสีLยง และมีความเป็ นไปได้ มาก
ขึนว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายครังทีLสาม ณ สิน
ปี นี สํา หรั บพันธบัตรรั ฐ บาลเกิ ดใหม่ยัง คงให้ ผลตอบแทนบวก จากอัตรา
ผลตอบแทนทีLสงู กว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และปั จจัยพื นฐาน
และค่าเงินทีLคอ่ นข้ างผันผวนน้ อยลง

+0.147%

+6.49%

SMINCO

Slightly
Overweight

-0.168%

+2.239%

ตราสารหนีเอกชนทีLให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนบวก
ทีLดีอยู่ จากปั จจัยบวกด้ านเศรษฐกิ จ และนโยบายการเงินทีLยังเอื อต่อการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสีLยง แต่อาจมีความผันผวนได้ ในขณะทีLตลาด Mortgage
Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบเชิงลบจากการเริL มปรับลดงบดุล
ของ Fed ทังนี ตลาดค่อ นข้ างสะท้ อนประเด็นนี ไปบ้ างแล้ ว อย่า งไรก็ ตาม
ตลาดมีความผันผวนตํLา สําหรับ M-SMART INCOME จะเน้ นลงทุนในกลุ่ม
MBS ทีLออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา และ กลุ่ม High Yield ทีL
เป็ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิjและตราสารแปลงสภาพทีLให้ ผลตอบแทนสูง
ออกโดยกลุม่ สถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารทีL
ให้ ดอกเบียลอยตัว และกึLงลอยตัว เพืLอรองรับภาวะดอกเบียขาขึนของสหรัฐ

SET

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที$
ผ่ านมา)
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%
ผลตอบแทน
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Europe
(STOXX50)
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ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ต ร า ส า ร ทุ น
ต่างประเทศ

US (S&P500)

กองทุน
แนะนํา

นํา( หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+13.86%

Neutral

+0.24%

+9.50%

Neutral

+1.64%

+8.24%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.97%

+27.93%

-0.23%

+11.25%

-

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

-4.60%

-13.60%

-

Slightly
Underweight

ประเด็นที2ควรติดตาม earning ไตรมาสสามของบริ ษัทจดทะเบียน S&P500
ที2ทยอยประกาศ (ข้ อมูลจาก Bloomberg) คาดว่า Earning ในไตรมาสสาม
จะขยายตัว 14.26% yoy และ 6.30%qoq ทังนี
5 5กลุ่มแบงค์ที2จะประกาศใน
สัปดาห์นี 5 คือ JP morgan Citigroup Bank of America และ Well Fargo
ตลาดคาดว่าตัวเลขกลุ่มยังไม่น่าสดใสใน ไตรมาสสาม สําหรับนโยบาย
การเงินของโลก ตลาดให้ นํ 5าหนักการลดขนาดงบดุลของ Fed 4.5 ล้ านล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ มากกว่าการขยายเวลา QE ของ ECB ที2คาดว่าจะลดขนาด
QE มาที2 2 หมื2นล้ านยูโร โดยตลาดรอฟั งถ้ อยคํามาริ โอ ดรากิในช่วงปลาย
สัป ดาห์นี 5 นอกจากนี น5 ัก ลงทุนยังรอคอย ความคื บหน้ าแผนปฎิรู ปภาษี
ของทรั มป์ การหาประธาน Fed คนใหม่ สําหรั บปั จจัยเสี2ยงต่อตลาดคื อ
ความรุ นแรงบริ เวณคาบสมุทรเกาหลี
ปั จ จัย เศรษฐกิ จ ที2 น่า จับ ตาอาทิตย์ นี 5 ได้ แ ก่ วันพุธ สหรั ฐ มี ข้ อ มูล FOMC
minute of meeting และ รายงาน Job opening วันพฤหัสบดีทางสหรัฐมี
ตัวเลข weekly jobless claim และดัชนี PPI สหรัฐ
สิ2งที2ต้องจับตามองอี กอย่างหนึ2ง คือค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐที2มีความผันผวน
และ yield สหรัฐฯ 10ปี ที2ปรับตัวขึ 5นกดราคาทองคําในตลาดโลก ทังนี
5 5ความ
เสี2 ยงจากการเมื อ งระหว่ างประเทศเกาหลี เ หนื อและสหรั ฐ จะเป็ นปั จ จัย
ประคองราคาทองคําได้ ในระยะสัน5 ตลาดนํ 5ามันกํ าลังจับตาผลกระทบพายุ
Nate ที2พดั เข้ าชายฝั2 งแมกซิโก ที2จะกระทบต่อกิจกรรมนํ 5ามันบริ เวณชายฝั2 ง
ในสหรัฐฯ รวมทังในเดื
5
อนถัดไปจะมีการประชุม OPEC

SI5A3
MINCAI

Slightly
Oveweight
Neutral

ข้ อสงวนสิทธิj
 เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี)
ซึ2งจัดทําขึ 5นเพื2อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี2ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการ
นําเสนอภายในประเทศไทยเท่านั 5น
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 5 หรื อ
ห้ า มทํ า สํ า เนาเอกสารนี 5 หรื อ ห้ ามกระทํ า การอื2 น ใดที2 ทํ าให้ ส าระสํ า คัญของเอกสารฉบับ นี 5
เปลี2ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 5ได้ อ้างอิงจากแหล่งที2มาของข้ อมูลที2เชื2อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า
เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื2องจากข้ อมูลอาจมีการ
เปลี2ยนแปลงได้ ขึ 5นอยูก่ บั ช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี 5เป็ นเพียงความเห็นเบื 5องต้ นเท่านั 5น มิใช่คํามัน2 สัญญา
หรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั 5งสิ 5น การตัดสินใจใดๆ
จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี2ยวกับ
เอกสารฉบับนี 5กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

คําเตือน
 การ ลงทุน มี ค วามเสี2 ย ง ผู้ล งทุน ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มูล เพื2 อ ทํ า ความเข้ า ใจลัก ษณะสิ น ค้ า เงื2 อ นไข
ผลตอบแทน และความเสี2ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ น
สิ2งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั2นแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั2นแนล ออยล์
ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั2นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์ เนชั2นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื อ5 ขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื2อป้องกันความเสี2ยงที2เกี2ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี2ยนเงินตราที2อาจเกิดขึ 5นได้ จาก
การลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 5นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้องกันความเสี2ยงด้ านอัตราแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทั 5งหมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั 5นจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี2ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนรวมดังกล่าวเมื2อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ 5นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ล งทุนควรลงทุน ในกองทุน รวมดัง กล่ า วเมื2 อ มี ค วามเข้ า ใจในความเสี2 ยงของสัญญาซื อ5 ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที2ลูกค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลูกค้ านั 5น บริ ษัทได้ พิจารณา
ข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านั 5น
 ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที2บริษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 5อคืน
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