16 ตุลาคม 2560
เหตุการณ์ สําคัญ
 IMF ปรั บเพิมคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกปี 2560 ขึน& เป็ น 3.6% (yoy) และปี 2561 ขึน& เป็ น 3.7% (yoy) โดยปรั บเพิมในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วที

สําคัญ ได้ แก่ สหรัฐฯ ยุโรป ญีปุ่น และปรับเพิมในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้ แก่ จีน
 ปั ญหาการแยกตัวของแคว้ นกาตาลุญญา เป็ นเอกราชจากสเปน หลังจากลงประชามาติในวันที 1 ตุลาคม 2560 โดยประชาชน 90% โหวต

ออกจากสเปน ทําให้ ความเสียงทางการเมืองในยุโรปเกิดขึน& อีกครัง&
 ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 ของประเทศจีน โดยผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ า เศรษฐกิจจะขยายตัว 6.8% (yoy) ชะลอ
ลงเล็กน้ อยจากไตรมาส 2 ปี 2560 ที 6.9% (yoy)
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 IMF ปรับเพิมคาดการณ์ GDP ปี 2560 และ ปี 2561 ขึน& เป็ น 2.2%
(yoy) และ 2.3% (yoy) ตามลําดับ เนืองจากสภาวะการเงินทีเอือ&
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทัง& ความเชือมันของภาคธุรกิจและ
ผู้บริโภคทีดีขนึ &
 รายงานการประชุ ม ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ในวั น ที 19-20
กันยายน 2560 ระบุว่าคณะกรรมการ 12 ใน 16 รายสนับสนุนให้ มี
การขึน& ดอกเบีย& ในการประชุมทีเหลืออีก 1 ครั ง& สอดคล้ องกับผล
สํารวจโอกาสการขึน& ดอกเบีย& ของ Bloomberg พบว่ า ในการ
ประชุมเดือนธันวาคม 2560 มีโอกาสประมาณ 76% ที Fed จะขึน&
ดอกเบีย& 0.25%
 อัตราเงินเฟ้อเพิมขึน& ตํากว่ าทีนักวิเคราะห์ คาด โดยอัตราเงินเฟ้อ
ทัว ไปและอัต ราเงิน เฟ้อพื น& ฐาน เดื อ นกัน ยายน 2560 เพิ ม ขึ น&
0.5% (mom) และ 0.1% (mom) ทําให้ ตลาดประเมินความเป็ นไป
ได้ ในการขึน& ดอกเบีย& ในเดือน ธันวาคม (คํานวนจาก Fed Funds
Futures) ลดลงเล็กน้ อยเป็ น 77% จากก่ อนรายงานที 79%
ยุโรป
 IMF ปรั บเพิ มคาดการณ์ GDP ปี 2560 และ ปี 2561 อี ก 0.2%
เป็ น 2.1% (yoy) และ 1.9% (yoy) ตามลําดับ เนืองจากโมเมนตัม
ทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่ ง ทัง& อุปสงค์ ในประเทศและต่ างประเทศ
เนื อ งจาก นโยบายการเงิ น ที ผ่ อ นคลาย ความไม่ แ น่ นอนทาง
การเมืองและเชิงนโยบายลดลง และเศรษฐกิจโลกทีขยายตัวได้ ดี

เอเชีย
ญีปุ่น
 IMF ปรั บ เพิมคาดการณ์ GDP ปี 2560 และ ปี 2561 เป็ น 1.5%
(yoy) และ 0.7% (yoy) ตามลํ า ดั บ เนื อ งจากเศรษฐกิ จ โลกที
ขยายตัว ส่ ง ผลให้ เ กิด ความต้ องการสิ น ค้ า จากต่ างประเทศและ
นโยบายการคลังทีผ่อนคลาย
จีน
 IMF ปรั บ เพิมคาดการณ์ GDP ปี 2560 และ ปี 2561 เป็ น 6.8%
(yoy) และ 6.5% (yoy) เนืองจากเศรษฐกิจทีขยายตัวได้ ดีในช่ วง
ครึ งแรกของปี 2560 และแนวโน้ มการดําเนินนโยบายการเงินและ
การคลังแบบผสมผลาน โดยเฉพาะการลงทุนของภาครั ฐ เพือให้
บรรลุเป้าหมายให้ เศรษฐกิจโตขึน& เป็ น 2 เท่ าภายในปี 2562 - 2565

ไทย
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่ า เศรษฐกิจไทยปี
2560 มี โอกาสทีจ ะขยายตั ว 4.0% (yoy) โดยเตรี ย มปรั บ เพิ ม
ประมาณการอั ต ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไทยภายในเดือ น
ตุ ล าคม 2560 นี & จากคาดการณ์ เ ดิ ม ที 3.6% (yoy) เนื อ งจาก
การเมืองทีมีเสถียรภาพ และมีกําหนดการจัดการเลือกตัง& ตามโรด
แมป การเร่ งการลงทุนในโครงสร้ างพืน& ฐานของภาครั ฐ รวมถึงการ
ท่ องเทียวเริ มฟื & นตัว ประกอบกับทีประเทศได้ รับการปลดธงแดง
จากองค์ การการบินพลเรือนระห่ างประเทศ (ICAO)
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ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ตราสารหนี 5
ไทย

ตราสารหนี
ต่างประเทศ

%
ผลตอบแทน
(ตัง& แต่ ต้นปี )

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+0.97 %

Thai govt 10Y
(12/10/2017
@ 2.37%)

ดัชนี

กองทุน
แนะนํา

นํา& หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+10.99%

M-S50
M-MidSmall

Neutral

-0.05%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

-0.29%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

US Treasury
10Y
(13/10/2017
@ 2.29%)

-0.07%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

-0.16%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.67%

+6.53%

I-SMART

Neutral

+0.37%

+9.63%

SET Index ปรับตัวเพิ2มขึ 5น 0.97% มาอยู่ที2 1,712.48 จุด โดยช่วงแรกตลาด
เกิ ดการพักฐาน หลังเริ2 มเผชิญแรงขายทํากํ าไร โดย SET ลงไปทําจุดตํ2 า
บริ เวณ 1,687 จุด ก่อนปรับตัวขึ 5นไปยืนเหนือระดับ 1,700 จุด ได้ หลังคํา
กล่า วของนายกฯ เรื2 อ งการเลื อกตัง5 ของไทย ซึ2ง จะเกิ ดขึน5 ได้ ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน ปี หน้ า หนุนกระแส Fund Flow ต่างชาติเข้ ามาอีกระลอก ตาม
เงินบาทที2กลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ ว หนุน SET ขึน5 ไปทําจุดสูงที2บริ เวณ
1,720 จุด ก่อนชะลอตัวลงมาเล็กน้ อย ในวันทําการสุดท้ ายของสัปดาห์ก่อน
เข้ าสู่ช่วงหยุดยาว มาปิ ดสิ 5นสัปดาห์ที2 1,712.48 จุด สําหรับแนวโน้ ม SET
Index ในสัปดาห์นี 5คาดเคลื2อนไหวแบบ sideway up ตามทิศทางตลาดหุ้น
ต่างประเทศซึง2 ขานรับข้ อมูลภาคการค้ าของจีนที2ออกมาแข็งแกร่ ง โดยปั จจัย
ภายในประเทศที2ต้องจับตาสัปดาห์นี 5คือ การประกาศผลงบไตรมาสสามของ
กลุ่มธนาคาร ในขณะที2ปัจจัยต่างประเทศ ได้ แก่ การคัดเลือกประธาน Fed
คนใหม่ และ นโยบาย Tax Reform ของ Trump
ในสัปดาห์ที2ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปี ปรับตัว
ลดลง 7 bps และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรั บตัว
ลดลง 5 bps แม้ ว่าระหว่างสัปดาห์ IMF จะมีการปรับประมาณการณ์ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศหลักเพิ2มขึน5 รวมทัง5
สํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) ได้ ปรับประมาณการการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 เพิ2มจาก 3.6% เป็ น 4.0% แต่ยงั คงมีแรงซื 5อจากผู้
ลงทุนทัง5 ในและต่า งประเทศค่อ นข้ า งมาก ส่ง ผลให้ ก ารประมูลพันธบัตร
รั ฐ บาลไทยในสัป ดาห์ ที2 ผ่ า นมี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มประมู ล ค่ อ นข้ า งมาก นัก ลงทุ น
ต่างชาติกลับมาซื 5อสุทธิในตลาดตราสารหนี 5ไทย โดย Fund Flow ในสัปดาห์
ที2ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื 5อสุทธิเป็ นจํานวน 2,125 ล้ านบาท และเป็ นตรา
สารหนี อ5 ายุยาวกว่า 1 ปี มากกว่า 1,258 ล้ านบาท ส่งผลให้ ค่าเงินบาท
กลับมาแข็งค่าขึ 5นจาก 33.32 เป็ น 33.06 บาท ต่อดอลลาร์
หุ้นกู้บริ ษัทเอกชนปรับตัวชึน เนืBองจากรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐทีB
ปรับขึนเล็กน้ อยแต่ยงั อยู่ในระดับตํBา เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯปรับลาดลง บรรยากาศทีBยงั เอือต่อการลงทุนสินทรัพย์เสีBยง คาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐน่าจะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายอี กในปี นี สําหรั บ
พันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ยงั คงให้ ผลตอบแทนบวก จากอัตราผลตอบแทนทีB
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาล และปั จจัยพื นฐานและค่าเงินทีB
ค่อนข้ างผันผวนน้ อยลง

-0.01%

+6.36%

SMINCO

Slightly
Overweight

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.10%

+3.64%

ตราสารหนีเอกชนทีBให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ ผลตอบแทนลบ
เล็กน้ อย แต่ยงั มีปัจจัยบวกด้ านเศรษฐกิ จ และนโยบายการเงินทีBยังเอื อต่อ
การลงทุนในสินทรัพย์เสีBยง ในขณะทีBตลาด Mortgage Backed Securities
(MBS) ได้ รั บ ผลกระทบเชิ ง ลบบ้ า งจากการเริB ม ปรั บ ลดงบดุลของ Fed
อย่ า งไรก็ ต ามทังนี ตลาดค่ อ นข้ า งสะท้ อ นประเด็น นี ไปแล้ ว สํ า หรั บ MSMART INCOME ยังมีแนวโน้ มดีจาก กลุ่ม High Yield ทีBเป็ นตราสารหนี
ประเภทด้ อยสิทธิjและตราสารแปลงสภาพทีBให้ ผลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่ม
สถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารทีBให้ ดอกเบี ย
ลอยตัว และกึB ง ลอยตัว เพืB อ รองรั บ ภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรั ฐ และ
กระจายลงทุนในกลุม่ MBS ทีBออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริ กา
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที
ผ่ านมา)
+0.15%

%
ผลตอบแทน
(ตัง& แต่ ต้นปี )

Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ต ร า ส า ร ทุ น
ต่างประเทศ

US (S&P500)

กองทุน
แนะนํา

นํา& หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+14.04%

Neutral

+0.03%

+9.54%

Neutral

+1.64%

+8.24%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+2.24%

+10.67%

+2.12%

+13.62%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

+4.38%

-9.81%

-

Slightly
Underweight

ประเด็นที2ควรติดตามในสัปดาห์นี 5คือผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริ ษัท
จดทะเบียนใน S&P500 เช่น Netflix EBAY ในสัปดาห์นี 5 ทังนี
5 5ตลาดคาดว่า
earning กลุม่ Technology จะ outperporm ในไตรมาส 3
GDP ไตรมาส 3 ของจีนเตรี ยมประกาศในสัปดาห์นี 5 ทังนี
5 5 นักวิเคราะห์คาด
ขยายตั ว 6.8% จากที2 ง วดก่ อ นหน้ าขยายตั ว 6.9% สิ2 ง ที2 จั บ ตาอื2 น ๆ
ประกอบด้ ว ย 1) สถานการณ์ ความคื บ หน้ าของเกาหลี เ หนื อ ที2 พร้ อมจะ
ทดสอบมิสไซล์ 2) เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร consensus คาดขยายตัว
3.0% จากเดือนก่อนที2ขยายตัว 2.9%
ราคาทองคําประคับประคองตัว ในระยะสัน5 ด้ วยปั จจัยหนุนจากความไม่
แน่ นอนในเกาหลีเ หนื อ รวมทังเงิ
5 นเฟ้ อคาดการณ์ หนุน และตลาดนํ า5 มัน
กําลังจับตา การประชุม OPEC ในสัปดาห์หน้ า

SI5A3
MINCAI

Slightly
Oveweight
Neutral

ข้ อสงวนสิทธิ_
 เอกสารนี 5เป็ นลิขสิทธิ{ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง2 จัดทําขึน5 เพื2 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี2 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน5
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ{ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 5 หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี 5 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 5 หรื อห้ ามกระทําการอื2นใดที2ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เ5 ปลี2 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ5 ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที2ม าของข้ อมูลที2เชื2 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื2องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี2ยนแปลงได้ ขึ 5นอยู่กับช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี เ5 ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ5 งต้ นเท่านัน5 มิใช่
คํามัน2 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 5ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
5 5น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 5จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี2ยวกับเอกสารฉบับนี 5กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

คําเตือน
 การ ลงทุนมี ความเสี2ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื2 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื2อนไขผลตอบแทน และความเสี2ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง2 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน2 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื2อป้องกันความเสี2ยงที2เกี2 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี2ยนเงินตราที2อาจเกิ ดขึ 5นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึน5 อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
 กองทุนป้ องกันความเสี2 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี2 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
5
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
5 งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี2ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื2 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ 5นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อมีความเข้ าใจในความเสี2ยงของสัญญาซื 5อ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที2ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน5
บริ ษัทได้ พจิ ารณาข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน5
 ขอรับหนังสือชี 5ชวนได้ ที2บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 5อคืน

หน้ า 3

