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วุฒสิ ภาสหรัฐฯ ผ่ านกรอบงบประมาณการคลังปี 2561 ทําให้ ร่างกฎหมายปฏิรูปมีโอกาสผ่ านวุฒสิ ภาได้ ง่ายขึน`
ผลการเลือกตัง` ทั"วไปของญี"ปุ่นวันที" 22 ตุลาคม 2560 พรรค LDP ของนายชินโซะ อาเบะ ได้ รับชัยชนะ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ"งผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ า ECB จะคง
อัตราดอกเบีย` นโยบายไม่ เปลี"ยนแปลง แต่ จะประกาศลด QE ลงเป็ น 3 หมื"นล้ านยูโรต่ อเดือนและขยายระยะเวลาการทํา
QE ออกไปอีก 9 เดือน เริ"ม มกราคม 2561
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 วุฒสิ ภาผ่ านกรอบงบประมาณการคลัง ปี 2561 ซึ"งจะทํา
ให้ ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีสามารถยื"นผ่ านกระบวนการ
Reconciliation ซึ" งจะทํ า ให้ ร่ างกฎหมายปฏิ รู ปภาษี
สามารถผ่ านวุ ฒิสภาด้ วยเสียงเพียง 51 เสี"ยงจาก 100
เสี"ยง ง่ ายกว่ ากระบวนการปกติท" ตี ้ องใช้ 60 เสียง
 ประธานาธิบดี Donald Trump จะประกาศชื"อประธาน
ธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) แทน นาง Janet Yellen
ประธาน Fed คนปั จจุ บั น ที" จะหมดวาระในวั น ที" 3
กุมภาพันธ์ 2561 ภายใน วันที" 3 พฤศจิกายน 2560 โดย
จะเลือกจากตัวเก็ง 5 คน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นาง Janet Yellen ประธาน Fed คนปั จจุบัน
นาย Gary Cohn ที"ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาล
นาย Jerome Powell คณะกรรมการ Fed
นาย Kevin Warsh อดีตคณะกรรมการ Fed
นาย John Taylor ผู้คิดกฎ Taylor rule

ตลาดประเมินว่ า นาย Jerome Powell มีโอกาสได้ รับการ
เสนอชื"อมากที"สุด ลําดับต่ อมา คือ นาง Janet Yellen

ยุโรป
 สถานการณ์ ด้านการเมืองในยุโรปเริ" มก่ อตัวขึน
` หลังจาก
ที" รั ฐบาลสเปนได้ ยืนยันแผนการใช้ รัฐธรรมนู ญมาตรา
155 เพื"อยึดอํานาจการปกครองคืน จากรั ฐบาลท้ องถิ"น
แคว้ น คาตาลั น โดยจะเสนอแผนให้ วุ ฒิส ภาพิ จ ารณา
เห็นชอบในวันที" 27 ตุลาคม 2560

เอเชีย
ญี"ปุ่น
 ผลการเลื อ กตั `ง ทั" วไป วั น ที" 22 ตุ ล าคม 2560 พรรค
Liberal Democratic Party (LDP) ของนายชินโซะ อาเบะ
ได้ รั บ ชั ย ชนะถล่ มถลายด้ วยคะแนน 218 เสี ย ง เปิ ด
โอกาสให้ นายชินโซะ อาเบะกลับมาเป็ นนายกรั ฐมนตรี
อีกครัง` และสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจได้ ต่อเนื"อง
จีน




ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า ใ ห ญ่ พ ร ร ค ค อ ม มิ ว นิ ส ต์ จี น
ประธานาธิ บดี สี จิน` ผิง ประกาศนโยบายที"สําคัญ คือ
การปฏิรูปด้ านอุปทาน การปฏิรูปรั ฐวิสาหกิจโดยจะให้
ภาคเอกชนมีส่วนในการถือครองมากขึน` การปฏิรูปด้ าน
การคลั ง นโยบายการเงิ น ที" ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การใช้
มาตรการ macro prudential การคุ้มครองสิ"งแวดล้ อม
และการควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์
เศรษฐกิจจีนไตรมาสที"สาม ปี 2560 ขยายตัว 6.8% (yoy)
ชะลอลงเล็กน้ อยจาก 6.9% (yoy) ในช่ วงครึ" งแรกของปี
แม้ ว่าการลงทุนจะได้ รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้ ม
ในตลาดเงิน

ไทย
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวสูง
ถึง 12.2% (yoy) จากการส่ งออกทองคําและนํา` มัน ส่ วน
มูลค่ าการนําเข้ าขยายตัว 9.7% (yoy) ขยายตัวดีในหลาย
กลุ่ มทั `ง สิ น ค้ าทุ น และสิ น ค้ าวั ต ถุ ดิ บ และกึ" ง สํ า เร็ จ รู ป
สะท้ อนถึงการลงทุนภาคเอกชนที"เริ"มฟื ` นตัว
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ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ตราสารหนี Oไทย

ดัชนี

SET

Thai govt
10Y
(20/10/20
17 @
2.42%)
US
Treasury
10Y
(20/10/20
17 @
2.38%)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท" ี
ผ่ านมา)
-1.16 %

%
ผลตอบแทน
(ตัง` แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา̀หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+9.70%

M-S50
M-MidSmall

Neutral

+0.05%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

-0.24%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

+0.09%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

-0.07%
(ผลตอบแทนที8
เปลี8ยนแปลง)

SET Index ปรับตัวลดลง 16.51 จุด หรื อ ลดลง 1.16% มาอยู่ที8
1,692.58 จุด จากการขายทํากําไรของนักลงทุนต่างชาติในอาทิตย์
ที8ผ่านมา (ขายสุทธิ 7.2 พันล้ านบาท) ภายหลังจากการรายงานผล
ประกอบการไตรมาส 3 กลุ่ม ธนาคารออกมาน่ าผิ ด หวัง โดย
รายงานกําไรสุทธิของ 9 ธนาคาร รวมที8 4.87 หมื8นล้ านบาท ลดลง
9%YoY โดยสาเหตุจากการ 1) ตังสํ
O ารองสูง 2) NPL สูงขึ Oนกว่าที8
คาด 3) Loan growth เติบโตตํ8ากว่าคาด กอรปกับการปรับตัว
ลดลงของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลัง PTTEP ประกาศจะรับรู้ การ
ด้ อยค่าของโครงการ oil sand ในแคนนาดามูลค่า 550 ล้ าน
เหรี ยญ ในไตรมสาสาม ทํ าให้ SET Index ลงไปปิ ดตํ8 าสุด
1,683.43 ก่อนจะ rebound กลับมา สําหรับแนวโน้ ม SET Index
ในสัปดาร์ นี Oเคลื8อนไหวแบบ sideway เนื8องจากตลาดหุ้นไทยมีการ
ซื Oอขายเพียง 3 วัน โดยปั จจัยต่างประเทศที8ต้องติดตามในอาทิตย์
นี Oมีการประชุม ECB ในวันที8 26 ตุลาคม ที8คาดว่าจะประกาศการ
ลดวงเงินการเข้ าซื Oอสินทรัพย์ (QE) และ การประกาศชื8อประธาน
Fed คนใหม่ ซึ8งจะเกิดขึ Oนก่อนที8 Trump จะเดินทางเยี8ยมเอเชียใน
วันที8 3 พฤศจิกายน นี O
สัป ดาห์ ที8ผ่ านมาอัตราผลตอบแทนของพันธบัต รสหรั ฐ และไทย
อายุ 10 ปี ปรั บ ตั ว เพิ มขึ น 9และ 5 bps ตามลํ า ดั บ อั ต รา
ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทยปรั บ ตั ว เพิ มขึ นตามอั ต รา
ผลตอบแทนของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ เมื อเที ย บกับ อั ต รา
ผลตอบแทนปิ ดตลาดสัปดาห์ ก่อนหน้ า ประเด็ นหลักที ส่ง ผลให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ ปรั บตัวเพิมขึนนันคื อ
การแถลงการณ์ของ Janet Yellen ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
ที กล่ า วว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ นั นอาจมี ก ารปรั บ ขึ นอั ต รา
ดอกเบี ยนโยบายได้ อี ก ครั งในการประชุ ม ของเดื อ นธั น วาคม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
นอกจากนีนักลงทุนยังได้ ย้ายเงินลงทุนจากสินทรัพย์ ปลอดภัยไป
ลงทุนในสินทรั พย์เสียง ภายหลังจากทีประธานาธิ บดีของสหรั ฐฯ
ได้ เสนอชือประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ คนใหม่ ซึงมีแนวโน้ มที
จะมีการดําเนินนโยบายแบบเข้ ม งวด ซึงอาจทําให้ อัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ เป็ นไปตามเป้าหมายได้
สัปดาห์นี นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี
ไทย จํานวน 6,0221.65 ล้ านบาท โดยขายสุทธิ ในตราสารหนีทีมี
อายุคงเหลือตํากว่า 1 ปี จํานวน 7,081.61 ล้ านบาท และซือสุทธิ
ในตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 1,076.29
ล้ า นบาทขณะที ค่ า เงิ นบาทกลับ มาอ่ อ นค่ า ลงจาก 33.06 เป็ น
33.17 บาท ต่อดอลลาร์
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที"
ผ่ านมา)
-0.52%

%
ผลตอบแทน
(ตัง` แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา̀หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+5.962%

I-SMART

Neutral

-0.073%

+9.347%

ตลาดตราสารหนีต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง เนืองจากตลาดรอ
ติดตามข่าวเกียวกับประธานกลางสหรัฐฯคนใหม่ทีจะประกาศเร็ วๆนี
มี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางนโยบายการเงิ นสหรั ฐ ในปี หน้ า และการผ่ านร่ า ง
งบประมาณสหรั ฐปี 2561 ซึงจะมีผลต่อการผ่านมาตรการภาษี เพือ
กระตุ้นเศรษฐกิจของ Trump ทําให้ เกิดความผันผวนในตลาดตรา
สารหนี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับตัว
ขึน ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและตลาดเกิดใหม่

+0.306%

+6.661%

SMINCO

Slightly
Overweight

-0.431%

+2.195%

US (S&P500)

+0.86%

+15.02%

Neutral

Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)

+0.01%

+9.55%

Neutral

+1.42%

+12.25%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

-0.55%

+29.85%

-1.79%

+11.58%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

+0.21%

-9.14%

-

Slightly
Underweight

ตราสารหนีเอกชนทีให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ให้ ผลตอบแทน
บวกเล็ กน้ อ ย ตามกลุ่ม สิ นทรั พย์ เสี ยง ในขณะที ตลาด Mortgage
Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบเชิ ง ลบจากทิศทาง
นโยบายการเงิ นและการปรั บ ลดงบดุล ของ Fed ซึ งเป็ นช่ วงสัน
สําหรับ M-SMART INCOME ยังให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High
Yield ทีเป็ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิsและตราสารแปลงสภาพที
ให้ ผ ลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ นคุณภาพสูง และ
กระจายการลงทุนในตราสารที ให้ ดอกเบี ยลอยตัว และกึงลอยตัว
เพือรองรับภาวะดอกเบียขาขึนของสหรัฐ
ประเด็ นที ควรติ ดตาม คือ การเลือ กประธาน Fed คนใหม่ ทําให้
ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐผันผวน ในส่วนของการปฎิรูปภาษี ของสหรั ฐ
(Tax reform) กําลัง เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึน หลังจากทีการลงมติ
เห็นชอบในร่ างกฎหมายงบประมาณฉบับของวุฒิสภาทีเพิงผ่านร่ าง
ไป สัปดาห์นีจะเข้ าพิจารณาผ่านสภาล่าง ประเด็นอืนทีควรติดตาม
ในสัป ดาห์ นี ได้ แก่ 1) ผลประกอบการณ์ ไ ตรมาสทีสาม ที ทยอย
ประกาศ 2) ผลประชุม ECB วันที 26 ตุลาคม ตลาดคาดว่า ECB จะ
ขยายเวลาซือพันธบัตรออกไป 6 หรื อ 9 เดือน แต่จะลดขนาดเข้ าซือ
สินทรั พย์ อี ก 2-3 หมื นล้ านยูโร 3) ตัวเลขเศรษฐกิ จ สําคัญ GDP
สหรัฐทีจะเปิ ดเผยในวันที 27 ตุลาคม และ 4) ประชุมธนาคารกลาง
บราซิลโดยคาดว่าธนาคารกลางบราซิลยังมี room ในการปรั บลด
ดอกเบียได้ อีก
ราคาทองคํามีโอกาสเผชิ ญการขาดปั จ จัยหนุน ทังนี ตลาดทองคํ า
ชะลอการลงทุน จากทีกําลังรอประธาน Fed คนใหม่ รวมทังประเด็น
ความสํ า เร็ จ ในแผนปฎิ รู ป ภาษี ข อง Trump ซึงจะกดดันให้ ค่ าเงิ น
สหรัฐแข็งค่าและเป็ นลบต่อราคาทองคํา
ราคานํามันมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครี ยดในตะวันออกกลาง โดย
ผู้นําสูงสุด ของอิหร่ าน เปิ ดเผยว่ า อิหร่ านจะฉี กข้ อตกลงนิวเคลียร์
สากล หากสหรั ฐ เลื อ กที จะทิ งข้ อ ตกลงดัง กล่ าว พร้ อมกับ ขานรั บ
จุดยืนของรั ฐบาลประเทศต่างๆในยุโรปทีคัดค้ านการตัดสินใจของ
Trump ที ออกมาปฏิ เสธว่ าจะไม่ ใ ห้ การรั บ รองอิ หร่ านว่าได้ ป ฏิ บัติ
ตามข้ อตกลงนิวเคลียร์ รวมทังจับตาสต็อกนํามันดิบสหรัฐในสัปดาห์
นีและประชุม OPEC ในเดือนถัดไป

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ตราสารหนี
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond
iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

ต ร า ส า ร ทุ น
ต่างประเทศ

SI5A3
MINCAI

Slightly
Oveweight
Neutral
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ข้ อสงวนสิทธิm

คําเตือน

 เอกสารนี Oเป็ นลิขสิทธิuของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง8 จัดทําขึนO เพื8 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี8 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันO

 การ ลงทุนมี ความเสี8ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื8 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื8อนไขผลตอบแทน และความเสี8ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง8 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิuในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี O หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี O หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี O หรื อห้ ามกระทําการอื8นใดที8ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เO ปลี8 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน8 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน8 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Oอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื8อป้องกันความเสี8ยงที8เกี8 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี8ยนเงินตราที8อาจเกิ ดขึ Oนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนO อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไO ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที8ม าของข้ อมูลที8เชื8 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื8องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี8ยนแปลงได้ ขึ Oนอยู่กับช่วงเวลาที8นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที8ปรากฏในเอกสารนี เO ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อO งต้ นเท่านันO มิใช่
คํามัน8 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Oไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
O Oน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Oจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี8ยวกับเอกสารฉบับนี Oกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที8โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี8 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี8 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
O
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
O งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี8ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี8ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื8 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี8ยงที8อาจเกิดขึ Oนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื8อมีความเข้ าใจในความเสี8ยงของสัญญาซื Oอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที8ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันO
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที8ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันO
 ขอรับหนังสือชี Oชวนได้ ที8บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Oอคืน
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