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พรรคคอมมิ ว นิ สต์ จี น ประกาศรายชื$ อผู้ นํ าพรรคระดับ สู ง 7 คน ซึ$ง ไม่ มีผ้ ู มี คุณ สมบัติ เ พีย งพอที$ จ ะสื บ ทอดตําแหน่ ง
ประธานาธิบดีต่อจากนาย Xi Jingping
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบีย นโยบายไม่ เปลี$ยนแปลง แต่
ประกาศลด QE ลงเป็ น 3 หมื$นล้ านยูโรต่ อเดือนและขยายระยะเวลาการทํา QE ออกไปอีก 9 เดือน เริ$ม มกราคม 2561
ติดตามการประชุ มธนาคารกลางญี$ปุ่น (BOJ) ในวัน ที$ 30 ตุ ลาคม 2560 คาดว่ า BOJ จะคงนโยบายการเงิน ไม่
เปลี$ยนแปลง
ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในวันที$ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 คาดว่ าคณะกรรมการ Fed จะคง
นโยบายการเงินไม่ เปลี$ยนแปลง
วันที$ 3 พฤศจิกายน 2560 ประธานาธิบดี Donald Trump จะเสนอชื$อประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ ที$จะดํารงตําแหน่ ง
แทนประธานคนปั จจุบัน นาง Janet Yellen ที$จะหมดวาระในวันที$ 3 กุมภาพันธ์ 2561
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2560 (รายงานเบื อ งต้ น ครั ง ที$ 1)
ขยายตัว 3.0% (qoq,saar) ชะลอลงจาก 3.1% (qoq,saar) ใน
ไตรมาส 2 ปี 2560 แต่ ดี ก ว่ า ที$ นั ก เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ท$ ี
2.5% (qoq,saar) เนื$ องจากมีการสะสมสินค้ าคงคลังเพิ$มขึน
และการส่ งออกสินค้ าสุทธิดีขนึ  แม้ ว่าการใช้ จ่ายของผู้บริโภค
และการลงทุนในภาคก่ อสร้ างชะลอตัวลงจากผลกระทบของ
พายุเฮอริเคนฮาร์ วีย์และเออร์ ม่า

ยุโรป
 ผลการสํารวจดัชนี ผ้ ู จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิตเบื อ งต้ น
(PMI Manufacturing) ในเดื อ น ตุ ล าคม 2560 ดั ช นี ยั ง คง
เพิ$ ม ขึ น +0.5 จุ ด เป็ น 58.6 จุ ด ทํ า ระดั บ สู ง สุ ด ต่ อ เนื$ อง
สะท้ อนทิศทางเศรษฐกิจที$ยังขยายตัวได้ ดีต่อเนื$อง
 การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที$ 26 ตุลาคม 2560

มีมติลดขนาดการเข้ าซือ สินทรั พย์ ต่อเดือน จาก 6 หมื$นล้ าน
ยู โ รต่ อ เดื อ น เป็ น 3 หมื$ น ล้ า นยู โ รต่ อ เดื อ น และขยายตั ว
ระยะเวลาการเข้ า ซื อ สิ น ทรั พ ย์ ท$ ี จ ะสิ น สุ ด เดื อ น ธั น วาคม
2560 ออกไปอี ก 9 เดื อ น โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ง แต่
มกราคม 2560 เป็ นต้ นไปจนสิน สุด เดือน กันยายน 2560 ใน
ขณะเดียวกั น ECB ได้ ค งอั ตราดอกเบี ย นโยบายไว้ ท$ ีระดั บ
เดิมไม่ เปลี$ยนแปลง

เอเชีย
ญี$ปุ่น
 ผลการสํา รวจดัชนี ผ้ ู จัดการฝ่ ายจัดซื อ ภาคการผลิ ตเบื อ งต้ น
(PMI Manufacturing) ในเดือน ตุลาคม 2560 ดัชนี ปรั บตัวลง
-0.4 จุด เป็ น 52.5 จุด แม้ ว่าดัชนี จะลดลงแต่ อยู่เหนื อระดับ
50 จุด ยังบ่ งชีถ งึ การขยายตัวของภาคการผลิต
 อั ตราเงินเฟ้อยั งอยู่ ในระดั บตํ$า โดยอั ตราเงินเฟ้อทั$ วไปและ
อัตราเงินเฟ้อไม่ รวมอาหารสด เดือน สิงหาคม 2560 ทรงตัวที$
0.7% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อไม่ รวมอาหารและพลังงานทรง
ตัวที$ 0.2% (yoy) ทําให้ ธนาคารกลางญี$ปุ่นสามารถดําเนินน
โนยบายการเงินที$ผ่อนคลายได้ ต่อไป
จีน
 พรรคคอมมิวนิ สต์ จีนประกาศรายชื$ อผู้ นําระดับสู ง 7 คน ซึ$ง
นักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ ประเมินว่ า ผู้นําพรรคที$เข้ าร่ วมใหม่ 5
ค น ไ ม่ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ พี ย ง พ อ ที$ จ ะ สื บ ท อ ด ตํ า แ ห น่ ง
ประธานาธิบดีต่อจากประธานาธิบดี Xi Jingping ในปี 2565
ทําให้ ประธานาธิบดี Xi Jingping สามารถจะคุมอํานาจพรรค
และสามารถครองตําแหน่ งสําคัญได้ จนครบวาระในปี 2565
ทําให้ นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจที$ได้ ป ระกาศไว้ เป็ นไปได้
ต่ อเนื$อง
ไทย
 กระทรวงพาณิ ช ย์ ป รั บ เป้ าหมายมู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ปี
2560 เพิ$มขึน เป็ นขยายตัว 8.0% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที$
7.0% (yoy) หลังจากที$ข้อมูลในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2560
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าขยายตัว 9.3% (yoy) เป็ นมุมมองเชิง
บวกต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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(ผลตอบแทนทีE
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SET Index ในสัปดาร์ นีแ2 ม้ จะเปิ ดทําการเพียง 3 วันทําการ แต่
ได้ รับการตอบรับเชิงบวกโดยทําจุดสูงสุด 1,722 จุด ก่อนจะอ่อน
ตัวมาปิ ดทีE 1,716.03 จุด ปรับตัวเพิEมขึ 2น 1.39% จากสัปดาร์ ก่อน
หน้ า โดยได้ รับ Sentiment บวกจากปั จจัยต่างประเทศ หลัง ECB
ต่ อ อายุม าตรการ QE ไปจนถึ ง เดื อ น กัน ยายน 2561 และคง
นโยบายดอกเบี 2ยตํEาต่อไป แม้ จะลดวงเงิน QE เหลือ EUR 3 หมืEน
ล้ านยูโรต่อเดือน และปั จจัยเชิ งบวกในประเทศ ได้ แก่ การทยอย
ปรั บประมาณการเศรษฐกิจ และกําไรบริ ษัทจดทะเบียนขึน2 และ
เม็ดเงิน LTF & RMF ทีEทยอยไหลเข้ ามา สําหรับแนวโน้ ม SET
Index ในสัปดาร์ นี 2คาดว่าจะเคลืEอนไหวแบบ sideway โดยปั จจัย
ในประเทศทีEต้องติดตาม ได้ แก่ การประกาศผลดําเนินงานของหุ้น
กลุ่ม Big cap อาทิ SCC PTTEP ADVANC และปั จ จัย
ต่างประเทศทีEต้องติดตาม ได้ แก่ การประชุม FED ซึEงตลาดคาดจะ
มีการส่ง สัญญาณปรั บ ขึน2 ดอกเบีย2 ในการประชุม เดื อนธันวาคม
เป็ นปั จจัยหนุนเงินดอลลาร์ สหรัฐให้ แข็งค่า ส่งผลให้ ค่าเงินบาท มี
แนวโน้ มกลับมาอ่อนค่า ซึEงอาจจะกระทบต่อกระแส Fund Flow
ต่างชาติ
สัปดาห์ทีEผ่านมาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯและ
ไทย อายุ 10 ปี ปรั บ ตัว เพิE ม ขึน2 3และ 6 bps ตามลํ า ดับ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัวสูงขึน2 แทบทุกช่วงอายุเมืE อ
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้ า โดยอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรั ฐบาล
อายุ 1-3 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิEมขึ 2น 0 – 3 bps. พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 4 – 7 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิEมขึ 2น 3 – 7 bps.
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 8 – 12 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิEมขึ 2น 6-9
bps.
ภาวะการซื 2อขายตราสารหนี 2ในตลาดรองสัปดาห์นี 2 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยส่วนมากปรั บตัวเพิEมขึ 2นตามอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เมืEอเทียบกับอัตราผลตอบแทนปิ ดตลาด
สัปดาห์ก่อนหน้ า ประเด็นหลักทีEส่งผลให้ อัตรผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐบาลสหรั ฐฯ ปรั บตัวเพิEมขึน2 นัน2 คือการประกาศชืE อผู้ทีEจะมาดํารง
ตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) คนต่อไป และผลการ
ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้ มีการปรั บลดมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริ มาณ (QE) อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
สัป ดาห์ ทีEแ ล้ ว นัก ลงทุนต่า งชาติข ายสุทธิ ในตลาดตราสารหนี ไ2 ทย
จํานวน 4,926 ล้ านบาท โดยขายสุทธิในตราสารหนี ท2 ีEมีอายุคงเหลือ
ตํEากว่า 1 ปี จํานวน 3,446 ล้ านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี 2ไทย
ทีEมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 1,480 ล้ านบาท
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ตราสารหนี
ต่างประเทศ

iBoxx
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Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

ต ร า ส า ร ทุ น
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(สัปดาห์ ที$
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มุมมองการลงทุน

+5.88%

I-SMART

Neutral

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

ตลาดตราสารหนีต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง รวมถึงตลาดหุ้นกู้
เอกชนคุณภาพสูงและตลาดเกิดใหม่ เนืIองจากตัวเลข GDP สหรัฐฯ
ออกมาดีกว่าทีIคาดไว้ แต่ตลาดมีความกังวลกับสถานการณ์ทีIสเปน
และตลาดรอติดตามข่าวเกีIยวกับประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯคน
ใหม่ทีIจะประกาศเร็ วๆนี (ล่าสุดคาดว่าจะเป็ น Jerome Powell) ซึIงมี
ผลต่อทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรั ฐ 10 ปี ปรับตัวลง สําหรับ I-SMART น่าจะได้ รับปั จจัย
บวกจากการวางสถานะ Duration ทีIตํIากว่าเกณฑ์อ้างอิง และลงทุน
ในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐทําให้ ได้ รับประโยชน์จากค่าเงินทีIแข็งค่าขึน
ตราสารหนีเอกชนทีIให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ให้ ผลตอบแทน
บวกเล็ กน้ อ ย ตามกลุ่ม สิ นทรั พย์ เสีI ยง ในขณะทีI ต ลาด Mortgage
Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบเชิ ง ลบจากทิศทาง
นโยบายการเงิ นและการปรั บ ลดงบดุล ของ Fed ซึI ง เป็ นช่ วงสัน
สําหรับ M-SMART INCOME ยังให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High
Yield ทีIเป็ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิpและตราสารแปลงสภาพทีI
ให้ ผ ลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ นคุณภาพสูง และ
กระจายการลงทุนในตราสารทีI ให้ ดอกเบี ยลอยตัว และกึIงลอยตัว
เพืIอรองรับภาวะดอกเบียขาขึนของสหรัฐ
ตลาดรอการประกาศชืI อประธาน Fed คนใหม่ ทีIจะเข้ ารั บหน้ าทีIต่อ
จาก นาง เจเนท เยเลน ทีI จ ะหมดวาระในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี
หน้ า ตลาดคาดว่ า นายจอห์ น โพเวลล์ เป็ นตั ว เต็ ง ตํ า แหน่ ง
ประธาน Fed คนต่อไป คาดว่า Trump จะประกาศชืIอประธาน Fed
คนใหม่ในวันทีI 3 พฤศจิกายนนี
ตลาดรอผลประชุม FOMC ในวันทีI 1 พฤศจิกายน ซึงI คาดว่า Fed จะ
คงดอกเบี ยนโยบายในครั งนี ทังนีระมัดระวังการทํากําไรบนข่าวดี
ของตลาด (sell on good news) หลังจากทีIดชั นีดาวโจนส์และตลาด
หุ้นทัวI โลกปรับตัวขึนมานับตังแต่เลือกตังสหรัฐเมืIอ พฤศจิกายนปี ทีI
แล้ ว
ประเด็ นอืI นทีIค วรติ ด ตาม ได้ แก่ 1) ตัวเลขการจ้ างงานสหรั ฐ เดื อ น
ตุลาคม 2) ผลประกอบการณ์ไตรมาส 3 ทีIกําลังทยอยประกาศ และ
3) ผลประชุม BOJ ซึIงคาดว่าจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ต่อไป ทังนีระหว่างวันทีI 13 พฤศจิกายนจะมี MSCI Rebalance นัก
ลงทุนจับตาหุ้นทีIจะถูกปรับเพิIมปรับ/ลดนําหนัก
ตลาดทองคําชะลอการลงทุนจากทีขI าดปั จจัยหนุน ตลาดกําลังรอชืIอ
ประธาน Fed คนใหม่ รวมทังประเด็นความสําเร็ จในแผนปฎิรูปภาษี
ของ Trump อย่างไรก็ตามตลาดยังมีปัจจัยประคองจากสถานการณ์
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสเปน
ตลาดนํามันมีปัจจัยหนุนต่อเนืIองจากความตึงเครี ยดในตะวันออก
กลาง และประชุม OPEC ในเดือนพฤศจิ กายน ทีIตลาดคาดว่ากลุ่ม
ผู้ผลิตนํามันจะขยายระยะเวลาการลดกําลังการผลิตออกไปอีก
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คําเตือน

 เอกสารนี 2เป็ นลิขสิทธิzของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึงE จัดทําขึน2 เพืE อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกีE ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน2

 การ ลงทุนมี ความเสีEย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพืE อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงืEอนไขผลตอบแทน และความเสีEยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิงE ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 2 หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี 2 หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 2 หรื อห้ ามกระทําการอืEนใดทีEทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เ2 ปลีE ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันE แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชันE แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชันE แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันE แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชันE แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื 2อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพืEอป้องกันความเสีEยงทีEเกีE ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลีEยนเงินตราทีEอาจเกิ ดขึ 2นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึน2 อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ2 ด้ อ้ างอิงจากแหล่งทีEม าของข้ อมูลทีEเชืE อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนืEองจากข้ อมูลอาจมี การเปลีEยนแปลงได้ ขึ 2นอยู่กับช่วงเวลาทีEนําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นทีEปรากฏในเอกสารนี เ2 ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ2 งต้ นเท่านัน2 มิใช่
คํามันE สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี 2ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
2 2น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี 2จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกีEยวกับเอกสารฉบับนี 2กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีEโดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสีE ย งด้ า นอัตราแลกเปลีE ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
2
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
2 งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีEยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีEยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมืE อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสีEยงทีEอาจเกิดขึ 2นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมืEอมีความเข้ าใจในความเสีEยงของสัญญาซื 2อ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ทีEลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน2
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าทีEลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน2
 ขอรับหนังสือชี 2ชวนได้ ทีEบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 2อคืน
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