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ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง และประธานาธิบดี Donald Trump เสนอชือนาย Jerome Powell
เป็ นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนต่ อไป
เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2560 ของกลุ่มยูโรโซนขยายตัวได้ ดีต่อเนือง
ธนาคารกลางญีปุ่น (BOJ) คงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลง และมีมุมมองเชิงบวกต่ อเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทย เดือน กันยายน 2560 ขยายตัวได้ ดีต่อเนืองครอบคลุมทัง กิจกรรมในประเทศและต่ างประเทศ
คาดว่ าคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย จะคงอัตราดอกเบีย นโยบายไว้ ท ีระดับ 1.50% ต่ อปี ไม่
เปลียนแปลงในการประชุมวันที 8 พฤศจิกายน 2560
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 ธ น า ค า ร ก ล า ง ส ห รั ฐ ฯ มี ม ติ ค ง น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ไ ม่
เปลียนแปลง โดยคงอัตราดอกเบีย Fed Fund ที 1.00-1.25%
ต่ อ ปี โดยทีป ระชุ ม ได้ ป รั บ ประเมิ น กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ
จาก “ขยายตั ว ได้ ดี ป านกลาง” เป็ น “ขยายตั ว ได้ อย่ าง
แข็งแกร่ ง”
 ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศเสนอชือนาย Jerome
Powell เป็ นประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ คนต่ อ ไป และ
วุฒสิ ภาน่ าจะรับรองได้ ในช่ วงสิน ปี นีห รือต้ นปี หน้ า
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร เดือน ตุลาคม 2560 เพิมขึน
260,000 ตําแหน่ ง เนืองจากแรงงานเริมกลับทํางานตามปกติ
หลังจากพายุเฮอริ เคนสิน สุดลง ส่ วนอัตราการว่ างงานลดลง
เป็ น 4.1% ของกําลังแรงงาน จากการลดลงของอัตราการมี
ส่ ว นร่ วมในกํา ลั งแรงงาน ในขณะที รายได้ เ ฉลี ย ต่ อ ชั วโมง
ชะลอลงเป็ นไม่ ขยายตัว จากทีเพิมขึน 0.2% (mom) ในเดือน
ก่ อนหน้ า

ยุโรป
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2560 (รายงานครั ง แรก) ขยายตั ว
0.6% (qoq) ชะลอตัวลงจาก 0.7% (qoq) ในไตรมาสก่ อนหน้ า
โดยหากเทียบกั บปี ก่ อ น GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว
2.5% (yoy) เศรษฐกิจทีขยายตัวต่ อเนืองสอดคล้ องกับความ
เชื อ มั นทางเศรษฐกิจ ที ดีขึ น อี ก ทัง นโยบายการเงิน ทีผ่ อ น
คลายช่ วยสนับสนุนเศรษฐกิจอีกทางหนึง

เอเชีย
ญีปุ่น
 ธนาคารกลางญี ปุ่ น (BOJ)
มี ม ติ ค งนโยบายการเงิ น ไม่
เปลียนแปลง และ BOJ มีมุมมองทางเศรษฐกิจทีดีขึน จาก
การประชุมครัง ก่ อน โดยประเมินว่ า เศรษฐกิจภายในประเทศ
“ขยายตัวปานกลาง” จากเดิมที “เศรษฐกิจกําลั งขยายตัวได้
อย่ างคอยเป็ นค่ อยไป” และปรั บเพิ มคาดการณ์ GDP
ปี งบประมาณ 2560 เพิมขึน เป็ น 1.9% (yoy) จากคาดการณ์
เดือน กรกฎาคม 2560 ที 1.8% (yoy) แต่ คงคาดการณ์ GDP
ปี 2561 ที 1.4% (yoy)
จีน
 ดัชนี ผ้ ู จั ดการฝ่ ายจัดซื อ ภาคการผลิ ต (PMI Manufacturing)

เดือน ตุลาคม 2560 ลดลง -0.8 จุด เป็ น 51.6 จุด โดยดัชนีคํา
สังซือ สินค้ าใหม่ ทัง ภายในประเทศและต่ างประเทศ รวมทัง
ดัชนี ผลผลิตปรั บตัวลง ส่ วนหนึงเป็ นผลจากการใข้ มาตรการ
คุ ม เข้ มในตลาดเงิ น และการปิ ดโรงงานเพิ อ ลดมลภาวะ
ในช่ วงทีมีการประชุมสมัชชาใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์
ไทย
 เศรษฐกิจ ไทยเดือ น กั น ยายน 2560 ขยายตั ว ได้ ดีต่ อ เนื อ ง
ครอบคลุมทัง กิจกรรมภายในประเทศและต่ างประเทศ โดย
ปั จจั ย ขั บ เคลื อ นหลั ก จากการส่ งออกสิ น ค้ าและภาคการ
ท่ อ งเที ย ว ในขณะที ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนและการลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวดีขึน และเมือพิจารณาเครื องชีเ ศรษฐกิจ
รายไตรมาส พบว่ า ไตรมาส 3/2560 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขนึ  โดยเฉพาะการส่ งออกสินค้ า ในขณะทีการลงทุน
ภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเป็ นบวกและการบริโภคขยายตัว
ได้ ต่อเนือง แต่ การใช้ จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวในช่ วงไตรมาส 3
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ประเภท
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มุมมองการลงทุน

+10.27%
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M-MidSmall

Neutral

SET Index ทําจุดสูงสุดระหว่างสัปดาห์อยู่ที: 1,729 จุด ก่อนจะ
อ่อนตัวมาปิ ดที: 1,701.47 จุด ปรับตัวลดลง 0.85% WoW หลังนัก
ลงทุนชาวต่างชาติขายทํากําไรในตลาดหุ้นไทยต่อเนื:อง เนื:องจาก
ค่าเงินบาทที:อ่อนตัวลง ภายหลัง Fed มีความชัดเจนในการปรั บ
ขึ Mนอัตราดอกเบี Mย และการเผยแผนปฎิรูปภาษี ของ Trump โดยลด
ภาษี นิติบุค คลจาก 35% เหลื อ 20% พร้ อมทังM ลดหย่อ นภาษี
(Capital investment) และอื:นๆสร้ างแรงจูงใจให้ บริ ษัทฯ ย้ ายฐาน
การผลิตกลับสหรั ฐ หุ้นกลุ่มสื:อสารปรับตัวลดลง 5% เนื:องจาก
ความกังวลเรื: องการแข่งขันของการประมูลคลื:นความถี: 900 MHZ
และ 1800 MHz ในเดือน พฤษภาคม 2561 แต่อย่างไรก็ดีตวั เลข
สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ประจํ า เดื อ นกั น ยายนจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยยั ง เติ บ โตในหลายๆส่ ว น อาทิ การส่ ง ออกเดื อ น
กันยายนเติบโต 13.4%, นักท่อ งเที:ยวเติบโต 5.7%, ในขณะที:
สศอ.ปรั บเป้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี นี MขึนM เป็ น 1-2%
สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี Mคาดว่าจะเคลื:อนไหวแบบ
sideway โดยมีปัจจัยในประเทศที:ต้องติดตาม ได้ แก่ การประกาศ
งบประจําไตรมาส 3/60

-0.02%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

-0.16%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

-0.07%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

-0.11%
(ผลตอบแทนที:
เปลี:ยนแปลง)

สัปดาห์ทีผ่านมาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐฯและ
ไทย อายุ 10 ปี ปรั บ ตัว ลดลง 2 และ 7 bps ตามลํ า ดับ อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัวลดลงแทบทุกช่วงอายุเมื อ
เทียบกับสัปดาห์ก่อน
ภาวะการซื อ0 ขายตราสารหนี ส0 ัป ดาห์ ที ผ่ า นมา อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงตลอดทุกช่วงอายุ 1-7 bps การซื 0อ
ขายตลอดทังสั
0 ปดาห์เป็ นไปอย่างไม่คกึ คักมากนัก เนื องจากช่วงต้ น
ถึงกลางสัปดาห์ นักลงทุนรอผลการประชุมของธนาคารกลางในหลาย
ประเทศ เช่น ธนาคารกลางญี ปุ่ น ธนาคารกลางสหรั ฐ และธนาคาร
กลางอังกฤษ
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์มีแรงซื 0อพันธบัตรรัฐบาลไทยในทุก
ช่วงอายุจากนักลงทุน หลังจากมีการประกาศเสนอชือนาย Jerome
Powell ให้ ดํารงตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่
แทนนาง Janet Yellen ทีจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ
ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษประกาศขึ 0นอัตราดอกเบี 0ย แต่ส่ง
สัญญาณว่าในระยะถัดไปจะขึ 0นอย่างช้ าๆ สัปดาห์ทีแล้ ว นักลงทุน
ต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ ในตลาดตราสารหนี ไ0 ทย จํ านวน 13,546
ล้ านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี 0ทีมีอายุคงเหลือตํากว่า
1 ปี จํานวน 2,593 ล้ านบาท และมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี 0ไทย
ทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 10,953 ล้ านบาท
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที
ผ่ านมา)
0.50%

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+6.39%

I-SMART

Neutral

0.15%

+9.11%

ตลาดตราสารหนี ต0 ่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนเป็ นบวก
รวมถึง ตลาดหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและตลาดเกิด ใหม่ เนื องจาก
ตัวเลข ISM เพิมขึน0 ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี และคําสังซือ0 สินค้ า
โรงงานสหรัฐออกมาค่อนข้ างดี หนุนค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ 0น
นอกจากนี 0การประกาศชือประธานธนาคารกลางสหรัฐฯคนใหม่เป็ น
นาย Jerome Powell เป็ นไปตามตลาดคาด ทําให้ มองว่านโยบาย
การเงินของ Fed จะไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี เคลือนไหวทรงตัว สําหรั บ
I-SMART น่าจะได้ รับปั จจัยบวกจากการวางสถานะ Duration ทีตํา
กว่ าเกณฑ์ อ้ างอิ ง และลงทุน ในรู ป เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากค่าเงินทีแข็งค่าขึ 0น

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.03%

+6.42%

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

0.36%

+2.49%

ตราสารหนี 0เอกชนทีให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ให้ ผลตอบแทนติด
ลบเล็กน้ อย ในขณะทีตลาด Mortgage Backed Securities (MBS)
กลับมาให้ ผลตอบแทนบวกดีขึน0 ภายหลังการประกาศชื อประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯคนใหม่ สําหรั บ M-SMART INCOME ยังให้
ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ทีเป็ นตราสารหนี 0ประเภทด้ อย
สิ ทธิu แ ละตราสารแปลงสภาพที ให้ ผ ลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่ม
สถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารทีให้
ดอกเบี 0ยลอยตัว และกึงลอยตัว เพือรองรับภาวะดอกเบีย0 ขาขึน0 ของ
สหรัฐ

US (S&P500)

+0.26%

+15.58%

Neutral

Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)

+1.03%

+12.13%

+2.41%

+17.91%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.53%

+30.73%

-0.20%

+8.88%

-

Slightly
Underweight

Oil (WTI)

+3.23%

-2.49%

-

Slightly
Underweight

สัป ดาห์ นี 0 ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ Donald Trump เยื อ นเอเชี ย 5
ประเทศ (ญีปุ่ น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และ ฟิ ลิปปิ นส์)
วันที 13 พฤศจิกายนจะมี MSCI Rebalance นักลงทุนจับตาหุ้นทีจะ
ถูกปรั บเพิมปรับลดนํ 0าหนัก ของ MSCI และ จับตาถ้ อยแถลงของ
ประธาน Fed ECB และ BoJ โดยนาง Janet Yellen ประธาน Fed
จะแถลงนโยบายการเงินในวันที 7 พฤศจิกายน หลังจากที Fed ได้
เริ มกระบวนการลดขนาดงบดุล (Balance Sheet)
ประเด็นอืนทีควรติดตาม ได้ แก่ 1) ราคาทองคํามีโอกาสเผชิญการ
ขาดปั จจั ย หนุน ทั ง0 ประเด็ น ความสํ า เร็ จ ในแผนปฎิ รู ป ภาษี ข อง
Donald Trump และการขึน0 ดอกเบี ย0 ของ Fed ในเดือ นธันวาคม
อย่างใดก็ตามตลาดยังมีปัจจัย Geopolitical Riskจากตะวันออก
กลางสนับสนุน และนักลงทุนผ่อนคลายความกังวลจากที Trump
เสนอ นาย Jerome Powell ที slightly dovish เป็ นประธาน Fed คน
ถัดไป และ 2) ตลาดนํ 0ามันมีปัจจัยหนุนราคาจากความตึงเครี ยดใน
ตะวันออกกลาง และประชุม OPEC ในเดือนพฤศจิ กายน ทีตลาด
คาดว่ ากลุ่ม ผู้ผ ลิ ตนํ า0 มันจะขยายระยะเวลาการลดกําลังการผลิ ต
ต่อไปอีก ทังนี
0 0สัปดาห์นี 0 OPEC จะเปิ ดเผยรายงานภาพรวมนํ 0ามัน

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ตราสารหนี 0
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

ต ร า ส า ร ทุ น
ต่างประเทศ

SI5A3
MINCAI

Neutral
Slightly
Oveweight
Neutral
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ข้ อสงวนสิทธิk

คําเตือน

 เอกสารนี Mเป็ นลิขสิทธิzของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง: จัดทําขึนM เพื: อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี: ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันM

 การ ลงทุนมี ความเสี:ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื: อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี:ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง: ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิzในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี M หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี M หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี M หรื อห้ ามกระทําการอื:นใดที:ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เM ปลี: ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน: แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน: แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน: แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน: แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน: แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Mอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื:อป้องกันความเสี:ยงที:เกี: ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี:ยนเงินตราที:อาจเกิ ดขึ Mนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนM อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไM ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที:ม าของข้ อมูลที:เชื: อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื:องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี:ยนแปลงได้ ขึ Mนอยู่กับช่วงเวลาที:นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที:ปรากฏในเอกสารนี เM ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อM งต้ นเท่านันM มิใช่
คํามัน: สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Mไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
M Mน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Mจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี:ยวกับเอกสารฉบับนี Mกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที:โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี: ย งด้ า นอัตราแลกเปลี: ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
M
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
M งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี:ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี:ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื: อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี:ยงที:อาจเกิดขึ Mนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื:อมีความเข้ าใจในความเสี:ยงของสัญญาซื Mอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที:ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันM
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที:ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันM
 ขอรับหนังสือชี Mชวนได้ ที:บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Mอคืน
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