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วุฒสิ ภาสหรัฐฯ เปิ ดเผยร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี โดยจะลดภาษีนิติบุคคลลงเป็ น 20% เท่ าฉบับของสภาผู้แทนฯ แต่ เลื,อน
ให้ มีผลบังคับออกไปเป็ นปี 2562
คณะกรรมาธิการยุโรปปรับเพิ,มคาดการณ์ GDP ปี 2560 และปี 2561 เป็ น 2.2% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลําดับ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบียK นโยบายไว้ ท, รี ะดับ 1.50% ต่ อปี
ดัชนีความเชื,อมั,นของผู้บริโภคไทยเดือน ตุลาคม 2560 ทําระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
การรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 ของญี,ปุ่น วันที, 15 พฤศจิกายน 2560 ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าเศรษฐกิจ
จะขยายตัว 1.4% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจาก 2.5% (qoq,saar)
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 สมาชิก วุ ฒิสภาของพรรค Republican เปิ ดเผยกฎหมาย
ปฏิรู ป ภาษี ซ, ึง มี รายละเอี ย ดต่ า งจากฉบั บ ของสภาผู้ แ ทนฯ
ค่ อนข้ างมาก แต่ ภาษีนิติบุคคลยังคงเป็ นไปตามแผน คือ ลด
จาก 35% เป็ น 20% เท่ ากับฉบับของสภาผู้แทนฯ แต่ เลื,อน
ให้ มีผลบังคับออกไปเป็ นปี 2562 โดยลําดับต่ อไปร่ างปฏิรูป
ภาษีของสมาชิกวุฒิสภาจะถูกส่ งต่ อให้ คณะกรรมาธิการด้ าน
การเงินของวุ ฒิสภาพิจารณาแก้ ไขก่ อ นจะส่ งต่ อ ให้ วุฒิสภา
ออกเสี ย ง ส่ วนร่ างของสภาผู้ แทนฯ อาจมี ก ารนํ า เข้ าสู่
กระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนฯ ในสัปดาห์ หน้ า

ยุโรป
 คณะกรรมาธิ การยุ โรปปรั บ เพิ,ม คาดการณ์ GDP ปี 2560
ของยูโรโซนขึนK 0.5% เป็ น 2.2% (yoy) และปรั บปี 2561
เพิ,มขึนK 0.3% เป็ น 2.1% (yoy) จากการฟื K นตัวของการบริโภค
ภาคเอกชน เนื, องจากอั ต ราการว่ า งงานที, ล ดลงต่ อ เนื, อง
ความไม่ แน่ นอนทางการเมื อ งลดลง และความเชื, อ มั, นที,
เพิ,มขึนK ต่ อเนื,อง
 ในขณะที,คณะกรรมาธิการยุโรปปรั บลดคาดการณ์ อัตราเงิน
เฟ้อในปี 2560 และ 2561 เป็ น 1.5% (yoy) และ 1.4% (yoy)
เนื, องจากความผั น ผวนของราคาพลั ง งาน ซึ, ง ยั ง เป็ นการ
คาดการณ์ ท, ตี ,าํ กว่ ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป

เอเชีย
ญี,ปุ่น
 ประธานาธิบดีโดนั ล ทรั มป์ เดินทางเยือนประเทศญี,ปุ่น โดย
เน้ นการเจรจาในเรื, องของปั ญหาคาบสมุทรเกาหลีเป็ นหลัก
ซึ,งนายชินโซะ อาเบะตกลงที,จะให้ ความร่ วมมือกับสหรัฐฯ
จีน
 มู ลค่ าการส่ งออกสินค้ า เดือน ตุลาคม 2560 ชะลอลง 6.9%

(yoy) จากเดือนก่ อนที, 8.0% (yoy) ส่ วนการนําเข้ าสินค้ าชะลอ
ลงเป็ น 17.2% (yoy) จาก 18.6% (yoy) ในเดือนก่ อน ส่ วนหนึ,ง
เป็ นผลกระทบจากมาตรการควบคุมมลภาวะในอากาศช่ วงฤดู
หนาวของรั ฐบาลส่ งผลให้ โรงงานลดกําลังการผลิตลง แต่ การ
ส่ งออกสินค้ าไปตลาดหลัก ได้ แก่ ยุโรป และญ่ ปุ่นยังขยายตัว
ได้ ดี
ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย มี มติค งอั ตราดอกเบี ยK นโยบายที, 1.5% ต่ อ ปี ในการ
ประชุมวันที, 8 พฤศจิกายน 2560 เนื,องจากนโยบายการเงิน
อยู่ในระดับผ่ อนคลายมีส่วยช่ วยสนั บ สนุ นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและเอือK ให้ อัตราเงินเฟ้อทั,วไปกลับสู่เป้าหมายได้
 ดัชนี ความเชื,อ มั,นผู้ บริ โภคเดือน ตุลาคม 2560 เพิ,มขึนK มาที,
ระดับ 76.7 จุด จากเดือนก่ อนที, 75.0 จุด เป็ นระดับสูงสุดใน
รอบ 6 เดือน โดยผู้บริโภคมีมุมมองว่ าเศรษฐกิจไทยขยายตัว
ดีจากการส่ งออกสินค้ าและภาคท่ องเที,ยว และยังประโยชน์
จากมาตรการกระตุ้นการบริ โภคของรั ฐบาลในช่ วงครึ, งหลั ง
ของปี
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หุ้นไทย

ตราสารหนี Wไทย

ดัชนี

SET

Thai govt
10Y
(03/11/2
017 @
2.48%)
US
Treasury
10Y
(10/11/2
017 @
2.40%)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท, ี
ผ่ านมา)
-0.72 %

%
ผลตอบแทน
(ตังK แต่ ต้นปี )

+9.48%

+0.02%
-0.14%
(ผลตอบแทนที5 (ผลตอบแทนที5
เปลี5ยนแปลง) เปลี5ยนแปลง)

+0.06%
-0.16%
(ผลตอบแทนที5 (ผลตอบแทนที5
เปลี5ยนแปลง) เปลี5ยนแปลง)

กองทุน
แนะนํา

นําK หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

M-S50
M-Mid
Small

Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ ที5 1,689.28 จุด ปรั บตัวลดลง 0.72%
WoW คาดว่ า เกิ ด จากการขายทํ า กํ า ไรหลัง การประกาศผล
ประกอบการของบมจ. อย่ างไรก็ ดี ภาพรวมบมจ. ที5 ร ายงานผล
ประกอบการในช่ วงที5 ผ่านมาจาก 65 บริ ษัทที5มีคาดการณ์ จาก
Bloomberg consensus รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด 2.1%
ซึ5งแนวโน้ มช่วงหลังค่อนข้ างผันผวน สําหรับแนวโน้ ม SET Index
ในสัปดาห์นี Wคาดว่าจะเคลื5อนไหวแบบ sideway ซึ5งหลังหมดช่วง
ประกาศผลประกอบการคาดว่ าตลาดจะกลับ มาฟื Wนตัวได้ โดย
สัปดาห์ นีปW ั จจัยการลงทุนในประเทศที5ต้องติดตามได้ แก่ เม็ดเงิน
ลงทุนที5จะเข้ ามาจากช่วงงาน SET in the City ระหว่างวันที5 16-19
พฤศจิกายน ส่วนปั จจัยการลงทุนต่างประเทศที5ต้องติดตามได้ แก่
ความไม่แน่นอนของของแผนปฏิรูปภาษี ของสหรั ฐฯ ซึ5งกดดันให้
ค่าเงินดอลล่าร์ อ่อนค่า และ ตัวเลข GDP ไตรมาสที5สามของยูโร
โซน

SMART,
MMM-Plus

Neutral

สัปดาห์ ที5ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัว
เพิ5 ม ขึ นW ตลอดทุกช่ วงอายุ โดยอัต ราผลตอบแทนของพัน ธบัต ร
รั ฐบาลสหรั ฐฯและไทย อายุ 10 ปี ปรั บ ตัวเพิ5มขึนW 6 และ 2 bps
ตามลําดับ การซือW ขายตราสารหนีไW ทยตลอดทังW สัปดาห์ ค่อนข้ าง
เบาบาง เนื5 อ งจากตลาดยัง ขาดปั จ จั ยใหม่ ๆ ในประเทศ เข้ ามา
กระตุ้น ในขณะที5การประชุม กนง. ของ ธปท. ในช่วงกลางสัปดาห์
ยั ง คงนโยบายการเงิ น ไว้ เช่ น เดิ ม ตามที5 นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่
คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัวขึนW
ตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนของ US Treasuries แม้ ว่าจะมี
รายงานข่าวว่าวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ ต้ องการปรับแก้ ร่างกฏหมาย
ปฏิ รู ป ภาษี ที5 เ สนอโดยสมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎรของพรรค
Republican โดยต้ องการให้ ปรั บลดอัตราภาษี นิติบุคคลลงเหลือ
20% มีผลบังคับใช้ ในปี 2562 แทนที5จะเป็ นปี 2561
นัก ลงทุน ต่ า งชาติ มี ส ถานะขายสุ ท ธิ ใ นตลาดตราสารหนี ไW ทย
จํ านวน 1,813 ล้ านบาท โดยมีส ถานะซื อW สุทธิ ในตราสารหนีทW ี5 มี
อายุค งเหลื อตํ5 ากว่า 1 ปี จํ านวน 3,844 ล้ านบาท และมีส ถานะ
ขายสุทธิ ในตราสารหนี Wไทยที5มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน
5,657 ล้ านบาท
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ตราสารหนี W
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที,
ผ่ านมา)
-0.97%

%
ผลตอบแทน
(ตังK แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําK หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+5.36%

I-SMART

Neutral

-0.90%

+8.13%

ตลาดตราสารหนีต่างประเทศส่วนใหญ่ ให้ ผลตอบแทนติดลบ จาก
การปรั บขึนของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐ (yield
curve) ตามความคืบหน้ าในแผนการปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ แม้ ว่า
ร่ างแผนปฏิรูปภาษี ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภาแตกต่างกัน
ค่อนข้ าง มาก อาจทําให้ การลงมติล่าช้ า นอกจากนี ตลาดติดตาม
การหารื อร่ วมกันระหว่างผู้นํานโยบายการเงินที>สาคัญของโลกของ 3
ประเทศ คือ เยลเลน (สหรัฐฯ) ดรากี (ยุโรป) แ ละ คาร์ นีย์ (สหราช
อาณาจักร)
สําหรับ I-SMART อาจได้ รับผลกระทบแต่ชดเชยจากการวางสถานะ
Duration ที>ตํ>ากว่าเกณฑ์อ้างอิง และลงทุนในรู ปเงินดอลลาร์ สหรั ฐ
ทําให้ ได้ รับประโยชน์จากค่าเงินที>แข็งค่าขึน

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

-0.87%

US
(S&P500)
Europe
(STOXX50)
Japan
(NIKKEI)

-0.21%

+15.34%

-2.60%

+9.21%

+0.63%
-0.10%

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold
Oil (WTI)

-0.27%

+5.50%
+2.21%

MSMART
INCOME

Slightly
Overweight

ตราสารหนี เอกชนที> ใ ห้ ผ ลตอบแทนสูง High Yield และตลาด
Mortgage Backed Securities (MBS) ให้ ผลตอบแทนติดลบ จาก
การปรั บ ตัว ขึนของเส้ น อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ
(yield curve)
สําหรั บ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดี จ าก กลุ่ม High
Yield ที>เป็ นตราสารหนีประเภทด้ อยสิทธิfและตราสารแปลงสภาพที>
ให้ ผ ลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ นคุณภาพสูง และ
กระจายการลงทุนในตราสารที> ให้ ดอกเบี ยลอยตัว และกึ>งลอยตัว
เพื>อรองรับภาวะดอกเบียขาขึนของสหรัฐ

Neutral
Neutral

ตลาดจับตาความคืบ หน้ ากฎหมายปฎิรูป ภาษี ของสหรั ฐ ทังนีการ
พิจารณาแผนปฎิรูปภาษี ของทรัมป์ที>ยืดเยือ อาจกดดันต่อแรงขายทํา
กําไรในสินทรัพย์เสี>ยง

+18.66%

Slightly
Oveweight

และจับตาข้ อมูลเศรษฐกิจที>สําคัญ 1) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน
2) เงินเฟ้ออังกฤษ 3) เงินเฟ้อสหรั ฐ 4) ยอดค้ าปลีกสหรั ฐ และ 5)
ใบอนุญาตก่อสร้ างสหรัฐ

+32.21%

Neutral

-

แนวโน้ มราคาทองคําทรงตัวเพื>อรอปั จจัยใหม่เข้ า โดยค่าเงินดอลลาร์
สหรั ฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรั ฐ และ การถือครอง
ทองคําของ SPDR Gold Trust เป็ นปั จจัยที>ตลาดทองคําเฝ้าจับตา

Slightly
Underweight

-

Slightly
Underweight

ตลาดนํ ามั น จั บ ตาก ารประชุ ม อย่ า งเป็ นทางกา รระหว่ า ง
OPEC และ Non-OPEC ที>จะมีขนในวั
ึ
นที> 30 พฤศจิกายน โดยคาด
ว่า จะมี การยืดช่ วงเวลาลดขนาดกําลังการผลิ ตออกไปจนถึงสินปี
2561 รวมทังปั ญหาการเมื อ งในซาอุดิ อ าระเบี ย เลบานอน และ
อิ หร่ าน และการจับ ทุจ ริ ต ในซาอุดิ อ าระเบี ย ส่ ง ผลให้ ร าคานํ ามัน
ยังคงผันผวนในระดับสูง

MINCAI
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ข้ อสงวนสิทธิa

คําเตือน

 เอกสารนี Wเป็ นลิขสิทธิ}ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง5 จัดทําขึนW เพื5 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี5 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันW

 การ ลงทุนมี ความเสี5ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื5 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื5อนไขผลตอบแทน และความเสี5ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง5 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ}ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี W หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี W หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี W หรื อห้ ามกระทําการอื5นใดที5ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เW ปลี5 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน5 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน5 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Wอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื5อป้องกันความเสี5ยงที5เกี5 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี5ยนเงินตราที5อาจเกิ ดขึ Wนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนW อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไW ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที5ม าของข้ อมูลที5เชื5 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื5องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี5ยนแปลงได้ ขึ Wนอยู่กับช่วงเวลาที5นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี เW ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อW งต้ นเท่านันW มิใช่
คํามัน5 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Wไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
W Wน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Wจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี5ยวกับเอกสารฉบับนี Wกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี5 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี5 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
W
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
W งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี5ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื5 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ Wนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อมีความเข้ าใจในความเสี5ยงของสัญญาซื Wอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที5ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันW
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที5ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันW
 ขอรับหนังสือชี Wชวนได้ ที5บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Wอคืน
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