20 พฤศจิกายน 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 สภาผู้ แ ทนราษฎร (สส.) โหวตผ่ า นร่ างกฎหมายปฎิ รู ป ภาษี ในขั น
2 ตอนต่ อ ไปร่ างกฎหมายฉบั บ วุ ฒิส ภาจะเข้ า สู่ ก ระบวนการ

พิจารณา ก่ อนที"จะนําร่ างกฎหมายทัง2 2 ฉบับมารวมกันเพื"อพิจารณาร่ วมกันในสภาคองเกรส
 ประเด็นการเมืองในยุโรปเกิดขึน2 อีกครั ง2 หลังจากที"การเจรจาจัดดัง2 รั ฐบาลผสมในเยอรมนีล้มเหลว




เศรษฐกิจญี"ปุ่นไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัว 1.4% (qoq,saar) ชะลอตัวจากไตรมาสก่ อนที"ขยายตัว 2.6% (qoq,saar) จาก
การชะลอตัวของการบริโภค แต่ ได้ การส่ งออกสินค้ าสุทธิและสินค้ าคงคลังเป็ นตัวขับเคลื"อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเดือน ตุลาคม 2560 ชะลอตัวลงจากมาตรการควบคุมของรัฐบาล
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเร่ งขึน2 เป็ น 4.3% (yoy) จากแรงสนับสนุนของการส่ งออกสินค้ าและบริการ
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 สภาผู้ แทนราษฎร (สส.) โหวตผ่ านร่ างกฎหมายปฎิรูปภาษี
ซึ"งการโหวตผ่ านของ สส. เป็ นปั จจัยเชิงบวกต่ อจิตวิทยาของ
นั กลงทุน อย่ างไรก็ตาม ยังคงต้ องรอผลการโหวตกฎหมาย
ปฎิรูป ภาษี ข องวุ ฒิส ภา ซึ"งเป็ นคนละฉบั บ กั บ ร่ างของสภา
ผู้แทนราษฎร และในขัน2 ตอนสุดท้ ายร่ างกฎหมายทัง2 2 ฉบับ
จะถูก นํ ามารวมกั น เป็ นร่ างเดี ย วเพื" อ ร่ วมพิจารณาร่ วมกั น
สภาคองเกรสเพื"อหาข้ อสรุ ป และส่ งต่ อให้ ประธานาธิบดีลง
นามเป็ นกฎหมายโดยสมบรูณ์
 อัตราเงินเฟ้อฐาน ไม่ รวมอาหารสดและนํ า2 มั น เดือ น ต.ค.
2560 ปรั บตัวขึน2 0.2% (mom) จาก 0.1% (mom) ในเดือน
ก่ อ น จ า ก ก า ร เ พิ" ม ขึ 2 น ข อ ง ร า ค า ที" อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ค่ า
รักษาพยาบาล

ยุโรป
 เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2560 ของประเทศเยอรมนี ขยายตัว
0.8% (qoq) ปรั บตัวดีขึน2 จากไตรมาสก่ อนที" 0.6% (qoq) โดย
ในรายงานระบุว่า ยอดส่ งออกสินค้ าและการลงทุนในกลุ่ ม
วัสดุอุปกรณ์ ขยายตัวแข็งแกร่ ง ขณะที"การใช้ จ่ายภาครั ฐและ
การบริโภคเอกชนค่ อนข้ างทรงตัว
 ประเด็นการเมืองในยุโรปเกิดขึน2 อีกครั ง2 หลังจากการเจรจา
จัดตัง2 รั ฐบาลผสมในเยอรมนีล้มเหลว โดย พรรค CDU/CSU
ของนาง Merkel ซึ"งรั บคะแนนเสียงมากสุด 33% เจรจากับ
พรรค FDP 11% และ พรรค Greens 9% แต่ ไม่ สามารถหา
ข้ อสรุ ป ได้ ใ นประเทศการจํ า กั ด จํ า นวนผู้ อพยพและการ
ส่ งเสริมพลังงานทางเลือก ทําให้ พรรค FDP ประกาศถอนตัว
ออกจากการเจรจา

เอเชีย
ญี"ปุ่น
 เศรษฐกิ จ ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตั ว 1.4% (qoq,saar)
ใกล้ เคี ย งกั บ ที" นั ก เศรษฐศาสตร์ คาดว่ าจะขยายตั ว 1.5%
(qoq,saar) แต่ ชะลอลงจากไตรมาสก่ อนหน้ าที"ขยายตัว 2.6%
(qoq,saar) โดยได้ รับปั จจัยขับเคลื"อนจากการส่ งออกสุทธิและ
สินค้ าคงคลัง ในขณะที"การบริโภคชะลอตัวลง
จีน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ตุลาคม 2560 ชะลอตัวลงทัง2 การ

บริ โภค การลงทุน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่ วนหนึ" ง
เป็ นผลจากมาตรการควบคุมมลภาวะในอากาศของประเทศ
จีนที"ส่งผลให้ หลาย ๆ โรงงานลดกําลังการผลิต รวมใช้ การใช้
มาตรการคุมเข้ มในตลาดทุนและตลาดอสังหาริมทรั พย์ อย่ าง
ต่ อเนื"อง
 ยอดระดมทุ น รวมสุ ท ธิ เดื อ น ตุ ล าคม 2560 ลดลงจากการ
ปล่ อยสิ น เชื" อสกุ ล หยวน และการระดมทุ น ผ่ านช่ องทาง
Shadow Banking เนื"องจากการใช้ นโยบายการเงินที"เข้ มงวด
เพื"อแก้ ปัญหาหนีใ2 นระบบที"สูงขึน2
ไทย
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพิ"มขึน2 เป็ น 4.3%
(yoy) จากไตรมาสก่ อนหน้ าที" 3.8% (yoy) จากแรงขับเคลื"อน
ของการส่ งออกสินค้ าและบริการ (ท่ องเที"ยว)
 สํานั ก งานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ปรั บเพิ"ม
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 เป็ น 3.9% (yoy) และคาด
ว่ า เศรษฐกิ จ ปี 2561 จะขยายตั ว ต่ อ เนื" อ งในช่ ว ง 3.6-4.6%
(yoy) จากการลงทุนภาครั ฐที"มีแนวโน้ มเร่ งตัวขึน2 และการ
ส่ งออกสินค้ าและบริการ
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SET Index ปิ ดสัปดาห์ ที3 1,689.28 จุด ปรั บตัวลดลง 0.72%
WoW คาดว่ า เกิ ด จากการขายทํ า กํ า ไรหลัง การประกาศผล
ประกอบการของบริ ษัทจดทะเบี ยน อย่างไรก็ดี ภาพรวมบริ ษัทที3
รายงานผลประกอบการในช่ ว งที3 ผ่ า นมาจาก 65 บริ ษั ท ที3 มี
คาดการณ์จาก Bloomberg Consensus รายงานผลประกอบการ
ดีกว่าคาด 2.1% ซึ3งแนวโน้ ม ช่ วงหลังค่ อนข้ างผันผวน สํ าหรั บ
แนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์ นีคV าดว่ าจะเคลื3 อ นไหวแบบ
sideway ซึง3 หลังหมดช่วงประกาศผลประกอบการคาดว่าตลาดจะ
กลับมาฟื Vนตัวได้ โดยสัปดาห์ นีปV ั จจัยการลงทุนในประเทศที3ต้อง
ติดตามได้ แก่ เม็ดเงินลงทุนที3จะเข้ ามาจากช่ วงงาน SET in the
City ระหว่ า งวัน ที3 16-19 พฤศจิ ก ายน ส่ ว นปั จ จั ย การลงทุน
ต่างประเทศที3ต้ อ งติ ดตาม ได้ แ ก่ ความไม่ แ น่ นอนของของแผน
ปฏิ รูป ภาษี ของสหรั ฐ ฯ ซึ3งกดดันให้ ค่ าเงินดอลล่าร์ อ่อ นค่ า และ
ตัวเลข GDP ไตรมาสที3สามของยูโรโซน

+0.01%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

-0.13%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

-0.04%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

-0.20%
(ผลตอบแทนที3
เปลี3ยนแปลง)

เส้ น อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรั ฐ บาลไทยปรั บ ตัว ในลัก ษณะ
Bear Flattening โดยที3อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุคงเหลือ
น้ อยกว่า 1 ปี ปรับตัวเพิ3มขึ Vน หลังจากปรั บตัวลดลงอย่างรุ นแรง
ในช่ ว งก่ อ นหน้ า นี V การซื อV ขายตลอดสัป ดาห์ ค่ อ นข้ า งเบาบาง
ตลาดยังขาดปั จจัยใหม่ๆ เข้ ามากระตุ้นการซื Vอขาย ทังV นีคV รึ3 งหลัง
ของสัปดาห์ นักลงทุนทังV ในและต่างประเทศเริ3 มมีแรงซื Vอกลับเข้ า
มาในพันธบัตรรัฐบาลรุ่ นอายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนปรั บ ตัวเพิ3 ม สูง ขึนV ตลาดเริ3 ม มี ค วามกัง วลเกี3 ยวกับ
ความล่าช้ าในการบังคับใช้ กฎหมายปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ โดยมี
รายงานว่าสมาชิ กพรรครี พับลิกนั ในวุฒิสภาเสนอให้ มีการชะลอ
การปรับลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก 35% สู่ระดับ 20% ออกไป
เริ3 มต้ นบังคับใช้ ในปี 2562 นอกจากนี Vร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ฉบับ
ของวุฒิสภายังมีความแตกต่างจากฉบับของสภาผู้แทนราษฎร
เมื3 อ สิ นV สุด สัป ดาห์ เส้ น อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รรั ฐ บาลไทย
ปรับตัวในลักษณะ Bear Flattening (อัตราผลตอบแทนระยะสันV
ปรั บ ตัวเพิ3 ม ขึนV มากกว่าอัต ราผลตอบแทนระยะยาว) โดยอัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทน
ปรั บตัวเพิ3ม ขึนV 6-11 bps. พันธบัต รรั ฐบาลอายุยาวกว่ า 1 ปี
เพิ3มขึ Vน 0 – 4 bps.
ในสัปดาห์ นี V นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซือV สุทธิ ในตลาดตราสาร
หนี Vไทย จํานวน 25,448 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื Vอสุทธิในตราสาร
หนีทV ี3มีอ ายุคงเหลือตํ3ากว่า 1 ปี จํ านวน 23,183 ล้ านบาท และมี
สถานะซื อV สุทธิ ใ นตราสารหนี ไV ทยที3 มี อ ายุคงเหลื อ มากกว่ า 1 ปี
จํานวน 2,265 ล้ านบาท
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ตลาดตราสารหนีต ่ างประเทศส่ วนใหญ่ ให้ ผลตอบแทนฟื นตัวเป็ น
บวก โดยเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (yield curve)
ทรงตัว เนื8องจากตลาดยังรอความชัดเจนแผนปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ ซึ8ง
ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการการเงินของวุฒิสภามีมติ 14 ต่อ 12 เสียง
ผ่านร่ างกฎหมายภาษี ฉบับวุฒิสภาแล้ ว โดยคาดว่าจะเริ8 มพิจารณา
ร่ างดังกล่าวในเดือน ธันวาคม นอกจากนี  ตลาดติดตามรายงานการ
ประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายน หากผู้กําหนดนโยบายการเงิน
ของสหรั ฐฯ ส่งสัญญาณปรั บขึน อัตราดอกเบีย อย่างรวดเร็ ว อาจ
ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี ต่างประเทศได้ สําหรับ I-SMART
อาจได้ รับผลกระทบแต่ชดเชยจากการวางสถานะ Duration ที8ตํ8ากว่า
เกณฑ์อ้างอิง และลงทุนในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐทําให้ ได้ รับประโยชน์
จากค่าเงินที8แข็งค่าขึ น

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.03%

+5.54%

Neutral

+0.16%

+2.37%

MSMART
INCOME

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

-0.13%

+15.18%

-1.28%

+7.80%

+1.25%

+17.17%

Slightly
Oveweight
Neutral

ตราสารหนี เอกชนที8ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนฟื น
ตัวเป็ นบวก และตลาด Mortgage Backed Securities (MBS)
ผลตอบแทนเป็ นบวกเช่นกัน แม้ ว่าธนาคารกลางสหรั ฐใช้ มาตรการ
ลดขนาดงบดุลแล้ ว สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดี
จาก กลุ่ม High Yield ที8เป็ นตราสารหนีป ระเภทด้ อยสิทธิl และตรา
สารแปลงสภาพที8ให้ ผลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงิน
คุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารที8ให้ ดอกเบีย ลอยตัว
และกึง8 ลอยตัว เพื8อรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ
ตลาดจับตาความคืบหน้ ากฎหมายปฎิรูปภาษี ของสหรั ฐฯ ทัง นีก าร
พิจารณาแผนปฎิรูปภาษี ของทรัมป์ยืดเยื อ โดยจะมีการพิจารณาจาก
สภาบนในสัปดาห์นี  นอกจากนี ยังติดตามหุ้นพลังงานหลังจากมีข่าว
ที8 กองทุน Norway sovereign wealth fund จะลดการถือครองหุ้น
กลุ่มพลังงานลง
ข้ อมูลเศรษฐกิจที8น่าจับตา 1) ถ้ อยแถลงของมาริ โอ ดรากิ ประธาน
ECB ระหว่างวันที8 20-21 พฤศจิกายน 2) รายงานเงินเฟ้อของ UK
วันที8 21 พฤศจิกายน 3) ถ้ อยแถลงของ เจเนท เยเลน ประธาน Fed
วันที8 22 พฤศจิ กายน 4) รายงานประชุม Fed ย้ อนหลัง (FOMC
Meeting Minutes) วันที8 23 พฤศจิกายน 5) ดัชนีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื อ
ของโซนยุโรป (PMI flash) วันที8 23 พฤศจิ กายน 6) ประมาณการ
เศรษฐกิจ UK ครัง ที8สอง วันที8 23 พฤศจิกายน
แนวโน้ ม ราคาทองคํามีโอกาสทรงตัวเพื8อ รอปั จจัยใหม่ โดยค่าเงิ น
ดอลลาร์ สหรั ฐเริ8 มกลับมาอ่อนค่ าอาจเป็ นปั จจัยหนุนราคาทองคํ า
ในช่ วงนี  และตลาดยังจับตาการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม
และแนวโน้ มการขึ นดอกเบี ยในปี 2561
ตลาดนํ ามัน ยังจับตาที8การประชุม OPEC และ Non-OPEC ที8จะมี
ขึ นในวันที8 30 พฤศจิกายน

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ตราสารหนี V
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

Neutral
MINCAI

Neutral

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

-0.70%

+31.79%

+1.75%

+11.22%

I-GOLD

Slightly
Overweight

Oil (WTI)

-0.33%

-0.89%

I-OIL

Neutral
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20 พฤศจิกายน 2560
ข้ อสงวนสิทธิe

คําเตือน

 เอกสารนี Vเป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง3 จัดทําขึนV เพื3 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี3 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันV

 การ ลงทุนมี ความเสี3ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื3 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื3อนไขผลตอบแทน และความเสี3ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง3 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี V หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี V หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี V หรื อห้ ามกระทําการอื3นใดที3ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เV ปลี3 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน3 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน3 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Vอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื3อป้องกันความเสี3ยงที3เกี3 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี3ยนเงินตราที3อาจเกิ ดขึ Vนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนV อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไV ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที3ม าของข้ อมูลที3เชื3 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื3องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี3ยนแปลงได้ ขึ Vนอยู่กับช่วงเวลาที3นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที3ปรากฏในเอกสารนี เV ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อV งต้ นเท่านันV มิใช่
คํามัน3 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Vไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
V Vน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Vจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี3ยวกับเอกสารฉบับนี Vกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที3โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี3 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี3 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
V
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
V งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี3ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี3ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื3 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี3ยงที3อาจเกิดขึ Vนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื3อมีความเข้ าใจในความเสี3ยงของสัญญาซื Vอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที3ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันV
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที3ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันV
 ขอรับหนังสือชี Vชวนได้ ที3บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Vอคืน
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