27 พฤศจิกายน 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 นาง Angela Merkel กล่ า วว่ า การเลื อ กตั ง1 ใหม่ จ ะส่ งผลดีก ว่ า การจั ดตั ง1 รั ฐ บาลเสี ยงข้ า งน้ อ ย ซึ5ง จะส่ งผลให้ ได้ รัฐ บาลที5 ไม่ มี

เสถียรภาพ หลังจากที5การเจรจากับพรรคการเมืองที5จะร่ วมกันจัดตัง1 รัฐบาลล้ มเหลว
 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ1 ภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน และประเทศญี5ปุ่นปรั บเพิ5มขึน1 ต่ อ บ่ งชีถ1 ึงแนวโน้ มเศรษฐกิจที5น่าจะขยายตัว
ได้ ต่อเนื5อง



ธนาคารกลางจีนคุมเข้ มนโยบายการเงินโดยยกเลิกการให้ ใบอนุ ญาตรายใหม่ แก่ ผ้ ูให้ บริ การสินเชื5อรายย่ อยแบบ online
หลังจากที5หนีเ1 พิ5มสูงถึง 80% (yoy) ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2560
ติดตามการประชุมวุฒสิ ภาสหรัฐฯ ในวันที5 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ที5มีแนวโน้ มว่ าจะผ่ านกฎหมายปฏิรูปภาษี
ฉบับวุฒสิ ภา เพื5อนําไปสู่การรวมร่ างกฎหมายทัง1 2 ฉบับในการประชุมร่ วมของ 2 สภาต่ อไป
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ
รอบเดือน ตุลาคม 2560 ไม่ แตกต่ างจากแถลงการณ์ หลังการ
ประชุม โดยระบุว่า คณะกรรมการส่ วนใหญ่ เห็นว่ า Fed ควร
ขึน1 ดอกเบี ย1 ในระยะอั นใกล้ อย่ างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บางส่ วนเห็นว่ าการขึน1 ดอกเบีย1 ในช่ วงเวลาที5เงินเฟ้ออยู่ใน
ระดับตํ5า อาจส่ งผลกดดันการคาดการณ์ เงินเฟ้อในอนาคต
ได้ โดยในการประชุ ม รอบนี 1 คณะกรรมการได้ เ ริ5 มมี ก าร
ปรึกษากันถึงการเปลี5ยนเป้าหมายเงินเฟ้อที5 2.0% (yoy) ใน
การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น เพื5 อให้ เหมาะสมกั บ อั ต รา
ดอกเบีย1 ระดับปกติท5 ี Fed ประเมินว่ าควรลดลงมาอยู่ท5 ี 3%
ต่ อปี
ยุโรป
 ประเด็ น การเมื อ งในเยอรมนี ยัง มี ต่อ เนื5 อ ง หลั ง จากที5 ก าร
เจรจาพรรคร่ วมรั ฐบาลล้ มเหลว โดยนาง Angela Merkel
หัวหน้ าพรรค CUD/CSU กล่ าวว่ าการเลือกตัง1 ใหม่ จะส่ งผล
ดีกว่ าการจัดตัง1 รัฐบาลเสียงข้ างน้ อย ซึ5งจะส่ งผลให้ ได้ รัฐบาล
ที5ไม่ มีเสถียรภาพ
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ1 รวม (Composite
PMI) เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2560 ซึ5 ง เป็ นการรายงานเบื อ1 งต้ น ปรั บ ตั ว
เพิ5มขึน1 ทําระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ที5 57.5 จุด โดยดัชนีภาค
การผลิตเพิ5มขึน1 เป็ น 60.0 จุด ส่ วนดัชนี ภ าคบริ การเพิ5มขึน1
เป็ น 56.2 จุด บ่ งชีว1 ่ าเศรษฐกิจมีแนวโน้ มขยายตัวแข็งแกร่ ง
ต่ อเนื5อง
 ดัชนี ความเชื5อมั5นผู้บริ โภค เดือน พฤศจิกายน 2560 เพิ5มขึน
1
+1.2 จุด เป็ น 0.1 จุด ซึ5งเป็ นระดับ สู งสุ ดนั บ ตัง1 แต่ เ ดือ น
มกราคม 2544

เอเชีย
ญี5ปุ่น
 ดัช นี ผ้ ู จั ดการฝ่ ายจั ดซื อ1 ภาคการผลิ ต รายงานเบื อ1 งต้ น ของ
เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2560 เพิ5 ม ขึ น1 เป็ น 53.8 จุ ด จากการ
เพิ5มขึน1 ของคําสั5 งซือ1 สินค้ าใหม่ และยอดคําสั5 งซือ1 สินค้ าเพื5อ
การส่ งออกใหม่
จีน
 ธนาคารกลางจีนประกาศให้ ยกเลิกการให้ ใบอนุ ญาตรายใหม่

แก่ ผ้ ู ให้ บ ริ ก ารสินเชื5 อรายย่ อยแบบ online (Micro-lenders)
หลังจากที5ยอดปล่ อยสินเชื5อ รายย่ อยประเภทนี เ1 พิ5มสูง 80%
(yoy) ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2560 หรื อ 2% ของ GDP ปี
2559 แต่ คิดเป็ น 1.2% ของสินเชื5อทัง1 ระบบ

ไทย
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า เดือน ตุลาคม 2560 ขยายตัว 13.1%
(yoy) ส่ วนมูลค่ าการนําเข้ าสินค้ าขยายตัว 13.5% (yoy) ส่ งผล
ให้ เกินดุลการค้ า 12,446 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
 การส่ งออกสินค้ ากระจายตัวได้ ดีในทุกหมวด ได้ แก่ รถยนต์
สิ น ค้ าอิ เ ลกทรอนิ ก ส์ เครื5 องใช้ ไฟฟ้ า และสิ น ค้ าเกษตร
ในขณะที5การนําเข้ าสินค้ าขยายตัวดีในหมวดเชือ1 เพลิง
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ประเภท
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หุ้นไทย
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Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที2 1,695.84 จุด ปรับตัวลงเล็กน้ อย 0.79%
WoW ถ่วงด้ วยหุ้นกลุ่มบริ การการเงินที2ทรุ ดตัวลงมากกว่า 3%
และ หุ้นกลุ่มสื2อสารทรุ ดตัวลงเกือบ 3% หลังที2ประชุม กสทช. ยัง
ไม่มีข้อสรุ ปเรื2 องคู่ค้า 2300 MHz แต่อย่างไรก็ดีในสัปดาห์ที2ผ่าน
มาตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมายัง คงแข็ง แกร่ งนํ าโดยสภาพัฒ น์
ประกาศ GDP ไทย ในไตรมาส 3 เติบโต 4.3%YoY อีกทังZ ตัว
ตัวเลขนักท่องเที2ยวเดือนตุลาคมเติบโต 20.9%YoY ส่วนตัวเลข
PMI ของสหรัฐ ออกมาตํ2ากว่าคาด กดดันค่าเงินดอลล่าร์ อ่อนค่า
สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี Zคาดว่าจะเคลื2อนไหวแบบ
sideway โดยมีปัจจัยภายในประเทศที2ต้องติดตามได้ แก่ รายงาน
ภาคอุต สาหกรรมและตัว เลขเศรษฐกิ จ ของ ธปท. และ ปั จ จั ย
ต่างประเทศที2ต้ องติดตามได้ แก่ การประชุมสามัญของสมาชิ ก
OPEC ในวันที2 30 พฤศจิกายน และ ตัวเลข CPI และ GDP ของ
สหรัฐอเมริ กา

+0.05%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

-0.13%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

-0.01%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

-0.11%
(ผลตอบแทนที2
เปลี2ยนแปลง)

สัปดาห์นี Z เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ Zน
พันธบัต รรั ฐ บาลอายุน้อ ยกว่ า 1 ปี อัต ราผลตอบแทนปรั บ ตัว
เพิ2มขึ Zน 1-3 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ2มขึนZ 1-3 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 – 9 ปี อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวเพิ2มขึ Zน 4 – 5 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10–
17 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ2มขึ Zน 5 – 7 bps โดยเห็นแรงซื Zอ
อย่างชัดเจนในพันธบัตรอายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี จากนักลงทุน
ต่างชาติ ในขณะที2การซือZ ขายตลอดทังZ สัปดาห์ ค่ อนข้ างเบาบาง
เนื2องจากตลาดยังขาดปั จจัยใหม่ๆ เข้ ามากระตุ้นการซื Zอขาย
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่ น Benchmark 20 ปี หรื อ LB366A
วงเงิน 13,000 ล้ านบาท ได้ รับ ผลตอบรั บที2 ไม่ดีม ากนักจากนัก
ลงทุน โดยการประมูลมีอตั ราผลตอบแทนรับอยู่ที2 2.878%-2.92%
อัตราผลตอบแทนเฉลี2ยอยู่ที2 2.9052% สูงกว่าระดับปิ ดตลาดวัน
ก่อนการประมูลประมาณ 3 bps. ทังนี
Z ZการประมูลในครังZ นี Zมี Bid
Coverage Ratio (BCR) ที2 0.83 เท่าตํ2ากว่าการประมูลครังZ ก่อน
หน้ า ที2มี BCR สูงถึง 3.38 เท่า ทําให้ ตลาดเห็นแรงขายพันธบัตร
รั ฐบาลไทยที2มีอายุคงเหลือ 2-4 ปี ก่อนจะมี แรงขายตามมาใน
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
สัปดาห์ นี Z นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Zอสุทธิในตลาดตราสารหนี Z
ไทย จํานวน 31,988 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื Zอสุทธิในตราสารหนี Z
ที2 มี อ ายุค งเหลื อ ตํ2 า กว่ า 1 ปี จํ า นวน 34,725 ล้ านบาท และมี
สถานะขายสุทธิ ในตราสารหนีไZ ทยที2มี อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี
จํานวน 2,737 ล้ านบาท
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที5
ผ่ านมา)
+0.48%

%
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ลงทุน
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+6.37%

I-SMART

Neutral

+0.44%

+9.37%

ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก โดย
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐ (yield curve) ตัวสัน
ปรั บ ชั น ขึ น ขณะที; พัน ธบัต รรั ฐ บาลสหรั ฐ อายุย าว 10 ปี ทรงตั ว
เนื;องจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเดือน พฤศจิกายน
บ่งชี ว่า เฟดจะปรับขึ นอัตราดอกเบี ยในเดือนธันวาคม และเชื;อมัน; ต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่กงั วลต่ออัตราเงินเฟ้อทีต; ํ;า นอกจากนี ปั จจัยแผน
ปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ ยังคงเป็ นปั จจัยหลักกดดันทิศทางตลาด ส่งผลให้
ค่าเงินดอลลาร์ อ่อนค่า และการเมืองเยอรมนีซึ;งยังไม่สามารถจัดตัง
พรรครัฐบาลได้ เป็ นตัวกดดันตลาดยูโร ซึ;งอาจส่งผลกระทบต่อตลาด
ตราสารหนี ต่างประเทศระยะสัน สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ
Duration ที;ตํ;ากว่าเกณฑ์ อ้างอิง และลงทุนกระจายความเสี;ยงใน
ตลาดเกิดใหม่เพื;อเพิ;มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.43%

+5.99%

Slightly
Oveweight

+0.12%

+2.49%

MSMART
INCOME

ตราสารหนี เอกชนที;ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนฟื น
ตั ว เป็ นบวกหลั ง จากมี ก ารเทขายทํ า กํ า ไรก่ อ นหน้ า และตลาด
Mortgage Backed Securities (MBS) ผลตอบแทนเป็ นบวกเช่นกัน
ซึง; ปั จจัยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ งและการปรับขึ นอัตราดอกเบี ย
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทน
ดีจาก กลุ่ม High Yield ที;เป็ นตราสารหนี ประเภทด้ อยสิทธิjและตรา
สารแปลงสภาพที;ให้ ผลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงิน
คุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารที;ให้ ดอกเบีย ลอยตัว
และกึง; ลอยตัว เพื;อรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ

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

+0.91%

+16.24%

Neutral

ประเภท
สินทรั พย์
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ตราสารหนี Z
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

+0.74%

+6.98%

+0.69%

+17.98%

Slightly
Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.90%

+36.27%

Neutral

ตลาดจับ ตาความคืบ หน้ ากฎหมายปฎิ รูป ภาษี ข องสหรั ฐ ทัง นี ก าร
พิ จ ารณาแผนปฎิ รู ป ภาษี ข องทรั ม ป์ สํ าหรั บ ข้ อ มูล เศรษฐกิ จ และ
เหตุการณ์ที;น่าจับตา คือ 1) ถ้ อยแถลงของประธาน Fed วันที; 29
พฤศจิกายน ต่อหน้ า Joint Economic Committee ในกรุ งวอชิงตัน
DC 2) รายงานเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ จี น ญี; ปุ่ นรวมทัง อิ น เดี ย ใน
สัปดาห์ นี  อาจเป็ นข้ อมูลให้ นักลงทุนประเมิน Global Growth 3)
ผลทดสอบ Bank Stress Test ของ UK

-0.70%

+10.51%

I-GOLD

Neutral

แนวโน้ มราคาทองคํามีโอกาสทรงตัวเพื;อรอปั จจัยใหม่เข้ าโดยค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐยังอ่อนค่า ขณะที; SPDR gold trust ชะลอการลงทุน
เพื;อรอผลประชุม FOMC เดือนธันวาคมที;จะถึงนี 

Oil (WTI)

+3.94%

+3.44%

I-OIL

Neutral

IDevelop
MINCAI

Neutral

ตลาดนํ ามัน ยังจับตาที;การประชุม OPEC และ Non-OPEC ที;จะมี
ขึ นในวันที; 30 พฤศจิกายน โดยตลาดคาดว่าจะมีการยืดช่วงเวลาลด
ขนาดกําลังการผลิตออกไปจนถึงสิ นปี 2561 ทังนี
 ควรระมัดระวัง sell
on fact ในระยะสันจากประเด็

นดังกล่าวและแนวโน้ มการผลิตนํ ามัน
ในสหรัฐมีโอกาสเพิ;มต่อเนื;อง
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27 พฤศจิกายน 2560
ข้ อสงวนสิทธิk

คําเตือน

 เอกสารนี Zเป็ นลิขสิทธิ}ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง2 จัดทําขึนZ เพื2 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี2 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านันZ

 การ ลงทุนมี ความเสี2ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื2 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื2อนไขผลตอบแทน และความเสี2ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง2 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ}ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี Z หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี Z หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี Z หรื อห้ ามกระทําการอื2นใดที2ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เZ ปลี2 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน2 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน2 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื Zอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื2อป้องกันความเสี2ยงที2เกี2 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี2ยนเงินตราที2อาจเกิ ดขึ Zนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึนZ อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไZ ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที2ม าของข้ อมูลที2เชื2 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื2องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี2ยนแปลงได้ ขึ Zนอยู่กับช่วงเวลาที2นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที2ปรากฏในเอกสารนี เZ ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อZ งต้ นเท่านันZ มิใช่
คํามัน2 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Zไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
Z Zน การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี Zจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี2ยวกับเอกสารฉบับนี Zกรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที2โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี2 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี2 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
Z
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
Z งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี2ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี2ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื2 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ Zนจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื2อมีความเข้ าใจในความเสี2ยงของสัญญาซื Zอ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที2ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านันZ
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที2ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านันZ
 ขอรับหนังสือชี Zชวนได้ ที2บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Zอคืน
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