4 ธันวาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 วุ ฒิส ภาสหรั ฐ ฯ ผ่ า นร่ างกฎหมายปฏิ รูป ภาษี โดยในขั น
( ตอนต่ อ ไปจะต้ อ งนํ าไปพิจารณารวมกับ ร่ างของสภาผู้ แทนราษฎรเพื4อ

รวมกันเป็ นร่ างเดียว และอนุมัตเิ พื4อให้ ประธานาธิบดีลงนามต่ อไป
 ดัชนี ผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ( ภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing) ของสหรั ฐฯ ลดลงมาที4ระดับ 58.2 จุด แต่ ยังบ่ งชีถ( ึงการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม



กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยยังได้ รับปั จจัยขับเคลื4อนหลักจากการส่ งออกสินค้ าและการท่ องเที4ยว
สภาคองเกรสสหรัฐฯ จะมีการประชุมเพื4อพิจารณาผ่ านกฎหมายงบประมาณรายจ่ ายชั4วคราว (Continuing Resolution) ใน
วันที4 8 ธันวาคม 2560 เพื4อหลีกเลี4ยงการปิ ดหน่ วยงานรัฐบาลบางส่ วน (Government Shutdown)
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ
 วุฒิสภามีมติผ่านร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ า งมาก 51 ต่ อ 49 เสี ย ง ขั น( ตอนต่ อ ไปคื อ ร่ างกฎหมาย
ดังกล่ าวจะถูกนําไปพิจารณาร่ วมกับร่ างฉบับของสภาผู้แทน
ราษฏรเพื4อรวมเป็ นร่ างเดียวกัน และให้ การอนุมัติ ก่ อนที4จะ
ส่ งต่ อไปให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรั มป์ ลงนามเป็ นกฎหมาย
ต่ อไป
 ผลสํ ารวจของสถาบั นจั ดการด้ านอุ ป ทานของสหรั ฐ (ISM)
รายงานผลสํารวจ ISM Manufacturing ภาคการผลิต เดือน
พ.ย. 2560 ปรับตัวลง -0.5 จุด เป็ น 58.2 จุด จากเดือนก่ อนที4
58.7 จุด และตํ4ากว่ าที4นักวิเคราะห์ คาดว่ าจะเพิ4มขึน( 58.4 จุด
อย่ างไรก็ตาม ดัชนีท4 ีอยู่เหนือระดับ 50 จุด ยังบ่ งชีภ( าวะการ
ขยายตัวของภาคการผลิต
 GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 รายงานครั (งที4 2 ปรั บ เพิ4มขึน( เป็ น
3.3% (qoq,saar) จากครั (ง แรกที4 รายงาน 3.0% (qoq,saar)
จากการเพิ4มขึน( ของการลงทุนภาคเอกชน

เอเชีย
ญี4ปุ่น
 อั ต ราเงิน เฟ้อไม่ ร วมอาหารสดเดื อ นตุ ล าคม 2560 เพิ4ม ขึ น
(
0.8% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อทั4วไปชะลอลงเป็ น 0.2% (yoy)
และอัตราเงินเฟ้อพืน( ฐานไม่ รวมอาหารและพลังงานทรงตัวที4
0.2% (yoy) โดยแรงกดดันด้ านเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ4ากว่ าเปา
หมายเงินเฟ้อที4 2.0% (yoy) ทําให้ ธนาคารกลางญี4 ปุ่นยัง
สามารถใช้ นโยบายการเงินที4ผ่อนคลายได้ ต่อเนื4อง
 ดัชนี ผลผลิตภาคอุ ตสาหกรรม เดือนตุล าคม 2560 ขยายตั ว
5.9% (yoy) ชะลอลงจากเดือนก่ อนที4 2.6% (yoy)
จีน
 ดั ช นี ผ้ ู จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ
( ภาคการผลิ ต (Officail

PMI
Manufacturing) เดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ4มขึน( +0.2 จุด เป็ น
51.8 จุด ส่ วนหนึ4งเป็ นผลจากการกลับมาเปิ ดโรงงาน หลังจาก
ที4ปิดโรงงานจากการประชุมสมัชชาใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์

ไทย
ยุโรป
 รายงาน Financial Stability Report ของธนาคารกลางยุโรป
ระบุเตือนว่ าราคาสินทรัพย์ ท4 ปี รับตัวเพิ4มขึน( มาอยู่ในระดับสูง
อาจนํ าไปสู่ ความเสี4ยงที4ตลาดจะปรั บ ฐานรุ นแรงและส่ งผล
ให้ ภาวะทางการเงิน (Financial Condition) ตึงตัวขึน(

 กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ นตุล าคม 2560 ยั ง คงได้ รั บ แรง
ขั บ เคื4 อ นหลั ก จากอุ ป สงค์ ต่า งประเทศทัง( การส่ งออกสิ นค้ า
และการท่ อ งเที4ยว ในขณะที4อุป สงค์ ในประเทศขะลอตัวทัง(
การบริโภคและการลงทุน
 อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึน( แต่ ยังไม่ สร้ างผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
และการดําเนินนโนยบายการเงิน โดยในเดือ นพฤศจิก ายน
2560 อัตราเงินเฟ้อทั4วไปขยายตัว 0.99% (yoy) และอัตราเงิน
เฟ้อพืน( ฐาน 0.66% (yoy)
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ประเภท
สินทรั พย์

หุ้นไทย

ตราสารหนี ;ไทย

ดัชนี

SET

Thai govt
10Y
(1/12/2017
@ 2.56%)

US
Treasury
10Y
(01/12/17
@ 2.36%)

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท4 ี
ผ่ านมา)
+0.22 %

%
ผลตอบแทน
(ตัง( แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา( หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+10.16%

M-S50
M-Mid
Small

Neutral

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที0 1,699.65 จุด ปรั บตัวเพิ0มขึ ;นเล็กน้ อย
0.22% WoW การแกว่งตัวอยู่ในช่ วงแคบในสัป ดาห์ ที0ผ่านมา
ท่ามกลางการปรับนํ ;าหนักลงทุน MSCI อย่างไรก็ดี การประชุม
OPEC ในสัปดาห์ที0ผ่านมามีมติขยายเวลาการปรับลดกําลังการ
ผลิตนํ ;ามัน 1.8 ล้ านบาร์ เรล/วัน ออกไปอีก 9 เดือนจนถึงสิ ;นปี หน้ า
และ ธปท คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีความเป็ นไปได้ ที0จะ
เติ บ โตถึง 4% จากการเร่ ง อัด ฉี ด เม็ ด เงิ นและโครงการในช่ ว ง
ปลายปี ของรัฐบาล สนช.มีมติเป็ นเอกฉันท์รับหลักการในวาระแรก
ของ ร่ าง พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการเลื อ กตั ง;
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับ3) ซึ0งถือว่ากระบวนการดังกล่าว
เป็ นไปตาม roadmap ที0วางไว้ โดยคาดว่าจะประกาศวันเลือกตัง;
ได้ ภายใน เดือน มิถนุ ายน 2561 สําหรับแนวโน้ ม SET Index ใน
สัปดาห์นี ;คาดจะเคลื0อนไหวแบบ sideway โดยมีปัจจัยในประเทศ
ที0ต้องติดตามได้ แก่ แรงซื ;อ LTF หลัง 9 เดือนที0ผ่านมายอดซื ;อสุทธิ
ยัง ตํ0ากว่ าค่ าเฉลี0 ย 3 ปี ย้ อ นหลัง ส่ วนปั จ จัยต่ างประเทศที0ต้ อ ง
ติดตามได้ แก่ ความเชื0อมัน0 ผู้บริ โภค เดือน พฤศจิกายน ของญี0ปนุ่

+0.02%
(ผลตอบแทนที0
เปลี0ยนแปลง)

-0.11%
(ผลตอบแทนที0
เปลี0ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

+0.02%
(ผลตอบแทนที0
เปลี0ยนแปลง)

-0.04%
(ผลตอบแทนที0
เปลี0ยนแปลง)

สัปดาห์ นี ; เส้ นอัต ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยปรั บตัวขึน;
พันธบัต รรั ฐ บาลอายุน้อ ยกว่ า 1 ปี อัต ราผลตอบแทนปรั บ ตัว
เพิ0มขึ ;น 1-2 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ0มขึ ;น 0-4 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 – 9 ปี อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวลดลง 1 – 3 bps. ส่วนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
10 ปี อัตราผลตอบแทนปรั บตัวเพิ0มขึน; 2 bps โดยการซือ; ขาย
ตลอดทัง; สัปดาห์ ค่อนข้ างเบาบาง เนื0อ งจากตลาดยังขาดปั จจัย
ใหม่ๆ เข้ ามากระตุ้นการซื ;อขาย
สัปดาห์นี ; นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี ;
ไทย จํานวน 844 ล้ านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี ;ที0มี
อายุคงเหลือตํ0ากว่า 1 ปี จํานวน 1,461 ล้ านบาท และมีสถานะซื ;อ
สุทธิในตราสารหนีไ; ทยที0มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 617
ล้ านบาท
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%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที4
ผ่ านมา)
+0.16%

%
ผลตอบแทน
(ตัง( แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา( หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

+6.54%

I-SMART

Netral

+0.16%

+9.54%

ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก โดย
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั ฐ (yield curve) ตัวสัน
ปรับชันขึ น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10 ปี เริ; มปรับตัวขึ นมาอยู่
ที; 2.36% เนื;องจากสะท้ อนการคาดการณ์ปรับขึน ดอกเบีย ในเดือน
ธันวาคมนี  นอกจากนี  วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติผ่านร่ างกฎหมายปฏิรูป
ภ า ษี ใ น ช่ ว ง สุ ด สั ป ด า ห์ แ ล ะ ขั น ต อ น ต่ อ ไ ป ตั ว แ ท น จ า ก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเข้ าร่ วมหารื อเพื;อพิจารณา
รวมร่ างกฎหมายทัง สองฉบับ ให้ เป็ นฉบับ เดียว และเสนอต่ อ นาย
โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีเพื;อลงนามต่อไป ทังนี
 นายเดวิด เพอร์ ดู
สมาชิกวุฒิสภาพรรคริ พับลิกันคาดว่า จะเสร็ จสิ นใน 10 วัน ซึ;งเร็ ว
กว่าที;ตลาดคาดมาก โดยตลาดมองว่ามีความล่าช้ าไปปี หน้ าอย่างไร
ก็ ต ามแผนปฏิ รู ป ภาษี ส่ ง ผลบวกต่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท สหรั ฐ สํ า หรั บ ISMART มี การวางสถานะ Duration ที; ตํ;ากว่ าเกณฑ์ อ้างอิ ง และ
ลงทุนกระจายความเสี;ยงในตลาดเกิดใหม่เพื;อเพิ;มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.11%

+6.11%

Slightly
Oveweight

-0.11%

+2.38%

MSMART
INCOME

ตราสารหนี เอกชนที;ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนเป็ น
บวกตอบรั บ ปั จ จั ย บวกการผ่ า นร่ า งกฎหมายปฏิ รู ป ของวุฒิ ส ภา
สหรั ฐฯ ในขณะที;ตลาด Mortgage Backed Securities (MBS)
ผลตอบแทนติดลบ สวนทางกลุ่มตลาดเครดิต สําหรั บ M-SMART
INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ที;เป็ นตราสารหนี 
ประเภทด้ อยสิทธิjและตราสารแปลงสภาพที;ให้ ผลตอบแทนสูง ออก
โดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตรา
สารที;ให้ ดอกเบี ยลอยตัว และกึ;งลอยตัว เพื;อรองรับภาวะดอกเบี ยขา
ขึ นของสหรัฐ

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

+1.53%

+18.02%

Neutral

ตลาดจับตาผลตอบรั บของตลาดการเงินต่อการบรรุ ปฎิรูปภาษี ของ
สหรัฐ หลังจากที;วฺฒิสภาสหรัฐฯโหวตผ่านร่ างปฎิรูปภาษี ที; 51 ต่อ 49
เสียง ทังนี
 ยังจับตาการเมืองการในสหรัฐจากที;มีข่าวโดนันท์ทรัมป์มี
ความเกี;ยวโยงกับรัสเซียในช่วงเลือกตังสหรั
 ฐปลายปี ที;แล้ ว
สําหรับข้ อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที;น่าจับตา คือ 1) การจ้ างงาน
สหรัฐเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้ วยการจ้ างงานภาคเอกชนในวันที;
6 ธันวาคม รวมทัง การจ้ างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน
และรายได้ ต่อชั;วโมงทํางานในวันที; 8 ธันวาคม 2) ถ้ อยแถถลงของ
มาริ โอ ดรากิประธาน ECB ในวันที; 7 ธันวาคม
แนวโน้ มราคาทองคํามีโอกาสทรงตัวจากที; ดอลลาร์ สหรั ฐมีโอกาส
แข็งค่า ทังนี
 ตลาดยังจับตาการประชุม FOMC เดือนธันวาคมในช่วง
สัปดาห์หน้ าที;จะถึงนี 
ตลาดนํ ามันตอบรับการยืดช่วงเวลาลดขนาดกําลังการผลิตของเหล่า
ผู้ผลิตออกไปจนถึงสิ นปี 2561 ตามที;คาดการณ์ของตลาดล่วงหน้ า
ทัง นี จ ากประเด็ นดัง กล่ าวและแนวโน้ ม การผลิ ต นํ า มันในสหรั ฐ มี
โอกาสเพิ;มต่อเนื;อง

ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

ตราสารหนี ;
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

IDevelop
MINCAI

-0.69%

+6.24%

+1.19%

+19.38%

Slightly
Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

-3.31%

+29.41%

Neutral

-0.74%

+9.70%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

-1.00%

+2.40%

I-OIL

Neutral

Neutral

หน้ า 3

4 ธันวาคม 2560
ข้ อสงวนสิทธิo

คําเตือน

 เอกสารนี ;เป็ นลิขสิทธิ|ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง0 จัดทําขึน; เพื0 อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี0 ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน;

 การ ลงทุนมี ความเสี0ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื0 อ ทํ า ความเข้ า ใจลักษณะสินค้ า
เงื0อนไขผลตอบแทน และความเสี0ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง0 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ|ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี ; หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี ; หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี ; หรื อห้ ามกระทําการอื0นใดที0ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เ; ปลี0 ย นไปจากเดิม โดยไม่ ได้ รั บ อนุญ าตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชัน0 แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล โกลด์ ฟั นด์ (IGOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน0 แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจ
ลงทุนในสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื0อป้องกันความเสี0ยงที0เกี0 ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี0ยนเงินตราที0อาจเกิ ดขึ ;นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึน; อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ; ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที0ม าของข้ อมูลที0เชื0 อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื0องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี0ยนแปลงได้ ขึ ;นอยู่กับช่วงเวลาที0นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที0ปรากฏในเอกสารนี เ; ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ; งต้ นเท่านัน; มิใช่
คํามัน0 สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี ;ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
; ;น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี ;จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี0ยวกับเอกสารฉบับนี ;กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที0โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี0 ย งด้ า นอัตราแลกเปลี0 ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
;
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
; งมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี0ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี0ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควร
ลงทุ น ในกองทุ น รวมดัง กล่ า วเมื0 อ เห็ น ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น รวมเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี0ยงที0อาจเกิดขึ ;นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0อมีความเข้ าใจในความเสี0ยงของสัญญาซื ;อ
ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึ ง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กรณี ที0ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัท
จัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน;
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที0ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน;
 ขอรับหนังสือชี ;ชวนได้ ที0บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ;อคืน
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