12 ธันวาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 สภาคองเกรสสหรั ฐฯผ่ านกฎหมายงบประมาณชัวคราวทําให้ รัฐบาลสหรั ฐฯมีงบประมาณใช้ จ่วยถึงวันที 22 ธันวาคม 2560
 GDP ไตรมาส 3/2560 รายงานครั งสุดท้ าย ของยูโรโซน ขยายตัว 2.6% (yoy) จากการลงทุนและการส่ งออกสินค้ า
 GDP ไตรมาส 3/2560 รายงานครั งที 2 ของญีปุ่น ปรั บเป็ นขยายตัวเพิมขึน 2.5% (yoy) จากการเพิมขึนของการลงทุนภาคเอกชนและสินค้ าคงคลังทีเพิมขึน
 ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าธนาคารกลางสหรั ฐฯ จะปรั บเพิมอัตราดอกเบี ยนโยบายอีก 25 bps เป็ น 1.25-1.50% ต่ อปี ในการประชุม วันที 12-13
ธันวาคม 2560
 ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ าธนาคารกลางยุโรป จะคงนโยบายการเงินไม่ เปลียนแปลงในการประชุม วันที 14 ธันวาคม 2560

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรั ฐฯ

ยุโรป

 สภาคองเกรสผ่ านกฎหมายงบประมาณชัวคราว (Continuing Resolution)
จึงทําให้ รัฐบาลมีงบประมาณใช้ จ่ายได้ ถึงวันที 22 ธั นวาคม 2560 ทังนี
ทําเนี ยบขาวกั บผู้ นําสมาชิกสภาคองเกรสจากทังสองพรรคจะหารื อถึง
รายจ่ ายทีไม่ ตรงกัน เพือต่ องบประมาณออกไปถึงเดือน มกราคม 2560

 GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 (รายงานเป็ นทางการ) ขยายตัว 0.6% (qoq) และ
2.6% (yoy) โดยได้ ปัจจัยสนบันสนุนจากการลงทุนในเครื องจักรและอุปกรณ์
และการส่ งออกสินค้ าทีขยายตัวได้ ดี

 คณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการธนาคารของวุ ฒิ ส ภา (Senate Banking
Committee) ออกเสียงรั บรองนาย Jorome Powell เป็ นประธานธนาคาร
กลางสหรั ฐฯ อย่ างเป็ นทางการด้ วยมติ 22 ต่ อ 1 โดยนาย Powell จะดํารง
ตําแหน่ งต่ อจากนาง Janet Yellen ทีจะหมดวาระในวันที 3 กุมภาพันธ์
2561
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) ของสหรั ฐฯ เดือน
พฤศจิกายน 2560 เพิมขึน 228,000 ตําแหน่ ง มากกว่ าทีนักวิเคราะห์ คาด
ไว้ ว่าจะเพิมขึ น 195,000 ตําแหน่ ง แต่ จ้ างงานลดลงจากเดื อนตุ ล าคม
2560 ที 244,000 ตําแหน่ ง ส่ วนอัตราการว่ างงานทรงตัวที 4.1% ของกําลัง
แรงงาน สะท้ อ นภาวะตลาดแรงงานตึ ง ตั ว แต่ ค่า จ้ างเฉลี ย ต่ อ ชั วโมง
เพิมขึน 0.2% (mom) ดีขึนจากที -0.1% (mom) ในเดือนก่ อนหน้ า แสดง
ถึงแรงกดดันด้ านเงินเฟ้อทีมาจากค่ าจ้ างยังไม่ สูงนัก

ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ดัชนี

SET

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ี
ผ่ านมา)
+0.52 %

%
ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )
+10.60%

กองทุน
แนะนํา
M-S50
M-Mid
Small

เอเชีย
ญีปุ่น
 GDP ไตรมาส 3 ปี 2560 (รายงานครั งที 2) ถู ก ปรั บ เพิ ม เป็ น 2.5%
(qoq,saar) จากการปรั บเพิมของการลงทุนภาคเอกชนและสินค้ าคงคลัง
 ผู้ว่าการธนาคารกลางญีปุ่น เปิ ดเผยว่ า จะเดินหน้ านโยบายผ่ อนคลายทาง
การเงินต่ อไป เพือจัดการกับปั ญหาเงินเฟ้อทีอยู่ในระดับตําเป็ นเวลานาน
ไทย
 ดัชนีความเชือมันผู้บริโภคเดือน พฤศจิกายน 2560 เพิมขึนมาทีระดับ 78.0
จุ ด จากเดือนก่ อนทีระดับ 76.7 จุ ด โดยผู้ บริ โภคคาดว่ าเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวดีขนตามการส่
ึ
งออกสินค้ าและการท่ องทียว ประกอบกับมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐจะช่ วยสนับสนุนการใช้ จ่ายในช่ วงครึ งหลังของ
ปี แต่ ผ้ ูบริโภคมีความกังวลด้ านราคาสินค้ าเกษตรทียังคงอยู่ในระดับตํา

นําหนัก
มุมมองการลงทุน
การ
ลงทุน
Neutral SET Index ปิ ดสัปดาห์ที/ 1,706.52 จุด ปรั บตัวเพิ/มขึ :นเล็กน้ อย 0.40% WoW
ตลาดยังสามารถปรับตัวขึ :นได้ แม้ ต่างชาติยงั คงมีสถานะเป็ นขายสุทธิ โดยตลาด
ได้ รับแรงบวกจากการรายงานผลดัชนี ความเชื/ อมั/นผู้บริ โภคที/สามารถปรั บตัว
ขึ :นมาได้ เป็ นเดือนที/ 4 ติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 33 เดือน หุ้นที/ราคาปรับตัว
เพิ/มขึ :นนําโดยกลุม่ ปิ โตรเคมี กลุม่ ท่องเที/ยว และ กลุม่ เกษตร ตามลําดับ โดยกลุ่ม
ที/ ร าคาปรั บ ตัว ลดลงสูง สุด ได้ แ ก่ กลุ่ม อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ กลุ่ม เหล็ก และ กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามลํา ดับ สําหรั บแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นีค: าดจะ
เคลื/อนไหวแบบ sideway โดยมีปัจจัยในประเทศที/ต้องติดตามได้ แก่ มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จจาก ครม.ชุดใหม่ ปั จจัยต่างประเทศที/ต้องติดตามได้ แก่ การ
ประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐฯ ซึ/งตลาดคาดจะมี การขึน: ดอกเบี ย: 0.25% และ
ข้ อสรุ ปต่อกฎหมายปฏิรูปภาษี สหรัฐฯ
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ตราสารหนี :
ไทย

Thai govt
10Y
(1/12/2017 @
2.58%)

US
Treasury
10Y

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทผี ่ าน
มา)
+0.02%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

%
ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

-0.09%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

SMART,
MMMPlus

+0.02%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

-0.07%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

+0.01%

+6.55%

นําหนัก
การ
ลงทุน
Neutral

(08/12/17 @
2.38%)

ตราสารหนี :
ต่างประเทศ

iBoxx
Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays
US MBS
Index

+0.11%

+9.63%

-0.12%

+6.10%

+0.10%

+2.46%

I-SMART Neutral

มุมมองการลงทุน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยแกว่งตัวอยู่ในกรอบ -2 ถึง +2 bps.
เมื/อเทียบกับสัปดาห์ ก่อน ในขณะที/การซื :อขายตลอดทังสั
: ปดาห์ ค่อนข้ างเบา
บาง ตลาดขาดปั จจัยใหม่ๆ เข้ ามากระตุ้นการซือ: ขาย นักลงทุนรอผลการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที/จะมีขึ :นกลางสัปดาห์หน้ า
สิน: สุดสัป ดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยโดยส่วนมากปรั บตัว
เพิ/ ม ขึน: เที ยบกับ สัป ดาห์ ก่อ น โดยอัต ราผลตอบแทน พันธบัต รรั ฐ บาลอายุ
คงเหลือ 1 - 3 ปี นัน: ทรงตัว ยกเว้ นพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 2 ปี ที/ปรับตัว
ลดลง 1 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 4-7 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัว
ลดลง 0 - 2 bps. พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 8 - 15 ปี อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ/มขึ :น 1 - 2 bps.
ในสัปดาห์ที/ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี :
ไทย จํานวน 572 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื :อสุทธิในตราสารหนี :ที/มีอายุคงเหลือ
ตํ/ากว่า 1 ปี จํานวน 876 ล้ านบาท และมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี :ไทยที/
มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 1,448 ล้ านบาท
ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ ผลตอบแทนเป็ นบวก โดยเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (yield curve) ตัวสันปรั
 บชันขึ น พันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10 ปี เริ: มปรับตัวขึ นเล็กน้ อยมาอยู่ที: 2.39% โดยตลาด
สะท้ อนการจะปรับขึ นดอกเบี ยของ Fed ในสัปดาห์นี  แม้ ว่าตัวเลขเศรษฐกิจ
เช่น ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรในเดือน พฤศจิกายน ที:ออกมาเพิ:มขึ น
228,000 ตําแหน่ ง มากกว่าการคาดการณ์ ของตลาดที: ระดับ +195,000
ตําแหน่ง ไม่ได้ ทําให้ ให้ อัตรผลตอบแทนพันธลัตร 10 ปี ปรั บเพิ:มขึน มากนัก
ตลาดรอปั จจัยความชัดเจนแผนปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ที:จะชีน ําทิศทางตลาด
ทัง นีห ้ ุนก้ เอกชนคุณภาพสูง เคลื:อ นไหวในกรอบแคบ และตลาดเกิด ใหม่ไ ด้
ปั จ จัยหนุนจากค่ าเงินดอลลาร์ สรอ. ทรงตัว สํ าหรั บ I-SMART มี การวาง
สถานะ Duration ที: ตํ:ากว่าเกณฑ์ อ้างอิง และลงทุนกระจายความเสี:ยงใน
ตลาดเกิดใหม่เพื:อเพิ:มผลตอบแทน

MSlightly ตราสารหนี เอกชนที:ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield ผลตอบแทนเป็ นลบ แม้ ว่า
SMART Oveweig จะมีปัจจัยบวกด้ านตัวเลขเศรษฐกิจที:แข็งแกร่ ง แต่ตลาดได้ สะท้ อนปั จจัยนี 
INCOME
ht
แล้ ว ทําให้ มีความอ่อนไหวจากปั จจัยใหม่อย่างความขัดเจนแผนปฏิรูปภาษี
ของสหรั ฐ ฯ ส่ ง ผลให้ ต ลาดหุ้น กู้ผ ลตอบแทนสูง เคลื: อ นไหวในกรอบแคบ
ในขณะที:ตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ให้ ผลตอบแทนเป็ น
บวก สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ที:
เป็ นตราสารหนี ประเภทด้ อยสิทธิiและตราสารแปลงสภาพที:ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยส่วนหนึ:งจากอัตราดอกเบี ยที:สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงิน
คุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารที: ให้ ดอกเบีย ลอยตัว และกึ:ง
ลอยตัว เพื:อรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ
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ตราสารทุ น
ต่างประเทศ

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

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ที
ผ่ านมา)
+0.78%

%
ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

+18.81%

IDevelop
MINCAI

นําหนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

Neutral

สัปดาห์ที:แล้ วตลาดหุ้นสหรัฐฯทรงตัว รอความคืบหน้ าประเด็นต่างๆ
ทังการปฎิ

รูปภาษี เพดานหนี สหรัฐ และ Fed จะขึ นดอกเบี ยโดยไม่มี
ปั จจัยลบใหม่ ช่วยหนุนให้ ตลาดหุ้นยุโรปสามารถบวกฟื น ตัว ขณะที:
เอเชี ยอ่อนตัวจากวิตกหนีเ สียของจีน สําหรั บราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
อ่อนตัวทังทองคํ

าและราคานํ ามันเนื:องจากดอลลาร์ สหรัฐที:แข็งค่า
ตลาดจับตา 1) การประชุม Fed วันที: 12-13 ธันวาคม 2) ความ
คื บ หน้ า ร่ า งกฎหมายปฎิ รู ป ภาษี ก่ อ นครบกํ า หนดเพดานหนี  22
ธันวาคม 3) การประชุม BOE วันที: 14 ธันวาคม และ การประชุม
ECB วันที: 14 ธันวาคม ที:คาดการณ์ว่าจะคงนโยบายดอกเบี ย และ
4) ติดตามรายงานเงินเฟ้อสหรัฐในวันที: 13 ธันวาคม

+0.41%

+7.64%

+1.02%

+20.01%

Slightly
Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+0.52%

+31.87%

Neutral

-2.41%

+6.67%

I-GOLD

Neutral

Oil (WTI)

+0.90%

+1.75%

I-OIL

Neutral

ข้ อสงวนสิทธิj

Neutral

คําเตือน

 เอกสารนี :เป็ นลิขสิทธิyของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง/ จัดทําขึน: เพื/ อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี/ ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน:

 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 ขอสงวนสิทธิyในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี : หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี : หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี : หรื อห้ ามกระทําการอื/นใดที/ทําให้ สาระสําคัญ
ของเอกสารฉบับ นี เ: 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 :อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื/อป้องกันความเสี/ยงที/เกี/ ยวข้ องกับ
อัตราแลกเปลี/ยนเงินตราที/อาจเกิ ดขึ :นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึน: อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี ไ: ด้ อ้ างอิงจากแหล่งที/ม าของข้ อมูลที/เชื/ อถื อได้ แต่มิไ ด้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื/องจากข้ อมูลอาจมี การเปลี/ยนแปลงได้ ขึ :นอยู่กับช่วงเวลาที/นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที/ปรากฏในเอกสารนี เ: ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ: งต้ นเท่านัน: มิใช่
คํามัน/ สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี :ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
: :น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี :จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมี
ข้ อสงสัยใดๆ เกี/ยวกับเอกสารฉบับนี :กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที/โดยตรง

 กองทุนป้ องกันความเสี/ ย งด้ า นอัตราแลกเปลี/ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ
ทังหมด
:
ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
: 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 :นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื/อมีความเข้ าใจในความเสี/ยงของสัญญาซื :อ
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 านัน:
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที/ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน:
 ขอรับหนังสือชี :ชวนได้ ที/บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื :อคืน
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