3 มกราคม 2561
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 PMI ภาคการผลิตอย่ างเป็ นทางการเดือน ธันวาคม 2560 ปรั บตัวเพิมขึนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยดัชนี Markit ของสหรั ฐเพิมขึนสู่ระดับ

สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ดัชนีของยูโรโซนเพิมขึนสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่ า 17 ปี ดัชนี Caixin ของจีนเพิมขึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน บ่ งชีถึง
ทิศทางการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมทัวโลก
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน พฤศจิกายน 2560 ขยายตัวได้ ดีต่อเนืองตามแรงสนั บสนุ นของเศรษฐกิจต่ างประเทศ
ได้ แก่ การส่ งออกสินค้ าและการท่ องเทียว ในขณะทีอุปสงค์ ในประเทศขยายตัวต่ อเนือง
 ติดตามรายงานการจ้ างงานของประเทศสหรั ฐฯ โดยนักเศรษฐศาสตร์ คาดว่ า การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) ของ
เดือน ธันวาคม 2560 จะเพิมขึน 190,000 ตําแหน่ ง และอัตราการว่ างงานคาดว่ าจะทรงตัวที 4.1%
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

เอเชีย : จีน

 IHS Markit ซึงเป็ นบริ ษัทให้ บริ การข้ อมูลทางการเงิน รายงานดัชนี
PMI Manufacturing Production ของสหรั ฐฯ ปรั บตัวขึนสู่ระดับ 55.1
จุด ในเดือน ธันวาคม 2560 โดยดัชนีท อี ยู่เหนือระดับ 50 จุด บ่ งชี
ว่ า ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัว

 PMI Manufacturing Production (PMI) รายงานโดย Caixin ปรั บตัว
เพิมขึน +0.7 จุด เป็ น 51.5 จุด เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ตรง
ข้ ามกับทีนักวิเคราะห์ คาดว่ าจะปรั บตัวลง โดยดัชนีคําสังซือสินค้ า
ใหม่ และผลผลิตปรั บตัวเพิมขึนสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ส่ วน
PMI Manufacturing Production ของทางการปรั บตัวลงเล็กน้ อย -0.2
จุด เป็ น 51.6 จุด เป็ นไปตามทีนักวิเคราะห์ คาด โดยดัชนีท อี ยู่เหนือ
ระดับ 50 จุด บ่ งชีว่ า ภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัว

ยุโรป
 PMI Manufacturing Production (PMI) สํารวจโดย Markit ทีรายงาน
อย่ างเป็ นทางการของเดือน ธ.ค. 2560 ปรั บตัวเพิมขึน 0.5 จุด เป็ น
60.6 จุด ทําระดับสูงสุดตังแต่ ปี 2540 นําโดยประเทศเยอรมนีและ
ฝรังเศส โดยดัชนีทอี ยู่เหนือระดับ 50 จุด บ่ งชีว่ า ภาคการผลิตยังคง
มีการขยายตัว

ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ดัชนี

SET

ไทย
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน
พฤศจิกายน 2560 ขยายตัวได้ ดีจากแรงส่ งของอุปสงค์ ต่างประเทศ
ทังการส่ ง ออกสินค้ าและภาคการท่ อ งเทีย ว ในขณะทีอุป สงค์ ใ น
ประเทศขยายตัวได้ ต่อเนืองทังการใช้ จ่ายภาคเอกชนและการลงทุน
ภาคเอกชน ส่ งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําหนัก
การ
ลงทุน

+0.67 %

+13.66%

M-S50

Neutral

มุมมองการลงทุน

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที/ระดับสูงสุดของปี ที/ 1,753.71 จุด สูงสุดในรอบ 23 ปี
ปรับตัวเพิ/มขึ >น 0.67% WoW โดยในสัปดาห์ที/ผ่านมา ที/ประชุมครม.อนุมัตินํา
ค่าใช้ จ่ายท่องเที/ยวเมืองรองใน 55 จังหวัดมาลดหย่อนภาษี ได้ ในปี 61 สูงสุดไม่
เกิน 15,000 บาท บอร์ ดกสทช.เห็นชอบแผนธุรกิจใช้ คลื/น 2300 MHz ระหว่างทีโอ
ที - บริ ษัท ลูก DTAC ธปท. โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจยังคงออกมาเชิงบวกหลัง
ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พฤศจิกายน ตัวเลข MPI ขยายตัว 4.2%
YoY และ ดุลบัญชีเดินสะพัดขยายตัวสูงถึง +5.3 พันล้ านเหรี ยญจากยอดสินค้ า
ส่งออกเติบโต 12.3% YoY และตัวเลขนักท่องเที/ยวเติบโต 23.2% YoY แต่อย่างไร
ก็ดียงั คงต้ องจับตามองตัวเลขรายได้ ภาคการเกษตรที/ยงั คงหดตัวเป็ นเดือนที/ห้า
ติดต่อกัน ลดลง 5.5%YoY ในช่วงสัปดาห์แรกของปี เรามีมุมมองบวก คาดว่า
ตลาดจะเคลื/อนไหวแบบ sideway up จากเม็ดเงิน LTF ที/เข้ าสู่ระบบเมื/อสิ >นปี
และ สถานะการถือครองสินทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติที/อยู่ในระดับตํ/า ปั จจัยที/
ต้ อ งติดตามในสัป ดาห์ นี > ปั จ จัย ในประเทศได้ แ ก่ ราคาพื ชผลการเกษตร และ
ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ จีนรายงานตัวเลข PMI เดือน ธันวาคม
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ตรา สา รทุ น
ต่างประเทศ

ตรา สา รห นี >
ไทย

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําหนักการ
ลงทุน

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

+0.36%

+19.41%

I-Develop
MINCAI

Neutral

-1.39%

+6.48%

-0.60%

+19.09%

Slightly
Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+1.52%

+34.34%

Neutral

+2.24%

+13.53%

Slightly
Overweight

Oil (WTI)

+3.33%

+6.16%

I-OIL

Neutral

Thai govt
10Y
(29/12/2017
@ 2.54%)

-0.04%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

-0.12%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

SMART,
MMMPlus

Neutral

US Treasury
10Y
(29/12/17 @
2.40%)

-0.08%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

+0.05%
(ผลตอบแทนที/
เปลี/ยนแปลง)

I-GOLD

Neutral

มุมมองการลงทุน

ตลาดหุ้นสหรั ฐ ยุโรปและญี/ ปุ่นปิ ดปรั บ ตัว ลงในสัป ดาห์สุดท้ ายของปี ที/ผ่านมา
ขณะที/ตลาดหุ้นเกิดใหม่ปรับตัวขึ >นจากแรงหนุนดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่า และ yield
10 ปี สหรัฐปรับตัวลง
ตัวเลขและดัชนีที/สําคัญทางเศรษฐกิจที/น่าติดตามประกอบด้ วย 1) ตัวเลขการจ้ าง
งานสหรั ฐเดือนธันวาคมทัง> Non-farm payrolls ตลาดคาดเพิ/มขึน> 1.89 แสน
ตําแหน่งจากเดือนก่ อนเพิ/มขึน> 2.28 แสนตําแหน่ง 2) ความกังวลที/เศรษฐกิ จ
สหรัฐขยายตัวมากขึ >นอาจกดดันให้ Fed จะขึ >นดอกเบี >ยเร็ วและมากกว่าคาด 3)
PMI ภาคผลิ ต โดยสถาบั น การจั ด การด้ านอุ ป ทานสหรั ฐ เดื อ นธั น วาคม
นักวิเคราะห์ในตลาดคาด 58.3 ยังน่าจะแข็งแกร่ ง และ 4) เข้ าสูช่ ่วง S&P earning
seasonal ตลาดคาดเพิ/มทัง> QoQ และ YoY ใน 4Q 2560
ราคาทองคํ า มี แ นวโน้ ม ทรงตัว บวกด้ ว ยแรงหนุนจากความต้ อ งการสิ นทรั พ ย์
ปลอดภัยเช่นทองคํา ขณะที/ 1-2 เดือนนี >มีปัจจัยหนุนอุปสงค์คือ American eagle
coin และ Lunar new year ทว่าตัวเลขการจ้ างงานสหรัฐที/จะประกาศในสัปดาห์
นี >อาจหนุนดอลลาร์ และกดดันราคาทองคําที/กําลังปรับตัวขึ >นมา
ราคานํ >ามันให้ จบั ตาการกลับมาขนส่งนํ >ามันตามปกติของท่อ Forties ทะเลเหนือ
และสถานการณ์ ตึง เครี ย ดในอิ ห ร่ า นจากที/ มี ผ้ ูชุ ม นุม ประท้ ว งเรื/ อ งเศรษฐกิ จ
สําหรั บปั จจัยที/ติดตามอาทิ 1) สัญญาณชี น> ํ าจาก Shale oil สหรั ฐ 2) ความ
ร่ ว มมื อ ของ OPEC และ Non-OPEC ลดกํ า ลัง การผลิ ต 3 ) ปั จ จัย ด้ า น
Geopolitical risk 4) ความผันผวนของราคานํ า> มันดิบทําระดับตํ/าสุดในรอบ
หลายๆปี และ 5) ภาวะนํ >ามันระยะสันอาจเผชิ
>
ญ take profit จาก long position
ของนักเก็งกําไรในสัญญาล่วงหน้ า
ภาวะการซื อขายตราสารหนี ในตลาดรองสัปดาห์สดุ ท้ ายของปี 2560 เป็ นไปอย่าง
เบาบาง ความกังวลด้ านกฎหมายปฏิรูปภาษี ของสหรัฐได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ทังนี
 
สภาคองเกรสของสหรัฐฯ อนุมตั ิงบฉุกเฉินทําให้ สหรัฐฯ ป้องกันภาวะรัฐบาลปิ ด
ทําการไว้ ได้ และทําให้ ความกังวลดังกล่าวหมดลงชัว< คราว ขณะที<นโยบายการเงิน
แบบตึงตัวของสหรัฐฯ จากมาตรการลดขนาดงบดุลยังไม่ได้ มีผลต่อดัชนีค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ชัดเจน ส่งผลให้ UST 10Y ปรับลดลงกว่า 8 bps ขณะที<อตั รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยปรั บ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัต ร
รัฐบาลอายุคงเหลือ10 ปี นันปรั
 บตัวลดลง 4 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขาย
สุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย จํานวน 1,458 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื อสุทธิในตรา
สารหนี ท ี<มีอายุคงเหลือตํ<ากว่า 1 ปี จํ านวน 2,407 ล้ านบาท และมี สถานะขาย
สุทธิในตราสารหนี ไทยที<มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 3,865 ล้ านบาท
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ตราสารหนี >
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond
iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays US
MBS Index

% ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตังแต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นําหนักการ
ลงทุน

+0.82%

+7.28%

I-SMART

Neutral

+0.33%

+10.25%

ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศปรับตัวสูงขึ น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอายุยาว 10 ปี ปรับลดลงมาอยู่ที< 2.43% (จาก 2.50%) แกว่งตัวในกรอบแคบ
หลังจาก ดัชนีความเชื<อมัน< ผู้บริโภคของสหรัฐลดลงครัง แรกในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็
ตามตลาดจับตามอง รายงานตลาดแรงงานที<น่าจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อในอนาคต
สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที<ตํ<ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเพื<อรองรับการ
ปรับขึ นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และลงทุนกระจายความเสี<ยงทั งใน
ตลาดสหรัฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพื<อเพิ<มผลตอบแทน

+0.18%

+6.29%

M-SMART
INCOME

Slightly
Oveweight

+0.36%

+2.56%

ตราสารหนี เอกชนที<ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าเพิ<มขึ น ส่วนจากการปรับ
ลดลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตามมองว่า ภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐ และยูโรที<ปรับตัวดีขึ น และการผ่านร่ างแผนปฏิรูปภาษี ของสหรัฐฯ ส่งผลดีต่อ
กลุ่มบริษัทเอกชน และตลาดสินทรัพย์เสี<ยง ซึ<งจะส่งผลให้ ตลาดหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง
กลั บ มาเป็ นบวกและให้ ผลตอบแทนดี ใ นระยะกลาง สํ า หรั บ ตลาด Mortgage
Backed Securities (MBS) ได้ รับผลกระทบเช่นกัน สําหรับ M-SMART INCOME
ให้ ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ที<เป็ นตราสารหนี ประเภทด้ อยสิทธิmและตรา
สารแปลงสภาพที< ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ยรั บที< สูง (coupon)
ออกโดยกลุ่ม สถาบัน การเงิน คุณภาพสูง จึงช่ วยชดเชยการปรั บ ขึน ของเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที<ให้ ดอกเบี ย
ลอยตัว และกึ<งลอยตัว เพื<อรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ

ข้ อสงวนสิทธิd
 เอกสารนี >เป็ นลิขสิทธิ|ของบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง/ จัดทําขึน> เพื/ อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี/ ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน>
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ|ในการห้ 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
 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

มุมมองการลงทุน

คําเตือน
 การลงทุนมี ความเสี/ ย ง ผู้ลงทุนต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพื/ อ ทํ า ความเข้ า ใจลัก ษณะสินค้ า
เงื/อนไขผลตอบแทน และความเสี/ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต
ของกองทุนมิได้ เป็ นสิง/ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 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
 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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