8 มกราคม 2561
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ผลสํารวจดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing Index) ของสหรั ฐฯ ดัชนีเพิ'มขึน* ต่ อเนื'องใน เดือน ธันวาคม 2560
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) ของสหรั ฐฯ เดือน ธันวาคม 2560 เพิ'มขึน* น้ อยกว่ าที'ตลาดคาด แต่ อัตราการว่ างงาน

ยังคงทรงตัวที' 4.1%
 อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือน ธันวาคม 2560 ยังอยู่ในระดับตํ'า
 เหตุการณ์ ประท้ วงในประเทศอิหร่ านส่ งผลให้ ราคานํา* มันปรั บตัวเพิ'มขึน* ทําระดับสูงสุดนับตัง* แต่ กลางปี 2558
 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยยังอยู่ในระดับตํ'า
 ดัชนีความเชื'อมั'นของผู้บริ โภคประเทศไทย ปรั บตัวเพิ'มขึน* ต่ อเนื'อง เป็ นสัญญาณบวกต่ อการบริ โภคในระยะต่ อไป

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ

ยุโรป

 ISM Manufacturing Index เดือน ธันวาคม 2560 เพิ'มขึน* +1.5 จุด
เป็ น 59.7 จุด ทําระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยดัชนีย่อย ได้ แก่
คํ า สั' งซื อ* สิ น ค้ า ใหม่ แ ละผลผลิ ต ปรั บ ตั ว เหนื อ ระดั บ 60 จุ ด ส่ ง
สัญญาณถึงทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 ดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ* รวม (Final Composite PMI) ปรั บตัวเพิ'มขึน*
+0.6 จุด เป็ น 58.1 จุ ด ทําระดับ สูงสุ ด นับ ตัง* แต่ เ ดือน กุมภาพันธ์
2554 จากทัง* ภาคการผลิต และภาคอุต สาหกรรม เป็ นการเพิ'มขึน*
ของประเทศ ได้ แก่ เยอรมนี อิตาลี และสเปน ดัชนีท' เี หนือระดับ 50
จุด บ่ งชีท* ศิ ทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรั ฐฯ วันที'
12-13 ธั น วาคม 2560 ระบุ ว่ า คณะกรรมการส่ วนใหญ่ เห็ น ว่ า
เศรษฐกิจ มีแนวโน้ มขยายตัวเร่ งขึน* จากนโยบายการลดภาษีของ
รั ฐ บาล ทําให้ Fed ปรั บ เพิ' มคาดการณ์ อัต ราการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนีย* ังประเมินทิศทางอัตราเงินเฟ้อในช่ วงที'ผ่าน
มาว่ าเริ'มฟื * นตัวขึน*
 ในการปรับขึน* ดอกเบีย* นัน* คณะกรรมการนโยบายการเงินส่ วนใหญ่
ยังคงสนับสนุ นให้ ขึน* ดอกเบีย* อย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป อย่ างไรก็ตาม
ในการประชุ ม รอบนี ม* ี ป ระเด็ น ใหม่ เกี' ย วกั บ ส่ วนต่ างระหว่ าง
ผลตอบแทนระยะสัน* และระยะยาวที'แคบลง หรื อ ความชันของเส้ น
อัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที'ลดลงนัน* Fed เห็นว่ าอยู่ใน
ระดับที'ผิดปกติและบางส่ วนได้ แสดงความกังวลว่ าความชันที'ลดลง
อาจสะท้ อนถึงมุมมองของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที'อาจชะลอตัวลง
และหากความชัน ลดลงจนติด ลบ หรื อ Yield Curve มี ลัก ษณะ
Invert คือ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน* สูงกว่ าระยะยาว อาจจะ
แสดงถึ งความเสี'ย งของภาวะเศรษฐกิ จ ที'จ ะหดตัว และอาจเป็ น
ข้ อจํากัดในการปรับขึน* ดอกเบีย* ในระยะข้ างหน้ า
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธันวาคม 2560 เพิ'มขึน* 148,000
ตํ า แหน่ ง น้ อยกว่ าที' นั ก วิ เ คราะห์ คาดว่ าจะเพิ' ม ขึ น* 190,000
ตําแหน่ ง ส่ วนอัตราการว่ างงานทรงตัวที' 4.1% ส่ วนตัวเลขอัตราการ
เข้ าสู่ตลาดแรงงานของสหรั ฐ ซึ'งแสดงสัดส่ วนของกําลังแรงงานต่ อ
จํานวนประชากรทัง* หมด ทรงตัวที'ระดับ 62.7%

 อัตราเงินเฟ้อทั'วไปเดือน ธันวาคม 2560 เพิ'มขึน* เพียง 1.4% (yoy)
แต่ ลดลง -0.1% (mom) เนื'องจากราคาอาหารและพลังงานเพิ'มขึน*
เล็กน้ อย ส่ วนอัต ราเงินเฟ้อพืน* ฐาน (ไม่ รวมอาหารและพลังงาน)
ทรงตัวที' 1.1% (yoy) ซึ'งยังคงตํ'ากว่ ากรอบเป้าหมายของธนาคาร
กลางยุโรปที' 2.0% (yoy)
ไทย
 อัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ในระดับตํ'า ในเดือน ธันวาคม 2560 อัตรา
เงินเฟ้อทั'วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน* ฐานเพิ'มขึน* 0.78% (yoy) และ
0.62% (yoy) และตลอดปี 2560 อัตราเงินเฟ้อทั'วไปและอัตราเงิน
เฟ้อพืน* ฐานเพิ'มขึน* 0.7% (yoy) และ 0.6% (yoy) เนื'องจากราคา
อาหารสดลดลง และผลจากปั จ จัย เชิงโครงสร้ างเป็ นปั จจัย ฉุ ด รั *ง
ไม่ ให้ อตั ราเงินเฟ้อปรับตัวขึน* มาก
 ดัชนีความเชื'อมั'นของผู้บริ โภค จัดทําโดย มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย เดือน ธันวาคม 2560 ดัชนีปรั บตัวเพิ'มขึน* เป็ น 79.2 จุด จาก
เดือนก่ อนที' 78.0 จุด เนื'องจาก เศรษฐกิจไทยที'ขยายตัวดีจากการ
ส่ งออกสินค้ าและภาคการท่ องเที'ยว มาตรการช็อปช่ วยชาติ และ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยคงอัตราดอกเบีย* นโยบายไว้ ในระดับที'เอือ*
ต่ อการฟื * นตัวทางเศรษฐกิจ

หน้ า 1

8 มกราคม 2561
ประเภท
สินทรัพย์

หุ้นไทย

ตรา สา รทุ น
ต่างประเทศ

ตรา สา รห นี A
ไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแ
ทน
(สัปดาห์ ท' ี
ผ่ านมา)

% ผลตอบแทน
(ตัง* แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา* หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

SET

+2.38%

+2.38%

M-S50

Oveweight

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

+2.60%

+2.60%

I-Develop
MINCAI

Neutral

+2.95%

+2.95%

+4.17%

+4.17%
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Oveweight

Emerging
Market
(MSCI EM)
Gold

+3.67%

+3.67%

Neutral

+1.28%

+1.28%
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Overweight

Oil (WTI)

+1.68%

+1.68%

I-OIL

Neutral

Thai govt
10Y
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(ผลตอบ
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Neutral

US
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2.48%)

+0.
08%
(ผลตอ
บแทนที0
เปลี0ยน
แปลง)

+0.08%
(ผลตอบแทนที0
เปลี0ยนแปลง)

SET Index ปิ ดสัปดาห์ที0 1,795.45 จุด สูงสุดใหม่ ปรับตัวเพิ0มขึ Aน 2.38% WoW
โดยในสัป ดาห์ ที0 ผ่ า นมามี ก ารเป ดเผยดัช นี ค วามเชื0 อ มั0น ผู้ บ ริ โ ภคในเดื อ น
ธันวาคม 2560 อยู่ที0 79.2 จาก 78.0 ในเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยเป็ นการ
ปรับตัวดีขึ Aนต่อเนื0องเป็ นเดือนที0 5 และเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 35 เดือน อีกทังA
ADVANC-TOT เซ็นสัญญาเช่าเครื0 องและอุปกรณ์ เพื0อให้ บริ การโทรคมนาคม
และสัญญาการใช้ บริ การข้ ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื0อนที0ภายในประเทศระบบ
2100 MHz อย่างเป็ นทางการ ปิ ดความเสี0ยงดีลล่ม นอกจากนี A แนวโน้ มเงิน
บาทแข็งค่าต่อเนื0อง ซึง0 สอดคล้ องกับประเทศในภูมิภาค เพราะเงินทุนไหลเข้ า
จากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่า และเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ Aน สถานการณ์
การท่องเที0ยวในปี 60 โดยตังแต่
A 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมี
รายได้ จากการท่องเที0ยวอยู่ที0 2.76 ล้ านล้ านบาท เพิ0มขึ Aนจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 9.6% อย่างไรก็ตาม รมว.แรงงานขีดเส้ นเคาะอัตราค่าจ้ างขันตํ
A 0าก่อน 15
มกราคม นี คA าดเป็ นปั จจัยลบ โดยมี ผลทันทีสิ Aนเดือน ปั จจัยที0ต้องติดตามใน
สัปดาห์นี A ปั จจัยในประเทศได้ แก่ ราคาพื ชผลเกษตร (ข้ าว,ยางพารา,ปาล์ม)
และ ปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ ความตึงเครี ยดคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังหลาย
ประเทศ รวมถึง UN เพิ0มระดับการกีดกันการค้ า (งดการส่งนํ Aามัน)
ภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวขึ Aนกันทุกภูมิภาคทัว0 โลกในสัปดาห์ที0ผ่าน
มาทังA ตลาดหุ้น สหรั ฐ ตลาดหุ้น ยุ โ รป และตลาดหุ้น เอเชี ย ท่ า มกลางการ
คาดหวังการเติบโตของกําไรบริ ษัทและแรงเก็งกําไรในสินทรัพย์เสี0ยง
ข้ อมูลเศรษฐกิ จสัปดาหนี A 1) การเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 2)
เงินเฟ้อสหรัฐและยอดค้ าปลีกสหรัฐ 3) Earning บริ ษัทจดทะเบียนที0จะทยอย
ประกาศสัปดาห์นี A เช่น Samsung และ JP Morgan เป็ นต้ น
ด้ านราคาทองคํามีแนวโน้ มทรงตัวบวกด้ วยแรงหนุนจากความต้ องการสินทรัพย์
ปลอดภัย ขณะที0 1-2 เดือนนี Aมี ปัจจัยหนุนด้ านอุปสงค์ คือ American Eagle
Coin และ Lunar New Year และการเจรจาร่ วมกันระหว่างเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้
ตลาดนํ Aามันจับตาจับตาสถานการณ์การประท้ วงที0ประเทศอิหร่ านที0อาจนําไปสู่
การควํ0าบาตรอิหร่ านอีกครังA อย่างใดก็ดีการประท้ วงไม่ได้ ขยายตัวในวงกว้ าง
นัก นอกนี Aจับตาปริ มาณการส่งออกนํ Aามันดิบจากสหราชอาณาจักร และลิเบียมี
แนวโน้ มปรับเพิ0มขึ Aน
ภาวะการซื Aอขายตราสารหนี Aไทยต้ นปี 2561 แม้ ว่า UST10 y จะปรับเพิ0มขึ Aน 8
bps แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลไทยกลับ ลดลงตามนัก ลงทุน
ต่างชาติที0กลับเข้ ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรไทยตังแต่
A ต้นปี ภาพรวมอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-5 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื Aอ
สุทธิในตลาดตราสารหนี Aไทยมากถึง จํานวน 37,481 ล้ านบาท โดยมีสถานะซื Aอ
สุทธิในตราสารหนี Aที0มีอายุคงเหลือตํ0ากว่า 1 ปี จํานวน 22,909 ล้ านบาท และมี
สถานะซื Aอสุทธิในตราสารหนี Aไทยที0มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จํานวน 14,571
ล้ านบาท ส่งผลให้ คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ Aนจาก 32.58 เมื0อสิ Aนปี 2560 เป็ น 32.18
บาทต่อดอลลาร์ ณ วันที0 5 มกราคม 2561

I-GOLD

Neutral

หน้ า 2

8 มกราคม 2561
ประเภท
สินทรัพย์

ดัชนี

%
ผลตอบแ
ทน
(สัปดาห์ ท' ี
ผ่ านมา)

% ผลตอบแทน
(ตัง* แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา* หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

ตราสารหนี A
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-0.57%

+0.03%

I-SMART

Neutral

+0.56%

+0.58%

ตลาดตราสารหนี ต่างประเทศ พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุยาว 10 ปี ปรับตัวสูงขึ นเล็กน้ อย มาอยู่ที5 2.47% ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นกู้
เอกชนคุณ ภาพสูง โดยสัป ดาห์ ที5ผ่า นมารายงานตัว เลขสหรั ฐ การจ้ า งงาน
ภาคเอกชนมากกว่ าที5ตลาดคาด แต่ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรของ
สหรัฐฯ ที5ออกมาวันศุกร์ ตํ5ากว่าที5ตลาดคาดไว้ สร้ างความผิดหวังให้ จึงทําให้
Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ นจํากัด รวมทังค่
 าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่า
ทัง นี ป ั จ จัย ดัง กล่ า วส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ตลาดเกิ ด ใหม่ แ ละกลุ่ม หุ้ น กู้ เอกชน
ผลตอบแทนสูง อย่ างไรก็ ดีหากตัว เลขเศรษฐกิ จ สํา คัญ อย่า งอัตราเงิ นเฟ้ อ
ออกมาดีเกิ นคาด อาจทําให้ Yield ปรับขึ นได้ ทังนี
  ตลาดจับตารายงานการ
ประชุมของธนาคารกลางยุโรป เพื5 อหาสัญญาณการลดหรื อยุติโคราการซื อ
สินทรัพย์ สําหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที5ตํ5ากว่าเกณฑ์อ้างอิง
เพื5 อรองรั บการปรั บขึน ของ Yield และลงทุนกระจายความเสี5ยงทังในตลาด

สหรัฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพื5อเพิ5มผลตอบแทน

+0.80%

+0.96%

M-SMART
INCOME

Slightly
Oveweight

-0.17%

-0.03%

ตราสารหนี เอกชนที5ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าเพิ5มขึ น ตามตลาด
สิ น ทรั พ ย์ เ สี5 ย ง รวมทัง รายงานการประชุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ ที5 ยัง คงส่ ง
สัญ ญาณการปรั บ ขึ น ดอกเบี ย นโยบายอย่ า งค่ อ ยเป็ นค่อ ยไป และมุ ม มอง
เศรษฐกิจสหรั ฐที5ดี สําหรั บตลาด Mortgage Backed Securities (MBS)
ได้ รับผลกระทบปรับตัวลง สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนดี
จาก กลุ่ม High Yield ที5เป็ นตราสารหนี ป ระเภทด้ อยสิทธิg และตราสารแปลง
สภาพที5ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ยรับที5สงู (coupon) ออก
โดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรั บขึน ของเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที5ให้
ดอกเบี ยลอยตัว และกึ5งลอยตัว เพื5อรองรับภาวะดอกเบี ยขาขึ นของสหรัฐ

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
Barclays US
MBS Index

ข้ อสงวนสิทธิg
 เอกสารนี Aเป็ นลิขสิทธิ{ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ0งจัดทํา
ขึนA เพื0 อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบเกี0 ย วกับ สิน ค้ า และบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั Aน
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ{ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี A หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี A หรื อห้ ามทํา
สําเนาเอกสารนี A หรื อห้ ามกระทําการอื0นใดที0ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี Aเปลี0ยนไปจากเดิม โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี Aได้ อ้างอิงจากแหล่งที0มาของข้ อมูลที0เชื0อถือได้ แต่มไิ ด้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี
ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื0องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี0ยนแปลงได้ ขึ Aนอยู่
กับช่วงเวลาที0นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที0ปรากฏในเอกสารนี Aเป็ นเพียงความเห็นเบื Aองต้ นเท่านั Aน มิใช่คํามั0นสัญญาหรื อการ
รับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี Aไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อ รั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั Aงสิ Aน การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี Aจะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี0ยวกับเอกสารฉบับนี A
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที0โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสีย0 ง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื0อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื0อนไขผลตอบแทน และ
ความเสี0ยงก่อ นการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิไ ด้ เป็ นสิ0งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั0นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั0น
แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั0นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั0นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั0นแนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื0อป้องกันความเสี0ยงที0
เกี0ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย0 นเงินตราที0อาจเกิดขึ Aนได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ Aนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุน

 กองทุน ป้ องกั น ความเสี0ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี0 ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ ทังA หมด ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั Aนจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย0 นได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี0ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม
ดังกล่าวเมื0อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรั บ
ความเสีย0 งที0อาจเกิดขึ Aนจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื0อมีความเข้ าใจในความเสี0ยงของสัญญาซื Aอขายล่วงหน้ า และผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที0ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถ
แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านั Aน บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที0ลกู ค้ าให้
บริ ษัทเท่านั Aน

 ขอรับหนังสือชี Aชวนได้ ที0บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื Aอคืน
หน้ า 3

