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เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ธนาคารกลางสหรั ฐฯ คงอัตราดอกเบีย Fed Fund ไว้ ทAรี ะดับ 1.25%-1.50% ต่ อปี
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐฯ เดือน มกราคม 2561 เพิAมขึน 200,000 ตําแหน่ ง ส่ วนอัตราการว่ างงานทรงตัวทีA 4.1% ในขณะทีAค่าจ้ างแรงงานเฉลีAยต่ อชัAวโมง
เพิAมขึน 2.9% (yoy) สร้ างความกังวลว่ าจะนําไปสู่อัตราเงินเฟ้อ
 ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน มกราคม 2561 ปรั บตัวลดลงแทบทุกประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้ แก่ สหรั ฐฯ ยูโรโซน และจีน แต่ ยังอยู่ในเกณฑ์ ขยายตัว
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของยูโรโซน ขยายตัว 0.6% (qoq) และ 2.7% (yoy) จากอุปสงค์ ในประเทศ
 ธนาคารแห่ งประเทศไทยรายงานเครืA องชีภ าวะเศรษฐกิจไทยเดือน ธันวาคม 2560 ยังคงได้ รับแรงขับเคลืAอนจากการส่ งออกสินค้ าและภาคการท่ องเทีAยว ในขณะทีAอุป
สงค์ ในประเทศชะลอลง สอดคล้ องกับการรายงานอัตราเงินเฟ้อทัAวไปเดือน มกราคม 2561 ทีAเพิAมขึน ในอัตราชะลอลงมาทีA 0.68% (yoy) เนืAองจากอุปสงค์ ยังไม่
แข็งแกร่ ง และราคาอาหารทีAลดลง

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 ดัชนีสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิต (ISM Manufacturing Index) เดือน
มกราคม 2561 ลดลง -0.2 จุด เป็ น 59.1จุด เป็ นการปรั บลดลงของดัชนีย่อยด้ าน
คําสัA งซื อ สิ นค้ าใหม่ และผลผลิ ต ในขณะทีAดั ชนี ย่อ ยด้ านราคาจ่ า ยปรั บ เพิA มขึ น
ทัง นี  ดัชนีทA อี ยู่เหนือระดับ 50 จุด แสดงว่ าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในทิศทาง
ขยายตัว
 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ของธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ขึ น ดอกเบี ย
นโยบายอีก 25 bps เป็ น 1.25-1.50% ต่ อปี ในการประชุมวันทีA 30-31 มกราคม
2561 ภายใต้ เศรษฐกิจทีAเติบโตต่ อเนืAอง อัตราการว่ างงานทีAอยู่ในระดับตํAาทีAช่วย
สนับสนุนการใช้ จ่ายในประเทศ และแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อทีAจะกลับสู่เป้าหมายทีA
2.0% (yoy) ได้ ในระยะกลาง ด้ านการปรั บลดงบดุล (Balance sheet) Fed ได้ จะ
คงดําเนินการตามแผนเดิม โดยจะเพิAมมูลค่ าสินทรั พย์ สูงสุด (Cap) ทีAจะปล่ อยให้
หมดอายุเป็ น 2 หมืAนล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน ในเดือน มกราคม 2561 จากปั จจุบัน
ทีA 1 หมืAนล้ านดอลลาร์ ต่อเดือน
 การจ้ างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) เดือน มกราคม 2561 เพิAมขึน
200,000 ตําแหน่ ง จากเดือนก่ อนทีAมีการจ้ างงาน 160,000 ตําแหน่ ง และเป็ นการ
จ้ า งงานทีA สู ง กว่ าทีA นั ก วิ เ คราะห์ คาดไว้ ว่ า จะมี ก ารจ้ างงานเพิA ม ขึ น 180,000
ตําแหน่ ง ในขณะเดียวกั น อัตราการว่ างงานทรงตัวทีA 4.1% ของกําลังแรงงาน
ด้ านค่ าจ้ างแรงงานเฉลีAยต่ อชัAวโมง เพิAมขึน 2.9% (yoy) และ 0.3% (mom) สร้ าง
ความกังวลว่ าอัตราการจ้ างงานจะนําไปสู่อัตราเงินเฟ้อทีAสูงขึน

ยูโรโซน
 GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 (ประกาศครั ง แรก) ขยายตัว 0.6% (qoq) ชะลอลง
เล็ กน้ อยจากไตรมาสก่ อนหน้ าทีA 0.7% (qoq) หากเทียบกั บไตรมาส 4 ปี ก่ อน
GDP ขยายตัว 2.7% (yoy) และทัง ปี 2560 เศรษฐกิจขยายตัว 2.5% (yoy) โดยได้
ปั จจัยสนับสนุนจากการใช้ จ่ายภายในประเทศ
 ดัชนีสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิต (PMI Manufacturing Index) เดือน
มกราคม 2561 ลดลง -1.0 จุด เป็ น 59.6 จุด ลดลงในประเทศเยอรมนี ฝรัA งเศส
และสเปน ทัง นี  ดัชนีทA ีอยู่เ หนือระดับ 50 จุด แสดงว่ าผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
อยู่ในทิศทางขยายตัว
 อัตราเงินเฟ้อทัAวไปเดือน มกราคม 2561 ชะลอตัวเป็ น 1.3% (yoy) จาก 1.4%
(yoy) ในเดือนก่ อนหน้ า เนืAองจากราคาในกลุ่มพลังงานชะลอตัวลง แต่ อัตราเงิน
เฟ้อพืน ฐานขยายตัว เพิAมขึน เป็ น 1.0% (yoy) จาก 0.9% (yoy) ในเดือนก่ อ น
เนืAองจากราคาสินค้ าอุตสาหกรรมทีAไม่ เกีAยวข้ องกับพลังงานเพิAมขึน

เอเซีย
ญีAปนุ่
 ดัชนีสํารวจผู้จัดการฝ่ ายจัดซือ ภาคการผลิต (PMI Manufacturing Index) เดือน
มกราคม 2561 ปรับเพิAมขึน +0.8 จุด เป็ น 54.8 จุด เป็ นการปรั บเพิAมขึน ติดต่ อกัน
เป็ นเดือนทีA 3 สะท้ อนถึงแนวโน้ มการขยายตัวของภาคการผลิต
 ธนาคารกลางญีA ปุ่นประกาศเข้ าซือ พันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5-10 ปี ในปริ มาณไม่
จํากัด (Fixed Rate Operation) เพืAอควบคุม Yield ไม่ ให้ เกินระดับ 0.11% โดย
มาตรการ Fixed Rate Operation เป็ นเครืA องมือทีAสําคัญในการแทรกแซงตลาด
พันธบัตร เพืAอควบคุมให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลในตลาดเปนไปตาม
เป้าหมายของธนาคารกลาง
จีน
 ดั ช นี สํ า รวจผู้ จั ด การฝ่ ายจั ด ซื อ ภาคการผลิ ต ทีA สํ า รวจโดยรั ฐบาล (PMI
Manufacturing Index) เดือน มกราคม 2561 ปรั บลดลงมาทีAระดับ 51.3 จุด แต่ ทA ี
สํารวจโดย Caixin ทรงตัวทีAระดับ 51.5 จุด เนืAองจากดัชนีย่อยด้ านผลผลิตเพิAมขึน
ชดเชยดั ช นี ย่ อยทีA ลดลง คื อ คํ า สัA งซื อ สิ น ค้ าใหม่ ทั ง ภายในประเทศและ
ต่ างประเทศ สะท้ อนว่ าโมเมนตัมของการผลิตเริAมมีสัญญาณทีAแผ่ วลง
ไทย
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิ จไทยเดือน ธั นวาคม
2560 ยั งคงได้ รั บ แรงขั บ เคลืA อ นจากการส่ ง ออกสิ น ค้ า และภาคการท่ อ งเทีA ย ว
เนืAองจากเศรษฐกิ จโลกทีAขยายตัวต่ อเนืAอง ส่ งผลให้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทีA
เกีA ย วข้ อ งกั บ การส่ งออกขยายตั ว ด้ า นการใช้ จ่ า ยในประเทศทั ง การบริ โ ภค
ภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในระดับตํAา โดยเฉพาะการบริ โภค
ภาคเอกชนทีAชะลอตัวลงจากปั จจัยสนับสนุนกําลังซือ ของภาคครั วเรื อนโดยรวม
ยัง ไม่ แ ข็ ง แรง ในขณะทีA ก ารลงทุน ภาคเอกชนทรงตั ว ด้ า นการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ
ลดลงตามการใช้ จ่ายเพืAอการลงทุนเป็ นสําคัญ
 อัตราเงินเฟ้อเดือน มกราคม 2561 ขยายตัวในอัตราชะลอลงติดต่ อกันเป็ นเดือน
ทีA 3 ทัง อัตราเงินเฟ้อทัAวไปและอัตราเงินเฟ้อพิน ฐาน โดยขยายตัว 0.68% (yoy)
และ 0.58% (yoy) ตามลําดับ เนืAองจากราคาอาหารสดลดลง และราคาสินค้ าโดย
ส่ วนใหญ่ ค่อนข้ างทรงตัว ซึAงอัตราเงินเฟ้อทีAรายงานอยู่ในระดับตํAากว่ าเป้าหมาย
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย 2.5% +/- 1.5% (yoy)
 กระทรวงพาณิชย์ ปรับเพิAมคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อปี 2561 เป็ น 0.7%-1.7% (yoy)
มีค่ากลางอยู่ทA ี 1.2% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมทีA 0.6%-1.6% (yoy) ภายใต้ สมมุติ
ฐาน คือ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยปี 2561 อยู่ระหว่ าง 3.6-4.6% (yoy)
ราคานํา มันเชือ เพลิงอยู่ทA ี 55-65 ดอลลาร์ สหรั ฐ/บาร์ เรล และอัตราแลกเปลีAยนทีA
32.34 บาท/ดอลลาร์ สหรั ฐ นอกจากนี  ได้ เพิAมผลกระทบจากการปรั บขึน ค่ าแรง
ขัน ตํAาเข้ าไปแล้ ว เพืAอให้ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริง
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SET Index ปิ ดสัปดาห์ ที* 1,827.35 จุด ปรั บตัวลดลงเล็กน้ อย 0.55% WoW โดย
สัปดาห์ที*ผ่านมากระทรวงการคลังได้ ปรับประมาณการเติบโตเศรษฐกิ จไทยปี 2560
และ ปี 2561 เพิ*มขึ &นจากครัง& ที*แล้ วเมื*อเดือน ตุลาคม 2560 โดยประเมินว่าปี 2560 จีดี
พีจ ะขยายตัว เพิ* ม จาก 3.8% เป็ น 4% ซึ*ง สูง กว่า ปี 2559 ที* เติ บ โตที* 3.2% ขณะที* ปี
2561 ได้ ปรั บประมาณการเพิ*มจาก 3.8% เพิ*มเป็ น 4.2% การเติ บโตเศรษฐกิ จไทยปี
2560 ที* 4% ถือว่าเป็ นการโตสูงสุดในรอบ 5 ปี นับตัง& แต่ปี 2555 มีทิศทางเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ งจนถึงปี นี & อี กทัง& ครม.ไฟเขียวมาตรการอุ้มผู้ประกอบการ ลดผลกระทบขึน&
ค่าจ้ างขันตํ
& *าทั*วประเทศ 1 เมษายน นี & นํ าค่าจ้ างมาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ เพิ*มเป็ น 1.15
เท่า จากเดิม 1 เท่าคาดรัฐสูญเสียรายได้ 5,400 ล้ านบาท เข็นมาตรการอบรมเพิ*มผลิต
ภาพ 5,000 ล้ านบาท 50,000 กิจการ ช่วยเอสเอ็มอี นอกจากนี & สนช. ผ่าน พ.ร.บ. อีอีซี
วาระ 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ที*ประชุมกรรมการ อีอีซีได้ พิจารณาเนื &อหา พ.ร.บ. ครบ
แล้ ว ทุกมาตรา และเตรี ยมส่งต่อให้ ทาง สนช. พิจารณาวาระ 2-3 คาดแล้ ว เสร็ จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี &ยังแบ่งเฟสการลงทุนเป็ น 3 ช่วง มูลค่าโครงการรวม 1 ล้ าน
บาท คาดสามารถลดต้ นทุนการขนส่งได้ & 2 แสนลบ./ปี และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 ล้ าน
บาท นอกจากนี & กระทรวงพาณิ ช ย์ เผยดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทั*ว ไป (CPI) ในเดื อ น
มกราคม 2561 อยูท่ ี* 101.44 ขยายตัว 0.68% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที*ตลาด
คาดจะเติบโต 0.74% และหากเที ยบเดื อน ธันวาคม 2560 ขยายตัว 0.07% ปั จจัยที*
ต้ องติ ดตามในสัปดาห์ นี & ปั จจัยในประเทศได้ แก่ ดัชนี ความเชื* อมั*นผู้บริ โภคไทยของ
เดือนมกราคม (5 กุมภาพันธ์) และปั จจัยต่างประเทศได้ แก่ การขยายเพดานหนี & US (8
กุมภาพันธ์)
สําหรับสัปดาห์ นี & คาด SET แกว่งตัวในกรอบ 1780-1837 จุด โดยคาดว่าวันจันทร์
ตลาดจะได้ รับผลกระทบจากความกังวลต่อทิศทางดอกเบี &ยสหรัฐฯ หลังตัวเลขการจ้ าง
งานออกมาดี อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีฯ จะผันผวนไปตลอดช่วงที*เหลือของสัปดาห์
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ตลาดหุ้นทัว* โลกมีความผันผวนในสัปดาห์ที*ผ่านมา ขณะที*ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
10 ปี ปรับตัวเพิ*มขึ &นอย่างรวดเร็ ว จากการที* Fed มองว่าอัตราเงินเฟ้ อของสหรัฐมีโอกาส
ปรั บตัวขึ &นแรงในปี นี & รวมทัง& การที*ตลาดมีความกังวลว่า Fed อาจขึ &นอัตราดอกเบีย&
นโยบายเร็ ว กว่า ที* ค าด เนื* อ งจากตั ว เลขการจ้ า งงานนอกภาคการเกษตรออกมา
แข็ง แกร่ ง และ BOE อาจปรั บ ขึน& ดอกเบีย& ในเร็ วนี & ทัง& นี ก& ารที* ตลาดเผชิ ญ ความไม่
แน่นอนที*มากขึ &น ทําให้ ภาพรวมระยะสันตลาดหุ
&
้ นโลกเป็ นลบ
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงรุนแรงในวันศุกร์ ส่งผลให้ ดชั นีสหรัฐฯมีโอกาสในการปรับฐาน
เพิม* มากขึ &น และอาจทําให้ เกิด Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นเอเชียช่วงต้ นของสัปดาห์
นี & สิ*งที*ต้องติดตามในช่วงเวลาถัดไป ได้ แก่ เรื* องการเพิ*มเพดานหนี &ของรัฐบาลสหรัฐเพื*อ
หลีกเลี* ยงการ Shutdown ในวัน ที* 8 กุมภาพันธ์ และพิธี สาบานตนเข้ ารั บตํ าแหน่ ง
ประธาน Fed ของนายเจอโรม พาวเวล ในวันที* 5 กุมภาพันธ์
ข้ อมูลเศรษฐกิ จที* สําคัญ ได้ แก่ 1) ประชุมธนาคารกลางเพื*อตัดสินใจเรื* อง Monetary
Policy ทัง& ใน ออสเตรเลีย รั สเซีย อิ นเดี ย บราซิล สหราชอาณาจักร นิ วซีแลนด์ และ
ฟิ ลิปปิ นส์ 2) ถ้ อยแถลงของประธาน Fed สาขา Dallas และ New York 3) ถ้ อยแถลง
ของมาริ โอ ดรากิประธาน ECB
ราคาทองคํ า มี แ นวโน้ ม ทรงตั ว เชิ ง พัก ตัว หลัง จากที* ร าคาปรั บ ตัว ขึน& มาพอสมควร
ประมาณ 7% ตังแต่
& บริ เวณ 1,241 เหรี ยญต่อออนซ์ นับตังแต่
& กลางเดือนธันวาคมที*ผ่าน
มา ทัง& นี ป& ั จจัย กดดันมาจากดอลลาร์ ส หรั ฐที* แข็ง ค่าซึ*งนัก ลงทุน กํ าลังจับ ตาทิ ศทาง
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ขณะที* ปั จ จัย ระยะสัน& ได้ รั บ ปั จ จัย หนุน จากอุป สงค์ ท องคํ า ในช่ ว ง
เทศกาลตรุษจีนในวันที* 16 กุมภาพันธ์
แนวโน้ มราคานํา& มันในระยะสันมี
& โอกาสทรงตัว จับตาประเด็น 1) ปริ มาณการผลิต
นํา& มันดิบของสหรัฐที*คาดว่าจะเพิ*มขึน& 2) ความร่ วมมือของ OPEC และ Non-OPEC
ในการลดกําลังการผลิต 3) การลดกําลังการผลิตนํ &ามันของเวเนซุเอลาหลังจากประเทศ
ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ
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5 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท
สินทรั พย์

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ทAผี ่ าน
มา)

%
ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

มุมมองการลงทุน

ตราสารหนี &
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

-1.17%

-1.548 %

I-SMART

Slightly
Underweight

-0.94%

-0.705%

อัตราผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐ 10 ปี ปรั บตัว สูง ขึน( ค่ อนข้ างมาก มาอยู่ที,
2.86% และ 30 ปี อยู่ที, 3.10% ส่ง ผลเชิ ง ลบต่ อ ตลาดตราสารหนี ต( ่ า งประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่ม หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง สัป ดาห์ ที, ผ่านมาการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี (ยนโยบายแต่เห็นว่าอัตราเงินเฟ้ อจะปรับตัวสูงขึ (นสูร่ ะดับ 2.0%
ส่ง ผลให้ ตลาดปรั บคาดการณ์ อัต ราเงิ น เฟ้ อขึน( และกัง วลว่า Fed อาจจะปรั บ ขึน(
ดอกเบี (ยนโยบายมากกว่า 3 ครัง( ในปี นี ( นอกจากนี ( รายงานตัวเลขการจ้ างงานเพิ,มขึ (นที,
200,000 ตําแหน่ง และอัตราการว่างงานสหรัฐอยูท่ ี, 4.1% สําหรับ I-SMART มีการวาง
สถานะ Duration ที,ตํ,ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื,อรองรับการปรับขึ (นของ Yield และลงทุน
กระจายความเสี,ยงทังในตลาดสหรั
(
ฐ ยูโร และตลาดเกิดใหม่เพื,อเพิ,มผลตอบแทน

iBoxx High
Yield Index

-0.87%

-0.221%

M-SMART
INCOME

Neutral

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

-0.85%

-0.68%

Thai govt
10Y
(02/02/2018
@ 2.52%)

+0.05%
(ผลตอบแทน
ที*
เปลี*ยนแปลง)

-0.02%
(ผลตอบแทน
ที*
เปลี*ยนแปลง)

SMART,
MMM-Plus

Neutral

US Treasury
10Y
(02/02/18 @
2.85%)

+0.17%
(ผลตอบแทน
ที*
เปลี*ยนแปลง)

+0.45%
(ผลตอบแทน
ที*
เปลี*ยนแปลง)

ตราสารหนี (เอกชนที,ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าลดลงจากการปรับขึ (นสูงของ
เส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมทังการปรั
(
บลงของตลาดสินทรัพย์เสี,ยง
เนื,องจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ (นอัตราดอกเบี (ยนโยบายมากกว่า 3
ครั ง( สําหรั บตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ให้ ผลตอบแทนติ ดลบ
เช่นกัน สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที,เป็ นตรา
สารหนี (ประเภทด้ อยสิทธิeและตราสารแปลงสภาพที,ให้ ผลตอบแทนสูง โดยเน้ นจากอัตรา
ดอกเบี (ยรับที,สงู (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการ
ปรับขึ (นของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนใน
ตราสารที,ให้ ดอกเบี (ยลอยตัว และกึ,งลอยตัว เพื,อรองรับภาวะดอกเบี (ยขาขึ (นของสหรัฐฯ
ตลาดตราสารหนี &ไทยสัปดาห์นี &ค่อนข้ างคึกคัก พันธบัตรรัฐบาลไทยได้ เผชิญกับแรงขาย
จากนักลงทุนทังในประเทศและต่
&
างประเทศ อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวเพิ*มขึ &น
ตามทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึง* เป็ นผลจากการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯที*ผลการประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี &ยไว้ ที*ระดับ 1.25-1.50% แต่
ปรับเพิ*มมุมมองเงินเฟ้ อเพิ*มขึ &น ทําให้ นักลงทุนตีความว่า Fed ส่งสัญญาณว่าจะปรั บ
ขึ &นอัตราดอกเบี &ยในเดือนมีนาคมนี*ค่อนข้ างแน่ พร้ อมกับคาดการณ์วา่ เงินเฟ้ อของสหรัฐ
ในปี นี &จะดีดตัวขึ &น
สิ &นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเกือบทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ*มขึ &น
เมื*อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือน้ อยกว่า
1 ปี ปรับตัวเพิ*มขึ &นเล็กน้ อยประมาณ 0 – 1 bps. และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 4 – 10 ปี ปรับตัวเพิ*มขึ &น 1– 5 bps. ยกเว้ น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 1-3 ปี ที*ปรับลดลง 1-3 bps. นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ ในตลาด
ตราสารหนี &ไทย จํานวน 15,737 ล้ านบาท

ต ร า ส า ร ห นี &
ไทย

ข้ อสงวนสิทธิo

 เอกสารนีเ& ป็ นลิขสิทธิ|ของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ*งจัดทําขึ &นเพื*อให้
ผู้สนใจได้ รับทราบเกี*ยวกับสินค้ าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน&

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ|ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี & หรือห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี & หรือห้ ามทําสําเนาเอกสารนี &
หรือห้ ามกระทําการอื*นใดที*ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี &เปลี*ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากเอ็มเอฟซี

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี &ได้ อ้างอิงจากแหล่งที*มาของข้ อมูลที*เชื*อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองใน
ความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื*องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี*ยนแปลงได้ ขึ &นอยู่กับช่วงเวลาที*นําข้ อมูลมา
ใช้ ในการอ้ างอิง

 ข้ อมูลและความเห็นที*ปรากฏในเอกสารนีเ& ป็ นเพี ยงความเห็นเบื อ& งต้ นเท่านัน& มิใช่คํามัน* สัญญาหรื อการรับประกัน
ผลตอบแทนแต่อย่างใด

 เอกสารนี &ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทัง& สิ &น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี &
จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี*ยวกับเอกสารฉบับนีก& รุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที*
โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสี*ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื*อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื*อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อน
การตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ*งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน* แนล สมาร์ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล ดีเวลลอป มาร์
เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน* แนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล
โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั*นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซือ& ขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื* อป้องกันความเสี*ย งที* เกี* ยวข้ องกับ อัต ราแลกเปลี*ยนเงิ นตราที* อาจเกิด ขึ &นได้ จากการลงทุน ใน
ต่างประเทศ โดยขึ &นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสี*ยงด้ านอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทัง& หมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนันจึ
& งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี*ยนได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี*ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื*อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี*ยงที*อาจเกิดขึ &นจากการลงทุน
ดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื*อมีความเข้ าใจในความเสี*ยงของสัญญาซื &อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 กรณีที*ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Customer profile) ให้ บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน& บริษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที*ลกู ค้ าให้ บริษัทเท่านัน&

 ขอรับหนังสือชี &ชวนได้ ที*บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื &อคืน
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