19 มีนาคม 2561

เหตุการณ์ สาํ คัญ
 อัตราเงินเฟ้อของสหรั ฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชะลอตัวลง ส่ งผลให้ ตลาดคลายความกังวลเรื6 องเงินเฟ้อที6จะเพิ6มขึน เร็ วและแรง
 ดัชนีความเชื6อมั6นของผู้บริ โภคสหรั ฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ปรั บตัวเพิ6มขึน ต่ อเนื6อง
 เครื6 องชีภ าวะเศรษฐกิจจีนปรั บตัวดีขน
ึ  ในช่ วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ในส่ วนของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
 คณะรั ฐมนตรี ไทย อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ6มเติมประจําปี 2561 (งบกลางปี ) วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท
 ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ ในวันที6 20-21 มีนาคม 2561 ผลสํารวจของ Bloomberg คาดว่ า Fed จะขึน ดอกเบีย 0.25% เป็ น 1.50-

1.75% ต่ อปี และติดตาม Dot Plot ในการประชุมครัง นี 

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 อัตราเงินเฟ้อพืน ฐาน ไม่ รวมอาหารและพลังงาน เดือน กุมภาพันธ์
2561 ชะลอตัวเป็ น 0.2% (mom) และ 1.8% (yoy)
 ยอดค้ าปลีก เดือน กุมภาพันธ์ 2561 หดตัว -0.1% (mom) และตํ6า
กว่ าที6ต ลาดคาดว่ าจะขยายตัว ซึ6งการหดตัวในครั งนี เ ป็ นผลจาก
ยอดขายสินค้ ากลุ่มยานยนต์ และปั> มนํา มัน
 ดัชนีความเชื6อมั6นผู้บริ โภค เดือน มีนาคม 2561 เพิ6มขึน 102.0 จุด
ปรับตัวดีขนึ  ติดต่ อกันเป็ นเดือนที6 2
 วุฒิสภาผ่ านร่ างกฎหมายเพื6อลดกฎระเบียบในสถาบันการเงิน โดย
มีรายละเอียดที6สาํ คัญ ดังนี 
1. ให้ เพิ6มมูลค่ าสินทรั พย์ ของธนาคารที6เป็ นธนาคารขนาดใหญ่
Systemically Important Bank (SIB) จากปั จจุบันที6มูลค่ า
สินทรั พย์ 5 หมื6นล้ านดอลลาร์ เป็ น 2.5 แสนล้ านดอลลาร์ ซึ6ง
จะช่ วยให้ ธนาคารขนาดเล็กถึงกลางจํานวน 20 ธนาคาร หลุด
ออกจากเกณฑ์ กาํ กับดูแลที6เข้ มงวด
2. ยกเว้ นกฎ Volker Rule ที6จํากัดการซือ ขายหลักทรั พย์ ของ
สถาบันการเงิน (Proprietary Tradings) สําหรั บสถาบันการเงิน
ที6มีทรัพย์ สินน้ อยกว่ า 1 หมื6นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

เอเซีย
จีน
 เครื6องชีภ าวะเศรษฐกิจ 2 เดือนแรกของปี 2561 ปรั บตัวดีขึน ในส่ วน
ของผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
ในขณะที6ยอดค้ าปลีกชะลอตัวลง โดย
 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัว 7.2% (yoy) ปรับตัวดีขนึ  จากเดือนก่ อน
 การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร เดื อ น มกราคม - กุ ม ภาพั น ธ์
2561 ขยายตั วเพิ6มขึ น เป็ น 7.9% (yoy) จากการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์
 ยอดค้ าปลีก เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวใน
อัตราชะลอตัวลงเป็ น 9.7% (yoy)

ร่ างกฎหมายดังกล่ าวจะถูกส่ งต่ อให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่ อ

ยูโรโซน
 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่ าวว่ าการ
เปลียนแปลงทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินจะเป็ นไปอย่ างค่ อย
เป็ นค่ อยไป และจะไม่ ปรั บเปลียนนโยบายอย่ างทันทีทันใดทีจะทํา
ให้ ส่งผลกระทบกับตลาด

ไทย
 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ6มเติมประจําปี 2561 (งบ
กลางปี ) วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนประกอบด้ วย
1. รายจ่ ายเพื6อชดเชยเงินคงคลัง วงเงิน 4.96 หมื6นล้ านบาท
2. รายจ่ ายในการดําเนินงานเพื6อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน
1 แสนล้ านบาท ซึ6งจะนําไปใช้ ในมาตรการช่ วยเหลือผู้มีรายได้
น้ อยและการปฏิรูปภาคการเกษตร

 นาย Mario Draghi ระบุถึง 2 ปั จจัยเสียง ได้ แก่ นโยบายการค้ าของ
สหรัฐฯ และ การแข็งค่ าของเงินยูโร

หน้ า 1

ประเภท
สินทรั พย์
หุ้นไทย

ดัชนี

%
ผลตอบแทน
(สัปดาห์ ท6ผี ่ าน
มา)

% ผลตอบแทน
(ตัง แต่ ต้นปี )

กองทุน
แนะนํา

นํา หนักการ
ลงทุน

SET

+2.05%

+3.31%

M-S50
HiDiv
HiDivPlus

Neutral
ซื +อเมื.อตลาด
ปรับตัวลง

19 มีนาคม 2561
มุมมองการลงทุน

สัปดาหที.ผ่านมา SET Index ปิ ด 1,811.76 จุด เพิ.มขึ +น 2.05% WoW หลังจาก
ที.สหรั ฐ ฯ ออกนโยบายการเก็ บ ภาษี นํา เข้ า โลหะ ปั จ จุบันมี ข่ าวจะเก็ บ ภาษี
เพิ.มเติมสินค้ าหมวดเทคโนโลยีและสื.อสารจากจีน ซึง. มีมูลค่ารวมถึง $60,000
ล้ านเหรี ยญ โดยมีเหตุผลเรื. องการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ประเด็นสําคัญ
ในประเทศ ได้ แก่ 1) กสทช. ผ่อนผันการจ่ายเงินคลื.น 900 mHz เป็ น 5 งวด
(1.2 หมื.นลบ./งวด) แต่ต้องชําระดอกเบี +ย เตรี ยมเสนอเข้ า ครม. 27 มีนาคมนี +
เป็ นประเด็นบวกสําหรับ ADVANC และ TRUE ในแง่ของ Cash Flow และช่วย
ลดดอกเบี +ยจ่ายได้ สําหรั บ ADVANC ส่งผลดีต่อการทํากํ าไรและเงินปั นผล
ขณะที. TRUE ทําให้ Financial Flexibility เพิ.มขึ +นและอาจพลิกมามีกําไรปี นี +
2) กสทช. เตรี ยมเสนอรั ฐบาล 27 มีนาคม ใช้ ม. 44 พักชํ าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทีวีดจิ ิตอล 3 ปี รวมถึงจะช่วยรับผิดชอบค่า MUX โดยปรับลด 50%
เป็ นเวลา 24 เดือน นับจากที. คสช.ออกคําสัง.
3) จีนจะนําเข้ าเนื +อไก่จากไทย โดยจีนประกาศขึ +นทะเบียนบริ ษัทผู้ผลิตและแปร
รู ป เนื อ+ ไก่ ข องไทย 7 ราย ให้ ส ามารถส่ ง ออกสิน ค้ า เนื อ+ ไก่ ไ ปจี นได้ ตงั + แต่ 6
มีนาคม 2561 กรมปศุสตั ว์ คาดมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้ านบาท โดยโรงงาน
ของ CPF ได้ 2 โรง และ GFPT 1 โรง
ปั จจัยที.ต้องติดตามในสัป ดาห์นี + ได้ แก่ 1) 20 มี นาคม - ประชุม ครม. คาด
พิจารณาโครงการลงทุนโครงสร้ างพื +นฐาน รถไฟความเร็ วสูงเชื.อม 3 สนามบิน
มูลค่า 2 แสนลบ. ตังเป
+ ้ ากํ าหนด TOR ได้ ภายในสิ +นเดือน / สรุ ปนโยบายไทย
นิ ย ม 5.6 หมื. น หมู่ บ้ า น คาดมี ง บประมาณช่ ว ยเหลื อ สาธารณู ป โภคต่ า งๆ
ตามมา และ 2) 20-21 มีนาคม ผลการประชุม Fed คาดปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ย
นโยบาย นักลงทุนติดตาม Dot Plot ซึง. จะบ่งชี ค+ วามเห็นสมาชิก Fed ต่อ
แนวโน้ มการปรั บขึน+ อัตราดอกเบี ย+ นโยบาย ความน่าจะเป็ นล่าสุดยังบ่งชี ว+ ่า
Fed จะขึ +นอัตราดอกเบี +ย 3 ครัง+ ในปี 2561
แนวโน้ มสัปดาห์นี + คาด SET index ยังคงแกว่งตัว sideways ทิศทางไม่ชดั เจน
คาดว่ า การฟื +นตัวของราคานํ า+ มันจะช่ ว ยพยุง ราคาหุ้นกลุ่ม พลัง งานได้ บ้ า ง
อย่ า งไรก็ ตามยัง ต้ อ งติดตามท่าที ข องประเทศต่า งๆว่า จะตอบโต้ ม าตรการ
การค้ าของสหรัฐฯอย่างไร และทิศทางการขึ +นดอกเบี +ยเป็ นอย่างไร
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สัป ดาห์ ที ผ่ า นมาตลาดตราสารหนี ไ ทยเคลื อนไหวกรอบแคบ แม้ ว่ า อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ ฯ อายุ 10 ปี ปรั บ ตัว ลดลง หลัง จาก Trump
ประกาศปลด นายเร็ กซ์ ทิลเลอร์ สนั รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ขณะเดียวกันตลาดมีความกังวลเพิมขึ นเกียวกับสงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตามนักลงทุนชะลอการซื อขาย เนืองจากจับตาการ
ประชุม Fed วันที 20-21 มีนาคม และความเคลือนไหวของ Trump เกี ยวกับ
นโยบายการค้ าและนโยบายต่างประเทศ
สิ นสุดสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสนกว่
ั  า 8 ปี ปรับลดลง 1-3 bps.
ขณะทีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 9–10 ปี กลับปรับตัวเพิมขึ น 0–2 bps.
นักลงทุนต่างชาติซื อสุทธิในตลาดตราสารหนี ไทย จํานวน 14,579 ล้ านบาท
แนวโน้ มสัปดาห์นี + คาดว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะแกว่งตัวตามการปรับตัวของ
พัน ธบัตรสหรั ฐ ฯ แต่ผันผวนในสัดส่ ว นที. น้ อ ยกว่ า สัป ดาห์ นีม+ ี ก ารประมู ล
พันธบัตรรั ฐบาล รุ่ น Benhmark 10 ปี (LB26DA) อาจทําให้ ผลตอบแทน
เพิ.มขึ +นต่อได้ ส่วนตราสารหนี +ภาคเอกชน Credit spread ยังคงทรงอยู่ในระดับ
ตํ.าต่อไป
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สัปดาห์ที.ผ่านมาตลาดหุ้นต่างประเทศเคลื.อนไหวในกรอบ ตลาดกลับมากังวล
เรื. องสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีนในช่วงท้ ายสัปดาห์ และชะลอการซื +อ
ขาย โดยรอผลการประชุม Fed ในวันที. 20-21 มีนาคม รอฟั งสัญญาณชี น+ ํ า
นโยบายการเงินจาก นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คน
ใหม่ โดยตลาดคาดว่ า Fed จะขึน+ ดอกเบี ย+ 0.25% ในการประชุม ครั ง+ นี +
นอกจากนี +ผลการเลือกตังรั
+ สเซียคาด นายวลาดิเมียร์ ปูติน ครองตําแหน่งอี ก
สมัย รวมทังประชุ
+
ม G20 ในช่วงต้ นสัปดาห์ที.อาจมีการกล่าวถึงการค้ าของโลก
ในประชุมครัง+ นี +
แนวโน้ มทองคําซึม แต่มีโอกาสดีดแคบ โดยจะแกว่งตัวที.ระดับ 1,300 เหรี ยญ
สหรัฐต่อออนซ์ สักระยะ สัปดาห์นี +จับตาผลประชุม Fed ตามสถิติที.ผ่านมาหลัง
เปิ ดเผยผลประชุม Fed ราคาทองคํามักทรงตัว และปรับตัวขึ +นได้ หากตลาด
คาดว่า Fed จะขึ +นดอกเบี +ย และผลการประชุม เป็ นไปตามคาด
แนวโน้ มราคานํ +ามันในระยะสันมี
+ โอกาสเผชิญความไม่แน่นอน จับตา 1) สต็อก
นํ +ามันดิบสหรัฐมีโอกาสเพิ.มขึ +นจากในช่วงฤดูกาลปิ ดซ่อมบํารุ งที.ความต้ องการ
ใช้ นํา+ มันดิบ ปรั บตัว ลง 2) การผลิตนํ า+ มันคาดว่ าจะปรั บ เพิ.ม ขึน+ EIA คาด
ปริ มาณการผลิตนํ า+ มันของสหรัฐจะเพิ.มสู่ระดับ 10.7 ล้ านบาร์ เรลต่อวันและ
คาดว่าจะเข้ าสู่ 11.3 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในปี ถัดไป และ 3) แหล่งผลิตนํ +ามันดิบ
ในลิเบียกลับมาเปิ ดดําเนินการ กําลังการผลิต 4.1 แสนบาร์ เรลต่อวัน

ตราสารหนี +
ต่างประเทศ

iBoxx Liquid
Investment
Grade
Corporate
JPMorgan
Emerging
Bond

+0.17%

+0.06%

-2.97 %

I-SMART

Slightly
Underweight

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐเคลื.อนไหวแคบๆ โดยพันธบัตร
อายุ 10 ปี อยู่ที. 2.85% โดยตัวเลขเศรษฐกิจ ได้ แก่ ความชื.อมัน. ผู้บริ โภคและ
ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมยังคงสนับสนุนมุมมองของ Fed ต่อการขยายตัว
เศรษฐกิจที.แข็งแกร่ ง ด้ านยูโรโซน อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงจากตัวเลขประมาณ
การเล็กน้ อยในเดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์นี +ตลาดรอผลการประชุม Fed คาด
ปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบาย 0.25% และให้ ความสําคัญกับท่าทีของประธาน

-2.33%

Fed คนใหม่ และ Dot Plot ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ +นดอกเบี +ยในอัตราเร่ ง
มากน้ อยเพียงใด ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ทรงตัว สําหรับ I-SMART มีการลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้ รับผลกระทบบ้ าง แต่กองทุนเน้ นการ
วางสถานะ Duration ที.ตํ.ากว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื.อรองรับการปรับขึ +นของ Yield
และกระจายความเสี.ยงในตลาดยูโรรวมทังตลาดเกิ
+
ดใหม่บางประเทศ
iBoxx High
Yield Index

-0.21%

-0.64%

Bloomberg
Barclays US
MBS Index

+0.18%

-1.53%

M-SMART
Slightly
INCOME Underweight

ตราสารหนี +เอกชนที.ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield มีมลู ค่าปรับลดลง เนื.องจาก
ตลาดอยู่ในสภาวะระมัดระวังมี ความผันผวนอยู่ และรอดูปัจ จัย ใหม่ แม้ ว่ า
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาดี สําหรับตลาดสินเชื.อบ้ านสหรัฐมูลค่าปรับขึ +น
ฟื น+ ตัว สําหรับ M-SMART INCOME ให้ ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที.
เป็ นตราสารหนี +ประเภทด้ อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที.ให้ ผลตอบแทนสูง
โดยเน้ นจากอัตราดอกเบี ย+ รั บ ที. สูง (coupon) ออกโดยกลุ่ม สถาบันการเงิ น
คุณ ภาพสูง จึง ช่ ว ยชดเชยการปรั บ ขึน+ ของเส้ นอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที.ให้ ดอกเบี +ยลอยตัว และกึ.ง
ลอยตัว เพื.อรองรับภาวะดอกเบี +ยขาขึ +นของสหรัฐฯ
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คําเตือน

 เอกสารนี +เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
(เอ็มเอฟซี) ซึง. จัดทําขึ +นเพื.อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี.ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ม
เอฟซี และใช้ สําหรับการนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน+

 การลงทุนมีความเสี.ยง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื.อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื.อนไขผลตอบแทน และความเสี.ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานใน
อดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง. ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี + หรื อห้ ามแจกจ่าย
เอกสารนี + หรื อห้ ามทํ า สํ า เนาเอกสารนี + หรื อ ห้ า มกระทํ า การอื. น ใดที. ทํ า ให้
สาระสําคัญ ของเอกสารฉบับนี เ+ ปลี. ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญ าตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี

 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน. แนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART), กองทุนเปิ ดเอ็ม
เอฟซี 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 (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชัน. แนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์
(I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื +อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื. อป้องกันความ
เสี. ย งที. เ กี. ย วข้ อ งกับ อัตราแลกเปลี. ย นเงิ นตราที. อ าจเกิ ดขึน+ ได้ จ ากการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยขึ +นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี +ได้ อ้างอิงจากแหล่งที.มาของข้ อมูลที.เชื.อถื อได้ แต่มิได้
หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว
เนื.องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี.ยนแปลงได้ ขึ +นอยู่กบั ช่วงเวลาที.นําข้ อมูลมาใช้ ในการ
อ้ างอิง
 ข้ อมูลและความเห็นที.ปรากฏในเอกสารนี +เป็ นเพียงความเห็นเบื +องต้ นเท่านัน+ มิใช่
คํามัน. สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนี +ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทังสิ
+ +น การ
ตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี +จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หาก
มีข้อสงสัยใดๆ เกี.ยวกับเอกสารฉบับนี +กรุ ณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที.โดยตรง

 กองทุนป้องกันความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อ
ทังหมด
+
ตามแต่สภาวการณ์ ใ นแต่ละขณะ ดัง นัน+ จึงมี โอกาสได้ รั บ ผลกํ า ไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี.ยนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี.ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื.อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ +นจากการ
ลงทุนดังกล่าวได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื.อมีความเข้ าใจในความเสี.ยงของสัญญา
ซื +อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง
 กรณี ที.ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้
ลูกค้ านัน+ บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที.ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน+
 ขอรับหนังสือชี +ชวนได้ ที.บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื +อคืน
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