21 สิงหาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรั ฐฯ บ่ งชีว) ่ าคณะกรรมการนโยบายการเงินส่ วนใหญ่ มีความกังวลมากขึน) เกียวกับภาวะเงินเฟ้อทีชะลอลง
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตราดอกเบีย) นโยบาย RP 1 วัน ที 1.50% ต่ อปี ไม่ เปลียนแปลง
 ติดตามการประชุมประจําปี Jackson Hole Symposium ทีสหรั ฐฯ ในระหว่ างวันที 24-26 สิงหาคม 2560 ซึงประธานธนาคารกลางยุโรป นาย

Mario Dhagi จะเข้ าร่ วมการประชุมเป็ นครัง) แรกนับตัง) แต่ ปี 2557 ซึงตลาดจะติดตามถึงการส่ งสัญญาณการดําเนินโนบายการเงิน โดยเฉพาะ
แผนการลดขนาดงบดุล
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 รายงานการประชุ ม นโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรั ฐฯ วั นที
25-26 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงินส่ วนใหญ่ มี
ความกังวลมากขึน) เกียวกับภาวะเงินเฟ้อทีชะลอตัวลงในช่ วงทีผ่าน
มา แต่ ยังคงคาดว่ าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายที 2.0% (yoy)
ได้ ในระยะ 1-2 ปี ข้ างหน้ า ส่ วนการประเมินแนวโน้ มเศรษฐกิจไม่
เปลี ย นแปลงจากการประชุ ม ครั )งก่ อน โดยเห็น ว่ า กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจขยายตัวได้ ดีปานกลาง
 ด้ านความเห็นในการปรั บขึน) ดอกเบีย) คณะกรรมการบางท่ านยัง
ไม่ สนับสนุนให้ รีบขึน) ดอกเบีย) เนืองจากกังวลว่ าอัตราเงินเฟ้อจะ
ทรงตัวอยู่ในระดับตํานานกว่ าทีคาดไว้ จึงควรรอให้ แน่ ใ จว่ าเงิน
เฟ้อจะกลับมาเพิมขึน) ก่ อน ในขณะทีคณะกรรมการบางท่ านเห็น
ว่ าควรขึน) ดอกเบีย) จากภาวะตลาดแรงงานทีมีระดับ การจ้ างงาน
เต็มทีและอาจเป็ นความเสียงให้ ต้องเร่ งขึน) ดอกเบีย) ภายหลัง
 การดําเนินการลดขนาดงบดุลนั น) คณะกรรมการส่ วนใหญ่ เห็นว่ า
ควรประกาศให้ เ ริ มดําเนิ นการลดในการประชุมเดือน กันยายน
2560 เพือรอดูตัวเลขเศรษฐกิจออกมายืนยัน ขณะทีส่วนน้ อยเห็น
ว่ าควรประการในการประชุมรอบเดือนกรกฎาคม 2560 เลย
ยุโรป
 รายงานการประชุ มนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป วันที
20 กรกฎาคม 2560 นั น) คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่ า
เศรษฐกิจฟื ) นตัวได้ ดีต่อเนือง และจะช่ วยหนุนให้ อัตราเงินเฟ้อเร่ ง
ตัวขึน) ในระยะข้ างหน้ า อย่ างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบันทียัง
ขยายตัวในระดบตําและยังไม่ ส่งสัญญาณทิศ ทางทีเพิมขึน) อยาง
ชัดเจน ทําให้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่ านโยบายการเงินทีผ่อน
คลายยังมีความจําเป็ น และตัด สินใจหารื อเรื องการปรั บเปลีย น
มาตรการ QE ทีมีกําหนดสิน) สุ ด ในเดือนธั นวาคม 2560 ในการ
ประชุมครัง) ถัดไป

เอเชีย
ญีปุ่น
 การส่ งออกสินค้ าในสกุ ลเงินเยน เดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัว
13.4% (yoy) เพิมขึน) จากเดือนก่ อนที 9.7% (yoy) ใกล้ เคียงกับที
นั ก เศรษฐศาสตร์ คาดไว้ ส่ ว นการนํ า เข้ า สิ น ค้ า ในสกุ ล เงิน เยน
ขยายตัว 16.3% (yoy) เพิมขึน) จากเดือนก่ อนที 15.5% (yoy) โดย
การส่ งออกสินค้ าทีขยายตัวต่ อเนืองเป็ นผลจากการฟื ) นตัวของอุป
สงค์ โลกและแนวโน้ มเงินเยนทีอ่อนค่ า
จีน
 การระดมทุนรวมสุทธิ (Totak Social Financing) เดือนกรกฎาคม
2560 ลดลงเป็ น 1.22 ล้ านล้ านหยวน จาก 1.78 ล้ านล้ านหยวน
โดยลดลงจากยอดการปล่ อยสินเชือใหม่ สกุลเงินหยวนและการ
ระดมทุนผ่ านช่ องทาง shadow banking ซึงส่ วนหนึงเปนผลจาก
การใช้ มาตรการเข้ มงวดในตลาดเงิน
ไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คงอัตรา

ดอกเบีย) นโยบาย RP 1 วัน ทีระดับ 1.50% ต่ อปี ในการประชุม
วัน ที 16 สิ งหาคม 2560 เป็ นไปตามทีนั ก เศรษฐศาสตร์ คาดไว้
เนืองจากภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่ อนคลายและเอือ) ต่ อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ทัง) นี ) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัว
ชัด เจนต่ อเนื องจากการส่ งออกสินค้ าและบริ การทีขยายตัวได้ ดี
ส่ วนอุปสงค์ ในประเทศยังขยายตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปแต่ ยังไม่
กระจายตัว ด้ านอัตราเงินเฟ้อทัวไปเพิมขึน) ในอัตราทีชะลอลง
 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวสูงถึง 3.7% (yoy) เร่ งขึน)
จากการขยายตัว 3.3% (yoy) ในช่ วงไตรมาสก่ อนหน้ า โดยมีปัจจัย
สนั บ สนุ น จากการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก าร การใช้ จ่ า ยภายคั ฐ
รวมทัง) การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนกลับมา
ขยายตัว อย่ างไรก็ตาม บทบาทการลงทุนของรั ฐบาลในไตรมาส 2
นี ) ลดลง
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SET Index ปรับตัวเพิ5มขึ 8นเล็กน้ อยที5 0.33% มาอยู่ที5 1,566.53 จุด โดย
ปรั บ ขึน8 ตามตลาดหุ้นต่ า งประเทศ เนื5 อ งจากตลาดเริ5 ม คลายกัง วลต่ อ
สถานการณ์ ตึ ง เครี ย ดในคาบสมุ ท รเกาหลี หลัง จากสหรั ฐ ระบุ จ ะใช้
แนวทางทางการฑูตในการแก้ ปัญหา นอกจากนี ป8 ระเด็นสําคัญระหว่าง
สัปดาห์ก่อน ได้ แก่ 1) การประชุมกนง. ซึ5งยังคงอัตราดอกเบี ย8 นโยบาย
ระดับเดิมที5 1.5% และมีมมุ มองเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟื น8 ตัว และ 2) รายงาน
ประชุม Fed ซึง5 ภาพรวมมีความกังวลต่อทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที5ปรับตัว
ลง โดยสมาชิกบางส่วนเห็นว่า Fed ควรรอดูสถานการณ์ เงินเฟ้อให้ ส่ง
สัญญาณดีขึ 8น ก่ อนที5จะมี การการขึ 8นดอกเบี ย8 นโยบายครัง8 ถัดไป รวมถึง
การลดสินทรัพย์ในงบดุล สําหรับแนวโน้ ม SET Index ในสัปดาห์นี 8คาดว่า
ยังคงเคลื5อนไหวในกรอบแคบเนื5องจากยังขาดปั จจัยสนับสนุนใหม่ โดย
ประเด็นที5ต้องติดตามคือ การประชุมเศรษฐกิจประจําปี ของ Fed ในช่วง
วันที5 24-26 ที5แจ็กสัน โฮล
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 8ไทย อายุตํ5ากว่า 10 ปี สัปดาห์ที5ผ่าน
มาปรับลดลง 2 bps ขณะที5 UST ไม่เปลี5ยนแปลง หลังจากรายงานการ
ประชุม Fed ระบุว่าคณะกรรมการบางส่วนยังกังวลต่อเงินเฟ้อที5ทรงตัวอยู่
ในระดับตํ5า ประกอบกับความไม่มนั5 คงของรัฐบาลทรัมป์ยังเป็ นอีกปั จจัย
หนึ5งที5ส่งผลต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยในสัปดาห์ที5แล้ ว คณะกรรมการที5
ปรึ กษาของทรัมป์ได้ ลาออก และมีการปลดนายสตีฟ แบนนอน หัวหน้ า
ฝ่ ายกลยุทธ์ ข องทํา เนี ย บขาวออกจากตํ า แหน่ ง ซึ5ง ส่งผลกระทบต่อ เงิ น
ดอลลาร์ อ่อนค่าลง อีกทังนั
8 กลงทุนยังให้ ความสําคัญเกี5 ยวกับประเด็นการ
ซ้ อมรบระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ด้วยจากปั จจัยข้ างต้ น นักลงทุนยัง
เข้ าถื อสินทรัพย์ ที5มีความปลอดภัยซึ5งได้ แก่พันธบัตรต่อไป ขณะที5แรงซื 8อ
จากนักลงทุนสถาบันในประเทศที5ยังคงอยู่ จากผลการประมูลพันธบัตร
รั ฐ บาล 10 ปี (LB26DA) ที5 ค่ อ นข้ า งหนาแน่ น ประกอบกั บ นัก ลงทุน
ต่างชาติที5ยงั ซื 8อสุทธิ กว่า 800 ล้ านบาททําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
ยังทรงตัวในระดับตํ5าต่อไป
สถานการลงทุนของ I-SMART เน้ นลงทุนตราสารหนี เ8 อกชนคุณภาพสูง
และตลาดเกิดใหม่ที5ให้ อตั ราผลตอบแทนสูง ซึง5 ยังคงให้ อตั ราผลตอบแทน
สูงกว่ากลุ่มพันธบัตรรัฐบาล เป็ นที5ต้องการของตลาด แต่ credit spread
ค่อ นข้ างแคบมากแล้ ว ในสัป ดาห์ นี 8 ต้ อ งจับ ตา การส่ง สัญ ญาณจาก
ธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมประจําปี ที5 Jackson Hole ในสัปดาห์นี 8

+0.035%

+4.623%

+0.027%

+2.204%
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Yield Index
Bloomberg
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Index

Neutral

I-SMART

Neutral

MSMART
INCOME

Slightly
Overweight

สถานการณ์ ในภาพรวมยังเอื อ8 ต่อการลงทุนในตราสารหนี ท8 ี5มีความเสี5ยง
ด้ านเครดิต ลงทุนในตราสารหนี 8 เอกชนที5ให้ ผลตอบแทนสูง High Yield
โดยผู้ที5ออกสถาบันที5มี คุณภาพ และเลือกลงทุนในตราสารสินเชื5 อ ภาค
อสังหาริ มทรั พย์ (Mortgage-Related Security) และ Asset-Backed
Securities ที5ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที5รับรองโดยรัฐบาล
สหรัฐ ที5มี อัตราผลตอบแทน (Yield) ที5น่าสนใจ
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คาดว่าในสัปดาห์นี 8ตลาดหุ้นทัว5 โลกจะยังอยู่ในลักษณะปรับฐานเนื5องจาก
ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆให้ ตลาดฟื น8 ตัวแรงอย่างไรก็ตามผลประกอบการของ
บริ ษัทส่วนใหญ่ที5ได้ ประกาศออกมานันมี
8 positive surprise เป็ นส่วนใหญ่
จึงทําให้ downside risk ของตลาดมีจํากัด โดยประเด็นที5น่าติดตามคือใน
สัป ดาห์นีค8 ื อนักลงทุนจับ ตาถ้ อ ยคํา นโยบายการเงิ นของ เจเนท เยเลน
ประธาน Fed และ มาริ โอ ดรากิ ประธาน ECB ในงานประชุมเศรษฐกิจที5
แจ็กสัน โฮลล์ ตลอดสัปดาห์นี 8 โดยก่อนการประชุม ดรากิส่งสัญญาณว่า
ยังไม่ แน่นอนที5จ ะเปลี5ยนแปลงนโยบายการเงิ น สํ าหรั บ ประเด็นเกาหลี
เหนือคลี5คลายแม้ ว่าความขัดแย้ งยังคงมี
ข้ อมูลเศรษฐกิจประจําสัปดาห์ที5น่าติดตามได้ แก่ 1) ดัชนี PMI ยุโรป ใน
วันที5 23 สิงหาคม 2) ยอดขายบ้ าน Existing Home sales ในวันที5 24
สิงหาคม และ เงินเฟ้อญี5ปนุ่
ราคาทองคําจะมีปัจจัยหนุนจาก geopolitical risk และความไม่แน่นอน
ของการบริ หารประเทศของ โดนันท์ ทรั มป์ ที5 สงั5 ยุบ คณะที5 ปรึ กษาด้ า น
ธุรกิจ 2 คณะ ทว่าถ้ อยคําของทังประธาน
8
Fed และ ECB อาจส่งผลต่อ
ค่าเงินและกระทบต่อโมเมนตัมสินทรัพย์ทองคํา
ราคานํ า8 มันในสัป ดาห์ นีค8 าดว่ า ยัง ยื นได้ ใ นกรอบ 47-49 ดอลล่า ร์ หลัง
จํานวนแท่นขุดเจาะนํ 8ามันดิบสหรัฐ ในสัปดาห์ที5ผ่านมาลดลง 5 แท่น สู่
ระดับ 763
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ข้ อสงวนสิทธิh
 เอกสารนี 8เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ5งจัดทํา
ขึน8 เพื5 อ ให้ ผ้ ูส นใจได้ รั บ ทราบเกี5 ย วกับ สิน ค้ าและบริ ก ารของเอ็ ม เอฟซี และใช้ สํา หรั บ การนํ า เสนอ
ภายในประเทศไทยเท่านั 8น
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 8 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 8 หรื อห้ ามทํา
สําเนาเอกสารนี 8 หรื อห้ ามกระทําการอื5นใดที5ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 8เปลี5ยนไปจากเดิม โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนี 8ได้ อ้างอิงจากแหล่งที5มาของข้ อมูลที5เชื5อถือได้ แต่มิได้ หมายความว่า เอ็มเอฟซี
ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื5องจากข้ อมูลอาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ ขึ 8นอยู่
กับช่วงเวลาที5นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง

คําเตือน

 การลงทุนมีความเสีย5 ง ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลเพื5อทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื5อนไขผลตอบแทน และ
ความเสีย5 งก่อนการตัดสินใจลงทุน

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิง5 ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5น
แนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) ,
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั5นแนล
เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื5อป้องกันความเสี5ยงที5
เกี5ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย5 นเงินตราที5อาจเกิดขึ 8นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 8นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุน

 ข้ อมูลและความเห็นที5ปรากฏในเอกสารนี 8เป็ นเพียงความเห็นเบื 8องต้ นเท่านั 8น มิใช่คํามั5นสัญญาหรื อการ
รับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด

 กองทุน ป้องกัน ความเสี5ย งด้ านอัตราแลกเปลี5 ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศบางส่ว นหรื อ ทั ง8 หมด ตามแต่

 เอกสารนีไ8 ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรั บรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั 8งสิ 8น การตัดสินใจใดๆ จาก
เอกสารฉบับนี 8จะต้ องทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี5ยวกับเอกสารฉบับนี 8
กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที5โดยตรง

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี5ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั 8นจึงมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย5 นได้
ดังกล่าวเมื5อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรั บ
ความเสีย5 งที5อาจเกิดขึ 8นจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื5อมีความเข้ าใจในความเสี5ยงของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 ในกรณีที5ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนส่วน
บุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านั 8น บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลเพียง
เท่าที5ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านั 8น

 ขอรับหนังสือชี 8ชวนได้ ที5บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 8อคืน

หน้ า 3

