28 สิงหาคม 2560
เหตุการณ์ สาํ คัญ
 ประธานธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ไม่ ไ ด้ ส่งสัญ ญาณถึงทิศ ทางนโยบายการเงิน ในอนาคตในการกล่ า วสุ นทรพจน์ ใ นการประชุ มประจําปี ของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที#เมืองแจ็กสัน โฮล
 ที#ปรึ กษาเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาวเตรี ยมผลักดันร่ างปฏิรูปภาษีให้ เสร็ จภายในปี นี 5
 มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าไทยเดือน กรกฎาคม 2560 ขยายตัวได้ ดีท# ี 10.5% (yoy) ในขณะที#การนําเข้ าเร่ งขึน5 เป็ น 18.0% (yoy) ส่ งผลให้

ดุลการค้ ากลับมาขาดดุลในรอบหลายเดือน
สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ
 ในการกล่ าวสุนทรพจน์ ในการประชุมเศรษฐกิจประจําปี ของเฟดที#
เมืองแจ็กสัน โฮล ประธานธนาคารกลางสหรั ฐฯ นางเจเน็ต เยล
เลน ไม่ ได้ ส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต แต่ ได้
ให้ ความสําคัญในการกล่ าวถึงช่ วงที#เกิดวิกฤตการณ์ ทางการเงินใน
อดี ต และสิ# ง ที#เ จ้ า หน้ าที#เ ฟดได้ ดํ า เนิ น การเพื# อ รั บ มื อ ปั ญหาที#
เกิดขึน5 ขณะเดียวกัน นางเยลเลนกล่ าวเตือนว่ าเป็ นสิ#งที#หลีกเลี#ยง
ไม่ ได้ ท#จี ะเกิดวิกฤตการณ์ ในอนาคต
 นาย Gary Cohm ที#ปรึ กษาเศรษฐกิจประจําทําเนี ยบขาว ได้ ให้
สัม ภาษณ์ ว่ า ทํา เนี ย บขาวจะเริ# มผลัก ดั น แผนปฏิ รู ป ภาษี เ งิน ได้
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้ เสร็ จภายในปี นี 5 โดยให้ ความหวัง
ว่ าคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาวิ ธี ก ารจั ด หารายได้ ของสภา
ผู้ แ ทนราษฎรจะสามารถเริ# มกฎหมายปฏิ รู ป ภาษี ไ ด้ ใ นเดื อ น
กันยายน 2560 และน่ าจะผ่ านสภาฯ ได้ ภายในปี นี 5
ยุโรป
 การรายงานดัชนี PMI Manufacturing เบือ5 งต้ น ซึ#งจัดทําโดย Markit
ของเดือน สิงหาคม 2560 ดัชนีปรั บตัวขึน5 เป็ น 57.4 จุด จากระดับ
56.6 จุด ในเดือนก่ อนหน้ า ซึ#งเป็ นการเพิ#มขึน5 ในประเทศเยอรมนี
และฝรั#งเศส
 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป ไม่ ได้ กล่ าวถึงแนว

ทางการดําเนินนโยบายการเงิน และไม่ ได้ แสดงความกังวลต่ อการ
แข็งค่ าของเงินยูโร โดยยํา5 ถึงเงินเฟ้อที#ยังไม่ ถึงเป้าหมายที# 2.0%
(yoy) ทํ า ให้ น โยบายการเงิ น ยั ง คงผ่ อนคลาย ในการประชุ ม
ประจําปี ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เอเชีย
ญี#ปุ่น
 อั ต ราเงิ น เฟ้ อทั# ว ไป เดื อ น กรกฏาคม 2560 ทรงตั ว จากเดื อ น
ก่ อนที# 0.4% (yoy) ส่ วนอัตราเงินเฟ้อไม่ นับรวมอาหารสด เพิ#มขึน5
เป็ น 0.5% (yoy) จาก 0.4% (yoy) ในเดือนก่ อน และอัตราเงินเฟ้อ
ไม่ นับรวมอาหารและพลังงานเพิ#มขึน5 เป็ น0.1% (yoy) จากที#ไม่
ขยายตัวในเดือนก่ อนหน้ า โดยอัตราเงินเฟ้อไม่ รวมอาหารสดที#
ธนาคารกลางญี#ปุ่นใช้ ในการดําเนินนโยบายการเงินยังคงตํ#ากว่ า
เป้ าหมายของธนาคารกลางญี# ปุ่ นที# 2.0% (yoy) ซึ# ง จะทํา ให้
ธนาคารกลางญี#ปุ่นยังสามารถดําเนินนโยบายการเงินที#ผ่อนคลาย
ได้ ต่อเนื#อง
ไทย
 มูลค่ า การส่ งออกสิ นค้ า เดื อ น กรกฏาคม 2560 ขยายตั ว 10.5%

(yoy) ชะลอลงจาก 11.7% (yoy) ในเดือนก่ อน โดยได้ รับประโยชน์
จากการส่ งออกสินค้ าเกษตร นําโดย การส่ งออกข้ าว แต่ มูลค่ าการ
ส่ งออกสินค้ าอุตสาหกรรมชะลอลงตามการส่ งออกสินค้ าในกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ เครื#องใช้ ไฟฟ้า และพลาสติก
 มูลค่ าการนําเข้ าสินค้ าเดือน กรกฎาคม 2560 ขยายตัวเร่ งขึน5 เป็ น
18.0% (yoy) จากเดือนก่ อนที# 13.7% (yoy) จากการนําเข้ าสินค้ า
ขัน5 กลาง เช่ น นํา5 มัน โดยมูลค่ าการนําเข้ าสินค้ าที#เพิ#มขึน5 มากกว่ า
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ส่ ง ผลให้ ดุ ล การค้ า ขาดดุ ล 188 ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐ
 ธนาคารโลกปรั บเพิ#มคาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็ น 3.5% (yoy) จากคาดการณ์ เดิมที# 3.2% (yoy)
หลั ง จากที# มี ก ารรายงาน GDP ไตรมาส 2 ปี 2560 สู ง กว่ าที#
ธนาคารโลกได้ ประมาณการไว้ จากการส่ งออกและภาคการ
ท่ องเที#ยวที#ฟื5นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก
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+0.205%

+5.576%

I-SMART

Neutral

+0.486%

+8.504%

SET Index ปรับตัวเพิ6มขึ 9นเล็กน้ อยที6 0.59% มาอยู่ที6 1,575.85 จุด เป็ นการฟื น9
ตัวขึ 9นในช่วงต้ นสัปดาห์ด้วยปั จจัยหนุนได้ แก่ 1) GDP ไทยใน Q2/60 ซึง6 ออกมา
ดีกว่าตลาดคาด สร้ าง Sentiment เชิงบวกต่อ SET และ 2) มีเม็ดเงินไหลเข้ ามาใน
กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ และ PTT ซึง6 คาดเกิดจากการซื 9อเพื6อรับเงินปั นผลก่อนที6จะ
ขึน9 XD ในช่ว งปลายเดื อนสิง หาคม ถึง ต้ นเดื อนกันยายน อย่ างไรก็ ตามหลัง
จากนันแกว่
9 งตัวแคบๆ เนื6องจากนักลงทุนในตลาดรอประเด็นสําคัญในวันศุกร์ ซงึ6
จะมีคําตัดสินคดีจํานําข้ าว ซึงอดีตนายกฯ ยิ6งลักษณ์ ไม่ได้ มาฟั งคําตัดสิน ส่งผล
ให้ SET ในวันศุกร์ เคลื6อนไหวในกรอบแคบ ปิ ดตลาดสิ 9นสัปดาห์ที6ระดับ 1,575.85
จุด แนวโน้ ม SET Index สัปดาห์นี 9คาดว่ายังคงเคลื6อนไหวในกรอบแคบเนื6องจาก
ยังขาดปั จจัยสนับสนุนใหม่ ปั จจัยที6ต้องติดตามส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยต่างประเทศ
อาทิการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2/17 ของสหรัฐในวันที6 30 ส.ค., วันที6 31
ส.ค.จีนประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิต และ วันที6 1 ก.ย. สหรัฐประกาศตัวเลข
จ้ างงานนอกภาคเกษตร ขณะที6ประเทศในกลุ่มยูโรรายงานดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตเดือน ส.ค.
อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี 9ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที6ผ่านมาเคลื6อนไหวใน
กรอบแคบๆ ขณะที6 UST10ปี ลดลง 3 bps สุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจ
ประจําปี ที6 Jackson Hole นางJanet Yellen และนาย Mario Draghi ประธาน
Fed และ ECB ไม่ได้ กล่าวถึงประเด็นช่วงเวลาการปรับขึ 9นดอกเบี 9ยครัง9 ต่อไปและ
แผนการลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเลย ขณะที6ตลาดลดความคาดหวัง
เกี6 ย วกับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ จากทรั ม ป์ จากประเด็นด้ านการเมื อ งของ
สหรั ฐฯ และเรื6 องความไม่ แน่นอนในนโยบายการคลัง ของทรั ม ป์ และส่งผลให้
ค่าเงินดอลลาร์ ยงั มี ทิศทางอ่อนค่าต่อไปสะท้ อนจาก Fed Fund Future เดือน
ธันวาคม ยังตํ6ากว่า 50% โดยนักลงทุนมองว่า Fed อาจขึ 9นดอกเบี 9ยอีกครัง9 ในปี
หน้ าแทน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติมีการขายพันธบัตรระยะสันตํ
9 6ากว่า1 ปี หลังจาก
แบงก์ ช าติขอความร่ ว มมื อแบงก์ รัฐ -แบงก์ พ าณิ ชย์ ส่งรายงานการโอนเงินบาท
ระหว่างบัญชีของต่างชาติเมื6อส่อเค้ าผิดปกติ เพื6อจับตาพฤติกรรมเก็งกําไรค่าบาท
ของต่างชาติ ส่งผลให้ คา่ เงินบาทอ่อนค่าลงขณะที6แรงซื 9อจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศที6ยงั คงอยู่ทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรยังทรงตัวในระดับตํ6าต่อไป
ในสัปดาห์ที6ผ่านมาอัตราผลตอบแทนสหรัฐเคลื6อนไหวกรอบแคบ จึงส่งผลบวกต่อ
ตลาดตราสารหนี 9 และการประชุมประจําปี ที6 Jackson Hole ทังประธานธนาคาร
9
กลางสหรั ฐและยุโรปไม่ได้ กล่าวถึงแนวโน้ มนโยบายการเงิน สร้ างความผิดหวัง
ตลาด ทังนี
9 9ความกังวลด้ านการเมืองสหรัฐเพิ6มขึ 9น และนโยบายการคลังเป็ นที6จบั
ตา ดัง นัน9 สถานการณ์ ลงทุนของ I-SMART เน้ นลงทุนตราสารหนี เ9 อกชน
คุณภาพสูง และตลาดเกิดใหม่ที6ให้ อตั ราผลตอบแทนสูง ซึง6 ยังคงเป็ นที6น่าสนใจทัง9
ในด้ านราคาและผลลตอบแทนสูงกว่ากลุม่ พันธบัตรรัฐบาล

+0.657%

+4.970%

+0.088%

+2.520%

iBoxx High
Yield Index
Bloomberg
US MBS
Index

M-SMART
INCOME

Slightly
Overweight

สถานการณ์แนวโน้ มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที6ตํ6า เอื 9อต่อการลงทุนใน
ตราสารหนี 9ทีม6 ีความเสี6ยงด้ านเครดิต ตราสารหนี 9เอกชนที6ให้ ผลตอบแทนสูง High
Yield โดยเน้ นคุณภาพและอันดับเครดิตของผู้ออกเพื6อลดความเสี6ยง และลงทุน
ในตราสารสินเชื6 อ ภาคอสังหาริ มทรั พย์ (Mortgage-Related Security) และ
Asset-Backed Securities ที6ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที6รับรอง
โดยรัฐบาลสหรัฐ เพื6อสร้ างผลตอบแทนสมํ6าเสมอและยังได้ รับอัตราผลตอบแทน
ทีส6 งู
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+9.12%

-
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-
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สัปดาห์นีต9 ลาดจับตาผลของถ้ อยคํ าของประธานธนาคารกลางสําคัญในงานประชุม ที6
Jackson Holes สัปดาห์ ที6ผ่านมา โดยของทัง9 ECB และ BOJ ออกมาเชิ ง Dovish
มากกว่าคาด และ Fed ไม่ได้ ส่งสัญญาณใดต่อดอกเบี 9ย จึงคาดว่าผลกระทบ Downside
จํ า กัด คาดว่า ตลาดยัง ให้ นํ า9 หนัก ต่ อ การดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ของทรั ม ป์ เช่ น
มาตรการปฎิรูปภาษี ที6จะมีความคืบหน้ าเพียงใด ประเด็นความขัดแย้ งคาบสมุทรเกาหลี
ยังต้ องติดตามต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที6มีการซ้ อมรบร่วมกันของกองกําลังสหรัฐกับเกาหลี
ใต้ ในช่วงระหว่างวันที6 21- 31 สิงหาคม
ข้ อมูลเศรษฐกิ จประจํ าสัป ดาห์ 1) ความเชื6 อมั6นผู้บริ โภคสหรั ฐจัดทํ าโดย Conference
Board ในวันที6 29 สิงหาคม 2) การจ้ างงานภาคเอกชนสหรัฐในวันที6 30 สิงหาคม 3) ดัชนี
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื 9อภาคผลิตของจีนโดย Caixin ในวันที6 31 สิงหาคม 4) การจ้ างงานนอก
ภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐในวันที6 1 กันยายน
ราคาทองคํ าได้ รับแรงหนุนจากการเร่ งขึน9 ของความกังวล geopolitical risk ในขณะที6
ถ้ อยคําของธนาคารกลางสําคัญยังไม่มีอะไรน่ากังวลประกอบกับในสัปดาห์นีต9 ลาดมาจับ
ตาที6 ตัวเลขการจ้ างงานสหรั ฐเดื อนสิงหาคม โดยคาดว่าการจ้ างงานนอกภาคเกษตรจะ
เพิ6มขึ 9น 170,000 ตําแหน่ง และอัตราว่างงานจะทรงตัวที6 4.3% ในเดือนสิงหาคม
ตลาดนํ า9 มันยังเผชิญความผันผวนแม้ ว่าระยะสัน9 จะได้ รับแรงหนุนจากพายุ Hurricane
Harvey ทํ า ให้ กิ จ กรรมการผลิ ตนํ า9 มัน ชะลอตัว ชั6วคราว ทว่า ความกัง วลต่ อประเด็ น
supply glut และความวิตกว่า OPEC และ Non-OPEC จะยกเลิกการลดกําลังการผลิต
เป็ นปั จจัยกดดันราคานํ 9ามัน โดยตลาดนํ 9ามันยังจับตา การเปิ ดเผยตัวเลขที6เกี6ยวกับนํา9 มัน
ตลอดสัปดาห์ทงั 9 จํานวนสต็อกนํ 9ามันดิบสหรัฐและแท่นขุดเจาะนํ 9ามันดิบ
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ข้ อสงวนสิทธิ^
 เอกสารนี 9เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี)
ซึ6งจัดทําขึ 9นเพื6อให้ ผ้ สู นใจได้ รับทราบเกี6ยวกับสินค้ าและบริ การของเอ็ มเอฟซี และใช้ สําหรั บ
การนําเสนอภายในประเทศไทยเท่านัน9
 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ ในการห้ ามลอกเลียนข้ อมูลในเอกสารนี 9 หรื อห้ ามแจกจ่ายเอกสารนี 9
หรื อห้ ามทําสําเนาเอกสารนี 9 หรื อห้ ามกระทําการอื6นใดที6ทําให้ สาระสําคัญของเอกสารฉบับนี 9
เปลี6ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเอ็มเอฟซี
 ข้ อมูลบางส่วนในเอกสารนีไ9 ด้ อ้างอิงจากแหล่งที6มาของข้ อมูลที6เชื6อถือได้ แต่มิได้ หมายความ
ว่า เอ็มเอฟซี ได้ รับรองในความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวเนื6องจากข้ อมูลอาจมี
การเปลี6ยนแปลงได้ ขึ 9นอยูก่ บั ช่วงเวลาที6นําข้ อมูลมาใช้ ในการอ้ างอิง
 ข้ อ มูล และความเห็ นที6 ปรากฏในเอกสารนี เ9 ป็ นเพี ยงความเห็ นเบื อ9 งต้ น เท่า นัน9 มิใ ช่ คํา มั6น
สัญญาหรื อการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
 เอกสารนีไ9 ม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทัง9 สิ 9น การตัดสินใจ
ใดๆ จากเอกสารฉบับนี จ9 ะต้ อ งทํ าด้ วยความระมัด ระวัง และรอบคอบ หากมี ข้อ สงสัย ใดๆ
เกี6ยวกับเอกสารฉบับนี 9กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที6โดยตรง

คําเตือน

 การลงทุน มี ค วามเสี6 ยง ผู้ล งทุน ต้ องศึ ก ษาข้ อ มูล เพื6 อ ทํ า ความเข้ า ใจลัก ษณะสิน ค้ า เงื6 อ นไข
ผลตอบแทน และความเสี6ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้ เป็ นสิ6งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อิ นเตอร์ เนชั6นแนล สมาร์ ท ฟั นด์ (I-SMART) , กองทุนเปิ ดเอ็ มเอฟซี
อินเตอร์ เนชั6นแนล ดีเวลลอป มาร์ เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั6นแนล
ออยล์ ฟั นด์ (I-OIL) , กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี อินเตอร์ เนชั6นแนล โกลด์ ฟั นด์ (I-GOLD) , กองทุน
เปิ ดเอ็ มเอฟซี อินเตอร์ เนชั6นแนล เรี ยลเอสเตท ฟั นด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื 9อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื6อป้องกันความเสี6ยงที6 เกี6 ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี6ยนเงิ นตราที6 อาจ
เกิดขึ 9นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ 9นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

 กองทุนป้องกันความเสี6ยงด้ านอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรื อทังหมด
9
ตามแต่
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนันจึ
9 งมีโอกาสได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนได้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี6ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนรวมดังกล่าวเมื6อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี6ยงที6อาจเกิดขึ 9นจากการลงทุนดังกล่าวได้

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน รวมดัง กล่าวเมื6อ มีความเข้ า ใจในความเสี6ย งของสัญญาซือ9 ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

 ในกรณีที6ลกู ค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลสามารถแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ ลกู ค้ านัน9 บริ ษัท
ได้ พิจารณาข้ อมูลเพียงเท่าที6ลกู ค้ าให้ บริ ษัทเท่านัน9
 ขอรับหนังสือชี 9ชวนได้ ที6บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 9อคืน
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