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สรุปภาวะตลาดรายเดือน
สรุปภาวะตลาดเดือนมีนาคม 2560
ภาพรวมตลาดเดือน มี.ค.60 เป็ นภาพการปรับตัวลงจากระดับ 1,570
จุ ด ตัง! แต่ ช่ ว งต้ น เดื อ น โดยถ้ อยแถลงนโยบายของทรั ม ป์ ต่ อ สภา
คองเกรสที-ไ ม่ได้ ก ล่า วถึง เนือ! หามาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จอย่ างทีความหวังไว้ อย่า งไรก็ดีดัช นีตลาดหุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทีพัฒนาแล้ ว ได้ ตอบรั บกับข่า วดังกล่า วในเชิ งบวกเช่ นเดียวกับ SET
ในช่วงต้ น มี.ค.60 ก่อนที-ความกังวลด้ า นการปรับขึน! อัต ราดอกเบีย!
นโยบายของเฟดจะเข้ ามากดดันภาวะการลงทุนตลาดหุ้นทัว- โลกใน
เวลาถัดมา โดยสมาชิกเฟดหลายท่านได้ ออกมาให้ ความเห็นว่าเฟดมี
แนวโน้ มที-จะปรับขึ !นอัตราดอกเบี !ยในการประชุมวันที- 14-15 มี.ค. 60
สวนทางกับความน่าจะเป็ นในการปรับขึนก่
! อนหน้ านันอยู
! ่ที-ระดับตํา- ถึง
30% ผนวกกับการเทขายจากปั จจัยหุ้นรายตัวขนาดเล็กบางกลุ่มได้
เข้ ามากดดันการเคลื-อนไหวของดัชนี SET index ให้ ลงตํ-าใกล้ ระดับ
1530 จุ ด ในเวลาต่ อ มาหลัง จากการประชุม เฟดได้ มี ก ารปรั บ ขึ น!
ดอกเบี !ยเป็ นไปตามคาดการณ์ของตลาด และได้ สง่ สัญญาณไม่เร่ งรี บ
ในการปรับขึ !นดอกเบี !ยในครัง! ถัดๆ ไป ผลักดันการฟื น! ตัวสันๆ
! ของดัชนี
ตลาดหุ้ นทั-ว โลกอี ก ครั ง! ผนวกกั บ ดั ช นี ต ลาดหุ้ นไทยที- ใ ห้ อั ต รา
ผลตอบแทนตังแต่
! ต้นปี ที-ตํ-ากว่าดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค และตลาด
หุ้นอื-นๆ จึงทําให้ ดชั นี SET index เริ- มฟื น! ตัวขึ !นอย่างต่อเนือ- ง ประเด็น
ด้ า นการเลื- อ นลงคะแนนเสี ย งเพื- อ ยกเลิ ก นโยบาย Obamacare
ของทรั มป์ได้ เ ข้ า มากดดันตลาดในช่ ว งสัน! ๆ ก่ อนที- จ ะฟื !น ตัว ขึน! ต่ อ
ในช่วงโค้ งสุดท้ ายของเดือน โดยดัชนี SET index ปิ ดที-ระดับ 1575.11
จุด, +0.51% MoM ณ สิ !นเดือน นักลงทุนต่างชาติเป็ นผู้ซื !อสุทธิจํานวน
3.9 พันลบ.
แนวโน้ มตลาดเดือนเมษายน 2560
แนวโน้ ม SET ใน เม.ย. 60 คาดช่วงแรกมีโมเมมตัมขึนได้
! ต่อเนื-องจาก
เดือนก่อน โดยเฉพาะปั จจัยหนุนจาก Fund flow ต่างชาติ ซึง- เริ- มไหล
กลับเข้ ามาอีกครัง! ทําให้ เงินบาทแข็งค่าต่อเนื-อง หลังตลาดหุ้นสหรัฐ
การปรับขึน! เริ- มจํากัด สลับมีแรงขายทํากําไร เนื-องจากยังไม่มีความ
คืบหน้ าถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ และมีความกังวลมาก
ขึ น! หลัง ทรั ม ป์ ไม่ ไ ด้ รั บ เสีย งสนับ สนุน มากพอ สํ า หรั บ การยกเลิ ก
Obamacare สะท้ อ นสู่เ สีย งสนับสนุน จะมี ห รื อ ไม่ สํา หรั บนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ

นอกจากนี ! คาด SET จะได้ ปัจจัยหนุนจากกลุม่ แบงก์ในช่วงรายงานงบฯ
ใน Q1/60 ซึ-ง ภาพรวมคาดผลการดํา เนิน งานฟื !นตัว โดยเฉพาะเมื-อ
เทีย บกับฐานของปี ที-แล้ ว ซึ-งมีปัจ จัย หลัก จากการตัง! สํา รองฯที-ลดลง
เป็ นปั จจัยหนุน SET ขึน! มาใกล้ 1,600 จุด หรื อมากกว่านันจะมี
!
กรอบ
บนถัดไปที- 1,625 จุด อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า SET จะยืนเหนือ 1,600
จุดได้ ไม่นาน ด้ วยเหตุผลด้ าน Valuation ซึง- SET เหนือระดับ 1,600 จุด
จะมี Valuation ที-ตงึ ตัว รวมถึงใน เม.ย.60 นี ! จะมีห้ นุ ขนาดใหญ่หลายๆ
ตัว ขึน! เครื- องหมาย XD ทัง! นีเ! ราเองไม่ ค าดว่ า ตลาดจะปรั บ ตัว ลดลง
รุนแรง โดยมองกรอบล่างอยู่บริ เวณ 1,550 จุด ส่วนประเด็นอื-นๆ ได้ แก่
การประชุ ม ธนาคารกลางของ BoJ (26-27 เม.ย.60) และ ECB
(27 เม.ย.60) ซึ-ง คาดว่า ยังคงนโยบายการเงิน ทํา ให้ ไม่มีนัยต่อการ
เคลือ- นไหวของตลาด และการเลือกตังฝรั
! -งเศสรอบแรกวันที- 23 เม.ย. 60
(หาพรรคที-ได้ คะแนนสองอันดับแรกไปเลือกตัง! รอบสุดท้ า ยในวันที- 7
พ.ค.60) ทัง! นี ! จากโพลล์ล่าสุด นายมาครงมีคะแนนนํา ซึ-งเป็ นปั จจัย
บวกต่อตลาด เนื-องจากคู่แข่งขันสํา คัญอีก พรรค คือ นางเลอแปง ชู
นโยบายหนุนฝรั-งเศสออกจาก EU ซึ-งหากพลิกกลับมามีคะแนนนํา จะ
เป็ น Downside risk ต่อตลาด
ภาวะตลาดตราสารหนี  เดือนมีนาคม 2560
อัตราดอกเบีย! พันธบัตรรัฐบาลไทยเคลือ- นไหวขึ !นลงในกรอบแคบๆ โดย
ใ น ช่ ว ง ค รึ- ง เ ดื อ น แ ร ก นั ก ล ง ทุ น ยั ง ค ง ร อ ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรั ฐ ฯ (เฟด) ซึ-งมี ก ารปรั บขึน! อัตรา
ดอกเบี !ยตามคาด แต่สง่ สัญญาณการคุมเข้ มนโยบายการเงินในอัตราทีค่อยเป็ นค่อยไปในปี นีม! ากกว่าที-นักลงทุนจํานวนมากในตลาดคาดไว้
ส่งผลให้ อตั ราดอกเบี !ยพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลง สะท้ อนว่านักลงทุน
เริ- ม ไม่มั-น ใจต่ อ การฟื !นตัว ของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะจากแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของ ปธน. Trump ซึ-งยังไม่มีความคืบหน้ าในช่วงนี ! ส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงตามเล็กน้ อย

1 of 2

เมษายน 2560

สรุปภาวะตลาดรายเดือน

ข้อสงวนสิ ทธิ และคําเตือนเกี$ยวกับความเสี$ ยงในการลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั จัดการ”) จัดทําเอกสารฉบับนี$ขน$ึ เพือ( วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทัวไป
( โดยไม่มุ่งหมาย
ให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื$อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป( รากฏในในเอกสารฉบับนี$ และไม่ถอื เป็ นการให้
คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย( วกับการทําธุรกรรมทีเ( กีย( วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่างๆ ตามทีร( ะบุไว้ในเอกสารนี$แต่อย่างใด แม้บริษทั จัดการจะได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรเพือ( ให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารนี$ บริษทั จัดการและพนักงานของบริษทั จัดการไม่มคี วามรับผิดและ
จะไม่รบั ผิดสําหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ทีเ( กิดขึน$ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง$ จะไม่รบั ผิดสําหรับการกระทําใดๆ ทีเ( กิดขึน$ บน
พืน$ ฐานของความเห็นหรือข้อมูลทีป( รากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี$ บริษทั จัดการไม่ได้ให้คาํ รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกีย( วกับความถูกต้อง แม่นยํา
น่าเชือ( ถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทัง$ สิ$น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง$ ปวงทีเ( กิดหรืออาจเกิดขึน$ ในทุกกรณี ทัง$ นี$
ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกีย( วกับเหตุการณ์ หรือผลการดําเนินงานในอนาคตทีป( รากฏในเอกสารนี$ (ซึง( รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลเกีย( วกับประเทศ
เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษทั ต่างๆ) ไม่ถอื เป็ นเครื(องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ หรือผลประกอบการทีเ( กิดขึน$ จริงได้ ผลการดําเนินงานของกองทุนหรือบริษัท
จัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ( กีย( วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็ นเครื(องยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตหรือทีอ( าจเกิดขึน$ ใน
อนาคต และอาจมีกรณีทผ(ี ลการดําเนินงานเป็ นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื(องจากเหตุการณ์ หรือปจั จัยต่างๆ ทีไ( ม่เป็ นปกติได้ การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน
และไม่ถอื ว่าบริษทั จัดการ และ/หรือ บริษทั ในเครือหรือผูด้ ําเนินการขายของบริษทั จัดการได้รบั ประกันการลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนแต่อย่างใด นอกจากนัน$ การลงทุนมีความ
เสี(ยง ไม่ว่าจะเป็ นความเสีย( งจากการลงทุน ความเสีย( งจากอัตราแลกเปลีย( น หรือความเสีย( งอื(นๆ ดังนัน$ ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริม( แรก หรือไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช$ วนของกองทุน คําเตือน และเอกสารทีเ( กีย( วข้องก่อนทําการสังซื
( อ$ หน่วยลงทุน และในการทํา
ธุรกรรมต่างๆ เพือ( หน่ วยลงทุนนัน$ จะต้องทําตามรูปแบบและวิธกี ารทีร( ะบุไว้ในหนังสือชีช$ วนสําหรับนักลงทุนทีต( อ้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม( เติม สามารถติดต่อ
บริษทั จัดการหรือผูด้ าํ เนินการขายทีท( ่านใช้บริการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในข้
@ อมูลที(ปรากฏในเอกสารนี$โดยห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ ทําซํ$า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง
ไม่ว่าทัง$ หมดหรือบางส่วน หรือใช้วธิ กี ารใดก็ตามเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตล่วงหน้าจากบริษทั จัดการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อน นอกจากนัน$ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที@ จ( ะ
ทําการแก้ไข ปรับปรุง เปลีย( นแปลง หรือเพิม( เติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี$ได้ตามทีบ( ริษทั จัดการจะเห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ$มเติ ม ติ ดต่อ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2370-74
อีเมลล์ : wealthservice@uobam.co.th
เวปไซต์ : www.uobam.co.th

การลงทุนมีความเสีย( ง ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงือ( นไขผลตอบแทน ความเสีย( ง และผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
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