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เดือนพฤษภาคม 2560
ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีข้ ึนได้ต่อเนื่ อง Yield ปรั บตัวลดลง
เกือบทุกช่วงอายุ โดย Yield อายุ 9 ปี ปรับตัวลดลงมากที่สุด -7 bps ปัจจัยหลักที่ส่งผล
ได้แก่ 1) กระแสเงินที่ไหลเข้าลงทุนในตลาดกลุ่มประเทศ Emerging Markets (EM)
ซึ่งรวมทั้งตลาดตราสารหนี้ไทย จะเห็นได้จากยอดซื้ อสุ ทธิ ของนักลงทุนต่างชาติช่วง
เดือนพฤษภาคมที่สูงเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ส่ งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วย 2) การ
อ่ อ นตัวลงเกื อ บ 20 bps ของ Yield พัน ธบัตรสหรั ฐฯ อายุ 10 ปี ส่ งผลบวกกับ
บรรยากาศการลงทุ น ในตลาดตราสารหนี้ ไทย 3) ธปท. ยังชะลอการดูดซับสภาพ
คล่องในระบบ ทาให้ปริ มาณพันธบัตรระยะสั้นมีจากัด ในขณะที่ความต้องการซื้ อ
ของนักลงทุนยังมีอยูค่ ่อนข้างมาก 4) กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%
ต่อปี ในการประชุ มรอบที่ 3 ของปี นี้ เป็ นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ สาหรั บ Return ของตลาดตราสารหนี้ ในเดือนพฤษภาคมวัดจากดัชนี พนั ธบัตร
รัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.50% โดยดัชนีมี Duration 7.89 ปี และวัดจากดัชนีหุน้ กูภ้ าคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.36% โดยดัชนีมี Duration 2.82 ปี
ในระยะสั้น การที่ US$ ยังอ่อนค่า ทาให้เม็ดเงินไหลกลับเข้ากลุ่มประเทศ EM และการที่ไทยยังเกินดุลกับต่างประเทศ ทาให้สภาพคล่องในระบบมี
อยูส่ ู ง จะสนับสนุนการลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น-ปานกลาง แต่ในระยะถัดไป เมื่อ Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ และ US$ กลับไปแข็งค่าขึ้น จะส่ งผล
ให้การลงทุนในตราสารหนี้ ระยะยาวมีความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่อาจทาให้ตลาดตราสารหนี้ ไม่ผนั ผวนมากนัก คือ ความผิดหวังของนัก
ลงทุนจากการผลักดันนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์
ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลง 4.66 จุด หรื อ 0.29 % จาก
สิ้ นเดือนเมษายนมาปิ ดที่ 1,561.66 จุด ตลาดหุน้ ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1,531 จุด
ในช่วงกลางเดือนจากปัจจัยต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นของประธานาธิ บดีทรัมป์ กับ
หน่ วยงานราชการ ในส่ วนของปั จจัยในประเทศมาจากผลการดาเนิ น งานไตรมาส
1/60 ซึ่ งแม้ตวั เลขภาพรวมออกมาดีข้ ึนโดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน แต่มีหุ้นหลายกลุ่มที่
Valuation ค่อนข้างสู งและมีผลการดาเนิ นงานไตรมาส 1/60 ไม่ดีนัก จึงมีแรงเทขาย
ออกมา อย่างไรก็ตาม ในช่ วงครึ่ งเดือนหลังตลาดหุ ้นกลับมาปรับตัวขึ้นได้ตามราคา
น้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นก่อนผลการประชุม OPEC ในวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่มีมติขยายเวลา
ลดกาลังการผลิตออกไปอีกจนถึงสิ้ นไตรมาส 1/61 นอกจากนี้สภาพัฒน์ฯ รายงาน
ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/60 ขยายตัว 3.3% ซึ่งสู งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.1% จากการบริ โภคและการส่ งออกที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ สภาพัฒน์ฯ ปรับประมาณ
การ GDP ปี นี้ข้ ึนเป็ น 3.3-3.8% ในส่ วนของการเมืองยุโรป เริ่ มกลับมาเปราะบางและกดดันขึ้น หลัง poll ล่าสุ ดระบุว่า นางเทเรซา เมย์ ได้รับความนิ ยม
ลดลงหลังเหตุระเบิดที่เมือง Manchester ขณะที่อิตาลี มีการเสนอให้จดั เลือกตั้งทัว่ ไปเร็ วกว่ากาหนดเดิม โดยอาจมีการจัดเลือกตั้งในเดือน ก.ย. 60 จาก
กาหนดเดิม พ.ค. 61 สาหรับเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซ้ือสุ ทธิ 5,522 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุ ทธิ 3,514 ล้านบาท ขณะที่นกั ลงทุนราย
ย่อยขายสุ ทธิ 5,876 ล้านบาท และพอร์ตโบรกเกอร์ขายสุ ทธิ 3,160 ล้านบาท
สาหรั บแนวโน้มการลงทุนในระยะสั้น คาดว่าตลาดหุ ้นน่ าจะปรั บตัวในกรอบแคบๆ ตามแรงกดดันจากปั จจัยต่างประเทศ ทั้งนโยบายที่อาจจะ
เข้มงวดมากขึ้นของ Fed และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ รวมถึงขาดปั จจัยบวกใหม่ๆ ในประเทศเข้ามาหนุ น ดังนั้น การลงทุนในช่วงนี้
จะเน้นการลงทุนเป็ นรายตัวในหุน้ ที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน เช่น หุน้ ที่คาดว่าจะเข้า SET50 หุน้ ที่ได้ประโยชน์จาก EEC หรื อหุน้ ที่มีผลการดาเนิ นงานที่ดี
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
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