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• นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นจาก
หลายปัจจัย อาทิ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ปัญหา Geopolitics
และทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ช่ ว งสุ ด สั ป ดาห์ ที่ ผ่ านมา ตลาดเริ่ ม คลายความกั ง วลประเด็ น
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ-จีน หลัง ทั้งสองประเทศได้บรรลุ
ข้อตกลงระงับการทำสงครามการค้าชั่วคราว
• ราคาน้ำมันโลกมีความแนวโน้มสูงขึ้นจากปัญหา Geopolitics ใน
ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเร่งขึ้นอัต ราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่
คาด ส่งผลให้บอนด์ยิลด์สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเติบโตได้ดี
……………………………………………………………………………………………………

เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2018 พร้อมกับความผันผวนในตลาดทั่วโลก หลังจาก
ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่า “Goldilocks” หรือภาวะที่
เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ทำ
ให้ธนาคารกลางไม่มีความจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลเชิง
บวกต่อตลาด อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิด
ความเสี่ยงมากขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่า
คาดของ Fed การปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ว ของอั ต ราผลตอบแทน
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พันธบัตรรัฐบาล หรือบอนด์ยิวด์ อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐ ฯ-จีน ทำให้เราต้องจับตามองสถานการณ์ความเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตลาดเริ่มคลายความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
หนึ่ง ความเสี่ยงที่เข้ามามีผ ลต่อตลาดทุนทั่วโลกในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คือ
เรื่ อ งของสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรัฐ ฯ และจี น ซึ่ ง มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จาก
วัต ถุป ระสงค์เพื่อ แก้ไขดุล การค้าของสหรัฐ ฯ ที่เป็ นฝ่ ายขาดดุล มาอย่ าง
ต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ในเดือนม.ค. นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ได้ใช้อำนาจประธานาธิบดี (Executive Order) ประกาศเรียกเก็บ
ภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า (Safeguard) เพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มเครื่อง
ซักผ้า (สูงสุด 50%) และแผงโซล่าเซลล์ (30%) ตามมาด้วยการปรับเพิ่ม
ภาษีสินค้าเหล็ก (25%) และอะลูมิเนียม (10%) ในเดือนมี.ค. โดยนโยบาย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นผู้
ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก จีนจึงออกมาตรการตอบโต้
ด้วยการประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ จำนวน 128 รายการใน
เดือนเม.ย. โดยเน้นสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นมูลค่าราว 3 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ
หลั งจากนั้ นเพีย ง 1 วัน สหรัฐ ฯ ก็ได้ ประกาศปรับขึ้ นภาษี นำเข้าสิน ค้ า
จำนวน 1,333 รายการจากจีนเพียงประเทศเดียวเป็น 25% ด้วยเหตุผลที่ว่า
จีนไม่สามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยสินค้าส่วน
ใหญ่เป็น สิน ค้าในกลุ่มนวัต กรรมที่จีนมีการพัฒ นาอย่างก้าวกระโดดตาม
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ส่งผลให้จีนตอบโต้สหรัฐฯ ในทันทีด้วย
การประกาศเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ในสินค้าอีก 106 รายการ โดย
เน้นสินค้าในกลุ่มพลังงาน พลาสติก เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถั่วเหลือง ที่นับว่าจะส่งผลโดยตรงกับเกษตรกรสหรัฐฯ ซึ่งเป็นฐาน
เสียงส่วนใหญ่ของทรัมป์ เนื่องจากจีนถือเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ โดย
มาตรการตอบโต้ครั้งล่าสุดของจีนนี้ มีมูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ
ซึ่งเท่ากันกับผลกระทบที่จีนได้รับจากมาตรการกีดกันทางภาษีจากสหรัฐฯ ที่
ได้ดำเนินมาก่อนหน้าตามกฎของ WTO
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มาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโตของจีน
สหรัฐอเมริกา
23 มกราคม 2018 (มาตรา 201) (7.4 พันลานดอลลารฯ)
• ตั้งกําแพงภาษีนําเขา แผงโซลารเซลลที่อัต รา 30% และ
เครื่องซักผาสูงสุด 50% กับทุกประเทศ

1 มีนาคม 2018 (มาตรา 232b) (29.1 หมื่นลานดอลลารฯ)
• ประกาศเก็บภาษีนําเขาเหล็ก และ อลูมิเนียม จากคูคา
ทุกประเทศ (Safeguard)
ที่ 25% และ 10%
ตามลําดับ
3 เมษายน 2018 (มาตรา 301) (5 หมื่นลานดอลลารฯ )
• ประกาศเก็บภาษีนําเขาสินคาจากจีนในอัตรา 25% โดย
ครอบคลุมสินคา 1,333 รายการ โดยในจํานวนดังกลาว
กวา 95% เปนสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
• มีสินคาในกลุมอุตสาหกรรม “Made in China 2025”
เปนสินคาในกลุมเปาหมาย
6 เมษายน 2018* (มาตรา 301) (1 แสนลานดอลลารฯ )
• อยูระหวางการให USTR* ศีกษาความเปนไปไดในการ
เก็บภาษีนําเขาจากจีนอีก 1 แสนลานดอลลารฯ
* สํานักผูแทนการคาสหรัฐฯ

จีน
ยังไมมีมาตรการตอบโต
2 เมษายน 2018 (3 พันลานดอลลารฯ )
ประกาศเก็บภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ จํานวน 128 รายการ
• อัตรา 25 % ในสินคาเนื้อหมู ผลไม ไวน ทอเหล็กและ
อลูมิเนียมที่ใชแลว
• อัตรา 15% ในสินคาโภคภัณฑจํานวน 120 รายการ ซึ่ง
รวมถึงอัลมอลด แอปเปล และเบอรรี่
4 เมษายน 2018 (5 หมื่นลานดอลลารฯ )
• ประกาศเพิ่มภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ในอัตรา 25%
ในสินคาอีก 106 รายการ โดยในจํานวนดังกลาวกวา
95% เปนสินคาในกลุมพืชเมล็ดน้ํามัน ผลไม รถยนต
ขาว แรเชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ
• เนนสินคาเกษตรที่กระทบเกษตรกรสหรัฐฯ ซึ่งเปนฐาน
เสียงของทรัมป (ถั่วเหลือง ขาวฟาง)
20 พฤษภาคม 2018
สหรัฐฯ และ จีนไดบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานดาน
เศรษฐกิจและการคา รวมถึงทั้ง สองประเทศยังไดตกลงที่จะระงับการ
ทําสงครามการคา ชั่วคราว

ทั้งนี้ แม้ส งครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมี การตอบโต้ ไปมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ทั้งสองประเทศยังคงมีความประนีประนอมระหว่างกัน เห็นได้
จาก มาตรการกีดกันทางการค้าที่สหรัฐฯ ประกาศใช้โดยตรงกับจีนยังไม่ได้
มีผลบังคับใช้จริงในทันที ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าที่สหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษี
ยั ง คงมี สั ด ส่ ว นที่ ไ ม่ ม ากนั ก ส่ ว นนโยบายการตอบโต้ ข องจี น ยั ง คงจะ
ดำเนิ นการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสหรัฐ ฯ เป็ นผู้ เริ่มก่ อนเท่านั้ น ซึ่ง ปั จจุบั น
มาตรการที่จีนนำมาใช้จริงมีเพียงการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ
จำนวน 128 รายการมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งมีlสัดส่วนราว 0.2%
ของการนำเข้ารวมของจีนเท่านั้น
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มผ่อนคลายลง หลังล่าสุดเมื่อ 20 พ.ค.
2018 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงระงับการทำสงครามการค้า
ชั่ ว คราว โดยจี น ตกลงที่ จ ะเพิ่ ม การซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารจากสหรั ฐ ฯ
โดยเฉพาะสินค้าด้านพลังงานและสินค้าเกษตร เพื่อลดการขาดดุล การค้า
ของสหรัฐฯ รวมถึงจะยกระดับความร่วมมือเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
(IP) เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การบรรลุข้อตกลงดังกล่าว เป็นไปเพื่อไม่ให้เป็น
เกิดผลกระทบเชิงลบกับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนต่าง
พึ่ ง พากั นและกัน รวมถึง มี ห่ วงโซ่ การผลิ ต สิน ค้ าที่ เชื่ อ มโยงกัน ในหลาย
อุตสาหกรรมอีกด้วย
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Upside Risk ระยะสั้นของราคาน้ำมันจากปัญหา Geopolitics
นับจากนี้ไปจนถึงปลายปี เรามองว่า ราคาน้ำมันมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่
น่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลภายในปีนี้
จากปัญหา Geopolitics ในกลุ่มประเทศผู้ผ ลิต น้ำมัน ส่ง ผลให้ซัพ พลาย
น้ ำ มั น ปรั บ ตั ว ลดลง และไปกดดั น ราคาน้ ำ มั น ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในระยะสั้ น
ยกตัวอย่างเช่น การถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านของสหรัฐ ฯ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมัน
รายใหญ่ ข องโลก หรือราว 4% ของซัพ พลายน้ำมั นโลกทั้ง หมด รวมทั้ ง
ปัญหาในเวเนซุเอลาที่กดดันให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งกลับไปอยู่ในระดับเกือบ
สูงสุดในรอบ 3 ปีกว่า โดยนับตั้งแต่ต้นปีราคาน้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวสูงขึ้น
เกือบ 20% แล้ว
นอกจากนี้ การที่ผู้ผ ลิต น้ำมันรายใหญ่ ทั้งจากโอเปคและนอกกลุ่มโอเปค
รวมถึงรัส เซียซึ่งเป็นผู้ผลิต น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกลงนามข้อตกลงลด
เพดานการผลิตลงวันละ 1.8 ล้านบาร์เรลไปจนถึงสิ้นปีนี้ ประกอบกับตัวเลข
สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ค. 2018 ที่ดิ่งลง 1.4
ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 432.4 ล้านบาร์เรล (ข้อมูลจาก EIA) ก็ล้วนเป็นปัจจัย
หนุนให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงคาดว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกใน
ระยะข้ างหน้าจะมื ทิศ ทางที่ป รับ ตัวขึ้น แต่อาจมี แรงกดดัน บางส่วนจาก
ปริมาณการผลิต น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่
ราคาน้ำมันดิบขยับตัวสูงขึ้นเหนือระดับต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตน้ำมันดิบของ
ผู้ผลิตในสหรัฐฯ (ราว 46-55 ดอลลาร์ฯ)
ลานบารเรล
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สต็อกน้ํามันสหรัฐฯ ประจําสัปดาห

ที่มา : สํานักงานสารสนเทศดานการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ ฯ (EIA)
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อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น กดดันทิศทางการขึ้นดอกเบี้ย
จากตั วเลขภาวะเศรษฐกิ จ ล่ าสุ ด ของสหรัฐ ฯ ที่ มี แ นวโน้ ม แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ที่ดีดตัวสู่ระดับ 20.1
ในเดือนพ.ค. สูงกว่าระดับ 15 ที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น
0.3% ในเดือนเม.ย. กดดันให้ล่าสุดเงินเฟ้อพุ่งไปสูร่ ะดับ 2.5% YoY ในเดือน
เม.ย. สูงสุดในรอบ 14 เดือน นับจากเดือนกุมภาพันธ์ 2017 อัตราเงินเฟ้อที่
เร่งตัวขึ้นได้ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรปรับตัวขึ้นตาม
โดยในช่วงปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล (Bond Yield) ระยะ 10 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทะลุ
ระดับ 3.0% เป็นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และทะยานไปสู่ระดับ 3.098% ในวันที่
17 พ.ค. 2018 ที่ ผ่ านมา ซึ่ ง เป็ น ระดั บ สู ง สุ ดในรอบ 7 ปี ขณะที่ ในวั น
เดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 3.221% เนื่องจากตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
จะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 12-13 มิ.ย. ที่กำลังจะ
ถึงนี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยฉุดตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
โดยสรุป แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเผชิญความผันผวนในช่วงต้นปี
ที่ผ่านมา จากปัจจัยชั่วคราวอย่างความกังวลที่ว่าสงครามการค้าโลกจะบาน
ปลาย และปั ญ หา Geopolitics ซึ่ง ส่ ง ผลต่อ ความเชื่ อมั่ น ของภาคธุรกิ จ
และผู้บริโภค แต่เราคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี เศรษฐกิจโลกจะกลับมาเร่ง
ตัวขึ้นอีกครั้ง โดยมีแรงกระตุ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนสำคัญ
เราคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้จะขยายตัว 2.9% เร่งขึ้นจากปี 2017 ซึ่ง
โต 2.3% จากการบริโ ภคภาคเอกชนที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากนโยบาย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ของทรัมป์ (Federal Tax
Cut) ประกอบกั บ รายจ่า ยภาครัฐ ที่ ค าดว่ าจะขยายตั วเร่ง ขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย
สนับสนุน ด้านเศรษฐกิจยูโรโซน เรามองว่า การเติบโตยังมีแนวโน้มทรงตัว
จากการส่ ง ออกที่ ช ะลอลงตามการแข็ ง ค่ า ของค่ าเงิ น ยู โร และผลผลิ ต
อุตสาหกรรม ส่วนเศรษฐกิจจีน เรามองว่า ในปีนี้ น่าจะโต 6.6% ชะลอลง
เล็กน้อยจากปี 2017 ซึ่งโต 6.9% จากการเติบโตของการบริโภค และการ
ลงทุ นในประเทศ ท่ ามกลางความเสี่ ยงจากการดำเนินนโยบายทางด้ าน
การเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งปี 2018 เรามองว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้
3.9% ขยับขึ้นจาก 3.8% ในปี 2017 สำหรับอัตราเงินเฟ้อของโลกในปี 2018
นั้น เรามองว่ าน่าขยายตั วที่ 3.3% จะอยู่ ในทิ ศทาง Sideway Up จากปี
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2017 ซึ่งอยู่ที่ 3.1% เนื่องจากเราคาดว่าราคาน้ำมันน่าจะยังคงวิ่งในกรอบ
53-63 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล

มองเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความเสี่ยงจากตลาดโลก
ย้อนกลับมาดูที่เศรษฐกิจไทย กองทุนบัวหลวง คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี
2018 จะขยายตัวที่ 4.4% เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ที่ขยายตัว 3.9% หลังไตรมาส
แรกของปี 2018 ขยายตัวสูงถึง 4.8% YoY สูงที่สุดในรอบ 20 ไตรมาส โดย
ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ส่วนการส่งออก
สินค้าก็ดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัว ประกอบกับการท่องเที่ยว
ที่ขยายตัวได้ดี ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น
สำหรับในช่วงที่เหลือของปี คาดว่า การลงทุนภาครัฐน่าจะมีแนวโน้มเร่งขึ้น
จากที่ ช ะลอตัวในปีก่ อนหน้ า โดยได้ รับแรงขับ เคลื่อนจากเม็ด เงิน ลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในแผนการลงทุนปี
2018 และโครงการที่ล่าช้ามาจากปีที่ผ่านมา เช่น โครงการรถไฟทางคู่ 5
สาย โครงการรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
ทั้ง 3 สาย (สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสาย
บางใหญ่ -กาญจนบุ รี ) รวมถึ ง โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ไทย-จี น
(กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) เป็นต้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนนั้นน่าจะ
ได้อานิสงส์จากการก่อสร้างโครงการพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน
ตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ และปัจจัยหนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง
รวมไปถึงการผ่าน พ.ร.บ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ช่วย
สร้างบรรยากาศการลงทุนในประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย ด้านการส่งออกยังคงโต
ต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ปี แต่ น่ า จะเป็ น การขยายตั ว ที่ ผ่ อ นแรงลงจากปี ก่ อ นหน้ า
เนื่องจากผลของฐานที่สูง ประกอบกับการส่งออกสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความ
ท้าทายจากประเด็นทางด้านราคา เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกมามาก
ตามสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย การบริโภคภาคเอกชนน่าจะขยายตัวเร่งขึ้น
ตามการปรับตัวดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นของรายได้ในระบบเศรษฐกิจ
สอดคล้องการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อภาคครัวเรือน และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามประเด็นการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนของรัฐบาลที่
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ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ รวมถึง
ทิศทางการปรับ ขึ้นดอกเบี้ ยของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ในส่วนของผลต่ อ
ทิศทางค่าเงินบาทนั้น เรามองว่า ยังมีความผันผวนสูง จากการปรับขึ้นของ
อัต ราผลตอบแทนพันธบัต รสหรัฐ ฯ ที่ส่ง ผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่ยังมี
ความเสี่ยงที่อาจกดดันให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าได้ อาทิ ยอดเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดของไทยที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ
และราคาน้ำมันในตลาดโลก เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็อาจกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าและรายรับจากภาคการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อเนื่องไปยัง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์
ชักชวน ชี้น ำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัด สินใจลงทุน ทางการเงิน หรือการตัดสิน ใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้ องใช้ความระมัดระวังและ
วิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อน
การตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

