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การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน และความเส่ียงของกองทุน กอนการตัดสินใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริม่แรก 
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ขอมูลบริษัท 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด มีผูถือหุนใหญ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited 

ต้ังอยูที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนสํานักงานใหญในภาคพื้นเอเชีย และเปนสวนหนึ่งของกลุม Aberdeen Asset Management PLC 
เปนบริษัทจัดการกองทุนอิสระที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการรวมท้ังส้ินเปนจํานวน 
551.4* พันลานเหรียญสหรัฐ ใหบริการทั้งลูกคารายยอย และลูกคาสถาบันในการบริหารกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล โดย 
“กลุมอเบอรดีน” มีสํานักงานใหญอยูที่สหราชอาณาจักร และยังมีสํานักงานท่ี สหรัฐอเมริกา ฮองกง ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ 
สิงคโปร เปนตน    เปาหมายของกลุมอเบอรดีนคือ การบริหารกองทุนโดยนํามาตรฐานและข้ันตอนการลงทุนของกลุมมาเปนแนว 
ทางปฏิบัติรวมกับการพิจารณาปจจัยภายในของแตละประเทศท่ีไปลงทุน      
                 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด มีชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร จํากัด 
ซึ่งจัดต้ังเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2539 และไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม เม่ือวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2539 และไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล เม่ือวันที่ 3 กันยายน 
2540 หลังจากนั้นในป 2545 ไดทําการเปล่ียนช่ือเปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ในป   2548      Aberdeen 
Asset Management Asia Limited  ไดเขามาถือหุน 99.99% โดยมีสินทรัพยภายใตการบริหารรวมทั้งส้ินเปนจํานวน            
137.1* พันลานเหรียญสหรัฐ และปจจุบันอเบอรดีนประเทศไทย มีสินทรัพยภายใตการบริหารเปนจํานวน 1.3** พันลานเหรียญ
สหรัฐ (42.5 พันลานบาท) 
 
ที่มา *บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด ณ ส้ินเดือน มิถุนายน 2557 
        **บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ณ ส้ินเดือน มิถุนายน 2557 
 
ผูถือหุน 
1.บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด      99.99% 
2. อื่น ๆ             0.01% 
 
กรรมการของบริษัท 
1. นายฮิว ยัง          กรรมการ 
2. นายแพททริค เจมส จัสติน คอรฟ        กรรมการ 
3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง        กรรมการ 
4. นายโรเบิรต แซมมิวล เพนนาโลซา        กรรมการ 
5. นายปรกฤษฏ พรรคพานิช        กรรมการ 
6. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ        กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ 

 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตรา
สารทุน ตลาดตราสารหน้ี และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหนี้ตางประเทศ แบงตามภูมิภาคของการลงทุน ในชวงรอบ
ระยะเวลาบัญชีต้ังแต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557  และแนวโนมสําหรับคร่ึงหลังของป 2557 ดังนี้ 

 
ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทยและแนวโนม 
 

คร่ึงแรกของป 2557 นับเปนชวงเวลาท่ีมีหลายเหตุการณเกิดขึ้น โดยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินวา
การเลือกต้ังทั่วประเทศที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธขัดตอรัฐธรรมนูญ เม่ือมีผูมาใชสิทธิ์เลือกต้ังมีจํานวนนอยกวาเกณฑ ซึ่งตรงกับ
ชวงที่กลุมประชาชนที่ชุมนุมขับไลรัฐบาลในช่ือคณะกรรมการเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ย่ืนขอเรียกรองและกดดันหนักอยางตอเนื่อง เพื่อใหนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ ชิน
วัตร ที่รักษาการในตําแหนง ลาออก ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดตัดสินใหรักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกเกาคนตอง
ออกจากตําแหนง เนื่องจากออกคําส่ังโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม ซึ่งในกรณีไดแกการโยกยาย นายถวิล เปล่ียนศรี 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  อยางไรก็ตาม กปปส.ก็ยังดึงดันที่จะไมยุติการชุมนุม  ในที่สุดวิกฤตทางการเมืองที่เขาสูทางตัน
อยางยาวนานถึงเจ็ดเดือนก็มีอันตองส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม เม่ือผูบัญชาการทหารบก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ประกาศ
กฎอัยการศึก และสองวันตอมาก็ไดทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาล หลังจากท่ีไดพยายามไกลเกล่ียใหคูขัดแยงทางการเมือง
เจรจาหาทางยุติปญหา แตไมสําเร็จ  แมรัฐประหารจะไมเปนที่ยอมรับ แตก็ไดชวยแกไขวิกฤตการเมืองในประเทศใหผานพนไปได
ดวยดี แมจะเปนระยะเวลาส้ันๆก็ตาม โดยการออกคําส่ังเพื่อดําเนินการปฎิรูประบบที่จําเปน และจายเงินแกชาวนาในโครงการรับ
จํานําขาวของรัฐบาลชุดกอน รวมถึงอนุมัติงบประมาณประจําป 2558 และอนุมัติแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบขนสง
ในขั้นสุดทาย ซึ่งชวยทําใหประเทศไทยเดินหนาไดตอไป   สงผลใหมุมมองของทุกฝายดีขึ้น แมวาคําถามสําคัญอันไดแกใครจะมา
เปนผุนําคนใหมของรัฐบาลชั่วคราวและเม่ือไรที่การเลือกต้ังจะเกิดขึ้น ลวนยังไมไดคําตอบที่แนนอนก็ตาม 

ในชวงวิกฤตการเมืองที่ยืดเย้ือมายาวนาน เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงที่สุด โดยตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศประจําไตรมาสแรกเติบโตลดลง 0.6% จากหนึ่งปกอนหนา และลดลง 2.1% จากไตรมาสกอนหนา  อเบอรดีน
คาดการณวาเศรษฐกิจจะยังคงอยูในแนวทางน้ีตอไปในไตรมาสสอง ถึงแมวาความเช่ือม่ันของผูบริโภคจะฟนตัวขึ้นแลวหลังจาก
รัฐประหาร แตแนวโนมยังคงตกตํ่า ดังจะเห็นไดจากตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในรอบเดือนมิถุนายนที่หดตัวลงมากขึ้น 6.6% จาก
หนึ่งปกอนหนา และสงผลใหดัชนีในชวงคร่ึงแรกของป 2557 ลดลง 6.1%  ในภาคอุตสาหกรรมยานยนตที่ยังคงไดรับผลกระทบที่
ตามมาจากโครงการคืนภาษีการซ้ือรถยนตคันแรกของรัฐบาลชุดกอน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหดัชนีภาคอุตสาหกรรมยานยนต
ยังคงตกตํ่าลงอยางตอเนื่อง โดยยอดการผลิตในรอบครึ่งปแรกลดลง 28.95% จากหนึ่งปกอนหนา ในขณะที่ยอดขายรถยนต
ภายในประเทศลดลง 40.48% จากหนึ่งปกอนหนา มาอยูที่  440,911 คัน   ในขณะเดียวกันการสงออกในรอบคร่ึงปแรกปรับลดลง 
0.35% จากหนึ่งปกอนหนา แตเรามีความหวังวาจะดีขึ้นในชวงครึ่งปหลัง หลังจากที่การสงออกประจําเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 3.9% 
ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นเปนคร้ังแรกในรอบส่ีเดือน  ในทางกลับกันภาคการทองเท่ียวที่มักจะเปนปจจัยบวกก็ไดแสดงใหเห็นถึงการหดตัว
ลงมากขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยมีปริมาณนักทองเที่ยวท่ีเขามาในประเทศลดลง 24.4% จากหนึ่งปกอนหนา อันเปนผลจากการ
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ประกาศกฎอัยการศึก และทําใหตัวเลขนักทองเที่ยวในชวงครึ่งแรกของป 2557 ลดลง 9.9% จากหนึ่งปกอนหนา  และเพื่อเปนการ
ตอบสนองตอตัวเลขเศรษฐกิจที่ออนแอลงดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สําหรับป 2557 ลงจาก 2.7% มาอยูที่ 1.5% พรอมกับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่เดิมที่ 2% หลังจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ลงเม่ือเดือนมีนาคม แมวาอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น 2.35% ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดสงสัญญาณวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นและทําการปรับประมาณการอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสําหรับป 2558 ขึ้นจาก 4.8% มาเปน 5.5%. 

ทามกลางภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมีสาเหตุจากวิกฤตการเมือง ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยปรับตัวตอบรับขาวรัฐประหารในทางท่ีดี ซึ่งเปนตัวชวยใหทางตันทางการเมืองหมดไปจากประเทศ และทําใหประเทศไทย
กลับคืนสูภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตไดตามปกติไดในระดับหนึ่ง  ดังนั้นดัชนีตลาดหุนไทยจึงปรับตัวสูงขึ้น 5.7% ภายหลังรัฐประหารที่
เกิดขึ้นในประเทศ หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้น14.4% ในชวงหกเดือนแรกของปนี้  ผลประกอบการของธุรกิจในชวงครึ่งแรกของปนี้ สวน
ใหญยังคงไมดี แตมีบางบริษัทสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความแข็งแกรงสูง ภาคอุตสาหกรรมการเงินรายงานการเติบโตในชวงหก
เดือนแรกของสินเช่ือโดยรวม 7% จากหนึ่งปกอนหนา  ในขณะท่ียอดจองซื้ออสังหาริมทรัพยภายหลังรัฐประหาร เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญจากเดือนกอนหนา แมวาการบริโภคภายในประเทศจะชะลอตัวลง แตกําไรของธุรกิจคาปลีก เชน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร และ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร ตางมีการปรับเพิ่มขึ้นอยางนาพอใจ โดยมีปจจัยบวกจากการขยายสาขาอยางตอเนื่อง และ
การจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในเวลาเดียวกันภาคอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคสที่เนนการสงออกมีสัญญาณการปรับตัวดี
ขึ้นอยางแข็งแกรง หลังจากท่ีอุปสงคโลกมีการฟนตัว  ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคมีและพลังงานยังคงแข็งแกรง เนื่องจากราคา
น้ํามันดิบมีเสถียรภาพ เชนเดียวกับกําไรสวนตางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

ในชวงครึ่งหลังของป 2557 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโนมในทางที่ดีขึ้น โดยไดแรงหนุนจากการฟนตัวของอุปสงค
ภายในประเทศ การลงทุนของเอกชน และการใชจายของรัฐ รวมถึงอุปสงคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดการสงออก ดังเห็นไดจากการ
ที่กระทรวงพาณิชยไดประมาณการอัตราการเติบโตของการสงออกประจําป 2557 ไวที่ 3.5%  เปนที่นายินดีวาบริษัทสวนใหญที่อยู
ในการลงทุนของอเบอรดีนไดรายงานอุปสงคที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน  ดังนั้นจึงคาดการณไดวาแรงหนุนกําไรสุทธิของบริษัท
เหลานี้จะสูงขึ้นดวย  อยางไรก็ตามแมดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงคร่ึงปแรกจะปรับตัวสูงขึ้นมาก แตการเลือกหุน
ยังคงเปนส่ิงสําคัญ  สําหรับระยะยาว อเบอรดีนยังคงเช่ือม่ันในบริษัทที่อยูในการลงทุนของเรา ซึ่งเปนบริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานท่ี
ม่ันคงและอยูในการจัดการของฝายบริหารท่ีมากความสามารถ หากจะตองรับมือกับอุปสรรคในภายภาคหนา  ในดานราคาหุนใน
พอรตการลงทุน ยังคงสมเหตุสมผล โดยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนอยูที่ 14.2 เทาในป 2557  บริษัทในการลงทุนเหลานี้
ยังคงสรางกระแสเงินสดไดอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง โดยมีอัตราสวนทุนตอเงินกูโดยเฉล่ียอยูในระดับตํ่าที่ 27.9%  ในขณะท่ี
ผลตอบแทนเงินปนผลโดยรวมในพอรตถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักยังคงนาพอใจโดยอยูที่ 3.4% 

 
ภาพรวมตลาดตราสารหนี้และแนวโนม 
 

เศรษฐกิจไทยประสบแรงกดดันจากวิกฤตการเมืองที่ยืดเย้ือยาวนานในชวงครึ่งแรกของป 2557 โดยเกิดกลุมผูชุมนุมขับไล
รัฐบาลจํานวนมหาศาลในกรุงเทพฯจนทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของรัฐบาลลดทอนลงไปอยางมากและนําไปสูวิกฤต
การเมืองที่ไมมีทางออก ประกอบกับไมมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยการคลังเกิดขึ้นในชวงที่มีความจําเปนเรงดวน ดังจะเห็นได
จากกรณีตัวอยางที่ชัดเจนจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวารางพระราชบัญญัติเงินกูเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
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ขนสงจํานวน 2 ลานลานบาทเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรัฐบาลไมมีความสามารถท่ีจะจายเงินใหแกชาวนาในโครงการรับ
จํานําขาวได  ในขณะเดียวกันปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในประเทศยังถูกบั่นทอนจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
โดยรัฐบาลและการประกาศกฎอัยการศึกโดยผูนํากองทัพ ตอเนื่องไปจนถึงการรัฐประหารเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคมที่ทําใหมีการหาม
การออกนอกเคหะสถานในยามคํ่าคืน การจายเงินแกชาวนาในโครงการรับจํานําขาวลาชาเปนจํานวน 9 หม่ืนลานบาท การที่ราคา
ทั้งขาวและยางพาราตํ่าลง และการปรับขึ้นคาแรงที่ลดลง รวมไปถึงภาวะชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ ลวนทําใหเศรษฐกิจ
ไทยหดตัวลง ในขณะท่ีตัวเลขผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรกของป 2557 เติบโตลดลง 0.6% จากหนึ่งปกอนหนา 
อุปสงคภายในประเทศหดตัวลง  4.2% จากหน่ึงปกอนหนา ซึ่งเปนการลดลงเปนไตรมาสที่สามติดตอกัน และเชนเดียวกับการ
บริโภค การลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนตางลดลงในชวงสามไตรมาสติดตอกันนับต้ังแตไตรมาสสามของป 2556   

นอกจากน้ียังมีปจจัยลบตอเนื่องที่เปนผลจากโครงการคืนภาษีใหผูซื้อรถยนตคันแรก ความเช่ือม่ันในการลงทุนยังถูกบั่น
ทอนจากผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในชวงกลางเดือนมีนาคมวารางพระราชบัญญัติเงินกู 2 ลานลานบาทเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงขัดตอรัฐธรรมนูญ  สวนการลงทุนของเอกชนในโครงการขนาดใหญ (สูงกวา 200 ลานบาท) ยัง
ประสบกับอปุสรรคในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอีกดวย เนื่องจากไมสามารถต้ังคณะกรรมการชุดใหม
เขาทํางานไดในชวงที่มีรัฐบาลรักษาการ  อยางไรก็ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจในจีนที่ชากวาที่คาดการณไว และสภาพอากาศท่ี
หนาวรุนแรงสงผลบ่ันทอนการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา การเติบโตของการสงออกของไทย ที่เปนเชนเดียวกับของ
ประเทศอื่นในกลุมอาเซียน จึงชะลอตัวตอไป ที่จริงการสงออกในรอบส่ีเดือนแรกของป 2557 ลดลง 1% จากหน่ึงปกอนหนา โดย
การสงออกสินคาการเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรตางลดลงและเปนปจจัยลบที่สําคัญี่ปุน  อยางไรก็ตาม การนําเขาก็
ลดลงมากดวยเชนกัน โดยลดลง -15% โดยการนําเขาสินคาวัตถุดิบและสินคาทุนลดลงมากท่ีสุด  ในที่สุดสงผลใหดุลการคาของ
ไทยเกินดุลอยูที่ 7.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยูที่ 7.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนดุลการชําระเงินมี
การเกินดุลนอยกวาอยูที่ 6.40 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่มีกองทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในตลาดทุนและตลาดการเงินไหล
ออกจากประเทศไป เพื่อตอบสนองตอตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ตกตํ่าลง ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
จาก 2.25% มาอยูที่ 2.00% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนมีนาคม และไดปรับลดตัวเลขคาดการณอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจประจําป 2557 ลงมาอยูที่ 1.5% ตามที่อเบอรดีนไดคาดการณไว  ธนาคารแหงประเทศไทยมีความม่ันใจ
มากขึ้นตอแนวโนมเศรษฐกิจในชวงครึ่งปหลังและในปหนา 

อเบอรดีนคิดวาสําหรับทิศทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของป 2557 ซึ่งจะอยูในการดูแลของรัฐบาลชุดใหมที่จะมีการ
แตงต้ังขึ้นในเร็วๆนี้และจะอยูในตําแหนงนานอยางนอยหน่ึงปคร่ึง คลายกับสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ        
จุลานนท จึงนาที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จะดําเนินโครงการเพื่อรักษาความนิยมในหมูประชาชน นอกจากน้ีอเบอรดีน
ยังคิดวาโครงการประชานิยมสวนใหญจะยังคงอยูตอไป แตในขนาดที่เล็กลงกวาในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ 
ชินวัตร หลังจากผานไปสองปสําหรับเศรษฐกิจไทยท่ีแยลง อเบอรดีนคาดการณวาอุปสงคภายในประเทศจะฟนตัวขึ้นในป 2558 
และเน่ืองจากตลาดแรงงานมีปริมาณผูออกหางานนอย จึงคาดการณวาอัตราคาแรงจะเพิ่มขึ้นดวย และเม่ือมีการฟนตัวในดาน
ความเช่ือม่ันของท้ังผูบริโภคและภาคธุรกิจ จึงเปนที่คาดการณไดวาตลาดสินเช่ือจะขยายตัวดวยในระดับหนึ่งจนสงผลใหเกิดการ
ฟนตัวของทั้งการบริโภคและการลงทุนของเอกชน จากขอมูลของผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร บาง
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงนาจะเร่ิมดําเนินโครงการไดภายในไตรมาสสองของป 2558  สวนการเติบโตของ
การสงออกไทยนาที่จะฟนตัวดีขึ้นไดอยางสอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตามอเบอรดีนเช่ือวาธนาคารแหง
ประเทศไทยยังไมเรงรีบที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมีแนวโนมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไวเทาเดิมไปจนถึงไตรมาสแรกของ
ปหนา เม่ือประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจภายใตรัฐบาลชุดใหมที่จะดีขึ้น จะทําใหเกิดการคาดการณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จน
สงผลในตลาดพันธบัตร นอกจากนี้ตลาดยังมีความกังวลตอชวงเวลาและระดับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาเปนคร้ังแรกภายหลังการส้ินสุดมาตรการอัดฉีดสภาพคลอง ก็มีทีทาจะเพิ่มขึ้นในชวงเขาสูการส้ินสุดระยะเวลาของ
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มาตรการในเดือนตุลาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ   อีกทั้งขอมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากสหรัฐอเมริกา รวมกับขอมูลที่ชี้
ชัดถึงการฟนตัวที่มีนัยสําคัญมากขึ้นของตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟอ ดังที่เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจาง จึงนาที่จะทํา
ใหแนวโนมภาวะเงินเฟอในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯอาจตองไดรับการปรับปรุงในกรอบระยะเวลาท่ีมีการประมาณการ  แม
กระน้ัน นโยบายที่ใหความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ เม่ือประกอบกับมีการคาดการณถึง
อัตราดอกเบี้ยที่นาจะอยูตํ่ากวาระดับเหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะลดทอนระดับความผันผวนในตลาดตราสารหน้ี ทั้งนี้หากมี
การสนับสนุนการใชแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาลงทุนอยางตอเนื่อง  ดังนั้นอเบอรดีนจึงคอยโอกาสที่จะลดการลงทุนใน
พันธบัตรอายุระยะส้ันและระยะยาว เพื่อเปล่ียนไปลงทุนในพันธบัตรระยะอายุปานกลางแทน โดยมีเปาหมายที่จะขายชอรตตรา
สารหนี้เม่ือราคาลดลง 

 
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนภูมิภาคเอเชีย 
 

ตลาดหุนประจําภูมิภาคเอเชียยังคงไดรับประโยชนอยางตอเนื่องจากการสรางความม่ันใจวานโยบายการเงินจะยังคงมี
สภาพคลองสูงตอไปในเดือนมิถุนายน แตดัชนีที่สูงขึ้นก็กลับลดลงบางสวนเนื่องจากขอมูลเศรษฐกิจที่ยังคงไมแนนอนตอไปและ
สถานการณรุนแรงที่สูงขึ้นในอิรัก  นักลงทุนยินดีตอการตัดสินใจท่ีไมเปนไปตามแบบแผนปกติของธนาคารกลางแหงสหภาพยุโรป 
ซึ่งทําการลดอัตราดอกเบ้ียลงจนกลายเปนธนาคารกลางรายแรกที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารกลางใหตํ่ากวาศูนย 
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหธนาคารพาณิชยปลอยกูใหมากขึ้นและหลีกเล่ียงภาวะเงินฝด  ในจีน อัตราสวนทุนตอสินทรัพยที่มีความเส่ียง
ของธนาคารพาณิชยถูกลดลงเพื่อหนุนการปลอยกูใหแกธุรกิจขนาดเล็ก และกระตุนเศรษฐกิจในชนบท ในขณะท่ีธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาสงสัญญาณวาจะไมเรงรีบปรับเปล่ียนนโยบายการเงิน  อยางไรก็ตามสถานการณรุนแรงในอิรักก็ไดทําใหราคาน้ํามัน
สูงขึ้นและกดคาเงินทองถ่ินของบรรดาประเทศผูนําเขาน้ํามัน เชน อินเดียและอินโดนีเซีย ใหออนคาลง 

ในภาพรวมตลาดหุนของไทยและญี่ปุนปรับตัวสูงกวาตลาดหุนอื่นในภูมิภาคเอเชีย และเปนคร้ังแรกในรอบนานกวาหนึ่งป 
ที่ดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคชาวไทยปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่มีการประกาศยกเลิกคําส่ังหามการออกนอกเคหะสถานท่ัวประเทศ
และคณะรักษาความสงบแหงชาติที่มาจากกองทัพ ซึ่งเปนผูปกครองประเทศช่ัวคราวในขณะนี้ ไดเร่ิมทําการอนุมัติโครงการลงทุน
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศท่ีคางอยู ซึ่งนาจะชวยทําใหเศรษฐกิจกลับมาเดินหนาเติบโตไดอีกคร้ัง  ในญี่ปุน 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงแผนปฎิรูปโครงสรางเศรษฐกิจดวลูกธนูดอกท่ีสามของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe  โดยหลักๆ
ไดแกการปรับลดอัตราภาษีรายไดของธุรกิจลง แมวาความชัดเจนเก่ียวกันอัตราภาษีในทายที่สุดและกําหนดเวลาเร่ิมการลดภาษีจะ
ยังไมมีก็ตาม  อเบอรดีนเปนหนึ่งในผูที่ลงนามยอมรับชุดกฎเกณฑและหลักปฎิบัติของหนวยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของรัฐบาล
ญี่ปุน  ซึ่งนาจะชวยทําใหมาตรฐานธรรมาภิบาลของธุรกิจการเงินของญี่ปุนสูงขึ้น  โดยมีเปาหมายที่จะชักจูงนักลงทุนใหมีสวนรวม
ในการบริหารบริษัทการเงินในเชิงรุกมากขึ้น  เรามีความเชื่อม่ันมากขึ้นวามาตรฐานกําลังสูงขึ้น  ถึงแมวาระดับเดิมจะเปนระดับที่ตํ่า
ก็ตาม  ตลาดหุนของอินเดียปดส้ินเดือนมิถุนายนดวยดัชนีที่สูงขึ้นเชนกัน เนื่องจากความคาดหวังของตลาดวารัฐบาลใหมจะมี
มาตรการใหมๆเพื่อมากระตุนเศรษฐกิจ  ในทางตรงขามตลาดหุนของอินโดนีเซียปดส้ินเดือนเดียวกันดวยดัชนีที่ตํ่าร้ังทายตลาดอื่น 
เนื่องจากผลสํารวจกอนการเลือกต้ังออกมาช้ีวาผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดี Jokowi กําลังมีคะแนนลดลง เม่ือเทียบกับ
คะแนนของผูทาชิง  Prabowo ในชวงกอนถึงวันเลือกต้ังประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในตนเดือนกรกฎาคม 

แนวโนมของทั้งเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินของธนาคารกลางจะยังคงเปนกระแสการคาดการณหลักๆในชวง
ระยะเวลาหน่ึงตอไป  สวนเศรษฐกิจทั้งในโลกตะวันตกและญี่ปุน ที่ยังมีสถานการณเงินฝดเร้ือรัง ทําใหทางการนาจะยังคงตรึง
นโยบายการเงินแบบผอนคลายตอไป  ในจีน ความเส่ียงในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังไมยุติ ในขณะท่ีกรณีผิดสัญญาไถถอนหุนกู
และผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อบริหารความม่ังค่ังอาจเกิดขึ้นไดอีก โดยไมสามารถตัดทิ้งความเปนไปไดของกรณีนี้ออกไป  แม
ในขณะท่ีรัฐบาลกําลังทําการควบคุมธุรกิจธนาคารเงา เพื่อเดินหนาในการสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพดีขึ้นตอไป  ขอ
พิพาทดานดินแดนระหวางจีนและประเทศเพื่อนบานอาจจะบดบังทิศทางที่สดใสของเศรษฐกิจในภูมิภาค  ทามกลางสถานการณ
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ดังกลาว การกําหนดนโยบายการเงินที่ขึงตึงสภาพคลองกอนกําหนดเวลา โดยเฉพาะโดยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา อาจจะทํา
ใหตลาดปนปวนได เชนเดียวกับการชะลอตัวลงในระดับที่มากกวาที่คาดการณไวของเศรษฐกิจจีน  อเบอรดีนเช่ือวาถึงอยางไร
รัฐบาลจีนก็ยังมีงบประมาณที่มากพอท่ีจะปองกันปญหาในภาคธุรกิจการเงินไมใหบอนทําลายเศรษฐกิจของทั้งประเทศไปได  
ทามกลางความไมแนนอนในขณะนี้ เรายังคงพอใจเก่ียวกับแนวโนมเศรษฐกิจของเอเชีย และเช่ือวาการลงทุนที่จะสรางมูลคาเพิ่ม
ยังคงเกิดขึ้นในระยะยาว  กลยุทธการลงทุนของอเบอรดีนยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง โดยใหความสําคัญตอบริษัทที่แข็งแกรงดวย
ปจจัยพื้นฐาน ซึ่งสามารถที่จะประคองตัวในชวงธุรกิจชะลอตัวลงตามวงจรเศรษฐกิจในปจจุบัน และกลับมาแข็งแกรงไดมากขึ้น
กวาเดิม 
 
ภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการลงทุนภูมิภาคตลาดเกิดใหม 
 

ตลาดหุนของภูมิภาคกลุมตลาดเกิดใหมรอบโลกส้ินเดือนมิถุนายนดัชนีปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และปดไตรมาสสอง
ดวยดัชนีที่สูงขึ้นจากไตรมาสแรก   โดยไดรับผลจากนโยบายการเงินที่ใหสภาพคลองสูงจากธนาคารกลางรายใหญของโลกและ
สัญญาณเร่ิมแรกของการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  ธนาคารกลางแหงสหภาพยุโรปออกนโยบายท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน โดยการ
ลดอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานใหลงมาอยูตํ่ากวาศูนย ในขณะท่ีขอมูลการผลิตของจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ลวนออกมานาพอใจ 
ทําใหมีความหวังสูงขึ้นวาเศรษฐกิจกําลังฟนตัว  ความมุงม่ันของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาในการที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไวใน
ระดับตํ่าตอไปเปนเวลานานขึ้น มีสวนหนุนความเช่ือม่ันของนักลงทุนใหสูงขึ้นดวย  อยางไรก็ตาม สถานการณที่มีกลุมกบฎติดอาวุธ
บุกยึดดินแดนในอิรักทําใหดัชนีตลาดหุนโดยทั่วไปปรับขึ้นไดอยางจํากัด และกดดันดัชนีตลาดหุนของตุรกี ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศคู
คารายใหญที่สุดของอิรักใหลดลงดวย ในขณะท่ีราคาน้ํามันพุงสูงขึ้นทามกลางความกังวลเก่ียวกับอุปสรรคตอการผลิตน้ํามันของ
อิรัก 

ตลาดหุนของรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมยุโรป  ในขณะท่ีตลาดหุนของบราซิล
ปรับตัวสูงขึ้นมากท่ีสุดในบรรดาตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมอเมริกาใต  โดยราคาหุนของรัสเซียพุงสูงขึ้นพรอมดวยคาเงินรูเบิล
ที่แข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ทามกลางราคาน้ํามันที่สูงขึ้นและความตึงเครียดดานการเมืองระหวางประเทศในยูเครนท่ี
ผอนคลายลง  นอกจากน้ีนักลงทุนยังไมสนใจตอการขมขูที่จะใชมาตรการคว่ําบาตรเพ่ิมเติมตอรัฐบาลรัสเซีย  สวนตลาดหุนของ
บราซิลดัชนีฟนตัวจากที่ลดลงในเดือนกอน โดยเปนผลจากแนวโนมเก่ียวกับการเลือกต้ังประธานาธิบดีที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมที่
นาจะทําใหไดรัฐบาลใหมที่สงเสริมเศรษฐกิจมากขึ้น   ตลาดหุนของเม็กซิโกฟนตัวดีขึ้นเชนกัน  โดยธนาคารกลางของเม็กซิโกไดลด
อัตราดอกเบี้ยลง 0.50% อยางไมคาดการณมากอนมาอยูที่อัตราตํ่าสุดใหมที่ 3% เพื่อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ในเม็กซิโก  ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่ตกตํ่าในไตรมาสแรกไดสงผลใหธนาคารกลางและกระทรวงการคลังตองปรับ
ลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปนี้ลง เนื่องจากการสงออกที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไมเพียงพอที่จะทดแทนการบริโภคและ
การลงทุนภายในประเทศที่ลดลงไปไดทั้งหมด 

ดัชนีตลาดหุนของไทยปรับตัวอยางโดดเดนเม่ือเทียบกับตลาดหุนอื่นๆภายในกลุมตลาดเกิดใหมเอเชีย  กลับมาอยาง
แข็งแกรงภายหลังการรัฐประหารท่ีชวยใหมุมมองของตลาดดีขึ้น ในขณะท่ีรัฐบาลทหารไดพยายามท่ีจะกอบกูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหกลับมาดีขึ้นอีกคร้ัง การกลับมาเบิกจายงบประมาณประจําปของรัฐตอไปโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวไดรวดเร็วขึ้น ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยตองปรับปรุงประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศประจําป 2558 ของไทย ใหสูงขึ้นจาก 4.8% มาเปน 5.5% แลว  ดานตลาดหุนของอินเดียและจีนตางปรับตัวดีขึ้น
เชนกัน  เปนผลจากการที่ไดรัฐบาลใหมของอินเดียเปนแรงหนุนใหแกตลาดหุน โดยนักลงทุนมีความหวังเพิ่มขึ้นวาแผนงบประมาณ
ของรัฐบาลจะมีมาตรการใหมในการกระตุนเศรษฐกิจรวมอยูดวย  ตลาดหุนของจีนที่ดัชนีสูงขึ้นนั้นไดรับอานิสงสจากมาตรการ
สนับสนุนตลาดเม่ือเร็วๆนี้ของรัฐบาล ไดแก การผอนคลายเง่ือนไขในการปลอยกูของธนาคารบางแหง การพักชําระภาษีใหแกธุรกิจ 
และการเพิ่มงบลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
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ขอมูลขาวสารอยูในทิศทางที่เอื้ออํานวยตอตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหม หลังจากท่ีผานป 2556 มาอยางลําบาก โดย
ตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมไดปดคร่ึงปแรกดวยดัชนีที่แข็งแกรงมากขึ้น อันเปนผลจากการอัดฉีดสภาพคลองสูงของบรรดา
ธนาคารกลางรายใหญ ที่ไดชวยกระตุนอุปสงคตอการลงทุนในหลักทรัพยของกลุมตลาดเกิดใหมที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา  
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของหลายๆประเทศกําลังพัฒนาที่เคยมีความออนไหวตอระดับสภาพคลองของโลกก็ไดลดลงจากเดิม
แลวแมจะมากนอยไมเทากันในแตละประเทศ แตก็ไดเปดทางใหเกิดการฟนตัวตามวงจร  นอกจากน้ีแนวโนมที่จะมีการปฎิรูปยังดู
ใกลจะเปนจริง  โดยในจีนมีสัญญาณถึงความต้ังใจของรัฐบาลกลางในการที่จะดําเนินการปฎิรูปอยางทั่วถึง  สวนเม็กซิโกอนุมัติ
กฎหมายใหมบางฉบับเพื่อเปดเสรีตลาดแรงงานและปรับปรุงการศึกษา โดยประธานาธิบดี Pena Nieto ออกมาตรการริเร่ิมอื่นๆ
โดยรัฐบาลกลาง เพ่ือสรางการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมพลังงานและโทรคมนาคม ซึ่งเปนที่คาดการณวาจะเปล่ียนโฉมของ
เศรษฐกิจได หากมีความสําเร็จในการดําเนินการ  ในอินโดนีเซีย มีความหวังสูงวาการปฎิรูปเศรษฐกิจจะเร่ิมตนขึ้น เม่ือรัฐบาลใหม
รับตําแหนง  การเปล่ียนแปลงรัฐบาลในประเทศสําคัญอื่นๆภายในกลุมตลาดเกิดใหมที่จะเกิดขึ้นภายในครึ่งหลังของปนี้ จึงนาจะ
นําความกาวหนาเขามามากขึ้น 

แตเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอยางไมสมํ่าเสมอตอไปและความตึงเครียดทางการเมืองที่ยกระดับขึ้นในพื้นที่ตางๆของ
หลายประเทศกําลังพัฒนาอาจจะบ่ันทอนกําลังใจของนักลงทุน  เชนเดียวกับที่ความผันผวนอาจจะกลับมาเกิดขึ้นไดอีก เม่ือ
ธนาคารกลางของสหรัฐฯตองปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในทายที่สุด เนื่องจากโครงการอัดฉีดสภาพคลองทางการเงินมาถึงวาระส้ินสุด
ลง  แมวาความไมแนอนเหลานี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหการลงทุนตกอยูในความผันผวนในอีกไมก่ีเดือนขางหนานี้  แตอเบอรดีนยังคง
มีความเห็นตอศักยภาพในระยะยาวของกลุมตลาดเกิดใหมที่ยังดีเชนเดิม และความสนใจของเราตอปจจัยพื้นฐานของบริษัทก็ยังคง
เปนเชนนี้ตอไปดวย  หลายบริษัทที่อยูในการลงทุนของอเบอรดีนไดพิสูจนใหเห็นวามีความแข็งแกรงดวยผลของความรอบคอบและ
ประสบการณที่ผานมาของฝายบริหารในการรับมือกับวิกฤตการณตางๆท่ีผานมา  ลักษณะเหลานี้ยอมคงอยูเพื่อนําพาบริษัทให
กาวหนาตอไปอยางม่ันคง แมวาจะมีอุปสรรคเขามาในอนาคตก็ตาม 
 
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม 
 

ดัชนีราคาพันธบัตรของกลุมตลาดเกิดใหมปรับตัวอยางแข็งแกรงในเดือนมิถุนายน แตในชวงกลางเดือนเดียวกันดัชนี
ลดลงไปบาง เนื่องจากดัชนีราคาพันธบัตรของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่อัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ
ออกมาสูงขึ้น แมดัชนีจะไดลดลงมาหลังจากท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯออกแถลงการณที่ตามมาดวยการแถลง
ขาวที่ใหความสําคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจมากกวาเงินเฟอก็ตาม  ในเดือนมิถุนายน ดัชนีราคาพันธบัตรประจําภูมิภาคกลุม
ตลาดเกิดใหมที่อยูในสกุลเงินสากลหรือ JP Morgan EMBI Global Diversified Index ปรับตัวสูงขึ้น 0.36%  และมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวาของพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา 2.69% ซึ่งสวนท่ีสูงกวานี้ปรับลดลง 0.05%  โดย
พันธบัตรของอารเจนตินามีราคาปรับตัวขึ้นอยางโดดเดน หลังจากที่ผานความวิตกกังวลวาจะเกิดการผิดเงื่อนไขของพันธบัตรโดยผู
ออกพันธบัตร ซึ่งความวิตกไดลดลง แตกลับมามากข้ึนอีกคร้ังในชวงปลายเดือน เนื่องจากศาลฎีกาของสหรัฐฯไมยอมรับอุทธรณ
ของรัฐบาลอารเจนตินาผูออกพันธบัตรในเงื่อนไขที่ตองการเวนการชําระหน้ีใหแกเจาหนี้ที่ไมยอมรับการปรับโครงสรางหนี้ โดยศาล
ไดตัดสินวาเจาหนี้ทุกรายจะตองไดรับการชําระหน้ีอยางเทาเทียมกัน สวนพันธบัตรของเวเนซูเอลาไดรับความสนใจเชนกัน ในขณะ
ที่ราคาพันธบัตรของยูเครนและแซมเบียปรับตัวสูงขึ้น  ดานพันธบัตรของอิรักมีสวนหนุนดัชนีราคาพันธบัตรจากภูมิภาคกลุมตลาด
เกิดใหมดวย โดยเปนผลจากปญหาท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ หลังจากที่รัฐอิสลามท่ีควบรวมอิรักและซีเรีย (Islamic State 
of Iraq and Syria - ISIS) และสาขาของอัลกออิดะห เขายึดครองดินแดนสวนหนึ่งในภาคเหนือของอิรัก  สําหรับพันธบัตรจาก
กัวเตมาลา มองโกเลีย และฟลิปปนส ตางปรับตัวสูงขึ้นดวยเชนกันในเดือนเดียวกันนี้  ทางดานดัชนีราคาพันธบัตรของกลุมตลาด
เกิดใหมที่อยูในสกุลเงินทองถ่ินหรือ JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index ปดส้ินเดือนมิถุนายนปรับตัวสูงขึ้นไดมากกวา
ดัชนีราคาพันธบัตรของกลุมตลาดเกิดใหมที่อยูในสกุลเงินสากล โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นจากส้ินเดือนกอนหนา 1.00% โดยในกลุมนี้ 
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ดัชนีราคาพันธบัตรของรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นมากท่ีสุดหลังจากท่ีเงินรูเบิลแข็งคาขึ้นมาก ในขณะที่ราคาพันธบัตรของไนจีเรียและ
โรมาเนียปรับตัวสูงขึ้นดวยเชนกัน  ในทางกลับกัน ราคาพันธบัตรของอินโดนีเซียปรับตัวลดลง เนื่องจากเกิดความไมแนนอนท่ี
แวดลอมการเลือกต้ังประธานาธิบดีที่กําลังจะมาถึง ซึ่งเปนปจจัยลบตอตลาด 

การออกพันธบัตรใหมที่ใกลจะเกิดขึ้นจากบรรดาประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคกลุมตลาดเกิดใหม เชน เคนยา เอควาดอร 
จาไมกา และคองโก ไดแสดงใหเห็นถึงอุปสงคที่หนาแนนตอหลักทรัพยของกลุมตลาดเกิดใหม ซึ่งยังไมมีใครคาดการณวาจะลดลง
ในระยะส้ันนี้ ทามกลางการแสวงหาผลตอบแทนของนักลงทุน ซึ่งคงตองเกิดขึ้นตอไป แมวาตลาดพันธบัตรจะมีทิศทางที่ดีในป  
2557 แตยังคงมีความสนใจท่ีมีนัยสําคัญตอพันธบัตรที่มีปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง แตมีราคาถูกลงเม่ือเทียบกับพันธบัตรจาก
ประเทศอื่นๆ  แมวาการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐฯจะยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่องตอสวนตางอัตราผลตอบแทน
เฉล่ียของพันธบัตรจากกลุมตลาดเกิดใหม แตความโนมเอียงที่ธนาคารกลางของประเทศท่ีพัฒนาแลวอื่นๆจะออกนโยบายการเงินที่
ผอนคลาย ยอมหมายถึงความสนใจอยางตอเนื่องตอพันธบัตรของกลุมตลาดเกิดใหมจะยังคงเปนเชนนี้ตอไป 
 
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนทั่วโลก 
 
สัญญาณจากตลาด 

 
ในชวงคร่ึงแรกของปนี้ ความผันผวนของตลาดหุนตามที่ตรวจวัดคาโดยดัชนี VIX ของ Chicago Board Options 

Exchange (CBOE) หรือตลาดซื้อขายตราสารสิทธิซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา (Options) ปรับลดลงมาถึงจุดตํ่าสุดในรอบเจ็ดป ซึ่ง
เปนทิศทางท่ีเกิดขึ้นดวยเชนกันกับตลาดพันธบัตร อัตราแลกเปล่ียนเงินทองถ่ิน และแมแตราคาน้ํามัน ความผันผวนในระดับตํ่า
สามารถตีความไดวาเปนสัญญาณท่ีตลาดการลงทุนตางๆกําลังนําปจจัยแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่จะตํ่าเปนเวลานานมาคํานวณ
กําหนดราคาหลักทรัพยและหมายความวาภาวะเศรษฐกิจถูกพิจารณาวาคอนขางเอื้ออํานวยตอการลงทุน  ตลาดพันธบัตรรัฐบาล
ของสหรัฐอเมริกากําลังนําปจจัยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯที่คาดการณวาจะตํ่ากวาก่ึงกลางของกรอบประมาณการ
ของธนาคารกลางสําหรับส้ินป 2559   ซึ่งก่ึงกลางของกรอบประมาณการอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯจนถึงส้ินป 2559 
อยูที่ 2.5% ในขณะที่ประมาณการของตลาดจากการคํานวณราคาตราสารสัญญาซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาตํ่ากวาก่ึงกลางของ
กรอบประมาณการดังกลาว 0.8%  โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรระยะยาวอยูตํ่ากวาคาเฉล่ียยอนหลังอยูมาก ซึ่ง
แสดงวาตลาดไมไดคาดการณวาเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตไดเทาระดับที่เคยเปนในชวงกอนป 2551  ที่จริงแลว นักเศรษฐกิจชาว
อเมริกัน Larry Summers ไดหยิบยกขอสันนิษฐานเก่ียวกับการเติบโตที่ชะงักงันของเศรษฐกิจขึ้นมาอภิปรายอีกคร้ัง ซึ่งต้ัง
สมมุติฐานวาเศรษฐกิจกําลังเขาสูชวงที่อุปสงคจะตกตํ่าเปนเวลานาน  

อยางไรก็ตามแนวโนมการจางงานในสหรัฐอเมริกาที่ดีขึ้นและขอมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ดีขึ้นดวย นาจะช้ีวาเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯกําลังฟนตัวในขณะนี้จากระดับที่ยํ่าแยมากเม่ือเร่ิมตนป 2557 ในขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯมีความเช่ือม่ันมากพอโดย
ไมประมาทในการลดขนาดโครงการรับซื้อพันธบัตรเพื่ออัดฉีดสภาพคลอง และยังไดแถลงแนวโนมนโยบายการเงินในอนาคตของ
ตนตอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย จากพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางนาพอใจเหลานี้ และจากรายงานผลประกอบการประจําไตรมาสสอง
ของธุรกิจในตลาดหุนในชวงที่ผานมาซ่ึงอยูในเกณฑดี ทําใหดัชนีราคาหุน S&P 500 ปดส้ินเดือนมิถุนายนใกลแตะท่ีระดับสูงสุดเปน
ประวัติการณ  เม่ือเปนเชนนี้แลวใครกันแนที่คาดการณไดถูกตอง 

ปญหาหน่ึงที่อาจเกิดขึ้นคือความผันผวนของตลาดหุนที่มีนอย รวมกันราคาพันธบัตรที่แพง อาจเปนสัญญาณของการ
เพิกเฉยของนักลงทุน จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯเม่ือวันที่ 17-18 มิถุนายน ไดยอมรับวา
ผูมีสวนรวมในตลาดการลงทุนไมไดนําปจจัยความไมแนนอนที่สูงพอควรเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินมากําหนด
ราคาหลักทรัพย นักลงทุนเพิกเฉยนับวาเปนหนึ่งในความกังวลสําคัญของเราตออนาคตในอีกสองสามเดือนขางหนานี้ ธนาคาร
กลางใหความเห็นอยางไร 
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โดยการออกรายงานแนวโนมนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางของทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนการ
ส่ือสารที่มากขึ้นกับนักลงทุนเม่ือเทียบกับทุกชวงที่ผานมาในอดีต ทั้งสองธนาคารกลางไดใชรายงานแนวโนมนโยบายการเงินใน
อนาคตของตนเปนเคร่ืองมือลาสุดในการแจงนักลงทุนเก่ียวกับความเห็นและการคาดการณของธนาคารกลาง เพื่อกําหนดนโยบาย
การเงินและเพื่อเตรียมการใหตลาดรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  สวนใน สหราชอาณาจักร ธนาคารกลางของอังกฤษไดตัดสินใจ
ตรึงอัตราดอกเบ้ียไวเทาเดิมที่ 0.5% เม่ือไมนานมาน้ี และใหความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกันอุปสรรคของเศรษฐกิจที่ยังคงเกิดขึ้น
ตามหลังวิกฤตการเงินในป 2551 ที่ไดสรางผลกระทบไวมาก  ในสถานการณเชนนี้ ธนาคารกลางของอังกฤษกลาววา “เม่ืออัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางเร่ิมจะสูงขึ้น ก็เปนที่คาดการณไดวาจะขยับเพิ่มขึ้นทีละนอยเทานั้น”  นอกจากน้ี อัตราดอกเบ้ียยังถูก
คาดการณดวยวาจะยังอยูตํ่ากวาระดับคาเฉล่ียในอดีตในระยะตอไปอีกระยะหน่ึง 

ในสหรัฐฯ เราไดยินคําแถลงคลายๆกันนี้เก่ียวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตท่ีจะขึ้นอยูกับขอมูลเปนหลัก  ในชวง
หลังสุด Janet Yellen ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯอธิบายวา”หากตลาดแรงงานยังคงปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องและเร็วขึ้นกวา
ที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯไดคาดการณไว เม่ือนั้นการปรับขึ้นเปาหมายอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯก็จะตามมาเร็วขึ้น 
และปรับขึ้นเร็วกวาที่คาดการณไวในปจจุบันนี้”  อยางไรก็ตาม ธนาคารกลางดูจะรับรูถึงความเส่ียงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่
เร็วไป เนื่องจาก Yellen ไดมีการตอบคําถามของวุฒิสมาชิกชวงแถลงนโยบายตอรัฐสภาเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม โดยกลาววาที่ผาน
มาธนาคารกลางเคยเขาใจผิดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯเร่ิมฟนตัว แตความจริงกลับไมใช  จากกรณีของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเห็นไดวา
อันตรายของการส่ือสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากธนาคารกลางมาจากความที่ธนาคารกลางเปนผูถือครองหลักทรัพยพันธบัตร
รายใหญมาก ทําใหเวลาออกความเห็นจะสรางอิทธิพลครอบงําตลาดเปนอยางมากในระยะตอไป จึงแทบไมนาสงสัยเลยวาผูมีสวน
รวมในตลาดจะฟงคําแถลงตอสาธารณะของธนาคารกลางสหรัฐฯทุกถอยคําและทุกนัยยะท่ีมีบทเรียนที่ผานมา 

ประวัติยอนหลังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงเศรษฐกิจฟนตัวกอนหนานี้บอกอะไรเราบาง? รูปกราฟท่ี 1 แสดงถึง
การเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยของทางการสหรัฐฯในประวัติศาสตรระยะยาวที่ผานมา โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน
เฉล่ียของพันธบัตรอายุ 10 ปของกระทรวงการคลังสหรัฐฯบทสรุปขอแรกคือการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยจนมาสูระดับที่ตํ่าเปน
พิเศษนี้เปนมาอยางไรและขอสองเปนขอพิสูจนวาตลาดมักจะคาดไดวาธนาคารกลางจะตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ย แมบอยครั้งที่
ธนาคารกลางมักจะมีเหตุผลที่ดีในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แตเพียงเพราะวาภาวะเศรษฐกิจชักนํา จึงตองปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางเร็วและสูงกวาที่คาดการณไว ซึ่งที่ผานมาเม่ือเปนดังนี้ ก็ไมคอยเปนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางเบาๆทีละ
เล็กทีละนอย แตอันที่จริง ตามประวัติของธนาคารกลางสหรัฐฯและธนาคารกลางอ่ืนๆคือมักจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
มากกวา ถาหากยังทําไดโดยไมลาชากวาสถานการณ เพื่อใหม่ันใจวาเศรษฐกิจปกหลักฟนตัวอยางเต็มที่แลว กอนที่จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอเศรษฐกิจไมใหขยายตัวเร็วเกินไป อยางไรก็ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจเชนนี้เกิดขึ้นหลังจากผานวิกฤต
การเงินโลกคร้ังใหญ ที่ทําใหเกิดความจําเปนในการใชนโยบายการเงินที่ไมเปนไปตามแบบแผนปกติและใชกลยุทธแนวใหมที่ไมเคย
ใชมากอน ซึ่งไดแกการออกรายงานแนวโนมนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลาง 

กรณีตัวอยางหนึ่งเดียวท่ีเราสามารถใชเทียบเคียงได ไดแก กรณีตลาดหุนนิวยอรคที่ต้ังอยูบนถนนวอลลสตรีทที่เกิดดัชนี
รวงลง แลวตามมาดวยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยางยาวนานในชวงทศวรรษ 30 ในกรณีดังกลาว ธนาคารกลางของสหรัฐฯไดสราง
ความผิดพลาดโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปและผลักใหเศรษฐกิจกลับไปสูภาวะซบเซาอยางหนักอีกคร้ัง  บทเรียนจาก
อดีตในยุคนั้นและขนาดนโยบายท่ีใชทดลองแกไขวิกฤตการเงินในยุคปจจุบันทําใหการทํานายกําหนดเวลาและขนาดการปรับขึ้น
อัตราดอกเบ้ียเพื่อใหกลับสูภาวะเศรษฐกิจปกติในรอบนี้เปนไปไมได เนื่องจากความเส่ียงที่มีมากเชนนี้ ธนาคารกลางจะตองใช
ความรอบคอบอยางมากเพื่อดําเนินนโยบายที่จะกลับคืนสูภาวะเศรษฐกิจปกติ และแถลงการณตอสาธารณะของธนาคารกลางจะ
อธิบายถึงเหตุผลของตนไดเปนอยางดี  ในทศวรรษกอน ธนาคารกลางไมไดเตรียมการใหตลาดรับรูถึงการเปล่ียนแปลงลวงหนา 
โดยมีแคการประกาศการตัดสินใจของธนาคารกลางใหสาธารณะทราบเทานั้น ดังนั้น การเปดเผยรายงานการประชุมของธนาคาร
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กลาง การจัดแถลงขาว และการออกรายงานแนวโนมนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลาง จึงเปนการปรับปรุงงานของ
ธนาคารกลางท่ีเกิดขึ้นลาสุด  
 
บทสรุป 

ในรอบคร่ึงปแรกนี้ ลักษณะเดนของตลาดคือความผันผวนท่ีมีนอยลง และความเห็นในทางเดียวกันที่มากขึ้นเก่ียวกับ
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินทั้งในสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ในระยะท่ีเขาสูคร่ึงหลังของปน้ี การประเมิน
สถานการณตลาดของเราที่เปนกลางไมดีหรือเลวเกินไปคือคาดการณวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ
และสหราชอาณาจักรจะขยับสูงขึ้นอยางชาๆ แตมีความเส่ียงวานักลงทุนจะประสบกับราคาพันธบัตรที่จะผันผวนมากข้ึน หากวา
ทิศทางเศรษฐกิจแข็งแกรงกวาที่คาดการณไว  และยังมีสัญญาณดวยวาอัตราเงินเฟอและเศรษฐกิจของสหรัฐฯจะฟนตัวไดมากพอ
จนอาจนําไปสูการคาดการณไดมาก วาอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และจะบ่ันทอนภาวะท่ีดีของตลาด
การลงทุน และหากไมมีอะไรนอกจากนี้อีก ในคร่ึงหลังของปนี้เราจะพบกับความเห็นที่ขัดแยงกันมากขึ้นระหวางฝายที่เนนการ
ปองกันเงินเฟอโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกับฝายท่ีเนนการกระตุนเศรษฐกิจที่ตองการอัตราดอกเบี้ยตํ่า ในขณะท่ีกําหนดเวลา
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายคร้ังแรกใกลเขามา  เราคาดการณวาทั้งนักลงทุนและธนาคารกลางคงจะตองพิสูจนความสามารถ
ของตนเองในตลาดอีกคร้ัง 
 
สหรัฐอเมริกา 

การฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ออนแอในไตรมาสแรกกําลังเดินหนาตอไปในสหรัฐฯ แมวาตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศประจําไตรมาสแรกของสหรัฐฯจะถูกปรับแกใหเปนติดลบ 2.9% ตอปแลว ซึ่งก็ยังแยกวาที่คาดการณไว แตขอมูล
เศรษฐกิจดานอื่นๆกลับตอกยํ้าวามีสวนที่ปรับตัวดีขึ้นแลว ไดแกตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจ โดยรายงานตัวเลขการจาง
งานประจําเดือนมิถุนายนแสดงถึงตําแหนงงานใหมที่เพิ่มขึ้นมากจนสามารถทําใหเศรษฐกิจสามารถฟนคืนจํานวนงานที่หดหายไป
ต้ังแตวิกฤตการเงินเร่ิมกอตัว ใหกลับคืนมาไดทั้งหมด  อยางไรก็ตาม การที่อัตราคาจางไมมีการปรับขึ้นอยางตอเนื่องช้ีวาจํานวนคน
ออกหางานทํายังมีไมมากเต็มที่  สวนอัตราเงินเฟอจากการวัดดัชนีราคาผูบริโภคปรับเพิ่มขึ้นเปน 2.1% ในเดือนพฤษภาคม แต
ประธานธนาคารกลาง Janet Yellen ใหความสําคัญของขอมูลไมมากนัก โดยใหเหตุผลวาเปนเพียงตัวแปรที่แฝงตัวในการจัดทํา
สถิติ โดยไมมีนัยยะที่เดนชัด และช้ีวาการเพิ่มขึ้นของอตัราเงินเฟอยังไมใชความเส่ียงที่ใกลจะเกิดขึ้นจริง 

ตลาดหุนของสหรัฐฯรายงานดัชนีที่สูงขึ้นในเดือนมิถุนายนเม่ือเทียบกับเดือนกอน โดยดัชนีรวมราคาหุนของสหรัฐอเมริกา
หรือ S&P 500 Index แสดงอัตราผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้น 2.1% ในขณะท่ีดัชนีรวมราคาหุนของบริษัทขนาดเล็กหรือ Russell 2000 
Index แสดงอัตราผลตอบแทนรวมท่ีสูงขึ้น 5.3% ในชวงคร่ึงแรกของป 2557  โดยหุนของภาคอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและ
พลังงานปรับตัวสูงขึ้นมากท่ีสุดในดัชนี S&P 500 ในขณะที่หุนของภาคอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคกลุมฟุมเฟอยและอุตสาหกรรม
การเงินปรับตัวร้ังทายภาคอุตสาหกรรมอื่น 

ในชวงเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรอายุ 10 ปของกระทรวงการคลังสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นจาก 
2.46% มาเปน 2.53% และอัตราผลตอบแทนรวมอยูที่ติดลบ 0.32%  ผูถือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯทั้งระยะส้ันและระยะ
ยาวตางประสบผลขาดทุนในเดือนเดียวกันนี้ไปดวย 
 
สหราชอาณาจักร  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําไตรมาสแรกขยายตัวในอัตรา 0.8% จากไตรมาสกอนหนาหรือ 3.0% จากหนึ่งป
กอนหนา ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมที่ขยายวงกวางทั่วระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยดัชนีการลงทุนมีสวนในการสราง
เศรษฐกิจมากเกือบเทาดัชนีการใชจายของผูบริโภคในรอบหนึ่งป  สวนรายงานอัตราการมีงานทําในรอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมาก
อีกหนึ่งเดือน ซึ่งมีการเพิ่มตําแหนงงานมากเปนประวัติการณถึง 345,000 ตําแหนง ทําใหอัตราการวางงานลดลงมาท่ีระดับตํ่าสุด



 
 

 11

ในรอบหาปที่ 6.6%  อยางไรก็ตาม การเพ่ิมอัตราคาจางเปนเหมือนกับในสหรัฐฯ ซึ่งหมายถึงเพิ่มขึ้นนอยมาก  ความแข็งแกรงที่
สูงขึ้นจากเดิมของเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรทําใหคาเงินปอนดแข็งขึ้นมากดวย โดยคาเงินปอนดในเดือนมิถุนายนแข็งขึ้นถึง
ระดับสูงสุดในรอบหกปเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ แตมีความกังวลที่เพิ่มขึ้นวาตลาดที่อยูอาศัยกําลังตกอยูในอันตรายจากอุปสงค
ที่รอนแรงเกินควร เนื่องจากราคาบานสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงหนึ่งปที่ผานมา  และเพื่อจัดการกับปญหานี้ คณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางของอังกฤษก็ไดประกาศมาตรการเพื่อควบคุมการปลอยสินเช่ืออสังหาริมทรัพย 

สําหรับดัชนีรวมราคาหุนของสหราชอาณาจักร ซึ่งไดแกดัชนี FTSE All Share Index กลับตกตํ่าลงจากเดิมในเดือน
มิถุนายน แมวาจะสามารถทะยานข้ึนไปใกล 6,900 จุดในรอบคร่ึงเดือนแรก แตภายหลังดัชนีปรับลดลง โดยประสบกับมุมมองที่
เปนลบของนักลงทุน ทําใหดัชนีปดส้ินเดือนลดลง 1.3%  ราคาหุนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โทรคมนาคม และการเงิน อยูใน
กลุมที่ลดลงมากท่ีสุด สาเหตุสวนหนึ่งมาจากกระแสการปองกันความเส่ียงที่ครอบงําตลาดหุนตอเนื่องมาตลอดปจนถึงปจจุบัน  
แรงหนุนดัชนีใหสูงขึ้นบางสวนมาจากหุนในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน 

ในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจาก 2.57% มาเปน 
2.64% ซึ่งยังคงอยูในกรอบการซื้อขายแคบๆที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสวนใหญของปปฎิทินนี้  ในชวงตนเดือน ผูวาการธนาคารกลาง
ของอังกฤษ Mark Carney ออกคําเตือนวาอัตราดอกเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาที่ตลาดคาดการณไว ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย
ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปปรับเพิ่มขึ้นในชวงเวลาส้ันๆ 
 
ยุโรป 

ในรอบเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปประกาศมาตรการผอนคลายนโยบายการเงินที่เปนที่รอคอยกันมา
นาน ที่มีเปาหมายเพื่อเอาชนะความเส่ียงที่จะเกิดภาวะเงินฝดในภูมิภาคที่ใชเงินยูโร   มาตรการดังกลาวไดแกการลดอัตราดอกเบี้ย
ลงมากขึ้นและการอัดฉีดสภาพคลองสําหรับธนาคารในโครงการปลอยสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียตํ่าระยะยาวใหแกธนาคารพาณิชย 
(Targeted Long Term Refinancing Operation – TLTRO)อ นอกจากนี้ ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปไดชี้แนะวามาตรการรับ
ซื้อพันธบัตรเพื่ออัดฉีดสภาพคลองยังมีความเปนไปไดมาก หากคาเงินยูโรยังไมเร่ิมออนคาลง และหากอัตราเงินเฟอยังคงต่ํา  
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศประจําไตรมาสแรกของภูมิภาคที่ใชเงินยูโรออกมาต่ํา โดยขยายตัว 0.9% จากหนึ่งปกอน
หนา โดยเศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตอยางแข็งแกรง แตเศรษฐกิจของฝร่ังเศสและอิตาลีเติบโตตํ่ากวาเดิม  ในรอบหนึ่งปที่ผาน
มาถึงส้ินเดือนพฤษภาคม ยอดสินเช่ือที่ใหแกภาคเอกชนในภูมิภาคที่ใชเงินยูโรหดตัวลง 2% ซึ่งแสดงถึงการขาดสภาพคลองใน
ภูมิภาค 

ดัชนีรวมราคาหุนยุโรปปดส้ินเดือนมิถุนายนปรับลดลงเล็กนอย โดยดัชนี MSCI Europe ex UK Index แสดงอัตรา
ผลตอบแทนรวมที่ปรับลดลง 1% ในมูลคาที่เปนเงินยูโร ซึ่งเปนการลดลงในรอบหนึ่งเดือนเปนคร้ังแรกนับต้ังแตเดือนมกราคม  การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางของสหภาพยุโรปชวยหนุนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรในภูมิภาคที่ใชเงินยู
โรใหลดลงจนถึงระดับตํ่าสุดใหมในเดือนมิถุนายน โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปของเยอรมนีมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียลดลงจาก 
1.43% มาเปน 1.26% และพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคท่ีไมใชแกนนํามีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียลดลงเชนกัน ยกเวน
พันธบัตรของโปรตุเกส 
 
ญี่ปุน 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของญี่ปุนขยายตัวสูงขึ้น 1.6% ในไตรมาสแรกของป 2557 โดยแรงหนุนสวนใหญมา
จากการบริโภคของภาคเอกชนท่ีเรงใหเกิดเร็วขึ้นกอนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีบริโภคในเดือนเมษายน มีความกังวลที่แพรหลาย
วาการปรับขึ้นภาษีนี้อาจจะบั่นทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มีการรายงานต้ังแตเดือนเมษายน ที่มีทั้งการ
สํารวจขอมูลภาคธุรกิจและผลผลิตในภาคการผลิต ลวนแสดงความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจที่เช่ือม่ันไดในระดับหนึ่ง และท่ีนาสนใจ
เชนกันคือพัฒนาการที่ดีขึ้นของตลาดแรงงานในญี่ปุน ซึ่งพบวาอัตราการวางงานไดลดลงมาเหลือ 3.5%  แมวาจะมีพัฒนาการที่ดี
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ขึ้นเหลานี้ แตมีการคาดการณจากหลายฝายวาธนาคารกลางของญี่ปุนจะยังคงนโยบายการเงินแบบผอนคลายไวตอไปอีกระยะ
หนึ่ง เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายอัตราเงินเฟอที่ต้ังไวที่ 2% ในลักษณะที่ย่ังยืน  

ภายหลังการเร่ิมตนปนี้ดวยดัชนีที่ตํ่า แตตลาดหุนของญี่ปุนไดฟนตัวดีขึ้นในระยะไตรมาสสอง โดยส้ินเดือนมิถุนายน ดัชนี
ราคาหุนของญี่ปุนที่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมหรือ Topix Index ใหผลตอบแทนรวมในอัตรา 5.3% โดยดัชนีปรับตัวกลับสู
ระดับเปดตลาดในชวงตนป  สวนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปของญี่ปุนปดส้ินเดือนมิถุนายนอยูที่ 0.7% 
เทากับวานักลงทุนภายในประเทศจะไดรับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่แทจริงหลังจากหักเงินเฟอแลวติดลบ  สําหรับคาเงินเยนทรง
ตัวอยางมีเสถียรภาพเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐฯในชวงเวลาสวนใหญของป 2557 ซึ่งตรงขามกับปที่ผานมา  
 
แนวโนมตลาด 

ในชวงไตรมาสสองความผันผวนของตลาดมีนอยมากในทุกตลาดการลงทุน แมวาจะมีความเส่ียงดานการเมืองระหวาง
ประเทศเกิดขึ้นหลายจุดก็ตาม  ในเวลาเดียวกัน ดัชนีตลาดพันธบัตรและตลาดหุนทั้งสองตางปรับตัวดีขึ้น ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก
นักลงทุน  ในขณะท่ีการคาดการณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสําหรับปนี้ถูกปรับลดลงพอประมาณ โดยเศรษฐกิจโลกในป 2557 
ยังคงถูกคาดการณวาจะแข็งแกรงมากกวาสองปที่ผานมา ซึ่งควรจะสงผลดีตอการลงทุนในทรัพยสินที่มีความเส่ียง 
 

สุดทายนี้บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ใครขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทนุที่ไดใหความไววางใจเลือก
บริษัทเปนผูจัดการการลงทุนของทานตลอดมา บริษัทหวังเปนอยางย่ิงวาขอมูลกองทุนที่บริษัทนําเสนอน้ันจะเปนประโยชนตอการ
ลงทุนของทาน  

 
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 



รายละเอียดกองทุน                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศช่ือ อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิต้ี ฟนด 
(Aberdeen Global – Indian Equity Fund) เพียงกองทุน  โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมตํ่ากวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอยสองในสามของ
พอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เก่ียวของกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ัง หรือ
ประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทโฮลด้ิงที่ถือหุนในบริษัทดังกลาว 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายได
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 
 
 ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด อันมี บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดต้ังและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาที่ ดูแลผลประโยชน กองทุนรวมดังกลาว 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แลวนั้น 
 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ไดรับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเช่ือวาเช่ือถือได แต
ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 
(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน
ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ
แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายที่เปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที่เกิดขึ้นอันเก่ียวของกับรายงานฉบับนี้ 
 
 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่ในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 
อินเดีย โกรท ฟนด โดยถูกตองตามที่ควรตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
   
           ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
                                                                  
 
          (ณิชมน  ขจิตสุวรรณ) 
                     Vice President    
                                ผูดูแลผลประโยชน 
  
 
 
 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
21 กรกฎาคม 2557 
 
 
 



ผลการดําเนนิงาน 

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557           มูลคาทรัพยสินสุทธิ 96,243,105.22  บาท        มูลคาหนวยลงทุน 12.5055 บาท / หนวย 

         
รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสุทธิ MSCI India CR MSCI India TR 

3 เดือน 9.80% 11.12% 11.64% 

6 เดือน 18.05% 18.04% 18.94% 

12 เดือน 31.12% 29.81% 31.71% 

3 ป 18.26% 5.23% 10.11% 

5 ปี N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป 18.05% 18.04% 18.94% 

ตั้งแตจัดตั้งกองทุน (16 มี.ค. 54) 24.96% 4.57% 10.06% 
 
ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 
ดัชนี MSCI India เปนดัชนีที่ถูกจัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของหุนขนาดกลางและขนาดใหญในตลาดทุนของอินเดีย 
 
หมายเหต ุ   
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
 
 
 
 



คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 

 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน จํานวนเงิน (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ**

คาธรรมเนียมการจัดการ 788,222.50 0.82
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 15,013.78 0.02
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 52,548.20 0.05
คาตรวจสอบบัญชี 30,952.78 0.03
คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 39,869.62 0.04
คาใชจายในการโฆษณา 104,214.88 0.11
คาใชจายอื่นๆ 10,214.87 0.01
รวมคาใชจายทั้งหมด* 1,041,036.63 1.08

 
 * ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  95,690,095.45 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
      
  จํานวนหนวย (หุน) มูลคายุติธรรม % 
      
หนวยลงทุน    
  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิต้ี ฟนด 25,496.447 96,506,034.56 97.79 
รวม หนวยลงทุน 96,506,034.56 97.79 
  
เงินฝากเพ่ือดําเนินการ 
  ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดําเนินการ 7,611,487.26 7.71 
รวม เงินฝากเพื่อดําเนินการ 7,611,487.26 7.71 
  
  
สินทรัพยอื่น 1,843,035.42 1.87 
หนี้สินอื่น (7,273,724.75) (7.38) 
  รวมทรัพยสินสุทธิ 98,686,832.49 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

       
      บาท 
     2557 
สินทรัพย   
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   96,506,034.56 
 เงินฝากธนาคาร  7,611,487.26 
 ลูกหนี้  
 จากเงินปนผลและดอกเบี้ย  1,477.05 
 จากการขายหนวยลงทุน  1,492,608.96 
 ลูกหนี้อื่น  345,269.41 
 รวมสินทรัพย  105,956,877.24 
หนี้สิน  
 เจาหนี้  
 จากการซื้อเงินลงทุน  6,494,336.00 
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  596,517.19 
 คาใชจายคางจาย  175,774.85 
 หนี้สินอื่น  3,416.71 
 รวมหนี้สิน  7,270,044.75 
สินทรัพยสุทธิ  98,686,832.49 
สินทรัพยสุทธิ:  
 ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  78,153,946.88 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล  6,301,928.72 
 กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน  14,230,956.89 
 สินทรัพยสุทธิ  98,686,832.49 

 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  12.6272 
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  7,815,394.6431 

 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

              
            บาท 
            2557 
รายไดจากการลงทุน       
  รายไดดอกเบี้ย     1,477.05
  รายไดอื่นๆ     794,898.33
  รวมรายได     796,375.38
คาใชจาย      
  คาธรรมเนียมการจัดการ     788,222.50
  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน     15,013.78
  คาธรรมเนียมนายทะเบียน     52,548.20
  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี     30,952.78
  คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย     104,214.88
  คาใชจายอื่น     50,084.49
  รวมคาใชจาย     1,041,036.63
รายไดจากการลงทุนสุทธิ     (244,661.25)
             
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      
  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน     2,399,406.09
  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งส้ิน     14,501,844.98
  กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ     (1,444,475.88)
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น     15,456,775.19
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน     15,212,113.94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานช่ือบุคคลที่เกี่ยวของที่กองทุนเขาทาํธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 
 

-  ไมมีการทําธุรกรรม - 
 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ไดที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทัจัดการที่ http://www.aberdeen-asset.co.th  



รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
 
ลําดับที่ ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

นายอดิเทพ  วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ  แสงกิติโกมล 
นายออเสน การบริสุทธ์ิ 
นายพงคธาริน  ทรัพยานนท 
นายวรวิทย วิริยะฉัตร* 
 
* เร่ิมปฏิบัติหนาที่ต้ังแตวันที่  
3 กุมภาพันธ 2557  
 
 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิต้ี ดีวิเด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิต้ีเพื่อการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอช่ัน 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิต้ี ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิต้ีส บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอช่ัน 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด 

 

 
ขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอ่ืน  

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
 
ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่ Website ของบริษัทจัดการ 
http://www.aberdeen-asset.co.th  


