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US
• ต ำแหน่งงำนนอกภำคเกษตรที่เปิดรับสมัคร (JOLTs Job Openings) เดือน 
มิ.ย. 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.16 ล้ำนต ำแหน่ง ซ่ึงสูงกว่ำที่ตลำดคำดและ
สูงกว่ำเดือนก่อนหน้ำที่ระดับ 5.77 ล้ำนต ำแหน่งและ 5.70 ล้ำนต ำแหน่ง

• อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ค. 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัว 1.6% ขณะที่
อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.7% ไม่เปลี่ยนแปลงจำกเดือนก่อนหน้ำ

 Commentary
• ตลำดแรงงำนทีป่รบัตวัขึน้อยำ่งแขง็แกรง่สวนทำงกบัอตัรำคำ่จำ้งแรงงำนที่ชะลอ
ตัวและอัตรำเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ ำอำจส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเล็กน้อย

• อัตรำเงนิเฟอ้ทีไ่มเ่รง่ตวัมำกนกั ท ำให้คำดว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐจะยังไม่ปรับข้ึน
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในกำรประชุมเดือน ก.ย. 60

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง จำกควำมกังวลด้ำนควำม
ขัดแย้งระหว่ำงประเทศ หลังนำยโดนัลท ์ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำแถลง
อำจใช้ควำมรุนแรงตอบโต้เกำหลีเหนือ หลังนำยคิมจองอึน ประธำนำธิบดี    
เกำหลีใต้ส่งสัญญำณอำจโจมตีเกำะกวมซ่ึงเป็นฐำนทัพส ำคัญของสหรัฐฯ โดย        
ตลำดหุ้นฮ่องกง อินเดียและเกำหลีใต้ ปรับตัวลดลงมำกสุดในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

• ตัวเลขตลำดแรงงำนสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวได้ดี สวนทำงกับอัตรำเงินเฟ้อสหรัฐฯ 
ที่ยังอยู่ในระดับต่ ำ

Europe
• ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมฝรั่งเศสและเยอรมันเดือน มิ .ย. 60 ปรับตัวลดลง 

1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัว 1.2% และ 1.9% ตำมล ำดับ สวน
ทำงกับอิตำลีที่เพิ่มขึ้น 1.1% ในช่วงเวลำเดียวกัน

Commentary
• ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2017-2018 จำกควำมเช่ือมั่น
ของนักลงทุนที่ยังคงแข็งแกร่งและตัวเลขเศรษฐกิจอิตำลีที่ฟื้นตัวได้ดีซ่ึงช่วย
สนับสนุนอิตำลี ในปีนี้ มี โอกำสฟื้นตัวไ ด้  ขณะที่มองว่ำตัว เลขผลผลิต
ภำคอุตสำหกรรมในฝร่ังเศสและเยอรมันที่ปรับตัวลดลงในเดือน มิ.ย. 60 เป็น
ปัจจัยช่ัวขณะเท่ำนั้น 

Source: Bloomberg / Data as 11 Aug 2017

Global Market & Economic View

Japan
• จีดีพีไตรมำสที ่2/60 ของญีปุ่น่ขยำยตวักวำ่คำด โดยขยำยตัว 4.0% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงสูงกว่ำที่ตลำดคำดว่ำจะปรับตัวข้ึน 2.5% จำกกำร
บริโภคในประเทศเป็นส ำคัญ ขณะที่ขยำยตัว 1.0% เทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

 Commentary
• เศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2017 มีแนวโน้มรักษำระดับกำรทรงตัวได้ โดยมีปัจจัยผลักดัน
จำกกำรใช้จ่ำยในประเทศ เป็นส ำคัญ ขณะที่กำรปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีภำยใต้
กำรบริหำรงำนของนำยชินโสะ อำเบะ นำยกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นในช่วงต้นเดือน ส.ค. 60
ส่งผลให้คะแนนนิยมของรัฐบำลชินโสะ อำเบะ ปรับเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับก่อนหน้ำ

Thailand
• รัฐบำลมมีตยิดืเวลำคงอตัรำกำรเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ที่อัตรำ 7% ต่อไปอีก 
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61

 Commentary
• กำรคงอตัรำกำรเกบ็ภำษฯี ดังกลำ่วจะช่วยดแูลคำ่ครองชพีของประชำชนตอ่ไปและ
จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศได้

Index WTD MTD YTD
MSCI WORLD 1,937.73 -1.53% -1.19% 10.65%
Dow Jones 21,858.32      -1.06% -0.15% 10.60%
S&P500 2,441.32 -1.43% -1.17% 9.04%
NASDAQ 6,256.56 -1.50% -1.44% 16.23%
MSCI EUROPE 125.66            -2.72% -1.47% 2.58%
FTSE100 7,309.96        -2.69% -0.84% 2.34%
CAC40 5,060.92 -2.74% -0.64% 4.08%
DAX30 12,014.06 -2.31% -0.86% 4.64%
MSCI AC Asia Pacific 158.45 -1.22% -1.18% 17.34%
Nikkei225 19,729.74 -1.12% -0.98% 3.22%
TOPIX 1,617.25 -0.87% -0.08% 6.50%
MSCI AC Asia ex Japan 639.12 -2.68% -2.58% 24.26%
CSI300 3,208.54 -1.64% -1.97% 3.38%
Hang Seng China Enterprises 10,572.97 -3.91% -2.35% 12.54%
Hang Seng Index 26,883.51      -2.46% -1.61% 22.19%
Korea Composite 2,319.71        -3.16% -3.45% 14.47%
Taiwan Weighted 10,329.57      -1.68% -0.94% 11.63%
FTSE Singapore Straits Times 3,279.72        -1.41% -1.50% 13.85%
SENSEX 31,213.59 -3.44% -4.00% 17.23%
SET 1,561.31 -1.07% -0.94% 1.19%

Return
Index (as  o f 11 Aug 2017)



Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic
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• อัตรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลในกลุม่ประเทศพัฒนำแล้วปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ จำกแรงซ้ือสินทรัพย์ปลอดภัยหลังนักลงทุนกังวลเร่ืองควำม
ขัดแย้งระหว่ำงประเทศของเกำหลีเหนือและสหรัฐอเมริกำ โดยอัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรเยอรมันและสหรัฐอเมริกำอำยุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 0.39% และ 2.19% 
ตำมล ำดับ ขณะที่มองว่ำอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรฯ ระยะยำวยังมีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มข้ึนในช่วงปลำยปีจำกกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่เข้มงวดมำกข้ึนในกลุ่มยูโรโซน
และสหรัฐอเมริกำ

 Commentary
• ยังคงแนะน ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) เนื่องจำก
อัตรำผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำร         
ท ำก ำไรในเกณฑ์ดี ปัจจัยพื้นฐำนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำร
หนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำรลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว
และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งคงมุมมองกำรลงทุนส ำหรับตรำสำรหนี้ในตลำด     
เกิดใหม่ที่ออกโดยสกุลเงินหลัก (Hard Currency) ยังมีควำมน่ำสนใจ

หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่ำวสำรจัดท ำขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะและพิจำรณำแล้วว่ำน่ำเชื่อถือ แต่มิอำจรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เอกสำรฉบับนี้ไม่ถือเป็นค ำเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและควำม
ระมัดระวังในกำรใช้ข้อมูล และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนำคำรไม่มีควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรน ำข่ำวสำร รำยงำนหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้ำงอิง
พิจำรณำเพื่อประกอบกำรลงทุน /ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำเงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสำขำ และ
ผู้สนับสนุนกำรขำย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับกำรแต่งตั้ง / ส ำหรับกองทุนที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้ก ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินทุนเริ่มแรกได้

• ตลำดหุน้ทัว่โลกในระยะสัน้ยงัมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในขอบเขตที่จ ำกัดจำก
ควำมกังวลด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประ เทศของ เกำหลี เหนือและ
สหรัฐอเมริกำ เป็นหลัก นอกเหนือจำกแนวโน้มควำมเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ยน (เช่น สกุลเงินเยน) กำรขำยท ำก ำไร (เช่น กลุ่มยูโรโซน) ที่เป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนตลำด แต่อย่ำงไรก็ดีด้วย
ปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวได้ ท ำให้ยังคงมุมมองว่ำ
ตลำดหุ้นในระยะกลำงถึงยำวจะยังคงปรับตัวได้ดี

 Commentary
• ส ำหรบันกัลงทนุระยะยำวและรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในหุ้นได้ แนะน ำ
ให้ลงทุนในตลำดหุ้นที่ยังมีโอกำสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยังคงแนะน ำกำร
ลงทุนในตลำดหุ้นญี่ปุ่น จำกเศรษฐกิจที่ทรงตัวได้และทิศทำงค่ำเงินเยนที่
ยังมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงในระยะถัดไป โดยมองว่ำค่ำเงินเยนมีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวที่ระดับ 115 เยนต่อดอลลำร์ฯ ในสิ้นปี 2560

• แนะน ำกำรลงทนุในตลำดหุน้ประเทศเกิดใหม่จำกเศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโต
ได้ดีและรำคำหุ้นที่ยังอยู่ในระดับต่ ำ

• ขณะที่แนะน ำทยอยขำยท ำก ำไรในตลำดหุ้นยุโรป หลังตลำดหุ้นยุโรป
ปรับตัวข้ึนมำค่อนข้ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำและควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
ช่วงเวลำของกำรลด QE ของธนำคำรกลำงยุโรปในช่วงเดือน ก.ย. 60

Key upcoming events
Key upcoming events

SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Type of Fund กองทนุเปดิทีแ่นะน ำ นโยบำยกำรลงทนุ
ระดับควำม
เสี่ยง

Local Fixed 
Income

ทหำรไทยธนไพบูลย์ ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนและตรำสำรด้อยสทิธติำมเกณฑ์ Basel III โดย
กองทุนฯ จะมีอำยุตรำสำรเฉลี่ยของกองทนุทัง้หมดไม่เกิน 4 ปีและสำมำรถลงทนุไดท้ั้งในและต่ำงประเทศ

4

Foreign Fixed 
Income

ทหำรไทย Global 
Income

ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนPIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่นอ้ยกวำ่ 80% ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและปอ้งกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนตำมดลุยพินจิผูจ้ดักำรกองทนุ

5

Thai Equity ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์ 
หุ้นทุน

พิจำรณำเลอืกลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนทีอ่ยูใ่นดัชนี SET High Dividend 30 Index ไม่น้อยกวำ่ 80% ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุ

6

Foreign Equity United Global 
Healthcare Fund

ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน United Global Healthcare Fund โดยเฉลี่ยรอบปบีัญชไีมน่้อยกวำ่ 80% ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิกองทนุ

7

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View


