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US
• ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรับตวัลดลงหลังนกัลงทุนกังวลต่อทิศทางการปรับเพิ่มข้ึนของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และบริษัท แอ๊ปเปิ้ล อิงค์ ที่ประกาศลด
ยอดขาย Iphone X

• อัตราการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 
200,000 ต าแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 180,000 ต าแหน่ง ขณะที่
ค่าจ้างแรงงานต่อช่ัวโมงปรับตัวเพิ่มข้ึน 2.9% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2553

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 125.4 จาก
ระดับ 122.1 ในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 123.1

➢ Commentary
• ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่
เร่ิมคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาด 
ขณะที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในคร้ัง
ถัดไปเดือน มี.ค. 61

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มข้ึน หลังตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดี ส่งผลให้         
นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยฯ เร็วกว่าคาด

• ธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25%-1.50%
เช่นเดิม สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์และส่งสัญญาณอาจปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายคร้ังถัดไปเดือน มี.ค. 61 รวมทั้งระบุเศรษฐกิจและเงินเฟ้อยังมี
แนวโน้มฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

• ค่าเงินบาทอยู่ในระดับทรงตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจาก
การซ้ือคืนของนักลงทุนก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐและถ้อยแถลงหลังการ
ประชุมที่ส่งสัญญาณอาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน มี.ค. 61

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ น าโดยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
พลังงานและเหมืองแร่ เป็นหลัก รวมทั้งแรงกดดันหลังตัวเลข PMI ชะลอตัวใน
รอบ 3 เดือน

• จีดีพีไตรมาสที่ 4/60 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและ
เพิ่มข้ึน 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. 61 อยู่ที่
ระดับ 59.6 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 3 เดือน

➢ Commentary
• เศรษฐกจิในกลุ่มยูโรโซนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี แม้ว่าอาจมีการย่อตัวลงบ้างใน
บางจังหวะ ก็ตาม โดยมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจช้ีน าส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาจะ
ยังสนับสนุนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจยูโรโซนว่าจะยังฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
ช่วงคร่ึงแรกของปีนี้

Source: Bloomberg / Data as of 29 Jan 2018
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China
• ตลาดหุ้นจีนปิดลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกและแรงขายท าก าไรหลังตลาดหุ้นปรับตัว
ข้ึนมากในช่วงที่ผ่านมา น าโดยหุ้นกลุ่ม Blue Chip และการเงิน พลังงาน เป็นหลัก

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 51.3 ชะลอตัวลง
จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 51.6 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวเพิ่มแตะระดับ 
55.3 จากระดับ 55 ในเดือนก่อนหน้า

➢ Commentary
• เศรษฐกจิจนียงัมแีนวโน้มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ขณะที่มองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจ
จีนจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ (Hard landing) จะเป็นไปอย่างจ ากัด โดยต้อง
ติดตามการบังคับใช้กฎเกณฑ์การควบคุมการปล่อยสินเช่ือและระดับหนี้สาธารณะ
ของทางการจีน

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปิดลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์หลังอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน

• การใช้จ่ายภายในประเทศเดือน ธ.ค. 60 ชะลอตัวลง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัด
ปรับตัวเพิ่มข้ึนแตะระดับ 49.3 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปี 61 เทียบกับ 1.1 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ ในปีที่ผ่านมา

➢ Commentary
• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในปีนี้ จากปัจจัยสนับสนุนของการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การส่งออกและการท่องเที่ยว    
เป็นส าคัญ

TMB ADVISORY
Index WTD MTD YTD

MSCI World 2,171.54 -3.44% -1.88% 3.24%
Dow Jones 25,520.96     -4.12% -2.40% 3.24%
S&P500 2,762.13 -3.85% -2.18% 3.31%
NASDAQ 7,240.95 -3.53% -2.30% 4.89%
MSCI EUROPE 130.91            -3.17% -1.91% -0.38%
FTSE100 7,443.43        -2.90% -1.20% -3.18%
CAC40 5,364.98 -2.97% -2.13% 0.99%
DAX30 12,785.16 -4.16% -3.07% -1.03%
MSCI AC Asia Pacific 182.45 -2.55% -0.86% 4.97%
Nikkei225 23,274.53 -1.51% 0.76% 2.24%
TOPIX 1,864.20 -0.81% 1.50% 2.57%
MSCI AC Asia ex Japan 753.51 -2.92% -1.79% 5.61%
CSI300 3,462.08 -2.70% -0.54% 4.68%
Hang Seng China Enterprises 13,538.66 -1.35% -0.17% 15.62%
Hang Seng Index 32,601.78      -1.67% -0.87% 8.97%
Korea Composite 2,525.39        -1.92% -1.60% 2.35%
Taiwan Weighted 11,126.23      -0.19% 0.20% 4.54%
FTSE Singapore Straits Times 3,529.82        -1.05% -0.12% 3.73%
SENSEX 35,066.75 -2.73% -2.50% 2.97%
SET 1,827.35 -0.08% 0.03% 4.20%

Return
Index (as  o f 2 Feb 2018)

https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสหรัฐฯ และเยอรมันปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่าง
โดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดที่ระดับ 2.76% และ 0.72% ตามล าดับหลังตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนกว่าคาด ขณะที่คาดว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อจากแนวโน้มการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการลดการเข้าซ้ือสินทรัพย์ของ
ธนาคารกลางยุโรปในระยะถัดไป

➢ Commentary
• ยังคงแนะน าการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จากอัตรา
ผลตอบแทนยังมีความน่าสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการท าก าไรใน
เกณฑ์ดี ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้
บริษัทเอกชนที่กระจายการลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ รวมทั้งคงมุมมองการลงทุนส าหรับตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ที่ออกโดยสกุล
เงินหลัก (Hard Currency) ยังมีความน่าสนใจ

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่าวสารจัดท าขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ แต่มิอาจรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและความ
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการน าข่าวสาร รายงานหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิง
พิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน /ท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสาขา และ
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับการแต่งตั้ง / ส าหรับกองทุนที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

• ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวผันผวนในระยะสั้น จากแรงกดดันของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงที่ผ่านมา 
หลังนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็ว
กว่าคาด ท าให้นักลงทุนบางส่วนขายท าก าไรและลดความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนลง
• อย่างไรก็ดี มองว่าการย่อตัวลงดังกล่าวจะเป็นการย่อตัวลงในระยะสั้น
เท่านัน้ (correction) และยงัมโีอกาสปรับตัวขึ้นได้จากแรงซ้ือคืนของนักลงทุน
หลั ง เศรษฐกิจยั งฟื้ นตั ว ไ ด้ ดี  รวมทั้ งการคาดการณ์ เ ชิ งบวกของ                   
ผลประกอบการบริษัทฯ ที่ดีข้ึน โดยมองว่าการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลดีต่อบางกลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์
➢ Commentary
• แนะน าการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่และเอเชียน (ASIAN) จาก
เศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโตได้ดี ราคาหุ้นที่ยังไม่สูงมากนักและแนวโน้มกระแส
เงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุน

• ลดน้ าหนกัการลงทนุบางจงัหวะ (Reduce tactically exposure) ในตลาด
หุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก หลังราคาปรับเพิ่มข้ึนมากในช่วงที่ผ่านมา  
ขณะที่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

• แนะน าให้จับจังหวะการลงทุน (Tactical Allocation) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
ส าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
บริโภคและใช้จ่ายในประเทศ

• นักลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้แนะน าใหก้ระจายการลงทนุบางสว่นในตลาดหุน้
อินเดีย จากโมเมนตัมเชิงบวกและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในระยะถัดไป

Type of Fund กองทนุเปดิทีแ่นะน า นโยบายการลงทนุ ระดับความ
เสี่ยง

Local Fixed Income ทหารไทยธนไพบูลย์ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชนและตราสารด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมี
อายุตราสารเฉลี่ยของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ

4

Foreign Fixed 
Income

ทหารไทย Global 
Income

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

5

Thai Equity ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์      
หุ้นทุน

เลือกลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Index ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน

6

Foreign Equity TMB Asian Growth 
Leaders Fund

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Funds-Asian Growth Leaders Fund โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า 
80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
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Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View
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SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น

Commodities

• ราคาน้ ามันดิบปรับตัวในกรอบแคบๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ ามันดิบ Brent 
เคลื่อนไหวใกล้เคียง 70 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล

➢Commentary
• คาดว่าแรงกดดันจากปริมาณการผลิตน้ ามันของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยบวกจาก
ค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลงจะส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อไป


