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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเคลื่อนไหวไปตามกระแสข่าวการปรับข้ึน
อัตราภาษีน าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรที่ออกมาแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดในช่วงปลายสัปดาห์

• ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การปรับ
ลดภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่ผ่านมาเร่ิมส่งผลต่อรายได้ส่วนบุคคล

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าคาดในเดือน ก.พ. 61 
โดยปรับเพิ่มข้ึนแตะระดับ 313,000 ต าแหน่ง ขณะที่ตัวเลขค่าจ้างรายช่ัวโมงโดย
เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มข้ึน 0.15% ต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์

➢ Commentary
• ความเชื่อมัน่ทัง้ภาคธรุกจิและการบรโิภคทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ รวมทัง้รายได้หลังหัก
ภาษีที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นยังสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ฟื้นตัวได้ดีในระยะถัดไป 
ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยรายช่ัวโมงที่เพิ่มข้ึนต่ ากว่าคาด ท าให้ตลาดคาดว่ายังไม่น่า
กดดันให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวอย่างรวดเร็วจนกดดันให้เฟดต้องเร่งข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาด

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากการคลาย
ความกังวลเรื่องสงครามการค้าของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางถึง
ปลายสัปดาห์ตลาดฯ มีความผันผวนเล็กน้อยหลังจากนายโดนัลท์ ทรัมป์ประกาศ
เดินหน้าข้ึนอัตราภาษีน าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม รวมทั้งนายแกร์ โคห์น หัวหน้าที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจประกาศลาออกจากต าแหน่ง

• นายโดนลัท ์ทรัมป ์ลงนามการขึ้นอัตราภาษีน าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วใน
วันที่ 8 มี.ค. 18 โดยยกเว้นการข้ึนภาษีให้กับแม็กซิโกและแคนาดา รวมทั้งระบุอาจยกเว้น
การข้ึนภาษีให้กับประเทศอื่นๆ ในบางประเทศ

• นายแกรี่ โคห์น หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศลาออกจากต าแหน่ง     
หลังคัดค้านการประกาศข้ึนอัตราภาษีน าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของนายโดนัลท์ ทรัมป์

• ธนาคารกลางยุโรปประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 8 มี.ค. 18 
พร้อมปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของยูโรโซนในปีนี้

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง 
รวมทั้งการคลายความกังวลของการเมืองในเยอรมันหลังพรรคการเมืองต่างๆ 
เร่ิมตกลงเร่ืองการจัดตั้งรัฐบาลได้ น าโดยการปรับข้ึนของหุ้นขนาดใหญ่ เป็นหลัก

• จีดีพีไตรมาสที่ 4/17 ของกลุ่มยูโรโซนยังคงขยายตัว น าโดยภาคการส่งออก     
เป็นหลัก ขณะที่การบริโภคภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนยังคง
ฟื้นตัวได้ดี

➢ Commentary
• เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังมีแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องจากทั้งเศรษฐกิจโลกที่
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ปัจจัย
การเมืองยังคงต้องติดตามท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลของอิตาลี หลังยังไม่มีพรรค
การเมืองใดได้รับคะแนนข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล

Source: Bloomberg / Data as of 9 Mar 2018

Global Market & Economic View

China
• ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นทั่วโลกและตัวเลขการส่งออกที่ออกมา
ดีกว่าคาด

• การส่งออกจีนเดือน ก.พ. 61 ขยายตัวกว่า 44.5% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 
11.0% และสูงกว่าการน าเข้าที่ขยายตัว 6.3% น้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 9.7% 
ส่งผลให้จีนบันทึกการเกินดุลในเดือนที่ผ่านมา

➢ Commentary
• ยังคงมุมมองว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในปีนี้ โดยคาดว่า
ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจจีน      
อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจีนไม่ได้พึ่งพิงสัดส่วนการส่งออก
มากนัก แต่หันมาพึ่งพิงการใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์จากแรงขายท าก าไรในหุ้นขนาดใหญ่ 
รวมทั้งแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ ามันปรับตัวลดลง ท่ามกลางแรง
ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติหลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีน าเข้าเหล็กและ
อะลูมิเนียม

• สนช. ผ่านกฎหมายลูก 2 ฉบับในวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยลงมติว่าด้วยเร่ือง
การได้มาซ่ึง ส.ว. และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง

➢ Commentary
• การผ่านรา่งกฎหมายดงักลา่วเปน็สญัญาณทีด่ทีีจ่ะชว่ยใหก้ าหนดการเลอืกตั้งใน
เดือน ก.พ. 62 มีความเป็นไปได้มากข้ึนและส่งผลบวกต่อ Sentiment ทางการ
ลงทุนและความเช่ือมั่นต่อนักลงทุนทั้งในภาคธุรกิจและตลาดหุ้นมากข้ึน

TMB ADVISORY
12/03/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 25,335.74      3.25% 1.22% 2.49%
       S&P500 2,786.57         3.54% 2.68% 4.22%
       EuroStoxx50 3,420.54         2.88% -0.54% -2.38%
       DAX 12,346.68       3.63% -0.72% -4.42%
       Nikkei225 21,469.20       1.36% -2.71% -5.69%
       TOPIX 1,715.48         0.42% -2.98% -5.62%
       SHCOMP 3,199.16         1.62% 1.47% 0.00%
       HSCEI 12,535.51      1.86% 0.40% 6.17%
       SENSEX 33,307.14       -2.17% -2.57% -2.20%
       SET 1,775.37 -2.02% -2.99% 1.24%
MSCI AC Ex Japan 733.81 1.76% 0.73% 2.85%
Crude Oil (WTI) 62.04 1.29% 0.65% 2.72%
Gold Spot 1,323.93 0.09% 0.43% 1.62%
USDJYP 106.82 1.01% 0.13% -5.21%
USDTHB 31.362 -0.31% -0.07% -3.74%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  
ทั้งนี้ คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ
แคบๆ ในระยะนี้  เนื่องจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิตาลีที่ผ่านมาไม่ได้ส่ง     
ผลกระทบใดๆ ต่อการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งการส่ง
สัญญาณของธนาคารกลางยุโรปในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความ
ประหลาดใจใดๆ ให้แก่ตลาด โดยประเด็นที่ต้องจับตาอยู่ที่ผลการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐในวันที่ 20-21 มี.ค. 61 ซ่ึงตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีก 0.25%

➢ 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

• ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มปรับตัวอย่างผันผวน แม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่าน
มาตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มข้ึนก็ตาม โดยตลาดหุ้นยังคงมีโอกาสได้รับแรง
กดดันจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (โดยเฉพาะสหรัฐฯ) 
ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโน้มและหรือถ้อยแถลงที่จะบ่งช้ีถึงการ
ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ โดยเฉพาะการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 20-21 มี.ค. 61 นี้ ดังนั้น นักลงทุนจึง
ยังคงต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนและกระจายการลงทุนเพื่อลด
ความผันผวนของพอร์ต
➢ Commentary
• แนะน าการลงทนุในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ จากเศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโต
ได้ดี ราคาหุ้นที่ยังไม่สูงมากนักและแนวโน้มกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund 
Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุน

• แนะน าการลงทุนในตลาดหุ้นไทย จากโมเมนตัมที่ยังดี เศรษฐกิจไทยที่ฟื้น
ตัวต่อเนื่อง การเมืองเสถียรภาพมากข้ึนและมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับไม่สูง
มากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก

• 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 Emerging 
Active

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Emerging Market Equity Fund โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

6

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View

TMB ADVISORY   WEEKLY MARKET UPDATE

SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น

Commodities

• ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ ามัน WTI และ Brent 
เคลื่อนไหวระหว่าง 64 และ 61 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล
➢ Commentary
• ราคาน้ ามนัมแีนวโนม้ชะลอตวัลงจากความกังวลของปริมาณการผลิตน้ ามันถ่านหินของ
สหรัฐฯ ที่เพิ่มข้ึน และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าของสหรัฐฯ


