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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังนักลงทุนกังวลต่อการกีดกันทางการค้าที่
เพิ่มข้ึนหลังเตรียมข้ึนภาษีน าเข้าบางประเภทจากจีนและปรับลดยอดเกินดุลกับ
สหรัฐฯ ลง รวมทั้งกังวลด้านการเมืองหลังนายทรัมป์สั่งปลด รมต. ต่างประเทศ
เนื่องจากการด าเนินนโยบายแตกต่างกัน

• ดัชนีราคาผูบ้รโิภคเดอืน ก.พ. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.2% ชะลอลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 0.5% สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิตที่ขยายตัวเพียง 
0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 0.4%

• ตัวเลขการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย สู่ระดับ 
226,000 ราย โดยลดลงสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์

➢ Commentary
• อัตราเงินเฟ้อที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่ไม่ได้เร่งสูง
เมื่อเทียบกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ท าให้นักลงทุนเร่ิมคลายความกังวลว่าเฟด
อาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาด (ประมาณ 4 คร้ังในปีนี้) ลง

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง น าโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลัง          
นักลงทุนกังวลต่อการข้ึนภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ ต่อจีนและการปลดนายเร็กซ์ ทิล
เลอร์สัน ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ

• สหรฐัฯ เตรียมประกาศขึน้อตัราภาษนี าเขา้สนิคา้เทคโนโลยสีารสนเทศ โทรคมนาคม
และสินค้าเพื่อผู้บริโภคจากจีน รวมทั้งปรับลดยอดเกินดุลกับสหรัฐฯ 1 แสนล้าน
ดอลลาร์ฯ หลังระบุการค้าที่ผ่านมาสหรัฐฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม

• จีนเปดิเผยแผนปรบัโครงสร้างของคณะรฐัมนตรีที่สภาประชาชนแห่งชาติ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการก ากับดูแลของภาครัฐให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มนโยบายและการปฏิรูปต่างๆ ของระบบทางการเงินให้
สอดคล้องไปกับธนาคารกลางจีน

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดีและถ้อย
แถลงของนายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ที่ระบุว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการซ้ือ
พันธบัตรต่อหากเงินเฟ้อยูโรโซนยังอยู่ในระดับต่ า

• ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) พื้นฐานเดือน ก.พ. 61 อยู่ในระดบัทรงตัวที่ 1.2% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ฝรั่งเศสเดือน ก.พ. 61 เพิ่มขึน้ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

➢ Commentary
• ผลการประชุมธนาคารกลางออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ โดย     
มองว่า ECB จะยังด าเนินนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งอัตรา
เงินเฟ้อออกมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยล่าสุด ECB ได้มีการปรับข้ึนการ
คาดการณ์จีดีพีปี 2018 และปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2019 ลง

Source: Bloomberg / Data as of 16 Mar 2018
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Japan
• ตลาดหุน้ญีปุ่น่ปดิบวกขานรบัตวัเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวและกระแสข่าวที่ระบุ
ว่า BOJ มีแนวโน้มเข้าซ้ือ ETF ในตลาด

• เจ้าหนา้ทีก่ระทรวงการคลงัญี่ปุ่นออกมาระบุได้ลบชื่อนายชินโสะ อาเบะและภรรยา
ออกจากเอกสารหลักฐานการซ้ือขายที่ดินของรัฐให้แก่เจ้าของโรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่งที่สนิทสนมกับครอบครัวอาเบะในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดมาก

➢ Commentary
• กรณีดังกล่าวของนายชินโสะ อาเบะและภรรยาส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นและ
คะแนนนิยมของนายอาเบะให้ปรับลดลง ซ่ึงอาจกระทบต่อผลการเลือกตั้งและ
นโยบาย Abenomics ในอนาคต (หากนายอาเบะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกคร้ังใน
สมัยถัดไป)

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปิดบวก โดยปรับข้ึนในช่วงต้นสัปดาห์ น าโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและ   
ปิโตรเคมีตามราคาน้ ามันที่ปรับตัวข้ึน อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ได้พลิกกลับมาลดลง
ในช่วงปลายสัปดาห์หลังนักลงทุนกังวลต่อการกีดกันทางการค้าและการปลด 
รมต. กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

• ดัชนีความเชือ่มัน่นกัลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้าปรับลดลงจากระดับ 156.62 ใน
เดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ระดับ 143.09

➢ Commentary
• แม้ว่าความเชือ่มั่นของนักลงทุนจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ยังถือ
ว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ดีและไม่น่ากังวล โดยปัจจัยที่กดดันให้ความเช่ือมั่นฯ ลดลง   
มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความกังวลว่าเฟดจะข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเร็วกว่าคาดในปีนี้

TMB ADVISORY
16/03/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 24,946.51      -1.54% -0.33% 0.92%
       S&P500 2,752.01         -1.24% 1.41% 2.93%
       EuroStoxx50 3,437.40         0.49% -0.05% -1.90%
       DAX 12,389.58      0.35% -0.37% -4.09%
       Nikkei225 21,676.51      0.97% -1.78% -4.78%
       TOPIX 1,736.63         1.23% -1.79% -4.45%
       SHCOMP 3,269.88         -1.13% 0.32% -1.13%
       HSCEI 12,673.07       1.95% 2.35% 8.23%
       SENSEX 33,176.00       -0.39% -2.95% -2.59%
       SET 1,811.76 2.05% -1.00% 3.31%
MSCI AC Ex Japan 745.72 1.62% 2.36% 4.52%
Crude Oil (WTI) 62.34 0.48% 1.14% 3.21%
Gold Spot 1,314.24 -0.73% -0.43% 0.88%
USDJYP 106.01 -0.76% -1.02% -5.93%
USDTHB 31.185 -0.56% -0.64% -4.28%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และเยอรมันปรับตัวลดลง     
5 และ 7 bps. ในสปัดาหท์ีผ่า่นมา โดยคาดว่าถ้อยแถลงของประธาน ECB ที่ระบุว่าจะยัง
ด าเนินนโยบายการเงินต่อเนื่องจนกระทั่งอัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนจะท าให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรกลุ่มยูโรโซนชะลอลง ขณะที่แรงกดดันจากการด าเนินนโยบาย
การกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ อาจท าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของ
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยสัปดาห์นี้ นักลงทุนต้องติดตามผลการประชุมเฟดในวันที่ 
20-21 มี.ค. 61 โดยคาดว่าเฟดจะข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% มาที่ระดับ 
1.50%-1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์

➢ 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

• ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่ปัจจัยบวก
จากการประกาศผลก าไรบริษัทฯ (ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นในช่วงที่
ผ่านมา) เร่ิมสิ้นสุดลง โดยมองว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้จะเคลื่อนไหวไปตาม
กระแสข่าวด้านการเมืองและการประกาศนโยบายกีดกันทางการค้าของ
ประเทศต่างๆ ทั้งในส่วนของสหรัฐฯ และประเทศที่ตอบโต้ทางการค้า       เป็น
หลัก ซ่ึงหากยังมีการเดินหน้ากีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจะกดดันต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกและเพิ่มความผันผวนของตลาดหุ้นมากขึ้นเป็นเงา
ตามตัว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรต้องเพิ่มความระมัดระวังและกระจายการ
ลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต โดยสัปดาห์นี้ นักลงทุนต้องติดตาม
ผลการประชุมเฟดในวันที่ 20-21 มี.ค. 61 และถ้อยแถลงของนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางเฟดคนใหม่ โดยตลาดคาดว่าเฟดมีโอกาส
ข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในการประชุมคร้ังนี้
➢ Commentary
• แนะน าการลงทนุในตลาดหุน้ประเทศเกดิใหม ่จากเศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโตได้
ดี ราคาหุ้นที่ยังไม่สูงมากนักและแนวโน้มกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) 
ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุน

• แนะน าการลงทนุในตลาดหุ้นไทย จากโมเมนตัมที่ยังดี เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง การเมืองเสถียรภาพมากข้ึนและมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก

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

• นักลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้แนะน าให้กระจายการลงทุนบางส่วนในตลาดหุ้น
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 ามันดิบเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ ามันดิบ WTI และ 
Brent วิ่งในกรอบ 61 และ 64 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล
➢ Commentary
• ราคาน้ ามนัยงัมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ขณะที่การปรับลดก าลังการผลิตของ
กลุ่มโอเปคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันมากนัก


