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US
• ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรับตวัลดลงจากความกังวลเร่ืองสงครามการค้าต่อเนื่องและ
การปรับลดลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางบริษัท โดยเฉพาะ Facebook หลังมี
กระแสข่าวเชิงลบของบริษัทฯ เป็นหลัก

• ยอดค าสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือน ก.พ. 61 สูงสุดตั้งแต่
เดือน มิ.ย. 60 ขณะที่ยอดค าสั่งซ้ือสินค้าคงทนพื้นฐาน ปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.8% 
ในเดือน ก.พ. 61 โดยปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาและสูงกว่าที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์

➢ Commentary
• เศรษฐกจิสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เฟดปรับข้ึนการคาดการณ์เศรษฐกิจ
ปีนี้ แต่อย่างไรก็ดี นักลงทนุยงัตอ้งจบัตาทศิทางสงครามการคา้ของสหรฐัฯ ในปี
นี้ เนื่องจากหากมีการกีดกันทางการค้าที่มากข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจและรายได้บริษัทฯ ของประเทศสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง น าโดยสหรัฐฯ หลังนายโดนัลท์ 
ทรัมป์ ประกาศข้ึนอัตราภาษีน าเข้าสินค้าเทคโนโลยี โทรคมนาคมและสินค้าเพื่อ
ผู้บริโภคของจีนภายใต้วงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ทางการจีนระบุอาจ   
ตอบโต้สหรัฐฯ โดยปรับข้ึนภาษีน าเข้าจากสหรัฐฯ กว่า 128 รายการด้วยเช่นกัน

• ธนาคารกลางสหรัฐมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ท าให้ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ที่ 1.50%-1.75% รวมทั้งระบุปรับเพิ่มจีดีพีปี 61และ
อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปี 61-62 หลังตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

• หน่วยงานของสหภาพยโุรป (EU) ประกาศจดัเกบ็ภาษบีรษิทัเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เข้า
มาด าเนินการในยุโรป

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการกีดกันทาง
การค้าของสหรัฐฯ รวมทั้งการประกาศจัดเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยรีายใหญ่ทีเ่ข้า
มาด าเนินกิจการในยุโรป

• ความเชื่อมัน่ในกลุม่ยโูรโซนปรบัตวัลดลง โดยสะท้อนจากผลส ารวจความเช่ือมั่น
ภาคธุรกิจของยูโรโซน ความเช่ือมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันและดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซ้ือโดยรวมเดือน มี.ค. 61 ที่ปรับลดลง

➢ Commentary
• การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจยังไม่ได้สร้างความกังวลใจต่อตลาดมากนัก 
เนื่องจากมองว่าเป็นการปรับลดลงจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี 
นักลงทุนต้องจับตาผลกระทบจากการข้ึนอัตราภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจกระทบต่อ
การส่งออกของกลุ่มยูโรโซนในอนาคต

Source: Bloomberg / Data as of 23 Mar 2018

Global Market & Economic View

China
• ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกและความกังวลจากผลกระทบของ
สหรัฐฯ ที่ปรับข้ึนภาษีน าเข้าจากจีน รวมทั้งแรงขายท าก าไรบางส่วนจากการรอดู
ผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์

• การประชมุสภาประชาชนแหง่ชาตจินี (NPC) ชุดที่ 13 สิ้นสุดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
โดยสภาฯ ระบุถึงแนวโน้มปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจีนมีความแข็งแกร่ง ขณะที่
ส่วนภาคการเงินของจีนยังคงมีเสถียรภาพ

➢ Commentary
• ถ้อยแถลงดงักลา่วสง่ผลบวกตอ่ความเชือ่มัน่และ Sentiment ในตลาดหุ้นจีนในวัน
ดังกล่าว โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะยังคงสามารถเติบโตได้ตามที่ทางการ
ตั้งเป้าหมายไว้ ขณะที่ความกังวลเร่ืองหนี้สาธารณะของจีนน่าจะผ่อนคลายลง

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปิดลดลง โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนที่จะย่อตัวลงในกรอบ
แคบๆ ในช่วงปลายสัปดาห์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังสหรัฐฯ ประกาศข้ึนภาษี
น าเข้าจีน

• ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเดือน ก.พ. 61 ขยายตัว 19.33% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 
โดยเฉพาะจีนเดินทางเข้ามาสู่ไทยมากสุด
➢ Commentary
• ยอดนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตยิงัคงเติบโตโดดเด่นและผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยปีนี้
มีโอกาสเติบโตต่อได้จากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี จ านวนนักท่องเที่ยวในเดือน 
มี.ค. 61 อาจชะลอลงเล็กน้อยหลังหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน

TMB ADVISORY
23/03/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 23,533.20      -5.67% -5.98% -4.80%
       S&P500 2,588.26         -5.95% -4.63% -3.19%
       EuroStoxx50 3,298.07         -4.05% -4.10% -5.88%
       DAX 11,886.31       -4.06% -4.42% -7.98%
       Nikkei225 20,617.86       -4.88% -6.57% -9.43%
       TOPIX 1,664.94         -4.13% -5.84% -8.40%
       SHCOMP 3,199.16         -3.58% -3.27% -4.67%
       HSCEI 12,535.51      -4.30% -2.05% 3.58%
       SENSEX 32,596.54      -1.75% -4.64% -4.29%
       SET 1,794.21 -0.97% -1.96% 2.31%
MSCI AC Ex Japan 715.37 -4.07% -1.80% 0.27%
Crude Oil (WTI) 65.88 5.56% 7.17% 9.31%
Gold Spot 1,347.33 2.52% 2.08% 3.42%
USDJYP 104.74 -1.20% -2.20% -7.05%
USDTHB 31.23 0.14% -0.49% -4.14%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และเยอรมันปรับตัวลดลง
เล็กนอ้ยในสปัดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักลงทุนต้องติดตามมาตรการกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ที่อาจรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะการข้ึนอัตราภาษีน าเข้าต่อจีนบางประเภท       
ซ่ึงหากมีความเข้มข้นมากข้ึนอาจกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ ให้ปรับลดลง 
แม้ว่าเฟดจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ตามคาด รวมทั้งมีการปรับเพิ่ม
การคาดการณ์จีดีพีและเงินเฟ้อข้ึนในปีนี้หลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากข้ึน ก็ตาม

➢ 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

• ตลาดหุน้ทัว่โลกยงัอยูใ่นช่วงความผนัผวนนบัตัง้แตต่น้เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา 
ยกเว้นตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ ที่ยังสามารถเป็นบวกได้ ขณะที่ตลาดหุ้น
อื่นๆ บางตลาดยังคงติดลบในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ มองว่า ตลาดหุ้น
ในช่วงถัดไปจะยังผันผวนได้ง่ายและเคลื่อนไหวไปตามกระแสข่าวของประเทศ
ต่างๆ ทั้งในเร่ืองของการค้าและการเมือง โดยเฉพาะการกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ และการตอบโต้ทางการค้าของจีนและยูโรโซน เป็นหลัก ที่คาดว่า
จะยังไม่สิ้นสุดในเร็วๆ นี้ ดังนัน้ นักลงทนุจงึควรตอ้งเพิ่มความระมัดระวังและ
กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต รวมทั้งลดการลงทุนใน
หุ้นทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของสหรฐัฯ และยงัคง
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและก าไรบริษัทฯ 
อย่างเช่น Emerging Market / ไทยและยูโรโซน เป็นต้น

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

Commodities

• ราคาน้ ามันดิบยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยน้ ามันดิบ WTI และ 
Brent วิ่งในกรอบ 69 และ 65 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล
➢ Commentary
• ปริมาณสตอ็กน้ ามนัดบิของสหรฐัฯ ที่ปรบัลดลงมากขึ้น รวมทั้งความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐฯ กับอิหร่านยังเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาน้ ามันปรับตัวข้ึนในระยะสั้น


