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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังนักลงทุนคลายความกังวลเร่ืองสงครามการค้า 
รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ตลาดมีการปรับย่อตัวลงระหว่าง
ทางบางจังหวะจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับลดลง

• ตัวเลขจีดพีีสหรัฐฯ ที่ประมาณการขั้นสุดท้ายประจ าไตรมาสที่ 4/60 ขยายตัว 
2.9% สูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้าที่ 2.5% และคร้ังที่ 1 ที่ 2.6%

• จ านวนการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 
215,000 ราย ซ่ึงต่ าสุดนับตั้งแต่ ม.ค. 2516

➢ Commentary
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผ่านมายังคงไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบจากการขึ้นภาษี
สินค้าต่างๆ ของสหรัฐฯ โดยล่าสุดการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ 
ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา เนื่องจากกรณีการต่อรองดังกล่าวยังจ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการพิจารณาข้อตกลงต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากการข้ึนภาษีสินค้า

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายความ
กังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าหลังทางการจีนระบุอาจเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อ
ลดความรุนแรงดังกล่าว

• คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยืนยันจะสอบสวนบริษัท 
Facebook กรณีข้อมูลผู้ใช้บริการ Facebook จ านวน 50 ล้านคนร่ัวไหลออกไป
ภายนอก โดยล่าสุด CEO ของบริษัทฯ เตรียมเข้าให้การต่อสภาครองเกรสสหรัฐฯ

• ผู้น าเกาหลีเหนือ นายคิม จอง อึน เข้าพบผู้น าจีน นายสี จิ้น ผิง ในช่วงสัปดาห์ที่    
ผ่านมา โดยกระแสข่าวระบุว่าเป็นการเข้าพบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลปักกิ่งและเปียงยาง รวมทั้งการประชุมเพื่อหาทางออกส าหรับการทดสอบ
นิวเคลียร์

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังนักลงทุนคลายความกังวลต่อ
สงครามการค้า รวมทั้งตัวเลขเยอรมันีที่ออกมาแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ดี ตลาดมี
ปรับย่อตัวลงบางจังหวะจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่า

• ดัชนีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนเดือน มี.ค. 61 ปรับลดลงมาที่ระดับ 
112.6 จากระดับ 114.2 ในเดือนก่อนหน้าและต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 
113.4 โดยดัชนีฯ ได้ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

• ดัชนีราคาผูบ้รโิภคของเยอรมันีเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวขึ้น 1.5% สูงสุดนับตั้งแต่
เดือน ธ.ค. 60 และเพิ่มข้ึนจาก 1.2% ในเดือนก่อนหน้า

➢ Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิยโูรโซนชะลอตวัลงเลก็นอ้ยสอดคล้องกับดัชนีชี้น าบางดัชนี เช่น 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือที่ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าการ
ชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้าและไม่ได้กระทบต่อ
ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน เนื่องจากความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ
ยังคงอยู่ในระดับสูง

Source: Bloomberg / Data as of 30 Mar 2018
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Japan
• ตลาดหุน้ญีปุ่น่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากแรงซ้ือเก็งก าไร หลังดัชนีฯ ปรับลดลงมากในช่วง
ที่ผ่านมาและอานิสงส์ของค่าเงินเยนที่อ่อนค่า รวมทั้งความตึงเครียดเร่ือง
คาบสมุทรเกาหลีเหนือที่เบาบางลง

• ผลผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวั 4.1% เมื่อเทยีบกบัเดือนก่อนหน้า ชะลอลงเมื่อ
เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ที่ 5.0%

➢ Commentary
• เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมายาวนาน โดย
สะท้อนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยงัขยายตัว โดยส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลมา
จากการส่งออกและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ปรับตัวดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยังคง
ต้องติดตามผลกระทบทางการค้า โดยเฉพาะเหล็กและอะลูมิเนียมหลังญ่ีปุ่นยังไม่มี
ความแน่ชัดว่าจะได้รับการยกเว้นการข้ึนภาษีหรือไม่

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์จากแรงขายในหุ้น       
ขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ ามันปรับลดลงและความไม่แน่ชัดทาง   
การเมืองในประเทศ

• อัตราเงนิเฟอ้ทัว่ไปเดอืน มี.ค.61 ขยายตัว 0.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 
0.63% ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์

➢ Commentary
• คาด กนง. จะยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายจนถงึกลางปีนี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจาก
อัตราเงินเฟ้อยังคงไม่กดดันต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่ยังคงต้องติดตามการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ว. และส.ส. ในช่วงต้นสัปดาห์

TMB ADVISORY
30/03/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 24,103.11           2.42% -3.70% -2.49%
       S&P500 2,640.87              2.03% -2.69% -1.22%
       EuroStoxx50 3,361.50             1.92% -2.25% -4.07%
       DAX 12,096.73           1.77% -2.73% -6.35%
       Nikkei225 21,454.30           4.06% -2.78% -5.76%
       TOPIX 1,716.30              3.08% -2.94% -5.57%
       SHCOMP 3,199.16              0.51% -2.78% -4.18%
       HSCEI 12,535.51          -1.07% -3.10% 2.47%
       SENSEX 32,968.68           1.14% -3.56% -3.20%
       SET 1,776.26 -1.00% -2.94% 1.29%
MSCI AC Ex Japan 716.55 0.16% -1.64% 0.43%
Crude Oil (WTI) 64.94 -1.43% 5.65% 7.75%
Gold Spot 1,325.48 -1.62% 0.42% 1.74%
USDJYP 106.28 1.47% -0.77% -5.69%
USDTHB 31.188 -0.13% -0.63% -4.27%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทางฝ่ังยูโรโซนปรับตัวลดลงน้อยกว่าสหรัฐฯ 
ซ่ึงสะท้อนถึงนักลงทุนไม่ได้กังวลต่อแนวโน้มการจัดตั้งพรรครัฐบาลของอิตาลีมากนัก  
อย่างไรก็ดี คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะยังคงมีแนวโน้มปรับ
เพิ่มข้ึนในระยะถัดไป ซ่ึงต้องติดตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ตัวเลขเศรษฐกิจและการ      
ส่งสัญญาณของเฟด เป็นหลัก

➢ 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

• ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น หลังทางการจีนและสหรัฐฯ
ส่งสัญญาณจะเจรจาทางการค้าเพื่อลดแรงกดดันของสงครามการค้าใน
อนาคต ขณะที่กระแสข่าวด้านลบของบริษัท Facebook กลับเข้ามากดดัน
ต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีให้ปรับลดลงช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในระยะสั้น       
แรงกดดันของกระแสข่าวด้านสงครามการค้าน่าจะเบาบางลงและเมื่อ
ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจะช่วยให้ตลาดคลายความ
กังวลได้มากข้ึน แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นด้านการข้ึนภาษีการค้ายังคงเป็นสิ่งที่
ต้องจับตา ซ่ึงหากมีกระแสข่าวเกิดข้ึนก็ยังจะกดดันให้ตลาดปรับตัวลดลงต่อ
ได้ในระยะถัดไป ดังนั้น นักลงทุนจึงยังคงต้อง เพิ่มความระมัดระวังและ
กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต รวมทั้งเน้นลงทุนในหุ้นที่
มีคุณภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและก 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 ระดบัความ
เสีย่ง

Local Fixed Income ทหารไทยธนไพบลูย์ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชนและตราสารด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอายุตราสารเฉลี่ย
ของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ

4

Foreign Fixed 
Income

ทหารไทย Global 
Income

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

5

Thai Equity ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์      
หุ้นทุน

เลือกลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Index ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 6

Foreign Equity TMB Emerging 
Active

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Emerging Market Equity Fund โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

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 ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยราคาน้ ามัน WTI และ Brent เคลื่อนไหว
ในช่วง 65 และ 69 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาทองค าปรับตัวค่อนข้างผันผวน

➢ Commentary
• ราคาน้ ามันมีแนวโน้มทรงตัวในระยะสั้นจากความตึงเครียดในแถบตะวันออกกลาง       
และการยืดระยะเวลาการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และรัสเซียต่อจากปี 
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