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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากความกังวลเร่ืองสงครามการค้า หลัง
ทางการจีนข้ึนภาษี 106 รายการเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ รวมทั้งการปรับลดลงจาก
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็นหลัก

• การจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 61 เพิ่มขึ้น 103,000 ต าแหน่ง 
ต่ าสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 
193,000 ต าแหน่ง และลดลงกว่าเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มข้ึน 326,000 ต าแหน่ง

• ดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 59.3 จากระดับ 
60.8 ในเดือน ก.พ. 61 และปรับลดลงต่ ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับตัวที่
ระดับ 60.0

➢ Commentary
• ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับดี แม้ว่าจะมีการย่อตัวลงเล็กน้อยใน
เดือนที่ผ่านมาก็ตาม โดยโรงงานอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มข้ึน
เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อเนื่อง ซ่ึงยังเป็นปัจจัยสนับสนุนภาค
เศรษฐกิจต่อไป

• สัปดาหท์ีผ่่านมา ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตัวลดลงจากความกังวลเร่ืองสงครามการค้า
อีกครั้งหลังทางการจีนประกาศข้ึนภาษีน าเข้าจากสหรัฐฯ 106 รายการเพื่อตอบโต้ 
หลังสหรัฐฯ ประกาศข้ึนภาษีบางสินค้าต่อจีน รวมทั้งแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี 
หลัง Facebook ยังเผชิญกับกระแสข่าวเชิงลบต่อการปล่อยข้อมูลต่อแหล่งอื่น

• วันพุธที่ผ่านมา ทางการจีนประกาศขึ้นภาษีน าเข้าจากสหรัฐฯ อีก 25% จ านวน 
106 รายการ อาทิเช่น ถั่วเหลือง รถยนต์และสินค้าเคมี มูลค่ารวม 50,000 ล้าน
ดอลลาร์ฯ เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ

• เจ้าหน้าที่การรถไฟของฝรั่งเศสหยุดงานประท้วงภาครัฐ เนื่องจากไม่พอใจนโยบาย
การปฏิรูปแรงงานของประธานาธิบดีเอมมารูเอล มาครอง

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยผันผวนไปตามกระแสข่าวสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการหยุดประท้วงของแรงงานฝร่ังเศสหลังไม่พอใจ
แนวทางการปฏิรูปนโยบายแรงงานของนายมาครอง

• อัตราเงนิเฟอ้พืน้ฐานเดือน มี.ค. 61 เพิ่มขึ้น 1% อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน สวนทางกับราคาผู้บริโภคปรับเพิ่มข้ึน 1.4% ซ่ึงเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนที่ขยายตัว 1.1%

➢ Commentary
• คาดว่าอัตราเงินเฟ้อกลุ่มยูโรโซนจะทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ไตรมาส
ถัดไป หลังตลาดแรงงานเร่ิมฟื้นตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซ่ึงสนับสนุนให้การบริโภค
ในประเทศทยอยฟื้นตัวตาม

Source: Bloomberg / Data as of 6 Apr 2018

Global Market & Economic View

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลางการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอด
สัปดาห์ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และแรงขายท าก าไร รวมทั้งค่าเงินเยนที่แข็งค่าข้ึน
ระหว่างวัน

• ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทังกัน) ไตรมาสที่ 1/60 อยู่ที่ระดับ 24 
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 26 และต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 25

➢ Commentary
• ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวยังคงสะท้อนแผนการลงทุน
ภาคธุรกิจที่ดีขึ้นในปีนี้ แม้ว่าก าลังการผลิตจะปรับลดลงก็ตาม แต่เป็นผลจาก
ค่าเงินเยนที่แข็งค่าข้ึนมากกว่าความกังวลในเร่ืองเศรษฐกิจ ซ่ึงล่าสุดพบว่าบริษัทฯ 
มีแผนเพิ่มเงินลงทุนถึง 2.2% ซ่ึงสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปิดลดลง โดยดัชนีฯ ปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนจะ
ปรับลดลงในช่วงปลายจากแรงกดดันของหุ้นขนาดใหญ่บางกลุ่ม หลังมีการปรับ
ลดการคาดการณ์ผลประกอบการบางแห่ง รวมทั้งการปรับลดลงของหุ้นกลุ่ม
พลังงานหลังราคาน้ ามันปรับลดลง

• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่
มุมมองในช่วง 3 เดือนข้างหน้าปรับลดลง เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กคาดว่าอาจได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการการข้ึนภาษีน าเข้าเหล็กของสหรัฐฯ

➢ Commentary
• แม้ความเชือ่มัน่ภาคธรุกจิจะปรับตัวดีขึ้น แต่การขึ้นภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ ยังคง
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตา โดยคาดว่าการข้ึนภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ และจีนจะ
ยังคงสร้างความกังวลต่อตลาดในช่วงระยะสั้น

TMB ADVISORY
06/04/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 23,932.76        -0.71% -0.71% -3.18%
       S&P500 2,604.47          -1.38% -1.38% -2.59%
       EuroStoxx50 3,408.10          1.39% 1.39% -2.74%
       DAX 12,241.27        1.19% 1.19% -5.24%
       Nikkei225 21,567.52        0.53% 0.53% -5.26%
       TOPIX 1,719.30          0.17% 0.17% -5.41%
       SHCOMP 3,131.11          -1.19% -1.19% -5.32%
       HSCEI 12,535.51        -0.26% -0.26% 2.21%
       SENSEX 33,626.97        2.00% 2.00% -1.26%
       SET 1,739.92 -2.05% -2.05% -0.79%
MSCI AC Ex Japan 710.28 -0.88% -0.88% -0.44%
Crude Oil (WTI) 62.06 -4.43% -4.43% 2.97%
Gold Spot 1,333.03 0.57% 0.57% 2.32%
USDJYP 106.93 0.61% 0.61% -5.11%
USDTHB 31.213 0.08% 0.08% -4.20%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกันในช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมา ทั้งนี้  มองว่าพันธบัตรรัฐบาลอาจเผชิญกับแรงขายและกดดันให้อัตรา
ผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มข้ึนได้ในช่วงถัดไปหากตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัว

➢ Commentary
• ยังคงแนะน าการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จากอัตรา
ผลตอบแทนยังมีความน่าสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการท าก าไรใน
เกณฑ์ดี ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้
บริษัทเอกชนที่กระจายการลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ รวมทั้งมีมุมมองการลงทุนที่ดีส าหรับตราสารหนี้ในกลุ่มเอเชีย

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

• ตลาดหุน้ทัว่โลกยงัคงเตม็ไปดว้ยความผนัผวนจากการขึน้ภาษสีนิคา้ของจีน
และสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา และจากตัวเลขความเช่ือมั่นของนักลงทุนใน
ปัจจุบันที่ยังสะท้อนถึงความกังวลกับเร่ืองดังกล่าว ท าให้คาดว่าตลาดจะ
ยังคงได้รับแรงกดดันไม่ให้ปรับตัวเพิ่มข้ึนได้มากนักในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ดี 
หากพิจารณาจากในส่วนของราคาหุ้นต่อก าไร (PER) ของสหรัฐฯ จะพบว่า
ยังอยู่ในระดับที่ดีและเร่ิมกลับมาอยู่ในระดับช่วงปลายปี 2559 ประกอบกับ
การเติบโตของก าไรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั้น ท าให้คาดว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะ
กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะกลางถึงยาว ซ่ึงมุมมองการลงทุนที่ยังผันผวนใน
ระยะนี้ ท าให้นักลงทุนยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและกระจายการลงทุน
เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต รวมทั้งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและก าไรบริษัทฯ อย่างเช่น Emerging Market / 
ไทยและยูโรโซน เป็นต้น

➢ Commentary
• แนะน าการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมถึงไทย จากเศรษฐกิจใน
กลุ่มที่ เติบโตได้ดี ราคาหุ้นที่ยังไม่สูงมากนักและแนวโน้มกระแสเงินทุน
ต่างชาติ (Fund Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุน

• แนะน าการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป จากเศรษฐกิจในกลุ่มที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง 
มูลค่าหุ้นที่ไม่สูงมากจนเกินไปและการเมืองที่เสถียรภาพมากข้ึน

• 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 ามันดิบ WTI ปิดลดลงกว่า -4% มาที่ระดับ 62 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่
ราคาทองค าปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย หลังตลาดกังวลเร่ืองสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

➢ Commentary
• การตึงก าลังการผลิตน้ ามันในกลุ่มโอเปคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ยังคงเป็นปัจจัย
สนับสนุนต่อราคาน้ ามันดิบในระยะถัดไป


