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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังนักลงทุนคลายความกังวลเร่ืองสงคราม
การค้ากับจีน รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งและผลประกอบการ
บริษัทฯ ออกมาดีกว่าคาด

• ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 61 ฟื้นตัวขึ้น หลังปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 
เดือน น าโดยการปรับข้ึนของยอดขายรถยนต์ เป็นหลัก โดยปรับตัวเพิ่มข้ึน 
0.6% เทียบกับที่ตลาดคาดที่ 0.4% และเดือนก่อนหน้าที่ลดลง -0.1%

• อัตราเงนิเฟอ้ทัว่ไปและพื้นฐานเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% และ 2.1% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

➢ Commentary
• คาดว่าอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า 
โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้
ล่าสุดคณะกรรมการเฟดหลายท่านระบุสนับสนุนให้ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายให้เร็วข้ึน

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ หลัง
คลายความกังวลเร่ืองสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

• สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ประกาศร่วมมือกับฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อ
โจมตีซีเรีย หลังระบุว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีโจมตีกลุ่มกบฏ แต่อย่างไรก็ดี ตลาดเร่ิม
คลายความกังวลลงบางส่วนหลังการโจมตีของสหรัฐฯ และพันธมิตรยังอยู่ใน
ขอบเขตและเป้าหมายที่จ ากัดและชัดเจน

• นายสีจิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนระบุจีนจะปรับลดภาษีน าเข้ารถยนต์และสินค้าอื่นๆ 
บางประเภท รวมทั้งเปิดกว้างการเข้าถึงตลาดจีนให้มากข้ึนเพื่อให้จีนเป็นเขตการค้า
เสรีที่เพิ่มข้ึน

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังคลายความกังวลเร่ืองสงครามการค้า แต่อย่างไร    
ก็ดี ตลาดมีการปรับตัวอย่างผันผวนระหว่างทางเนื่องจากกังวลตอ่บริษัทยโุรป
ที่เข้าไปลงทุนในรัสเซียหลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ าบาตรรัสเซีย

• ผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืน ก.พ. 61 ปรับตวัลดลง -0.8% โดยปรับลดลง
เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

➢ Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาสที่ 1/61 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา 
แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าการปรับลดลงดังกล่าวเป็นผลจากฐานที่สูงในช่วงก่อน
หน้า รวมทั้งยังมองว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีข้ึนในช่วงถัดไป

Source: Bloomberg / Data as of 13 Apr 2018
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Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวก หลังคลายความกังวลเร่ืองสงครามการค้าและแรงซ้ือคืน
หลังตลาดปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มบริโภคในประเทศ

• ค าสัง่ซื้อเครื่องจกัรปรบัตวัเพิม่ขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน น าโดยสิ่งทอข้ันพื้นฐาน 
เป็นหลัก

➢ Commentary
• ค าสั่งซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขยายโรงงานและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ชิ้นส่วนให้ดีขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมทั้งส่งสัญญาณเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นในระยะถัดไป

Thailand
• ตลาดหุ้นไทยปิดบวกจากแรงซื้อเก็งก าไรตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ที่ปรับลดลงในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับ
อานิสงส์จากราคาน้ ามันโลกที่ปรับเพิ่มข้ึน

• ครม. อนุมตัหิลกัการร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการ
ควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือ
หุ้นของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่ควบกับ หรือโอนกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนให้แก่กัน

• ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ปรับประมาณการการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยป ี61 
ขึ้นเป็น 4% จาก 3.8% รวมทั้งคาดว่าจีดีพีปี 62 จะเติบโต 4.2%

➢ Commentary
• การปรับขึ้นของจีดีพีดังกล่าวเป็นผลมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น
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       Dow Jones 24,360.14       1.79% 1.07% -1.45%
       S&P500 2,656.30         1.99% 0.58% -0.65%
       EuroStoxx50 3,448.00         1.17% 2.57% -1.60%
       DAX 12,442.40       1.64% 2.86% -3.68%
       Nikkei225 21,778.74       0.98% 1.51% -4.33%
       TOPIX 1,729.36         0.59% 0.76% -4.85%
       SHCOMP 3,199.16         2.21% -8.09% -3.27%
       HSCEI 12,535.51      5.33% -7.57% 7.06%
       SENSEX 34,192.65      1.68% 3.71% 0.40%
       SET 1,767.17 1.57% -0.51% 0.77%
MSCI AC Ex Japan 722.31 1.69% 0.80% 1.24%
Crude Oil (WTI) 67.39 8.59% 3.77% 11.81%
Gold Spot 1,346.20 0.99% 1.56% 3.33%
USDJYP 107.35 0.39% 1.01% -4.74%
USDTHB 31.195 -0.06% 0.02% -4.25%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายุ 2 และ 10 ปีปรบัตวัเพิม่ขึน้ ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ขณะที่
มองว่าการคลายความกังวลด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการส่ง
สัญญาณที่เบาบางลงของประธานาธิบดีจีน ท าให้นักลงทุนมีแนวโน้มกลับเข้ามาสนใจใน
สินทรัพย์เสี่ยงมากข้ึนและอาจมีการขายพันธบัตรฯ ซ่ึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรฯ มีแนวโน้มปรับตัวข้ึนในอนาคต

➢ 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

• ตลาดหุน้ทัว่โลกเริม่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หลังคลายความกังวลเร่ือง
สงครามการค้าของสหรัฐฯ และจีน โดยคาดว่าในระยะถัดไป ด้วยปัจจัยบวก
จากแนวโน้มผลประกอบการบริษัทฯ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและการคลายความ
กังวลเร่ืองสงครามการค้าจะช่วยให้ตลาดหุ้นเร่ิมฟื้นตัวได้ดีข้ึน แต่อย่างไรก็
ดี นักลงทุนยังคงต้องจับตาความคืบหน้าของความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์ 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และพันธมิตรต่อซีเรีย รวมทั้งผลกระทบจากการคว่ า
บาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย อย่างใกล้ชิด ซ่ึงท าให้นักลงทุนยังคงต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังและกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต 
รวมทั้งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและก าไร
บริษัทฯ 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
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SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น

Commodities

• ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกระแสข่าวความกังวลเร่ืองความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศและการตึงก าลังการผลิตน้ ามันในกลุ่มโอเปค

➢ Commentary
• ราคาน้ ามันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้นๆ จากความกังวลดังกล่าว แต่คาดว่าจะเป็น
การปรับข้ึนเพียงเล็กน้อยและในกรอบจ ากัดเท่านั้น หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ได้
ลุกลามมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์


