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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังนักลงทุนคลายความกังวลเร่ืองสถานการณ์ใน
ซีเรียและผลประกอบการบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ตลาดมีการปรับตัว
ลดลงบ้างในท้ายสัปดาห์จากการปรับลดลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังบริษัทฯ 
เซมิคอนดัคเตอร์ในไต้หวันออกมาคาดการณ์อุปสงค์ที่ลดลงของ Smartphone

• ยอดคา้ปลกีเดือน มี.ค. 61 ฟื้นตัวขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด หลังปรับลดลง
ติดต่อกัน 3 เดือนที่ผ่านมา น าโดยการปรับข้ึนของยอดขายรถยนต์ เป็นหลัก

• การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ปรับเพิ่มข้ึนเช่นกัน

➢ Commentary
• ผลผลติภาคอตุสาหกรรมปรบัตวัเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมา
จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน 
สินค้าเทคโนโลยีข้ันสูงและยานยนต์

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังนักลงทุนคลายความกังวล
เร่ืองสถานการณ์ในซีเรีย เป็นหลัก ซีเรีย รวมทั้งปรับข้ึนตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับ 2.96% ในช่วง
สัปดาหท์ีผ่่านมา หลังประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกระบุธนาคารกลางสหรัฐควร
เดินหน้าปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี

• ธนาคารกลางจนีประกาศลดสดัสว่นการกนัส ารองของธนาคารพาณิชย์ (Reserve 
Requirement Ratio) ลง 1% เพื่อกระตุ้นธุรกิจรายย่อย รักษาเสถียรภาพทางการ
เงินและเพิ่มสภาพคล่องในระบบ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และการคลายความกังวลเร่ือง
สถานการณ์ในซีเรีย รวมทั้งแรงหนุนจากหุ้นพลังงานที่ปรับเพิ่มข้ึนตามราคา
น้ ามันในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นมีปรับลดลงในช่วงต้นสัปดาห์หลัง
นักลงทุนบางส่วนกังวลว่าบริษัทยุโรปที่ เ ข้าไปลงทุนในรัสเซียอาจได้รับ
ผลกระทบหลังจากที่นายทรัมป์ประกาศคว่ าบาตรรัสเซียรอบใหม่

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
ปรับข้ึนน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

• อัตราเงนิเฟอ้พืน้ฐานเดือน มี.ค. 61 ปรับตวัเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์และเท่ากับเดือนก่อนหน้า

➢ Commentary
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวต่ ากว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ยังคง
มุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพและปรับตัว
เพิ่มข้ึน แม้ว่าจะยังต่ ากว่าระดับ 2% ก็ตาม

Source: Bloomberg / Data as of 20 Apr 2018
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China
• ตลาดหุน้จนีปดิลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อนโยบายการค้าเสรีระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ ขณะที่ตลาดมีการปรับข้ึนระหว่างสัปดาห์หลังธนาคารกลางจีนมีการอัด
ฉีดเงินเข้าระบบ 2 วันติดต่อกัน

• จีดีพีไตรมาสที่ 1/61 ของจีนขยายตัว 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นหลัก รวมทั้งระบุว่า
เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ดีและเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

➢ Commentary
• คาดว่าเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในปีนี้ โดยการปรับลด
สัดส่วนการกันส ารองของธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นไปเพื่อป้องกัน    
ความเสี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากนัก ขณะที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนยังคงด าเนินต่อไป แต่ว่าความมุ่งมั่นของจีนที่จะเปิดตลาดเพิ่มข้ึน
น่าจะช่วยลดความตึงเครียดให้กับตลาดอย่างมีนัยส าคัญ

Thailand
• ตลาดหุน้ไทยปดิบวกเหนอืระดบั 1,800 จุดอีกครั้ง ท่ามกลางปริมาณการซ้ือขาย
ที่เพิ่มข้ึน จากแรงซ้ือหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นหลัก หลังจาก
ที่ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มข้ึน

• ยอดขอรบัสง่เสรมิการลงทุนในไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท
เมื่อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปกีอ่น โดยคิดเป็นเงินลงทุนรวม 2 แสนล้านบาท โดย
โครงการที่ลงทะเบียนขอรับส่วนใหญ่เป็นโครงการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของภาครัฐ

➢ Commentary
• ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนมีทิศทางการเติบโตที่ดี ซ่ึงส่งผลบวกต่อการลงทุน
ของประเทศในระยะถัดไปและช่วยสนบัสนุนให้เศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
มีเสถียรภาพ

TMB ADVISORY
20/04/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 24,462.94       0.42% 1.49% -1.04%
       S&P500 2,670.14         0.52% 1.11% -0.13%
       EuroStoxx50 3,494.20         1.34% 3.95% -0.28%
       DAX 12,540.50      0.79% 3.67% -2.92%
       Nikkei225 22,162.24       1.76% 3.30% -2.65%
       TOPIX 1,751.13         1.26% 2.03% -3.65%
       SHCOMP 3,199.16         -2.77% -3.07% -7.12%
       HSCEI 12,535.51      -1.69% 0.47% 2.95%
       SENSEX 34,415.58      0.65% 4.39% 1.05%
       SET 1,801.28 1.93% 1.41% 2.71%
MSCI AC Ex Japan 718.18 -0.57% 0.23% 0.66%
Crude Oil (WTI) 68.40 1.59% 5.44% 13.89%
Gold Spot 1,336.36 -0.73% 0.82% 2.58%
USDJYP 107.66 0.29% 1.30% -4.46%
USDTHB 31.325 0.42% 0.44% -3.85%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ อายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปรับข้ึนทดสอบระดับ 
2.96% ในระหว่างสัปดาห์ หลังประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกระบุสนับสนุนการปรับ
ข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับแรงขายพันธบัตร    
รัฐบาลฯ หลังนักลงทนุเร่ิมกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากข้ึน ทั้งนี้ คาดว่าในสัปดาห์
นี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัย
ใหม่สนับสนุนตลาดอย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่นักลงทุนต้องติดตามผลการประชุม
ธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 26 เม.ย. 61 ซ่ึงคาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงนโยบาย
การเงินไว้เช่นเดิม

➢ 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

• ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากการคลายความกังวล
เร่ืองความขัดแย้งระหว่างประเทศและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ที่ผ่อนคลายลง  รวมทั้งการคาดการณ์เชิงบวกต่อผลประกอบการบริษัทฯ 
ในไตรมาสที่ 1/61 ที่ก าลังทยอยประกาศเร็วๆ นี้ แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าผล
ประกอบการบริษัทฯ ในปีนี้จะยังมีแนวโน้มที่ดีและฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ด้วย
สภาพคล่องในระบบที่ทยอยปรับลดลงจากการลดปริมาณเงินในระบบของ
ธนาคารกลางต่างๆ อาจส่งผลให้ตลาดกลับมามีความผันผวนอีกคร้ัง 
ดังนั้น นักลงทุนจึงควรเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและก าไรบริษัทฯ อย่างเช่น Emerging Market / ไทย
และยูโรโซน 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 ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากการเก็งก าไรหลังกลุ่มโอเปคและรัสเซียที่มีแนวโน้มปรับ
ลดก าลังการผลิต

➢ Commentary
• ราคาน้ ามนัดิบยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในระยะสั้นจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศและการลดก าลังการผลิตของกลุ่มโอเปคและรัสเซียน


