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US
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มข้ึนทดสอบระดับ 3% ระหว่างสัปดาห์ ขณะที่ผล
ประกอบการบริษัทฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดและจีดีพีไตรมาสที่ 1/61 ที่ออกมาดี
เป็นปัจจัยสนับสนุนตลาด

• ยอดขายบา้นมอืใหมแ่ละยอดขายบา้นมอืสองเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 
128.7 โดยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

➢ Commentary
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าขยายตัวได้ดี โดยอสังหาริมทรัพย์ยังคงมี

แนวโน้มขยายตัวได้ต่อ แม้ว่าอุปทานของบ้านมือสองยังคงเพิ่มข้ึนก็ ตาม 
เนื่องจากราคาบ้านยังคงปรับตัวข้ึนและจ่านวนบ้านที่รอการขายอยู่ในระดับต่่า

• สัปดาหท์ีผ่่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวข้ึนทดสอบระดับ 3% ในระหว่างสัปดาห์

• นาย คิมจองอนึ ผู้น่าเกาหลเีหนอืและนาย มุนแจอนิ ประธานาธบิดเีกาหลใีตเ้ข้าพบปะ
เพื่อหารอืเกีย่วกบัการสร้างสนัตภิาพในคาบสมทุรเกาหล ีโดยทั้ง 2 เร่ิมส่งสัญญาณ
หยุดทดสอบขีปนาวุธในเร็วๆ นี้

• ธนาคารกลางยโุรปมมีตคิงนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 26 เม.ย. 61 เช่นเดิม 
รวมทั้งคงการเข้าซ้ือสินทรัพย์ (QE) ที่เดือนละ 30,000 ล้านยูโรจนถึงเดือน ก.ย. 61

• จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาสที ่1/61 ขยายตวั 2.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 2.0% แต่
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 4/60) ที่ขยายตัว 2.9%

Europe
• ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น น่าโดยหุ้นกลุ่มการเงิน รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ

ของฝร่ังเศสและเยอรมันที่ฟื้นตัวได้ดี ประกอบกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง หลัง 
ECB คงนโยบายการเงินตามคาด

• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยรวม (PMI Composite) เดือน เม.ย. 61 อยู่ใน
ระดับคงที่ที่ 55.2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีบรรยากาศ
ทางธุรกิจเยอรมันปรับตัวลดลงมาที่ 102.1 จากระดับ 103.3 ในเดือนก่อนหน้า

➢ Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวลงกว่าคาดตั้งแต่ต้นปี สวนทางกับตลาด

คาดหวังค่อนข้างสูงกับการเติบโตของเศรษฐกิจในปลายปีที่ผ่านมา ขณะที่
ความกังวลเกี่ยวกับการค้าโลกเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการกดดันเศรษฐกิจ

Source: Bloomberg / Data as of 20 Apr 2018

Global Market & Economic View

Japan
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการบริษัทฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดและ

ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง รวมทั้งการคลายความกังวลเร่ืองการทดสอบขีปนาวุธใน
คาบสมุทรเกาหลีในระยะถัดไป

• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

➢ Commentary
• อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตั้งไว้ที่ 2%

โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวล
ระหว่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ภาคการผลิตมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มข้ึนหลังผู้ผลิตมีแผนขยายการผลิต

Thailand
• ตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มข้ึน รวมทั้งแรงขายท่าก่าไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน หลัง
ราคาน้่ามันปรับตัวข้ึนในช่วงที่ผ่านมา

• ส่งออกเดือน มี.ค. 61 ขยายตัว 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ได้รับอานิสงส์จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวได้ดี

➢ Commentary
• การสง่ออกไทยยังมีทิศทางการเติบโตที่ดีในช่วงที่เหลือของปีจากเศรษฐกิจโลกที่

ฟื้นตัวแข็งแกร่ง รวมทั้งคาดว่าสหรัฐฯ และจีนน่าจะเข้าสู่การเจรจาต่อรองได้
ดีกว่าที่ตลาดคาดในช่วงก่อนหน้า

TMB ADVISORY
27/04/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 24,311.19       -0.62% 0.86% -1.65%
       S&P500 2,669.91         -0.01% 1.10% -0.14%
       EuroStoxx50 3,518.78         0.70% 4.68% 0.42%
       DAX 12,580.87      0.32% 4.00% -2.61%
       Nikkei225 22,467.87       1.38% 4.72% -1.30%
       TOPIX 1,777.23         1.49% 3.55% -2.22%
       SHCOMP 3,199.16         0.35% -2.73% -6.80%
       HSCEI 12,535.51      0.10% 0.57% 3.05%
       SENSEX 34,969.70       1.61% 6.07% 2.68%
       SET 1,778.02 -1.29% 0.10% 1.39%
MSCI AC Ex Japan 712.15 -0.84% -0.61% -0.18%
Crude Oil (WTI) 68.10 -0.44% 4.98% 13.39%
Gold Spot 1,324.00 -0.92% -0.11% 1.63%
USDJYP 109.05 1.29% 2.61% -3.23%
USDTHB 31.59 0.85% 1.29% -3.04%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 3%
ระหว่างสัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง  
โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ จะมีแนวโน้มปรับลดลงในระยะสั้นหลัง        
ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและซีเรีย รวมทั้งสงคราม
การค้าที่เร่ิมผ่อนคลาย ท่าให้ลดแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ ลง โดย
สัปดาห์นี้ นักลงทุนต้องติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 1-2 พ.ค. 61 
ซ่ึงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงนโยบายการเงินไว้เช่นเดิมและมีแนวโน้มปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในการประชุมเดือน มิ.ย. 61

➢ Commentary
• ยังคงแนะน่าการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จากอัตรา

ผลตอบแทนยังมีความน่าสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการท่าก่าไรใน
เกณฑ์ดี ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้
บริษัทเอกชนที่กระจายการลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ รวมทั้งมีมุมมองการลงทุนที่ดีส่าหรับตราสารหนี้ในกลุ่มเอเชีย

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดท่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่าวสารจัดท่าขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ แต่มิอาจรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นค่าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและความ
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการน่าข่าวสาร รายงานหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิง
พิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน /ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสาขา และ
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับการแต่งตั้ง / ส่าหรับกองทุนที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก่าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ป รับ ข้ึนทดสอบระดับ 3% ในสัปดาห์ที่ ผ่านมา               
ทั้งนี้ คาดว่าด้วยผลประกอบการบริษัทฯ ไตรมาสที่  1/61 ของสหรัฐฯ 
(S&P500 Companies) ที่ออกมาดีกว่าคาดและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่    
ฟื้นตัวยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนตลาดในระยะสั้น แต่นักลงทุนยังต้อง
ระมัดระวังเนื่องจากวัฏจักรเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนอย่างโดดเด่นและสภาพคล่อง
ที่อยู่ในระบบมีแนวโน้มทยอยปรับลดลงจากการลดปริมาณเงินในระบบของ
ธนาคารกลางต่างๆ อาจส่งผลให้ตลาดกลับมามีความผันผวนอีกคร้ัง 
ดังนั้น นักลงทุนจึงควรเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและก่าไรบริษัทฯ อย่างเช่น Emerging Market / ไทย
และยูโรโซน เป็นต้น
➢ Commentary
• แนะน่าการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมถึงไทย จากเศรษฐกิจใน

กลุ่มที่ เติบโตได้ดี ราคาหุ้นที่ยังไม่สูงมากนักและแนวโน้มกระแสเงินทุน
ต่างชาติ (Fund Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุน

• แนะน่าการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป จากเศรษฐกิจในกลุ่มที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง 
มูลค่าหุ้นที่ไม่สูงมากจนเกินไปและการเมืองที่เสถียรภาพมากข้ึน

• แนะน่าให้จับจังหวะการลงทุน (Tactical Allocation) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
ส่าหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
บริโภคและใช้จ่ายในประเทศ

• นักลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้แนะน่าให้กระจายการลงทุนบางส่วนในตลาดหุ้น
อินเดีย จากโมเมนตัมเชิงบวกและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในระยะถัดไป

Type of Fund กองทนุเปดิทีแ่นะนา่ 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

• ราคาน้า่มนัยอ่ตวัลงเลก็นอ้ย แต่ยังคงยืนเหนือระดับ 68 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล โดยมีแรง
หนุนจากสต็อกน้่ามันดิบสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง ขณะที่ราคาทองค่าปรับตัวลดลงเช่นกัน 
จากค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าข้ึน

➢ Commentary
• ระยะสั้นราคาน้่ามันยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสข่าว ด้านความขัดแย้งเชิง

ภูมิศาสตร์เป็นหลัก ขณะที่ระยะยาวคาดว่าจะยังคงทรงตัวได้ดีจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว


