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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

• คำดกำรณ์กำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯประจ ำไตรมำส 1 อยู่ที่ระดับ 
2.3% ซ่ึงมีกำรขยำยตัวในอัตรำที่ต่ ำลง เมื่อเทียบกับไตรมำส 4 ของปีที่
แล้ว ที่มีกำรเติบโต 2.9% เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยภำคเอกชนปรับตัวลดลง

• ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) มีมติให้คงอัตรำดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่เดิมที่ 
1.50-1.75% ซ่ึงเป็นไปตำมที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้ โดยเฟดจะยังคงด ำเนิน
นโยบำยผ่อนคลำยทำงกำรเงินต่อไป รวมทั้งจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

Commentary
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มขยำยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย เฟด 
มีมติคงดอกเบี้ยในกำรประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้ส่งสัญญำณปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยในกำรประชุมเดือนมิ.ย. โดยระบุว่ำ อัตรำเงินเฟ้อก ำลังเข้ำใกล้
ระดับ 2% (ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยของ เฟด) และตัวเลขเศรษฐกิจต่ำงๆที่ออกมำ
ในเชิงบวก เช่น กำรจ้ำงงำนที่มีควำมแข็งแกร่งและอัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ใน
ระดับต่ ำ, กำรลงทุนทำงธุรกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงมำก รวมทั้งควำม
เสี่ยงที่ยังคงมีควำมสมดุล ได้สนับสนุนมุมมองให้ เฟด ปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยต่อไป

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจำกอัตรำ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯ อำยุ 10 ปีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 
3% ในระหว่ำงสัปดำห์

• ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) มีมติให้คงอัตรำดอกเบี้ย ซ่ึงเป็นไปตำมที่
ตลำดคำดกำรณ์ไว้ รวมทั้งส่งสัญญำณปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อย
เป็นค่อยไป

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

• เศรษฐกิจยูโรโซนขยำยตัว 0.4% ในไตรมำสแรก โดยลดลงจำกระดับ 
0.7% ในไตรมำส 4 ของปีที่แล้ว ด้ำนเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนปรับตัวลง
แตะ 1.2% ในเดือนเม.ย. จำกระดับ 1.3% ในเดือนมี.ค ขณะที่เงินเฟ้อ
พื้นฐำน (ซ่ึงไม่รวมรำคำอำหำรและพลังงำนที่มีควำมผันผวน) อยู่ที่ระดับ 
0.7% ร่วงลงจำกระดับ 1% ในเดือนมี.ค. โดยอัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนใน
เดือนเม.ย. ถือเป็นระดับต่ ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว

Commentary
• แม้ตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของยูโรโซนจะชะลอตัวลงมำกกว่ำคำดนับ
แต่ต้นปี  อีกทั้งควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจโดยรวมจะสูงมำกขึ้น แต่คำดว่ำ
จะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นเท่ำนั้น และตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะกลับมำ
ปรับตัวดีขึ้นหลังจำกนี้ เนื่องจำกปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจโดยรวม
ยังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง

Source: Bloomberg / Data as of 4 May 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• สหรัฐและจีนสิ้นสุดกำรเจรจำกรณีพิพำททำงกำรค้ำรอบแรกที่กรุงปักกิ่ง
เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ โดยทั้งสองยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ เนื่องจำกมี
ประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้หลำยประเด็น

• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตของจีน ซ่ึงมำร์กิตจัดท ำ
ร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดับ 51.1 ในเดือนเม.ย. ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกระดับ 51.0 ใน
เดือนม.ีค.

Commentary
• ควำมคืบหน้ำด้ำนกำรเจรจำค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็นประเด็นที่
ต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด แต่ก็ดูไม่รุนแรงมำกนัก เนื่องจำกกำรเจรจำล่ำสุด
ผ่ำนไปได้ด้วยดี ขณะที่ตัวเลขทำงเศรษฐกิจของจีนเริ่มขยำยตัวอย่ำงช้ำๆ 
และไม่ร้อนแรงเหมือนในช่วงที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเศรษฐกิจเริ่มเข้ำสู่จุดอ่ิมตัว

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมำส 1/61 ขยำยตัวดีตำมคำด โดยได้แรงหนุนจำก
กำรส่งออกสินค้ำและภำคกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวแข็งแกร่ง จึงท ำให้ตัวเลข
บัญชดีุลสะพัดไทยในไตรมำส 1/61 ยังคงเกินดุลเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตร
มำสที่แล้ว

Commentary
• กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนกำรเติบโตของภำคกำร
ท่องเที่ยว โดยปรับเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรำยปี ขณะที่ตัวเลขกำรค้ำ
โดยรวมล่ำสุดยังคงขยำยตัวได้ดี อย่ำงไรก็ตำมตัวเลขในภำคกำรลงทุน
ยังคงชะลอตัว ซ่ึงคำดว่ำจะปรับตัวดีขึ้นในใตรมำสถัดไป
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04/05/18 WTD MTD YTD

       Dow Jones 24,262.51       -0.40% 0.41% -1.85%
       S&P500 2,663.42         0.27% 0.58% -0.38%
       EuroStoxx50 3,550.59         2.98% 0.40% 1.33%
       DAX 12,819.60       3.03% 1.65% -0.76%
       Nikkei225 Closed Closed Closed Closed
       TOPIX Closed Closed Closed Closed
       SHCOMP 3,091.03         -2.15% 0.29% -6.54%
       HSCEI 11,890.62       -3.02% -3.57% 1.55%
       SENSEX 34,915.38       2.11% -0.70% 2.52%
       SET 1,779.87 0.72% -0.01% 1.49%
MSCI AC Ex Japan 706.04 -2.25% -2.06% -1.04%
Crude Oil (WTI) 69.72 3.55% 1.68% 16.08%
Gold Spot 1,314.50 -2.35% -0.07% 0.90%
USDJYP 109.12 1.65% -0.20% -3.17%
USDTHB 31.763 1.82% 0.71% -2.51%
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Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) อำยุ 2 ปี และ 10 ปีปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย (2 bp.) โดยเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับ Bond Yield อำยุ 2 
ปี และ 10 ปีของเยอรมัน ซ่ึงตลำดตรำสำรหนี้ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำเคลื่อนไหวใน
ลักษณะแคบๆ และไม่ผันผวนมำกนัก หลังรับข่ำว เฟด มีมติคงอัตรำดอกเบี้ย โดย 
เฟด จะยังคงด ำเนินนโยบำยผ่อนคลำยทำงกำรเงินต่อไป และจะปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปโดยดูจำกสัญญำณทำงเศรษฐกิจ

Commentary
• ยังคงแนะน ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำก
อัตรำผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่
กระจำยกำรลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
รวมทั้งมีมุมมองกำรลงทุนที่ดีส ำหรับตรำสำรหนี้ในกลุ่มเอเชีย

หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่ำวสำรจัดท ำขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะและพิจำรณำแล้วว่ำน่ำเชื่อถือ แต่มิอำจรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เอกสำรฉบับนี้ไม่ถือเป็นค ำเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและควำม
ระมัดระวังในกำรใช้ข้อมูล และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนำคำรไม่มีควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรน ำข่ำวสำร รำยงำนหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้ำงอิง
พิจำรณำเพื่อประกอบกำรลงทุน /ท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำเงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสำขำ และ
ผู้สนับสนุนกำรขำย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับกำรแต่งตั้ง / ส ำหรับกองทุนที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้ก ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินทุนเริ่มแรกได้

• ตลำดหุน้สหรฐัฯ และเอเชีย ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง จำกกระแสอัตรำ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Boกd Yield) อำยุ 10 ปีที่ปรับขึ้น
ทดสอบระดับ 3% ขณะที่ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเนื่องจำก ผล
ประกอบกำรบริษัทจดทะเบียนออกมำแข็งแกร่ง ค่ำเงินดอลลำร์ที่อ่อน
ค่ำลง รวมทั้งนักลงทุนคลำยควำมกังวลจำกสถำนกำรณ์สงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน

Commentary
• แนะน ำกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมถึงไทย จำก
เศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโตได้ดี รำคำหุ้นที่ยังไม่สูงมำกนักและแนวโน้ม
กระแสเงินทุนต่ำงชำติ (Fund Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ำมำลงทุน

• แนะน ำกำรลงทุนในตลำดหุ้นยุโรป จำกเศรษฐกิจในกลุ่มที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง มูลค่ำหุ้นที่ไม่สูงมำกจนเกินไปและกำรเมืองที่เสถียรภำพ
มำกขึ้น

• แนะน ำให้จับจังหวะกำรลงทุน (Tactical Allocation) ในตลำดหุ้น
สหรัฐฯ ส ำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะกำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ

Type of Fund กองทนุเปดิทีแ่นะน ำ นโยบำยกำรลงทนุ ระดบัควำม
เสีย่ง

Local Fixed Income ทหำรไทยธนไพบลูย์ ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนและตรำสำรด้อยสิทธิตำมเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอำยุตรำสำรเฉลี่ย
ของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสำมำรถลงทุนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ

4

Foreign Fixed 
Income

ทหำรไทย Global 
Income

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและป้องกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

5

Thai Equity ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์      
หุ้นทุน

เลือกลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Index ไม่น้อยกว่ำ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 6

Foreign Equity กองทุนเปิด วรรณ ยู
โรเปี้ยน อิควิตี้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทนุเดียวเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View
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SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Commodities

• รำคำน้ ำมันปรับตัวบวกจำกแรงหนุนข่ำวสหรัฐฯ อำจใช้มำตรกำรคว่ ำบำตรรอบ
ใหม่ต่ออิหร่ำน ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวลดลงโดยแรงกดดันจำกค่ำเงินดอลลำร์
ฯ ที่แข็งค่ำขึ้น

Commentary
• รำคำน้ ำมนัยงัมแีนวโนม้เคลือ่นไหวตำมกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์
เป็นหลัก ขณะที่ระยะยำวคำดว่ำจะยังคงทรงตัวได้ดีจำกเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว


