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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวข้ึน 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรำย
เดือน โดยต่ ำกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำดชันีจะดีดตัวขึ้น 0.3%
หลังจำกร่วงลง 0.1% ในเดือนมี.ค.

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นของธุรกิจขนำดย่อมในสหรัฐ ขยับขึ้น 0.1 จุด สู่ระดับ 
104.8 ในเดือนเม.ย. โดย NFIB ระบุว่ำ เจ้ำของธุรกิจขนำดย่อมหันมำมุ่ง
ควำมสนใจไปที่กำรสร้ำงงำนใหม่ ค่ำแรงและผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
กำรลงทุน

Commentary
• ตัวเลขเงินเฟ้อ (ดัชนี CPI) อำจมีกำรชะลอตัวลงบ้ำง แต่ยังอยู่ในระดับที่
ขยำยตัว จึงท ำให้นักลงทุนคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับกำรเร่งขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยของ เฟด ขณะที่ควำมเช่ือมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯก็ปรับตัวเพิ่ม 
ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อกำรจ้ำงงำนและกำรเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศใน
ระยะถัดไป

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขเงิน
เฟ้อที่ขยำยตัวต่ ำกว่ำคำด ซ่ึงท ำให้นักลงทุนคลำยวิตกเกี่ยวกับกำรเร่งข้ึน
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้ 

• รำคำน้ ำมนัทะยำนขึน้กวำ่ 3% รับข่ำวปธน. ทรัมป์ประกำศถอนตัวจำก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่ำนและเตรียมใช้มำตรกำรคว่ ำบำตรรอบใหม่

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของเยอรมันเดือน มี.ค. ขยำยตัว 1.0% ซ่ึง
สูงกว่ำที่นักเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวเพียง 0.8%

• เศรษฐกิจยูโรโซนขยำยตัว 0.4% ในไตรมำสแรก โดยลดลงจำกระดับ 
0.7% ในไตรมำส 4 ของปีที่แล้ว ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนในยูโรโซนทรง
ตัวในเดือนมี.ค. โดยอยู่ที่ระดับ 8.5%

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมันล่ำสุดกลับมำขยำยตัวได้ดีกว่ำคำด หลังจำกที่
ตัวเลขดังกล่ำวผันผวนนับต้ังแต่ต้นปี ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับประเทศ
อ่ืนๆในภูมิภำคยุโรป อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำควำมผันผวนนี้จะเป็นปัจจัย
ลบระยะสั้นเท่ำนั้น เนื่องจำกปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของยุโรป
โดยรวมยังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง

Source: Bloomberg / Data as of 7 May 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.เพิ่มข้ึน 12.9%เทียบรำยปี ขณะที่ยอดน ำเข้ำ เดือน
เม.ย.พุ่งข้ึน 21.5%เทียบรำยป ีเมื่อพิจำรณำในรูปสกุลเงิน ดอลลำร์ 

• ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวข้ึน 3.4%ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็น รำยปี 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกเดือนมี.ค.ที่มีกำรขยำยตัว 3.1%โดยได้ปัจัย หนุนจำกกำร
ขยำยตัวของรำคำสินค้ำผู้ผลิตในอุตสำหกรรมเหมืองแร่ และอุตสำหกรรม
กำรผลิตวัตถุดิบ 

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง (แต่ไม่ร้อนแรงมำกนัก) 
ขณะที่นักลงทุนเริ่มคลำยควำมกังวลประเด็นควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำง
จีนและสหรัฐฯ จึงท ำให้ภำพรวมของตลำดกลับมำปรับตัวขึ้นในระยะนี้ 
อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์กำรเจรจำกำรค้ำอย่ำงใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ตัวเลขสินเช่ือ Q1/61 ยังคงขยำยตัวดีต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มำจำกสินเช่ือภำค
ธุรกิจ สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัย, สินเช่ือเพื่อเช่ำซ้ือรถยนต์ และสินเช่ือเอสเอ็มอี

Commentary
• แนวโน้มควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีควำมเช่ือมั่น
ผู้บริโภคแตะที่ 67.8 ในเดือน เม.ย. (ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในเดือน พ.ค.14 ที่ 
70.5)
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Highlight of the Week 07/05/18 WTD MTD YTD
       Dow Jones 24,831.17     1.95% 2.76% 0.45%
       S&P500 2,727.72        2.06% 3.01% 2.02%
       EuroStoxx50 3,565.52        0.04% 0.82% 1.76%
       DAX 13,001.24     0.41% 3.09% 0.65%
       Nikkei225 22,758.48     1.30% 1.29% -0.03%
       TOPIX 1,794.96        1.23% 1.00% -1.24%
       SHCOMP 3,163.26        0.85% 2.63% -4.35%
       HSCEI 12,345.30     3.17% 0.11% 5.43%
       SENSEX 35,535.79     0.93% 1.07% 4.34%
       SET 1,765.93 -0.78% -0.80% 0.70%
MSCI AC Ex Japan 724.25 2.14% 0.47% 1.51%
Crude Oil (WTI) 70.70 -0.04% 3.11% 17.72%
Gold Spot 1,319.30 0.39% 0.30% 1.27%
USDJYP 109.39 0.28% 0.05% -2.93%
USDTHB 31.853 0.02% 0.99% -2.23%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ (Bond Yield) อำยุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 
3%อีกครั้ง หลังสหรัฐฯถอนข้อตกลงสัญญำนิวเคลียร์กับอิหร่ำน จึงส่งผลให้
รำคำน้ ำมันและคำดกำรณ์เงินเฟ้อเพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ Bond Yield อำยุ 10 ปี 
ของเยอรมันปรับตัวข้ึนเล็กน้อย

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

• ตลำดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ส่วนใหญ่ปรับตัวบวก แม้ว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Boกd Yield) อำยุ 10 ไม่ได้ชะลอตัว
ลงมำกนัก โดยตลำดได้แรงหนุนจำกกำรที่เงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ขยำยตัวน้อยกว่ำคำด อำจท ำให้ เฟด ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย นอกจำกนี้
ตลำดฯยังได้แรงหนุนจำกกำรคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน รวมทั้งรำคำน้ ำมันที่ปรับตัวข้ึน

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

กองทุนเปิดทหำรไทยธน
ไพบูลย์

ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนและตรำสำรด้อยสิทธิตำมเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอำยุตรำสำรเฉลี่ย
ของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสำมำรถลงทุนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ

4

Foreign Fixed 
Income

กองทุนเปิด TMB
Global Income

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

5

Thai Equity กองทุนเปิด K- Mid 
Small Cap หุ้นทุน 

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 6

Foreign Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโร
เปี้ยน อิควิต้ี

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 ำมนัปรับตัวทะยำนขึ้นแตะ 72 ดอลลำร/์บำร์เรล ระหว่ำงสัปดำห์โดยได้แรง
หนุนจำกข่ำวสหรัฐฯ อำจใช้มำตรกำรคว่ ำบำตรรอบใหม่ต่ออิหร่ำน ขณะที่รำคำ
ทองค ำปรับตัวลดลงโดยแรงกดดันจำกค่ำเงินดอลลำร์ฯ ที่แข็งค่ำขึ้น

Commentary
• รำคำน้ ำมนัยงัมแีนวโนม้เคลือ่นไหวตำมกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์
เป็นหลัก โดยระยะยำวคำดว่ำจะยังคงทรงตัวได้ดีจำกเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 
ขณะที่รำคำทองค ำอำจปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบต่ำงๆ


