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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีภำคกำรผลิต (Empire State Index) ดีดตัวสู่ระดับ 20.1 ในเดือน
พ.ค. สูงกว่ำระดับ 15 ที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ ขณะที่ยอดค้ำปลีก
ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. สอดคล้องกับตัวเลขคำดกำรณ์ของ
นักวิเครำะห์ โดยได้รับแรงหนุนจำกกำรพุ่งขึ้นของยอดขำยน้ ำมันเบนซิน
ตำมกำรดีดตัวของรำคำน้ ำมัน

• ตัวเลขกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้นสูงกว่ำคำดที่ 
0.7% ในเดือนเม.ย. (คำดกำรณ์ 0.6%) ขณะที่ตัวเลขกำรเริ่มต้นสร้ำง
บ้ำนลดลง 3.7% ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลน
ที่ดินในกำรสร้ำงบ้ำน และกำรขำดแรงงำนทักษะ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมล่ำสุดที่ประกำศออกมำค่อนข้ำงดี ซ่ึงท ำให้มี
มุมมองว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในภำคกำรผลิต

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นกลุ่ม EM ปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมกังวล
เกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนไหลออกจำกตลำดหุ้นกลุ่มนี้ หลังค่ำเงินดอลลำร์แข็ง
ค่ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) 
สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3 %

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• GDP ไตรมำส 1 ของเยอรมันขยำยตัว 0.3% โดยได้ปัจจัยหนุนจำกอุป
สงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น

• กำรจ้ำงงำนของอังกฤษเพิ่มข้ึน 197,000 ต ำแหน่งในไตรมำสแรก ซ่ึงเป็น
กำรเพิ่มขึ้นมำกที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 และมำกกว่ำคำดกำรณ์ที่ระดับ 
130,000 ต ำแหน่ง

• พรรค 5-Star Movement และพรรค League ซ่ึงเป็นพรรคกำรเมือง 2 
พรรคที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีบรรลุข้อตกลงในกำรจัดท ำแผนกำรของ
รัฐบำลผสม ซ่ึงรวมถึงกำรปรับลดภำษีและเพิ่มค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรคลัง 
แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นเรื่องกำรน ำอิตำลีออกจำกกำรเป็นสมำชิก
สหภำพยุโรป (EU)

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนในช่วงที่ผ่ำนมำ (ไตรมำส 1) มีควำมผันผวน 
และดูเหมือนจะชะลอตัว จำกควำมกังวลเรื่อง สงครำมกำรค้ำ, กำรแข็ง
ค่ำของค่ำเงินยูโร และปัญหำกำรเมืองในอิตำลี อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำกำร
ขยำยตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจภำยในประเทศ (Domestic) ที่มำจำก 
กำรบริโภค, กำรลงทุนทั้งภำคเอกชนและภำครัฐฯ จะท ำให้เศรษฐกิจ
โดยรวมของยูโรโซน กลับมำขยำยตัวที่ 2%/ปี ได้ในท้ำยที่สุด

Source: Bloomberg / Data as of 18 May 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ธนำคำรพำณิชย์จีนมีก ำไรรวมกันทั้งสิ้น 5.222 แสนล้ำนหยวน (ประมำณ 

8.22 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ในไตรมำสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 5.86% เทียบ
รำยปี โดยอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวมำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 
1.25%

• กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) เดือนเม.ย. อ่อนตัวลง 1.1% เมื่อ
เทียบเป็นรำยปี แตะ 5.924 หมื่นล้ำนหยวน หรือประมำณ 9.3 พันล้ำน
ดอลลำรส์หรัฐ

Commentary
• คำดกำรณ์ สหรัฐฯและจีน จะสำมำรถบรรุลข้อตกลงเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง
ทำงกำรค้ำได้ (แต่คงต้องใช้เวลำเจรจำในรำยละเอียดต่ำงๆ อีกสักระยะ ) 
ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังคงขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ 1.50% ต่อปี

Commentary
• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวได้ต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุน
จำกกำรส่งออกสินค้ำและกำรท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องตำมเศรษฐกิจ
โลกที่ขยำยตัว โดยกำรจ้ำงงำนมีสัญญำณปรับตัวดีขึ้น ขณะที่กำรบริโภค
ภำคเอกชนขยำยตัวได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
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Highlight of the Week 18/05/18 WTD MTD YTD
       Dow Jones 24,715.09      -0.74% 2.28% -0.02%
       S&P500 2,712.97        -0.63% 2.45% 1.47%
       EuroStoxx50 3,573.76        0.22% 1.05% 1.99%
       DAX 13,077.72      0.77% 3.69% 1.24%
       Nikkei225 22,930.36      0.28% 2.06% 0.73%
       TOPIX 1,815.25        0.52% 2.14% -0.13%
       SHCOMP 3,193.30        0.61% 3.60% -3.44%
       HSCEI 12,355.13      -1.51% 0.19% 5.52%
       SENSEX 34,848.30      -1.99% -0.89% 2.32%
       SET 1,754.17 -1.07% -1.46% 0.03%
MSCI AC Ex Japan 714.96 -1.91% -0.82% 0.21%
Crude Oil (WTI) 71.28 0.45% 3.95% 18.68%
Gold Spot 1,293.04 -1.56% -1.70% -0.75%
USDJYP 110.78 1.02% 1.32% -1.69%
USDTHB 32.193 1.19% 2.07% -1.19%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ (Bond Yield) ปรับตัวขึ้น โดย Bond Yield
อำยุ  10 ปีปรับตัวเพิ่มข้ึนแตะ 3.10% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 เช่นเดียวกับ 
Bond Yield อำยุ 2 ปี ที่ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันแต่น้อยกว่ำ ขณะที่ Bond Yield 
10 ปีของเยอรมัน ก็ปรับตัวข้ึนประมำณ 8 bps. 

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

• ตลำดหุ้นยุโรป ปรับตัวบวก โดยได้แรงหนุนจำกกำรอ่อนค่ำลงของ
ค่ำเงินยูโร และกำรประกำศงบฯ ที่ออกมำแข็งแกร่ง ด้ำนตลำดหุ้น
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจำกแรงเทขำยท ำก ำไรระหว่ำงสัปดำห์ ขณะที่
ตลำดหุ้นกลุ่ม EM ปรับตัวลดลงจำกควำมกังวลเงินลงทุนไหลออก
หลังค่ำเงินดอลลำร์แข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งอัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3 %

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 ำมันยังคงปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนมำจำกข่ำวสหรัฐฯ อำจใช้มำตรกำร
คว่ ำบำตรรอบใหม่ต่ออิหร่ำน ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวลดลงโดยแรงกดดันจำก
ค่ำเงินดอลลำร์ฯ ที่แข็งค่ำ และแนวโน้มกำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยสหรัฐฯ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ โดยระยะสั้น
รำคำน้ ำมันยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นวตำมกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิง
ภูมิศำสตร์เป็นหลัก


