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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค.ของสหรัฐ อยู่ที่ 56.6ซ่ึง เป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 44เดือน จำกระดับ 56.5ในเดือนเม.ย. ส่วน ดัชนี PMI 
ภำคบริกำรเบื้องต้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 55.7ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด ในรอบ 3
เดือน จำกระดับ 54.6 ในเดือนเม.ย

• ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรำยงำนกำรประชุมประจ ำวันที่ 1-2 
พ.ค. โดยระบุว่ำ เฟดอำจจะปรับข้ึนอัตรำดอกเบี้ยอีกในเร็วๆนี้ หำกข้อมูล
เศรษฐกิจของสหรัฐออกมำควำมสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์ของเฟด

• ผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ในไตรมำส 1 ออกมำดีกว่ำ
คำด โดยปรับตัวข้ึน 24% 

Commentary
• คำด เฟด อำจปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่ำตัวเลข
เงินเฟ้อล่ำสุดจะปรับตัวข้ึนเร็วกว่ำคำด (+1.9%) จนเข้ำใกล้เป้ำหมำยของ 
เฟด ที่ 2% (ทั้งนี้เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เป็น
ตัวเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้น) โดย เฟด จะจับตำดูข้อมูลเศรษฐกิจอ่ืนๆ
ประกอบกันอย่ำงใกล้ชิด ก่อนท ำกำรตัดสินขึ้นอัตรำดอกเบี้ยต่อไป 

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมกังวล
เกี่ยวกับประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งประเด็น
ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใน อิตำลี 

• ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรำยงำนกำรประชุมล่ำสุด โดย
ส่งสัญำณว่ำ อำจปรับข้ึนอัตรำดอกเบี้ยเร็วๆนี้

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนี PMI รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่
ระดับ 54.1 ในเดือนพ.ค. ซ่ึงเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 18 เดือน จำกระดับ 
55.1 ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของค ำสั่งซ้ือ
ใหม่ และกำรจ้ำงงำน

Commentary
• กระแสควำมกังวลเกี่ยวกับภูมิภำคยุโรปเริ่มมีมำกขึ้น โดยตัวเลข
เศรษฐกิจล่ำสุดที่ออกมำชะลอตัวลง อีกทั้งปัญหำกำรเมืองในอิตำลี ที่ดู
จะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำเศรษฐกิจในยูโรโซนจะ
ยังคงไม่หดตัว (เนื่องจำกต้องมีสัญญำณที่ชัดเจนกว่ำนี้) เพียงแต่อำจ
ขยำยตัวน้อยลงกว่ำคำด (โดยคำดกำรณ์กำรเติบโต GDP ปัจจุบันอยู่ที่ 
2.3%)

Source: Bloomberg / Data as of 25 May 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• จีนและสหรัฐแถลงกำรณ์ร่วมกันเกี่ยวกับผลกำรเจรจำหำรือด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรค้ำเมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ โดยทั้งสองฝ่ำยให้ค ำมั่นสัญญำว่ำจะไม่ท ำ
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงกัน และยังได้ตกลงที่จะใช้มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อลด
ยอดขำดดุลกำรค้ำที่สหรัฐมีต่อจีน นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำยจะยังคงเจรจำกัน
เกี่ยวกับกำรที่จีนจะน ำเข้ำพลังงำนและสินค้ำเกษตรจำกสหรัฐมำกขึ้น เพื่อ
ลดกำรเกินดุลกำรค้ำสินค้ำและบริกำรต่อสหรัฐมำกถึง 3.35 แสนล้ำน 
Commentary

• ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน เริ่มคลี่คลำยลง จำกกำร
ประชุมล่ำสุด แต่คงต้องใช้เวลำเจรจำในรำยละเอียดต่ำงๆ อีกสักระยะ ทั้งนี้
กำรถูกกดดันจำก ปธน.ทรัมป์ อำจส่งผลให้จีนต้องรีบด ำเนินกำรปฏิรูปทำง
เศรษฐกิจให้ชัดเจนมำกขึ้น 

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• สภำพัฒน์ รำยงำนตัวเลข GDP ไทยในไตรมำส 1/61 ขยำยตัว 4.8% โดย
เร่งขึ้นจำกกำรขยำยตัว 4.0% ในไตรมำสก่อนหน้ำ และเป็นอัตรำกำร
ขยำยตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมำส

Commentary
• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง โดยได้อำนิ
สงค์จำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจำกกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐบำลและกำรลงทุนภำครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 
จึงท ำให้มีกำรปรับเพิ่มคำดกำรณ์กำรเติบโตของ GDP สิ้นปีนี้ที่ 4.5%
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Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) สหรัฐฯ อำยุ 10 ปีปรับตัว
ลดลงต่ ำกว่ำระดับ 3% ขณะที่ Bond Yield อำยุ 10 ปี ของเยอรมันปรับตัว
เพิ่มขึ้นแตะ 0.42% โดยควำมต่ำงของอัตรำผลตอบแทน (Spread) ระหว่ำง
Bond Yield สหรัฐฯ และเยอรมัน เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกวิกฤตกำรเมืองในอิตำลี, 
ตัวเลขดัชนีภำคกำรผลิต (PMI) ของเยอรมันที่ออกมำชะลอตัวลง รวมทั้งกำรที่ 
เฟด อำจปรับขึ้นดอกเบี้ย “ไม่มำกกว่ำคำด” ท ำให้นักลงทุนหันกลับไปลงทุนใน
พันธ์บัตรรัฐบำลสหรัฐฯ

Commentary
• แนะน ำทยอยลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำกอัตรำ
ผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำร
ลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว, กลุ่มประเทศเกิดใหม่ และเอเชีย

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

• ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง (แต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้ำงในช่วงท้ำย
สัปดำห์) เนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งประเด็นควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใน 
อิตำลี ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ซ่ึงอำจส่งผลให้กำรเติบโตของ
เศรษฐกิจในยูโรโซนชะลอตัวลง อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำเป็นปัจจัยลบ
ระยะสั้นเท่ำนั้น เนื่องจำกปัจจัยพื้นฐำนของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังคงดีไม่เปลี่ยนแปลง แต่คงต้องจับตำดูสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด

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

• แนะน ำทยอยลงทุนในตลำดหุ้นยุโรป จำกเศรษฐกิจในกลุ่มที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง มูลค่ำหุ้นที่ไม่สูงมำกจนเกินไปและกำรเมืองที่เสถียรภำพ
มำกขึ้น

• แนะน ำทยอยลงทุนในตลำดหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นในประเทศขนำดเล็ก) 
ส ำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ

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 ำมนัปรบัตวัลดลง โดยได้แรงกดดันจำกกำรที่ ซำอุดิอำระเบียและรัสเซีย 
ก ำลังพิจำรณำปรับเพิ่มก ำลังกำรผลิตน้ ำมนั หลังอิหร่ำนและเวเนซุเอลำ อำจถูก
คว่ ำบำตร ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวข้ึน เนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งต่ำงๆทั่วโลก
Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม
คงต้องจับตำกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ต่อไป


