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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ตัวเลขประมำณกำรครั้งที่ 2 ส ำหรับกำรขยำยตัวของ GDP สหรัฐฯ 
ประจ ำไตรมำส 1 ออกมำต่ ำกว่ำคำดเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับ 2.2% 
(เทียบประมำณกำรครั้งที่ 1 ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 2.3%)

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวข้ึนสู่ระดับ 128.0 ในเดือนพ.ค. 
จำกระดับ 125.6 ในเดือนเม.ย. และสอดคล้องกับตัวเลขคำดกำรณ์ของ
นักวิเครำะห์

Commentary
• แม้ว่ำประมำณกำรล่ำสุดของ GDP สหรัฐฯ จะออกมำต่ ำกว่ำคำด
เล็กน้อย แต่ภำพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง โดยดูได้
จำกกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวอยู่ในระดับที่สูง (+9.2%) รวมทั้ง
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำยภำยในประเทศล่ำสุดที่ถูกปรับประมำณกำร
เพิ่มข้ึนสู่ระดับ +1.9%

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำม
กังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครำมกำรค้ำ หลังรัฐบำลสหรัฐฯประกำศเรียกเก็บ
ภำษีน ำเข้ำเหล็กและอลูมิเนียมจำกแคนำดำ, เม็กซิโก และสหภำพยุโรป (EU) 
รวมทั้งประเด็นควำมไม่สงบทำงกำรเมืองใน อิตำลี อย่ำงไรก็ตำมตลำด
หุ้นส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ำยสัปดำห์ โดยได้ปัจจัยบวกจำกกำร
ประกำศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นของยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.9% ใน
เดือนพ.ค. ซ่ึงสอดคล้องกับเป้ำหมำยของธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) ที่
ต้องกำรให้เงินเฟ้อ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดับ 2%“

• ยอดค้ำปลีกของเยอรมนีในเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบรำย
เดือน โดยสูงกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวเพียง 0.7%

Commentary
• กำรเร่งตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วของอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (ดัชนี CPI) นั้นเกิด
จำกกำรปรับตัวขึ้นของรำคำน้ ำมัน ซ่ึงคำดว่ำจะเป็นเพียงแค่ช่ัวครำว
เท่ำนั้น  ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำน (ไม่รวมรำคำอำหำรและพลังงำน) ในเดือน 
พ.ค.นั้นเพิ่มข้ึน 1.1% เมื่อเทียบเป็นรำยปี (เทียบ +0.7% ในเดือน เม.ย.) 
อย่ำงไรก็ตำมยังต้องคอยติดตำมดูสถำนกำรณ์เงินเฟื้อต่อไป เนื่องจำก
สัญญำณกำรเร่งตัวของเงินเฟื้อ (ที่จะเป็นตัวเร่งให้ ECB ปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ย) ในปัจจุบันยังคงไม่ชัดเจน

Source: Bloomberg / Data as of 1 Jun 2018
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China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 

51.9 จำกระดับ 51.4 ในเดือนเม.ย.
Commentary
• คำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจจีน จะไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมผัน
ผวนของในเรื่องสงครำมกำรค้ำมำกนัก ทั้งในแง่ของกำรส่งออกและกำร
เติบโตของ GDP

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• เศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. ขยำยตัวดี โดยได้อำนิสงค์จำกกำรส่งออกที่
ขยำยตัวแข็งแกร่ง กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัว รวมทั้งกำรลงทุน
ภำคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นจำกช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป
เพิ่มขึ้น 1.49% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ซ่ึงสูงกว่ำที่ตลำดคำด (เนื่องจำก
รำคำน้ ำมันปรับตัวขึ้น) ขณะอัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน เพิ่มขึ้น 0.8% จำกช่วง
เดียวกันปีก่อน โดยเร่งตัวจำกเพิ่มข้ึน 0.64% จำกเดือนก่อนหน้ำ

Commentary
• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง โดยได้อำนิ
สงค์จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจำกกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐบำลและกำรลงทุนภำครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น จึงท ำให้มีกำรปรับ
เพิ่มคำดกำรณ์กำรเติบโตของ GDP สิ้นปีนี้ที่ 4.5%
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Highlight of the Week 01/06/18 WTD MTD YTD
       Dow Jones 24,635.21      -0.48% 0.90% -0.34%
       S&P500 2,734.62        0.49% 1.08% 2.28%
       EuroStoxx50 3,453.54        -0.84% 1.38% -1.44%
       DAX 12,724.27      -1.08% 0.95% -1.50%
       Nikkei225 22,171.35      -1.38% -0.14% -2.61%
       TOPIX 1,749.17       -1.20% 0.10% -3.76%
       SHCOMP 3,075.14        -1.91% -0.66% -7.02%
       HSCEI 12,020.09      -0.78% 0.35% 2.65%
       SENSEX 35,227.26      0.18% -0.27% 3.44%
       SET 1,719.82 -0.85% -0.41% -1.93%
MSCI AC Ex Japan 713.35 -0.79% 0.60% -0.01%
Crude Oil (WTI) 65.81 -3.05% -1.83% 10.12%
Gold Spot 1,293.40 -0.38% -0.82% -0.72%
USDJYP 109.54 0.15% 0.56% -2.80%
USDTHB 32.007 0.06% 0.04% -1.76%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• ตลำดตรำสำรหนีส้่วนใหญ่เริ่มคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเมือง
ในอิตำลี จึงส่งผลให้ส่วนต่ำงของอัตรำผลตอบแทน (Spread) ระหว่ำงพันธบัตร
รัฐบำลอิตำลีและเยอรมันปรับตัวแคบลง ขณะที่ตรำสำรหนี้ประเภท Credit ใน
สหรัฐฯ ทั้ง IG และ High Yield เคลื่อนไหวคงที่และไม่ผันผวน เนื่องจำกรับข่ำว
เกี่ยวกับเรื่องกำรเมืองในอิตำลีไปพอสมควรแล้ว โดยสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังจับ
ตำดูต่อไปคือ ช่วงเวลำที่ ECB จะเริ่มลดสภำพคล่องในตลำดตรำสำรหนี้ ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐำนของเศรษฐกิจในยูโรโซน

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

• ตลำดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลดลง  เนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับประเด็น
สงครำมกำรค้ำ หลังรัฐบำลสหรัฐฯประกำศเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำ
เหล็กและอลูมิเนียมจำกแคนำดำ, เม็กซิโก และสหภำพยุโรป (EU) 
อย่ำงไรก็ตำมตลำดหุ้นส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ำยสัปดำห์ 
โดยได้ปัจจัยบวกจำกกำรประกำศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ
สหรัฐฯ รวมทั้งสถำนกำรณ์กำรเมืองในอิตำลีที่เริ่มคลี่คลำยหลัง
สำมำรถจัดตั้งรัฐบำลผสมได้

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

TMB ADVISORY   WEEKLY MARKET UPDATE

SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Commodities

• รำคำน้ ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับภำวะอุปทำน
น้ ำมันที่สูงข้ึนในตลำด ขณะที่สัญญำทองค ำปิดปรับตัวลง โดยได้รับปัจจัยกดดัน
จำกสกุลเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม
คงต้องจับตำกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ต่อไป


