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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเพิ่มขึ้น 223,000 ต ำแหน่งในเดือนพ.ค. สูง
กว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ที่ระดับ 188,000 ต ำแหน่ง ขณะที่อัตรำกำร
ว่ำงงำนลดลงสู่ระดับ 3.8% ซ่ึงเป็นระดับต่ ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2543
และต่ ำกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะทรงตัวที่ระดับ 3.9%

• ดัชนีภำคบริกำร ISM ของสหรัฐดีดตัวข้ึนสู่ระดับ 58.6 ในเดือนพ.ค. จำก
ระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย. และสูงกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ที่ระดับ 
57.6

Commentary
• ตัวเลขตลำดแรงงำนสหรัฐฯยังคงออกมำแข็งแกร่งมำกกว่ำคำด ท ำให้
ภำพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯกลับมำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง  หลังจำกที่
มีกำรชะลอตัวไปบ้ำงก่อนหน้ำนี้

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เริ่มกลับมำปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกได้รับปัจจัยบวกจำก จำกกำรประกำศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ของสหรัฐฯ รวมทั้งนักลงทุนเริ่มคลำยควำมกังวลกี่ยวกับปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมืองต่ำงๆ 

• ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนเริ่มชะลอตัว

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรขั้นสุดท้ำย
ของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.1 ในเดือนพ.ค. จำกระดับ 55.1 ใน
เดือนเม.ย.

• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ของเยอรมันปรับตัวลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรำย
เดือน ขณะที่ยอดน ำเข้ำพุ่งขึ้น 2.2% ซ่ึงส่งผลให้เยอรมนีมียอดเกินดุล
กำรค้ำในเดือนเม.ย.ทั้งสิ้น 1.94 หมื่นล้ำนยูโร น้อยกว่ำที่นักวิเครำะห์
คำดว่ำจะอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้ำนยูโร

Commentary
• กำรส่งออกของหลำยๆประเทศในยูโรโซน อำจได้รับผลกระทบเชิงลบจำก
กำรแข็งค่ำของค่ำเงินยูโร อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยพื้นฐำนโดยรวมยังคง
แข็งแกร่ง และคำดว่ำเศรษฐกิจในยูโรโซนในปีนี้จะเติบโตอยู่ที่ระดับ
ประมำณ 2% ขณะที่ยังคงต้องจับตำสถำนกำรณ์กำรเมืองในอิตำลี

Source: Bloomberg / Data as of 8 Jun 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ธนำคำรโลกได้ปรับเพิ่มคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2561 
สู่ระดับ 6.5% เพิ่มขึ้น 0.1% จำกตัวเลขคำดกำรณ์ในเดือนม.ค. แต่คำดว่ำ
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 จะชะลอตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับ 6.3% 
เนื่องจำกกำรคุมเข้มกฎระเบียบและนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค และคำดว่ำ
นโยบำยกำรคลังของจีนจะอยู่ในลักษณะผ่อนคลำยน้อยลง

Commentary
• คำดกำรณ์จีนอำจไม่มีนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้อนแรงนับจำกนี้ 
เนื่องจำกต้องกำรเน้นเรื่องกำรปรับโครงสร้ำงภำยในประเทศให้เป็น
มำตรฐำนมำกขึ้น และคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจจีน จะขยำยตัว
ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
ในเดือน พ.ค. โดยลดลงจำก 80.9 สู่ 80.1 มีสำเหตุมำจำกรำคำน้ ำมัน
ปรับตัวสูงขึ้น ค่ำครองชีพเพิ่มขึ้น รำคำสินค้ำเกษตรอยู่ในระดับต่ ำ และ
ควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ 

Commentary
• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยำยตัว ขณะที่ต้องจับตำดู
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

TMB ADVISORY

US

Europe

China

Thailand

Highlight of the Week 08/06/18 WTD MTD YTD
       Dow Jones 25,316.53       2.03% 3.69% 2.42%
       S&P500 2,779.03         1.17% 2.73% 3.94%
       EuroStoxx50 3,447.30        -0.64% 1.19% -1.62%
       DAX 12,766.55      -0.03% 1.28% -1.17%
       Nikkei225 22,694.50       0.97% 2.22% -0.31%
       TOPIX 1,781.44        0.38% 1.95% -1.99%
       SHCOMP 3,067.15        -0.78% -0.92% -7.26%
       HSCEI 12,165.79      -0.68% 1.57% 3.90%
       SENSEX 35,443.67      1.23% 0.34% 4.07%
       SET 1,722.04 0.04% -0.29% -1.81%
MSCI AC Ex Japan 722.11 -0.12% 1.83% 1.21%
Crude Oil (WTI) 65.74 1.53% -1.94% 10.01%
Gold Spot 1,298.17 0.23% -0.46% -0.36%
USDJYP 109.55 0.04% 0.57% -2.79%
USDTHB 32.06 0.30% 0.20% -1.60%

ReturnIndex

“ปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่ำงๆ ยังคงแข็งแกร่ง แม้เจอสภำวะปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ ณ ปัจจุบัน”

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) ของเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกนักลงทุนคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเมืองในอิตำลี 
ส่งผลให้ส่วนต่ำงอัตรำผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตรรัฐบำลอิตำลีและ
เยอรมันปรับตัวแคบลง โดยนักลงทุนจับตำดูกำรประชุมของธนำคำรกลำงต่ำงๆ 
เกี่ยวกับทิศทำงแนวโน้มของอัตรำดอกเบี้ย ภำยในอำทิตย์นี้ 

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

• ตลำดหุน้ทัว่โลกส่วนใหญ่เริ่มกลับมำปรับตัวดีขึ้น (โดยเฉพำะตลำด
หุ้นสหรัฐฯ) เนื่องจำกได้รับปัจจัยบวกจำกกำรประกำศตัวเลข
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ รวมทั้งนักลงทุนเริ่มคลำยควำม
กังวลกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองต่ำงๆ ขณะที่ตลำดหุ้น
ยูโรปยังคงได้รับแรงกดดันจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินยูโร และประเด็น
ทำงกำรเมืองในอิตำลี

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

• แนะน ำทยอยลงทนุในตลำดหุ้นยุโรป จำกเศรษฐกิจในกลุ่มที่ยังคงฟื้น
ตัว มูลค่ำหุ้นที่ไม่สูงมำกจนเกินไปและกำรเมืองที่เริ่มมีเสถียรภำพ
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 ำมันเริ่มกลับมำปรับตัวบวก หลังรัฐมนตรีกระทรวงน้ ำมันของอิรักได้แสดง
ควำมเห็นว่ำ กลุ่มโอเปก ยังไม่ควรปรับเพิ่มเพดำนกำรผลิตน้ ำมัน ขณะที่รำคำ
ทองปรับตัวข้ึนเล็กน้อย หลังนักลงทุนชะลอกำรซ้ือขำยเพื่อรอดูสถำนกำรณ์กำร
ประชุมต่ำงๆ ที่จะมีขึ้นภำยในอำทิตย์นี้

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม
คงต้องจับตำกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ต่อไป


