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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนี PMI รวมภำคกำรผลิตและภำคบริกำรเบื้องต้นของสหรัฐ อ่อนตัว
ลงสู่ระดับ 56.0 ในเดือนมิ.ย. ซ่ึงเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 2 เดือน หลังจำก
แตะ 56.6 ในเดือนพ.ค.

• จ ำนวนชำวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกลดลง 3,000 รำย 
สู่ระดับ 218,000 รำยในสัปดำห์ที่แล้ว สวนทำงนักวิเครำะห์ที่คำดว่ำจะ
เพิ่มข้ึนสู่ระดับ 220,000 รำย

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 99.3 ในเดือนมิ.ย. สูง
กว่ำคำดกำรณ์ที่ระดับ 98.3 โดยผู้บริโภคต่ำงมีควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นต่อ
สถำนะกำรเงิน และสถำนะกำรซ้ือสินค้ำในปัจจุบัน

• อินเดียได้ประกำศเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐ เพื่อตอบโต้สหรัฐที่
เรียกเก็บภำษีน ำเข้ำเหล็กและอลูมิเนียมจำกอินเดียก่อนหน้ำนี้

Commentary
• แม้ว่ำตัวเลขภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นจะะออกมำชะลอตัว แต่โดย
ภำพรวมแล้ว ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำม ประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ยังคงเป็น
สิ่งที่ต้องจับตำ เนื่องจำกประเด็นก ำแพงภำษีต่ำงๆ อำจกดดันต่อกำรฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแรง หลังประเด็นสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศต่ำงๆเริ่มระอุ 

• กนง.คงดอกเบี้ยตำมคำด แต่เริ่มมีเสียงแตก
• โอเปก มีมติเพิ่มก ำลังกำรผลิตน้ ำมัน ในกำรประชุมล่ำสุด แต่นักวิเครำะห์
คำดไม่แย่มำกเท่ำกับที่ตลำดกังวล

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรขั้นต้นของยู
โรโซน ปรับตัวข้ึนสู่ระดับ 54.8 ในเดือนมิ.ย.จำกระดับ 54.1 ในเดือนพ.ค. 
เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน เนื่องจำกได้แรงหนุนจำกภำคบริกำร โดย
ดัชนี PMI ภำคบริกำรยูโรโซน อยู่ที่ 55.0 ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นจำก 53.8
ในเดือนพ.ค.

Commentary
• ตัวเลขกิจกรรมในภำคธุรกิจของยูโรโซนนั้นเริ่มกลับมำฟื้นตัวขึ้นจำกที่
ชะลอตัวมำหลำยเดือน อย่ำงไรก็ตำมประเด็นควำมกังวลเกี่ยวกับ
สงครำมกำรค้ำ ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำดูอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg / Data as of 22 Jun 2018
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China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ก ำไรของรัฐวิสำหกิจจีน (SOE) ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ได้ทะลุระดับ 1.29 
ล้ำนล้ำนหยวน (ประมำณ 1.98 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) โดยทะยำนขึ้น 
20.9% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ
Commentary

• ตัวเลขดังกล่ำวได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วง 4 เดือนแรก
ของปีนี้ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.4% โดยรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจของ SOE 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.2% แตะระดับประมำณ 22.3 ล้ำนล้ำนหยวนในช่วง 5 
เดือนแรก ซ่ึงสนับสนุนมุมมองที่เป็นบวกต่อกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจัน

ข้อมูลที่ส ำคัญ
• คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยเริ่มมีเสียงแตก หลังมีกรรมกำร 1
เสียงหนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบำยที่  0.25% เป็น 1.75% ต่อปี ขณะที่มี
กรรมกำร 1 รำยลำประชุม

Commentary
• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยและเงินเฟ้อ เริ่มกลับมำขยำยตัว ซ่ึงส่งผลให้มี
มุมมองว่ำ กนง. อำจพิจำรณำปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยภำยในปีนี้ 
อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดูสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศ
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Highlight of the Week 22/06/18 WTD MTD YTD
      Dow Jones 24,580.89 -2.03% 0.68% -0.56%
      S&P500 2,754.88 -0.89% 1.83% 3.04%
      EuroStoxx50 3,441.60 -1.81% 1.03% -1.78%
      DAX 12,579.72 -3.31% -0.20% -2.62%
      Nikkei225 22,516.83 -1.47% 1.42% -1.09%
      TOPIX 1,744.83 -2.47% -0.15% -4.00%
      SHCOMP 2,889.76 -4.37% -6.65% -12.62%
      HSCEI 11,339.87 -4.47% -5.33% -3.16%
      SENSEX 35,689.60 0.19% 1.04% 4.79%
      SET 1,634.98 -4.10% -5.33% -6.77%
MSCI AC Ex Japan 688.69 -2.92% -2.88% -3.47%
Crude Oil (WTI) 68.58 5.75% 2.50% 15.42%
Gold Spot 1,270.56 -0.66% -2.57% -2.47%
USDJYP 109.97 -0.62% 0.95% -2.41%
USDTHB 32.92 1.57% 2.89% 1.04%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• ประเด็นควำมกังวลเรื่องกำรเมืองในอิตำลี ยังคงส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อิตำลีปรับตัวขึ้น ขณะที่ Bond Yield ของ
เยอรมัน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.33% เนื่องจำกแรงซ้ือเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง 
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำ Bond Yield ของเยอรมัน จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ 
เนื่องจำก ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีแผนที่จะลด QE ภำยในปีนี้ ซ่ึงจะกดดัน
สภำพคล่องของตลำดตรำสำรหนี้ในยุโรป

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

• ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแรง หลังประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐฯ และประเทศต่ำงๆ เริ่มระอุ โดยล่ำสุด ปธน. ทรัมป์ ขู่เรียกเก็บ
ภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกจีนเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่อินเดียได้ประกำศเรียกเก็บ
ภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐ เพื่อตอบโต้สหรัฐที่เรียกเก็บภำษีน ำเข้ำ
เหล็กและอลูมิเนียมจำกอินเดียก่อนหน้ำนี้ นอกจำกนี้กำรแข็งค่ำของ
ค่ำเงินดอลลำร์ ยังคงกดดันต่อตลำดหุ้นกลุ่ม EM ด้วย 

Commentary
• แนะน ำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ำ และกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์ อำจท ำให้ควำม
ผันผวนเพิ่มขึ้นในระยะ 3 – 6 เดือนข้ำงหน้ำนี้

• 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 ำมันปรับตัวขึ้น หลังกลุ่มประเทศ โอเปก มีมติเพิ่มก ำลังกำรผลิต แต่
นักวิเครำะหม์องว่ำปริมำณน้ ำมันที่ทำงกลุ่มจะผลิตเพิ่มนั้น น่ำจะน้อยกว่ำที่ตลำด
กังวลกันก่อนหน้ำนี้ ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวลดลง เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของ
ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม
คงต้องจับตำกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ต่อไป


