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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย.เมื่อเทียบรำยเดือน 
(สูงกว่ำที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 0.2%) โดยดัชนี PPI พุ่งขึ้น 3.4% เมื่อเทียบ
เป็นรำยปี ซ่ึงเป็นกำรปรับตัวขึ้นมำกที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2554 และ
มำกกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะเพิ่มข้ึน 3.2%

• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรำย
เดือน โดยต่ ำกว่ำตัวเลขคำดกำรณ์ที่ระดับ 0.2% แต่เมื่อเทียบรำยปี ดัชนี 
CPI พุ่งข้ึน 2.9% ในเดือนมิ.ย. ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มขึ้นมำกที่สุดนับตั้งแต่เดือน
ก.พ.2555

Commentary
• ดัชนีภำคกำรผลิตยังคงปรับตัวขึ้น แสดงถึงกำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องของ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ ดัชนี CPI (ที่บอกสภำวะเงินเฟ้อ) ชะลอตัว
ลงเล็กน้อย แต่ภำพรวมยังคงขยำยตัว ซ่ึงยังคงสบับสนุนมุมมองว่ำ เฟด 
น่ำจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป นอกจำกนี้ประเด็นสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำมอง
อย่ำงใกล้ชิด

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวก เนื่องจำกแรงซ้ือ
เก็งก ำไร หลังนักลงทุนซึมซับข่ำวสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน โดย
นักลงทุนกลับมำให้ควำมสนใจเรื่องกำรเปิดเผยผลประกอบกำรของบริษัท
จดทะเบียน ไตรมำส2 ที่ก ำลังทยอยรำยงำนออกมำ 

• จีนมียอดเกินดุลกำรค้ำกับสหรัฐในเดือนมิ.ย.ที่ระดับ 2.897 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีกำรรวบรวมข้อมูลในปี 2542

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) ดีดตัวขึ้น 2.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรำยปี 
โดยเป็นกำรพุ่งข้ึนมำกกว่ำ 2% เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน 

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นทำงเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดับ -24.7 ในเดือน
ก.ค. ซ่ึงเป็นระดับต่ ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2555 จำกระดับ -16.1 ใน
เดือนมิ.ย.

Commentary
• ดัชนีช้ีวัดเงินเฟ้อ (CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้อำนิสงค์จำก
ตลำดแรงงำนที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็น
สงครำมกำรค้ำอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกเริ่มส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมั่น
ของนักลงทุนบ้ำงแล้ว โดยดูได้จำกดัชนีควำมเช่ือมั่นของเยอรมันล่ำสุด

Source: Bloomberg Data as of 13 July 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) (มำตรวัดเงินเฟ้อที่ส ำคัญ) ปรับตัวขึ้น 1.9% ใน
เดือนม.ิย. เมื่อเทียบเป็นรำยปี โดยดัชนี CPI เดือนมิ.ย.ขยำยตัวรวดเร็วกว่ำ
เดือนพ.ค.ซ่ึงมีกำรขยำยที่ตัว 1.8%

• จีนมียอดเกินดุลกำรค้ำกับสหรัฐในเดือนมิ .ย.ที่ระดับ 2.897 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีกำรรวบรวมข้อมูลในปี 2542 ขณะที่
ยอดส่งออกสินค้ำจำกจีนไปยังสหรัฐในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 4.262 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ ซ่ึงสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์เช่นกัน ทั้งนี้ กำรที่จีนมียอดเกินดุล
กำรค้ำกับสหรัฐมูลค่ำมหำศำล อำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้กำรท ำสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสองประเทศทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น

Commentary
• ยังคงมีมุมมองว่ำเศรษฐกิจจีนจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่ำงไรก็ตำม
ยังคงต้องจับตำดูสถำนกำรณ์สงคำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนอย่ำง
ใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• กระทรวงพำณิชย์ปรับเพิ่มคำดกำรณ์อัตรำเติบโตของกำรส่ง ออกในปีนี้
ขึ้นสู่ 9% จำกคำดกำรณ์เดิมที่ 8% 

Commentary
• ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโต ซ่ึงส่งผลให้มีมุมมองว่ำ กนง. อำจ
พิจำรณำปรับข้ึนอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยภำยในปีนี้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้อง
จับตำดูสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศต่อไป
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Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• ควำมกังวลเรื่องสงครำมกำรค้ำ ยังคงส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน และสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ 
ECB ยังมีมุมมองที่ยังไม่รีบข้ึนอัตรำดอกเบี้ย จำกกำรประชุมครั้งล่ำสุด อย่ำงไร
ก็ตำมคำดว่ำ Bond Yield ของเยอรมัน จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ เนื่องจำก 
ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีแผนที่จะลด QE ภำยในปีนี้ ซ่ึงจะกดดันสภำพคล่อง
ของตลำดตรำสำรหนั้ทั่วโลก

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

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวก เนื่องจำก
แรงซ้ือเก็งก ำไร หลังนักลงทุนซึมซับข่ำวสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐ
และจีน โดยนักลงทุนกลับมำให้ควำมสนใจเรื่องกำรทยอยเปิดเผยผล
ประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียน ไตรมำส 2 ที่ก ำลังทยอยรำยงำน
ออกมำ ขณะที่รำคำน้ ำมันปรับตัวลงอย่ำงหนักจำกควำมกังวล
เกี่ยวกับก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศโอเปก

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 ำมันปรับตัวลดลงเนื่องจำกแรงเทขำยท ำก ำไร หลังได้รับแรงกดดันจำก
รำยงำนที่ ลิเบียเริ่มกลับมำส่งออกน้ ำมันอีกครั้ง ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวลดลง
เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้องจับ
ตำอย่ำงใกล้ชิด


