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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ยอดค้ำปลีกและสต็อกสินค้ำสหรัฐฯปรับตัวข้ึนตำมคำด โดยยอดค้ำปลีก 
เพิ่มข้ึน 0.5%ในเดือนมิ.ย. ขณะที่สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
0.4%ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรำยเดือน 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯประจ ำไตรมำส 
2/2561 ขยำยตัว 6.7% ซ่ึงชะลอตัวลงเล็กน้อยจำกไตรมำส 1ที่ขยำยตัว 
6.8%

Commentary
• ตัวเลข GDP ไตรมำส 2 ที่ประกำศออกมำล่ำสุด ยังคงบ่งบอกถึงกำร
ขยำยตัวที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึงรวมถึงค่ำจ้ำงแรงงำนที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่คำดว่ำ ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) น่ำจะปรับขึ้น
อัตรำดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป อย่ำงไรก็ตำมประเด็นสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำมอง
อย่ำงใกล้ชิด

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่เกลับมำปรับตัวบวก หลังนักลงทุนซึม
ซับข่ำวสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน แม้ว่ำปธน. ทรัมป์ ขู่จะเก็บภำษี
สินค้ำน ำเข้ำจำกจีนด้วยวงเงินสูงถึง 5 แสนล้ำนดอลลำร์ (หำกมีควำม
จ ำเป็น)

• ตัวเลข GDP ของจีนในครึ่งปีแรก ขยำยตัว 6.8% ซ่ึงมำกกว่ำที่รัฐบำลตั้ง
เป้ำไวว้่ำจะขยำยตัวได้รำว 6.5% ในปีนี้

Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• เงินเฟ้อทั่วไปในยูโรโซนปรับตัวเพิ่มข้ึนตำมคำด โดยพุ่งขึ้น 2% เมื่อเทียบ
เป็นรำยปี โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ปรับตัวบวก 
1.9% อย่ำงไรก็ตำม เงินเฟ้อพื้นฐำนปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -0.9% 
เมื่อเทียบเป็นรำยปี (เทียบคำดกำรณ์ที่ +1%)

Commentary
• คำดเงินเฟิอทั่วไปจะปรับตัวลดลงหลังจำกนี้ (หลังรำคำน้ ำมันค่อยๆ
ปรับตัวลดลง จำกควำมกังวลเรื่องก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มมำกขึ้น) ขณะที่
คำดเงินเฟื้อพ้ืนฐำนจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น จำกกำรปรับขึ้นของตัวเลข
ค่ำจ้ำงแรงงำน หลังตัวเลขกำรว่ำงงำน (unemployment rate) ปรับตัว
ลดลง อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ รวมถึง
ปัญหำกำรเมืองในอังกฤษ และอิตำลีอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 20 July 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ประจ ำไตรมำส 2/2561 ขยำยตัว 
6 .7% ซ่ึ งชะลอตั วลง เล็ กน้ อยจำก ไตรมำส 1 ที่ ขยำยตั ว  6 .8%
อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลข GDP ของจีนในครึ่งปีแรก ขยำยตัว 6.8% ซ่ึงมำกกว่ำ
ที่รัฐบำลตั้งเป้ำไว้ว่ำจะขยำยตัวได้รำว 6.5% ในปีนี้

Commentary
• ดำดเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยธนำคำรกลำงจีนก็ยัง
มีเครื่องมือทำงกำรเงินที่สำมำรถมำช่วยประคับประคอง และกระตุ้น
เศรษฐกิจ ในสภำวะจ ำเป็นและเหมำะสมได้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดู
สถำนกำรณ์สงคำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนอย่ำงใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ยอดส่งออกในเดือน มิ.ย. เพิ่มข้ึน 8.19% จำกช่วงเดียวกัน ปีก่อน โดยเป็น
กำรเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกัน ขณะที่นยอดน ำเข้ำปรับตัวเพิ่มขึ้น 
10.83% ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยเกินดุลกำรค้ำที่ 1.579 พันล้ำน ดอลลำร์
สหรัฐฯ 

Commentary
• ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตแข็งแกร่ง รวมทั้งผลประกอบกำรของ
บริษัทจดทะเบียนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซ่ึงส่งผลให้ตลำดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น
ต่อไปได้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดูสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงใกล้ชิด
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Highlight of the Week  20 July 2018 WTD MTD YTD
      Dow Jones 25,058.12 0.15% 3.24% 1.37%
      S&P500 2,801.83 0.02% 3.07% 4.80%
      EuroStoxx50 3,460.03 0.16% 1.90% -1.25%
      DAX 12,561.42 0.16% 2.08% -2.76%
      Nikkei225 22,697.88 0.44% 1.76% -0.29%
      TOPIX 1,744.98 0.86% 0.81% -3.99%
      SHCOMP 2,829.27 -0.07% -0.64% -14.45%
      HSCEI 10,682.64 -0.59% -3.53% -8.77%
      SENSEX 36,496.37 -0.12% 3.03% 7.16%
      SET 1,671.06 1.68% 4.73% -4.71%
MSCI AC Ex Japan 666.85 -0.70% -0.80% -6.53%
Crude Oil (WTI) 68.26 -2.42% -5.80% 15.56%
Gold Spot 1,229.53 -1.19% -1.84% -5.62%
USDJYP 111.41 -0.86% 0.59% -1.14%
USDTHB 33.412 0.22% 0.87% 2.55%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน 
และสหรัฐฯ ปรับตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังรับข่ำวเรื่อง ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
(FED) และธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำ Bond Yield ในตรำสำรหนี้แถบยุโรปจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้ เนื่องจำก ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีแผนที่จะลด QE 
ภำยในปีนี้ ซ่ึงจะกดดันสภำพคล่องของตลำดตรำสำรหนั้ทั่วโลก

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 ตลำดหุ้นส่วนใหญ่เกลับมำปรับตัวบวก หลังนัก
ลงทุนซึมซับข่ำวสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน แม้ว่ำปธน. 
ทรัมป์ ขู่จะเก็บภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีนด้วยวงเงินสูงถึง 5 แสนล้ำน
ดอลลำร์ (หำกมีควำมจ ำเป็น) ก็ตำม โดยตลำดฯได้รับปัจจัยบวก
จำกกำรประกำศผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในเกณฑ์
ที่ดี

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 ำมันปรับตัวลดลงจำกแรงเทขำยท ำก ำไร โดยได้รับแรงกดดันจำกควำม
กังวลเรื่องก ำลังกำรผลิต ขณะที่รำคำทองค ำปรับตัวลดลงเนื่องจำกกำรแข็งค่ำ
ของค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และกำรปรับตัวขึ้นของตลำดหุ้น ซ่ึงท ำให้ทองค ำมี
ควำมน่ำสนใจลดลง

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้องจับ
ตำอย่ำงใกล้ชิด


