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Highlight of the Week
• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวบวก เนื่องจำกแรงซื้อเก็งกำไร
หลังผลประกอบกำรของบริษัทจดทะเบียนหลำยบริษัทออกมำแข็งแกร่ง
รวมทั้ ง ขำนรั บ สั ญ ญำณบวกจำกกำรประชุ ม ระหว่ ำ ง สหรั ฐ ฯ และ
คณะกรรมำธิกำรยุโรป (EC) ที่ตกลงจะร่วมมือกันเพื่อเตรียมยุติกำรเรียก
เก็บภำษีนำเข้ำสินค้ำ
• กำไรของบริษัทขนำดใหญ่ในภำคอุตสำหกรรมของจีนที่ประกำศออกมำ
ล่ำสุดพุ่งขึ้น ซึ่งแสดงถึงเศรษฐกิจจีนยังคงขยำยตัว

Global Market & Economic View
USUS
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ยอดขำยบ้ำนใหม่ร่วงลง 5.3% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรำยเดือน สู่ระดับ
631,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน หลังจำกที่พุ่งขึ้น 6.7%
แตะระดับ 666,000 ยูนิตในเดือนพ.ค.
• ดัชนี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ดีดตัวสู่ระดับ
+0.43 ในเดือนมิ.ย. จำกระดับ -0.45 ในเดือนพ.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงกำรดีดตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนมิ.ย.

Commentary

• ยอดขำยบ้ำนใหม่ปรับตัวลดลงแสดงถึงกำรชะลอตัวลงของกำรลงทุนใน
ภำคที่อยู่อำศัย อย่ำงไรก็ตำมตัวเลขกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจอื่นๆยังคงดี
อยู่ อย่ำงไรก็ตำมประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำมองอย่ำงใกล้ชิด

Europe
Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ดัชนีภำวะธุรกิจของเยอรมนีในเดือนก.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 101.7 จำก
ระดับเดือนมิ.ย.ที่ 101.8 ในขณะที่บริษัทต่ำงๆได้ปรับลดคำดกำรณ์ลง
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรค้ำที่ตึงเครียดมำกยิ่งขึ้นระหว่ำงสหรัฐ และ
สหภำพยุโรป (EU)
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้น
ของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใน
รอบ 2 เดือน จำกระดับ 54.9 ในเดือนมิ.ย. (ดัชนีอยู่สูงกว่ำระดับ 50 บ่งชี้
ถึงกำรขยำยตัว

Commentary

• แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรปโซนจะชะลอตัวลง แต่โดยรวมแล้วยังคงบ่งบอก
ถึงกำรขยำยตัว อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ
รวมถึงปัญหำกำรเมืองในอังกฤษ และอิตำลีอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 26 July 2018

China
China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

• กำไรของบริษัทขนำดใหญ่ในภำคอุตสำหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 17.2% ในช่วง
6 เดื อนแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้ นจำกช่วงเดื อ นม.ค.-พ.ค.ที่มีกำรขยำยตั ว
16.5%

Commentary

• ดำดเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยธนำคำรกลำงจีนก็ยัง
มี เ ครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำมำรถมำช่ ว ยประคั บ ประคอง และกระตุ้ น
เศรษฐกิจ ในสภำวะจำเป็นและเหมำะสมได้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดู
สถำนกำรณ์สงคำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนอย่ำงใกล้ชิด

Thailand
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

• สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ปรับเพิ่มประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี
2018 เป็น +4.5% YoY (vs. +4.2% ครั้งก่อน) โดยปรับคำดกำรณ์กำร
บริโภคภำคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น +3.8% YoY (vs. +3.5% ครั้งก่อน) และกำร
ลงทุนภำคเอกชนเพิ่มขึ้น เป็น +3.9% YoY (vs. +3.8% ครั้งก่อน)

Commentary

• ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตแข็งแกร่ง รวมทั้งผลประกอบกำรของ
บริษัทจดทะเบียนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ตลำดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น
ต่อไปได้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดูสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงใกล้ชิด

TMB ADVISORY WEEKLY MARKET UPDATE
Fixed Income View
• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่เปรับตัวบวก เนื่องจำกแรงซื้อ
เก็ง กำไร หลัง ผลประกอบกำรของบริษั ทจดทะเบีย นหลำยบริษั ท
ออกมำแข็ ง แกร่ ง รวมทั้ ง ขำนรั บ สั ญ ญำณบวกจำกกำรประชุ ม
ระหว่ำง สหรัฐฯ และ คณะกรรมำธิกำรยุโรป (EC) ที่ตกลงจะร่วมมือ
กันเพื่อเตรียมยุติกำรเรียกเก็บภำษีนำเข้ำสินค้ำ อุตสำหกรรมที่ไ ม่
รวมรถยนต์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลำยควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อ
พิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐ และ EU

Commentary

• แนะนำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ำ และกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์ อำจทำให้ควำม
ผันผวนเพิ่มขึ้นในระยะ 3 – 6 เดือนข้ำงหน้ำนี้
• แนะนำทยอยลงทุนในหุน้ กลุม่ Defensive (Healthcare) เนื่องจำกไม่
ผันผวนไปตำมภำวะสงครำมกำรค้ำ อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐำนที่ดี และ
มีอัตรำกำรเติบโตสูง
• แนะนำทยอยลงทุนในตลำดหุ้น สหรัฐฯ (หุ้น ในประเทศขนำดเล็ก )
สำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ
SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Portfolio Model Recommendation

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน
และสหรัฐฯ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น หลังควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำเริ่มลดลง
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำ Bond Yield ในตรำสำรหนี้แถบยุโรปจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
หลังจำกนี้ เนื่องจำก ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีแผนที่จะลด QE ภำยในปีนี้ ซึ่ง
จะกดดันสภำพคล่องของตลำดตรำสำรหนั้ทั่วโลก

Commentary

• แนะนำทยอยลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำกอัตรำ
ผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำร
ลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว, กลุ่มประเทศเกิดใหม่ และเอเชีย

Commodities
• รำคำน้ำมัน ปรับตัว เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัย บวกจำกสัญ ญำณบ่งชี้ว่ำ อุปทำน
น้ำมันในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและแคนำดำ อำจประสบภำวะตึงตัว ขณะที่
รำคำทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และ
กำรปรับตัวขึ้นของตลำดหุ้น ซึ่งทำให้ทองคำมีควำมน่ำสนใจลดลง

Commentary

• ตัวเลขเศรษฐกิจโลกทีข่ ยำยตัว ยังคงสนับสนุนกำรปรับตัวขึน้ ของรำคำสินค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้องจับ
ตำอย่ำงใกล้ชิด

Funds Recommendation
Type of Fund
Local Fixed
Income
Foreign Fixed
Income
Thai Equity
Foreign Equity

กองทุนเปิดทีแ่ นะนำ

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนเปิดทหำรไทยธน
ไพบูลย์
กองทุนเปิด TMB
Global Income
กองทุนเปิด K- Mid
Small Cap หุ้นทุน
กองทุนเปิด วรรณ ยูโร
เปี้ยน อิควิตี้

ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนและตรำสำรด้อยสิทธิตำมเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอำยุตรำสำรเฉลี่ย
ของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสำมำรถลงทุนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและป้องกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับควำม
เสีย่ ง
4
5
6
6

Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic
หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่ำวสำรจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะและพิจำรณำแล้วว่ำน่ำเชื่อถือ แต่มิอำจรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เอกสำรฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและควำม
ระมัดระวังในกำรใช้ข้อมูล และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนำคำรไม่มีควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรนำข่ำวสำร รำยงำนหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้ำงอิง
พิจำรณำเพื่อประกอบกำรลงทุน /ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำเงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสำขำ และ
ผู้สนับสนุนกำรขำย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับกำรแต่งตั้ง / สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้กำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริ่มแรกได้

