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US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ประจ ำไตรมำสสองของปีนี้
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ ซ่ึงท ำสถิติสูงสุดใน
รอบเกือบ 4 ปี และยังสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์ของนักวิเครำะห์

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐซ่ึงส ำรวจโดย Conference Board 
ดีดตัวขึ้น สู่ระดับ 127.4 ในเดือนก.ค. จำกระดับ 127.1 ในเดือนมิ.ย. และสูง
กว่ำตัวเลขคำดกำรณ์ของนักวิเครำะห์ที่ระดับ 126.5

• อัตรำกำรว่ำงงำนในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 3.9% เป็นไปตำมที่ตลำดคำด ขณะที่
อัตรำค่ำจ้ำงเฉลี่ยรำยช่ัวโมงเพิ่มข้ึน 2.7% yoy แสดงถึงควำมแข็งแกร่งของ
ตลำดแรงงำนของสหรัฐฯ

Commentary
• ตัวเลขกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภค และตัวเลข
ตลำดแรงงำนยังคงแสดงถึงกำรขยำยตัวที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซ่ึงสนับสนุน
มุมมองกำรขึ้นดอกเบี้ยในกำรประชุมครั้งถัดไปของ เฟด อย่ำงไรก็ตำมคำด
ว่ำประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ยังคงเป็นสิ่งที่
ต้องจับตำมองอย่ำงใกล้ชิด

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นหลักของโลกปรับตัวบวกลบสลับกัน โดยตลำด
หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกแรงหนุนของผลประกอบกำรบริษัทจด
ทะเบียนที่ดีกว่ำคำด ขณะที่ตลำดหุ้นยุโรปและจีนปรับตัวลดลง จำกควำม
กังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มข้ึน

• ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้คงอัตรำดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.75-
2.00% ตำมที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้ รวมทั้งส่งสัญญำณปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยในกำรประชุมเดือนก.ย.นี้ 

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีภำวะธุรกิจของเยอรมนีในเดือนก.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 101.7 จำก
ระดับเดือนมิ.ย.ที่ 101.8 ในขณะที่บริษัทต่ำงๆ ได้ปรับลดคำดกำรณ์ลง 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรค้ำที่ตึงเครียดมำกยิ่งขึ้น

• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) รวมของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ใน
เดือนก.ค. อย่ำงไรก็ดีดัชนีอยู่สูงกว่ำระดับ 50 บ่งช้ีถึงกำรขยำยตัว

• ธนำคำรกลำงอังกฤษ (BoE) ประกำศปรับข้ึนอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย0.25% 
สู่ระดับ 0.75% ในกำรประชุมก ำหนดนโยบำยกำรเงินเมื่อวำนนี้ ตำมที่
นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ หลังกำรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใส

Commentary
• แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอตัวลง แต่โดยรวมแล้วยังคงบ่งบอกถึง
กำรขยำยตัว อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ รวมถึง
ปัญหำกำรเมืองในอังกฤษ และอิตำลีอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 3 Aug 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรของจีน ซ่ึงมำร์กิตจัดท ำ
ร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดับ 52.8 ในเดือนก.ค. ลดลงจำกระดับ 53.9 ในเดือน
มิ.ย. (สวนทำงกับที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 53.7) อย่ำงไรก็
ตำมดัชนีดังกล่ำวยังอยู่ในระดับที่สูงกว่ำ 50 ซ่ึงยังบ่งบอกถึงกำรขยำยตัวอยู่

Commentary
• ดำดเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยธนำคำรกลำงจีนก็ยัง
มีเครื่องมือทำงกำรเงินที่สำมำรถมำช่วยประคับประคอง และกระตุ้น
เศรษฐกิจ ในสภำวะจ ำเป็นและเหมำะสมได้ อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำดู
สถำนกำรณ์สงคำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนอย่ำงใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• กำรส่งออกเดือนมิ.ย. ขยำยตัวได้ต่อเนื่องที่ 8.19% มูลค่ำ 21,779 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกระทรวงพำณิชย์คำดว่ำทั้งปีจะขยำยตัวได้ 8%

• จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติครึ่งปีแรกขยำยตัว 12.5% และรำยได้จำก
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิ่มข้ึน 15.9%

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้น จึงคำดว่ำจะท ำให้กำรบริโภค
ภำคเอกชนจะขยำยตัวได้ต่อเนื่อง

Commentary
• ภำพรวมเศรษฐกิจไทยเช่นกำรส่งออก กำรท่องเที่ยว กำรบริโภคภำคเอกชน 
และกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง ส ำหรับปัจจัยที่ต้อง
ติดตำมได้แก่สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน และกำรเลือกตั้งที่หำก
ชัดเจนอำจท ำให้มีเงินลงทุนจำกต่ำงชำติไหลเข้ำหุ้นไทยได้
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Highlight of the Week
 3 Aug 2018 WTD MTD YTD

      Dow Jones 25,462.58 0.05% 0.19% 3.01%
      S&P500 2,840.35 0.76% 0.85% 6.24%
      EuroStoxx50 3,482.40 -1.27% -1.22% -0.62%
      DAX 12,615.76 -1.90% -1.48% -2.34%
      Nikkei225 22,525.18 -0.83% -0.13% -1.05%
      TOPIX 1,742.58 -1.87% -0.61% -4.13%
      SHCOMP 2,740.44 -4.63% -4.73% -17.14%
      HSCEI 10,693.79 -3.20% -3.00% -8.67%
      SENSEX 37,556.16 0.59% -0.13% 10.27%
      SET 1,712.09 0.60% 0.61% -2.37%
MSCI AC Ex Japan 661.71 -2.49% -1.90% -7.25%
Crude Oil (WTI) 68.49 -0.29% -0.39% 15.95%
Gold Spot 1,214.90 -0.76% -0.76% -6.75%
USDJYP 111.25 0.18% -0.55% -1.28%
USDTHB 33.345 0.16% 0.22% 2.35%

ReturnIndex

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน 
และสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้มีควำมกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน เนื่องจำกธนำคำรกลำงสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยในกำรประชุมครั้งถัดไป หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯแสดงถึงควำม
แข็งแกร่ง

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 ตลำดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นโดยได้แรงสนับสนุน
จำกผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียนเช่น แอปเปิล ที่ออกมำดีกว่ำ
ตลำดคำดกำรณ์ ตลำดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้จำกผลประกอบกำรที่
ออกมำดีกว่ำคำด ส่วนตลำดหุ้นฝั่งยุโรปและตลำดหุ้นจีนปรับลดลง 
โดยเฉพำะตลำดหุ้นจีนที่ปรับลดลงแรงจำกภำวะสงครำมกำรค้ำที่มี
แนวโน้มทวีควำมรุนแรงเพิ่มข้ึน

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

• แนะน ำทยอยลงทนุในหุน้กลุม่ Defensive (Healthcare) เนื่องจำกไม่
ผันผวนไปตำมภำวะสงครำมกำรค้ำ อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐำนที่ดี และ
มีอัตรำกำรเติบโตสูง

• 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 ำมันปรับตัวลดลง โดยนักลงทุนมีควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมำณกำร
ผลิตน้ ำมันจำกรัสเซียและซำอุดิอำระเบียซ่ึงก่อให้เกิดควำมกังวลเกี่ยวกับภำวะ
น้ ำมันล้นตลำด ขณะที่รำคำทองค ำปรับลดลงจำกกำรที่นักลงทุนเทขำยทองค ำใน
ระหว่ำงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้องจับ
ตำอย่ำงใกล้ชิด


