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Highlight of the Week
• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงค่อนข้ำงแรง โดยเฉพำะ
ตลำดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จำกควำมกังวลเรื่องของ
สงครำมกำรค้ำ และวิกฤติค่ำเงินในตุรกีที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลำยสัปดำห์ ทำ
ให้นักลงทุนพำกันเทขำยสินทรัพย์เ สี่ย งเช่นหุ้น เนื่องจำกกังวลว่ำวิกฤติ
ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรในยุโรป
• แนะนำลงทุนในหุ้นที่ได้ ประโยชน์จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐฯ และหุ้น Defensive เช่น Healthcare และแนะนำชะลอกำรลงทุนใน
ตลำดหุ้น ประเทศตลำดเกิ ด ใหม่ ที่น่ ำ จะได้ มี ควำมผัน ผวนจำกสงครำม
กำรค้ำ วิกฤติค่ำเงินในตุรกี และกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์

Global Market & Economic View

US
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำคำดในเดือนก.ค.โดย
เพิ่ มขึ้ นเพีย ง 157,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่ ำ คำดกำรณ์ ที่ร ะดั บ 190,000
ตำแหน่ง) ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนปรับตัวลดลงตำมคำดที่ระดับ 3.9%
• ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือน ก.ค. หลังจำกเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน
มิ.ย. ขณะที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำ ดัชนี PPI ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือน
ก.ค. ทั้งนี้ กำรทรงตัวของดัชนี PPI บ่งชี้ว่ำอัตรำเงินเฟ้อของสหรัฐจะยังคง
อยู่ในระดับต่ำต่อไป
• บริษัทในดัชนี S&P 500 รำว 80% ที่ได้รำยงำนผลประกอบกำรในไตรมำส
2/2561 มีกำไรสูงกว่ำคำดกำรณ์ของนักวิเครำะห์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุด
นับตั้งแต่ที่ FactSet เริ่มมีกำรรวบรวมข้อมูลในปี 2551

Commentary

• ตัวเลขตลำดแรงงำนที่ขยำยตัวได้ดี และผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียนใน
ไตรมำส 2 ทำสถิติขยำยตัวสูงสุดตั้งแต่เคยมีกำรเก็บสถิติมำ แสดงถึงกำร
ขยำยตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจำกนี้ตัวเลขที่บ่งชี้ถึงอัตรำ
เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำจึงทำให้โอกำสที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ำคำด
ลดลง อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำประเด็นสงครำมกำรค้ำยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำ
มองอย่ำงใกล้ชิด

Europe

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ยอดส่งออกของเยอรมนีเติบโตขึ้น 7.8% ในเดือนมิ.ย. (เมื่อเทียบเป็นรำยปี)
จำกที่หดตัวลง 1.3% ในเดือนพ.ค. ขณะที่ยอดนำเข้ำขยำยตัวในอัตรำเร็ว
ขึ้นที่ 10.2% หลังจำกเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนก่อนหน้ำ

Commentary

• แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรปโซนจะชะลอตัวลง แต่โดยรวมแล้วยังคงบ่งบอกถึง
กำรขยำยตัว อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ และ
วิกฤติค่ำเงินในตุรกีที่อำจส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรในยุโรปเป็นปัจจัยที่
ต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด

China
China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

Source: Bloomberg Data as of 10 Aug 2018

• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรของจีน อยู่ที่ระดับ 52.8 ในเดือน
ก.ค. ลดลงจำกระดับ 53.9 ในเดือนมิ.ย. (ต่ำกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะ
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 53.7)
• ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบเป็นรำยปี
ขยำยตัวสูงกว่ำเดือน มิ .ย.ที่ขยำยตัวเพียง 1.9% ขณะที่ดัชนีรำคำผู้ผลิต
(PPI) ซึ่งเป็นมำตรวัดต้นทุนสินค้ำที่หน้ำประตูโรงงำน ปรับตัวขึ้น 4.6% ใน
เดือน ก.ค. เมื่อเทียบเป็นรำยปี

Commentary

• ดัชนีชี้นำทำงเศรษฐกิจของจีนส่งสัญญำณว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัวใน
อัตรำที่ชะลอลง ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้สงครำมกำรค้ำ
ที่ทวีควำมรุนแรง และวิกฤติค่ำเงินในประเทศตุรกี จะเป็นปัจจัยที่สร้ำงควำม
ผันผวนให้เกิดในตลำด จึงยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำมองอย่ำงใกล้ชิด

Thailand
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

• ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎำคมปรับตัวสู่ระดับ 82.2 สูงสุดในรอบ
กว่ำ 5 ปี

Commentary

• กำรบริโ ภคภำคเอกชนน่ำ จะมีแนวโน้มขยำยตัวได้ ต่อเนื่อง โดยได้ รับแรง
สนับสนุนจำกดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี จึงทำ
ให้คำดว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยำยตัวได้ต่อเนื่องในไตรมำส 3 อย่ำงไร
ก็ตำมภำวะสงครำมทำงกำรค้ำ วิกฤติค่ำเงินในตุรกี และปัจจัยกำรเมืองใน
ประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องติดตำมต่อไป
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Fixed Income View
• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำตลำดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพำะตลำดหุ้นในประเทศเกิด
ใหม่ (Emerging Market) ปรับตัวลดลงจำกควำมกังวลเรื่องของ
สงครำมกำรค้ำ และวิกฤติค่ำเงินในตุรกีในช่วงปลำยสัปดำห์ ที่ทำให้
นั ก ลงทุ น พำกั น เทขำยสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง เนื่ อ งจำกกั ง วลว่ ำ วิ ก ฤติ
ดังกล่ำวจะลุกลำมไปยังตลำดประเทศเกิดใหม่อื่นๆ

Commentary

• แนะนำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ ำ วิ ก ฤติ ค่ ำ เงิ น ในตุ ร กี และกำรแข็ ง ค่ ำ ของค่ ำ เงิ น
ดอลลำร์ อำจทำให้ควำมผันผวนเพิ่มขึ้นในระยะ 3 – 6 เดือนข้ำงหน้ำ
• แนะนำทยอยลงทุนในหุน้ กลุม่ Defensive (Healthcare) เนื่องจำกไม่
ผันผวนไปตำมภำวะสงครำมกำรค้ำ อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐำนที่ดี และ
มีอัตรำกำรเติบโตสูง
• แนะนำทยอยลงทุนในตลำดหุ้น สหรัฐฯ (หุ้น ในประเทศขนำดเล็ก )
สำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน
และสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำกลับเข้ำมำอีก
ครั้ง ประกอบควำมกังวลเกี่ยวกับวิกฤติค่ำเงินในตุรกี จึงทำให้นักลงทุนพำกันเข้ำ
ซื้อพันธบัตรรัฐบำล

• Commentary

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

Commodities
• รำคำน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนกังวลปริมำณน้ำมันดิบสำรองที่
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับโอเปกเปิดเผยว่ำกำลังกำรผลิตของชำติสมำชิกเพิ่มขึ้น
41,000 บำร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ
• รำคำทองค ำปรับตัวลดลง จำกกำรที่นักลงทุนพำกันเข้ำซื้อพันธบัตรรัฐบำล
ประกอบกับค่ำเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

Commentary
SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Portfolio Model Recommendation

• 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

