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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ยอดค้ำปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค. สูงกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะ
เพิ่มข้ึนเพียง 0.1% หลังจำกเพิ่มข้ึน 0.2% ในเดือนมิ.ย.

• จ ำนวนชำวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรกลดลงติดต่อกันเป็น
สัปดำห์ที่ 2 โดยปรับตัวลง 2,000 รำย สู่ระดับ 212,000 รำยในสัปดำห์ที่
แล้ว สวนทำงกับที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะเพิ่มข้ึนสู่ระดับ 215,000 รำย

• ตัวเลขกำรเริ่มต้นสร้ำงบ้ำนปรับตัวขึ้น 0.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรำย
เดือน สู่ระดับ 1.168 ล้ำนยูนิต ซ่ึงน้อยกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นสู่
ระดับ 1.260 ล้ำนยูนิต

Commentary
• ตัวเลขตลำดแรงงำนของสหรัฐฯ และยอดค้ำปลีกของสหรัฐฯ ที่ขยำยตัวได้
ต่อเนื่องแสดงถึงกำรขยำยตัวได้อย่ำงแข็งแกร่งของสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม
ปัจจัยด้ำนสงครำมกำรค้ำยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด โดยจะมี
กำรประชุมกันระหว่ำงตัวแทนของสหรัฐฯ และจีนในสัปดำห์นี้

• สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ ตลำดสว่นใหญป่รบัตวัลดลงยกเว้นตลำดหุ้นสหรัฐฯ และ
อินเดีย โดยได้รับแรงกดดันจำกควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำและ
วิกฤติค่ำเงินลีรำของตุรกีจะส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรของยุโรป และอำจ
ลุกลำมไปยังประเทศเกิดใหม่อ่ืนๆ 

• แนะน ำลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐฯ และหุ้น Defensive เช่น Healthcare และแนะน ำชะลอกำรลงทุนใน
ตลำดหุ้นประเทศตลำดเกิดใหม่ที่น่ำจะได้มีควำมผันผวนจำกสงครำม
กำรค้ำ วิกฤติค่ำเงินในตุรกี และกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนขยำยตัว 0.4% ในไตรมำส 2 โดยสูง
กว่ำคำดกำรณ์ที่ระดับ 0.3%

• เศรษฐกิจเยอรมนีมีกำรขยำยตัว 0.5% ในไตรมำส 2 ซ่ึงสูงกว่ำตัวเลข
คำดกำรณ์ที่ระดับ 0.4%

• อัตรำเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.1% ในเดือนก.ค. หลังจำกแตะ
ระดับ 2% ในเดือนมิ.ย. โดยได้แรงหนุนจำกกำรพุ่งข้ึนของรำคำน้ ำมัน

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรยังคงบ่งบอกถึงกำรขยำยตัว อย่ำงไร
ก็ตำมยังคงต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ และวิกฤติค่ำเงินในตุรกีที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรในยุโรปอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 17 Aug 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ยอดค้ำปลีกประจ ำเดือนก.ค. ปรับตัวข้ึน 8.8% เมื่อเทียบเป็นรำยปี ซ่ึงชะลอ
ตัวลงจำกเดือนมิ.ย.ที่มีกำรขยำยตัว 9%

• กำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อ
เทียบเป็นรำยปี ซ่ึงชะลอตัวลงจำกช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.ที่มีกำรขยำยตัว 6%

• รำคำหุ้นของบริษัทเทนเซ็นต์ (ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญข่องจีน) 
ปรับตัวลงหลังผลประกอบกำรไตรมำส 2/2561 ออกมำต่ ำกว่ำตลำดคำด

Commentary
• ดัชนีช้ีน ำทำงเศรษฐกิจของจีนส่งสัญญำณว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัวใน
อัตรำที่ชะลอลง ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้สงครำมกำรค้ำ
ที่ทวีควำมรุนแรง และวิกฤติค่ำเงินในประเทศตุรกี จะเป็นปัจจัยที่สร้ำงควำม
ผันผวนให้เกิดในตลำด จึงยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตำมองอย่ำงใกล้ชิด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมำส 2/61 ขยำยตัว 4.6% 
สูงกว่ำที่ตลำดคำดว่ำจะเติบโตที่ 4.4% ได้รับแรงหนุนจำกกำรส่งออก กำร
บริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนภำครัฐเป็นหลัก

• ผลประกอบของบจ. ไตรมำส 2/2561 เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้ำ แต่ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

Commentary
• อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมำส 2/2561 ออกมำสูงกว่ำที่
คำดกำรณ์ จึงคำดว่ำเศรษฐกิจไทยที่น่ำจะขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่องในปีนี้

• ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือภำวะสงครำมทำงกำรค้ำ วิกฤติค่ำเงินในตุรกี และ
ปัจจัยกำรเมืองในประเทศ
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Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน 
และสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำกลับ
เข้ำมำอีกครั้ง ประกอบควำมกังวลเกี่ยวกับวิกฤติค่ำเงินในตุรกี จึงท ำให้นักลงทุน
พำกันเข้ำซ้ือพันธบัตรรัฐบำล ในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัย
• Commentary
• แนะน ำทยอยลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำกอัตรำ
ผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำร
ลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว

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

• ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงยกเว้นตลำดหุ้น
สหรัฐฯ และอินเดีย โดยตลำดหุ้นได้รับแรงกดดันจำกสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรับฯ และจีน ประกอบกับควำมกังวลเกี่ยวกับวิกฤติค่ำเงิน
ลีรำของตุรกีจะส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรของยุโรป และอำจ
ลุกลำมไปยังประเทศเกิดใหม่อ่ืนๆ ได้

Commentary
• แนะน ำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ำ วิกฤติค่ำเงินในตุรกี และกำรแข็งค่ำของค่ำเงิน
ดอลลำร์ อำจท ำให้ควำมผันผวนเพิ่มข้ึนในระยะ 3 – 6 เดือนข้ำงหน้ำ

• 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 1) กองทุนเปิด กองทุนเปดิ 
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท –
สมอลเลอร์ คอมพำนี
2) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด 
โกลบอล เฮลท์แคร์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล – นอร์ท อเมริกัน สมอลเลอร์ คอมพำนี Class A-2 
เพียงกองทุนเดียว ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ย

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 
(Singapore) โดยกองทุนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนที่เนน้ ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลำด
หลักทรัพย์ทั่วโลก

6

7

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View
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SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว 
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

Commodities

• รำคำน้ ำมันค่อนข้ำงผันผวน โดยรำคำน้ ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดำห์
หลังสต็อกน้ ำมันดิบของสหรัฐฯ พุ่งข้ึนสวนทำงกับที่นักวิเครำะห์คำด และกลับมำ
ปรับตัวข้ึนจำกกำรเข้ำซื้อเก็งก ำไรของนักลงทุน

• รำคำทองค ำปรับตัวลดลง จำกกำรที่นักลงทุนพำกันเข้ำซ้ือพันธบัตรรัฐบำล 
ประกอบกับค่ำเงินดอลลำร์ที่แข็งค่ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้อง
จับตำอย่ำงใกล้ชิด


