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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) รวมภำคกำรผลิต และภำคบริกำรเบื้องต้น
ของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงสู่ระดับ 55.0 ในเดือน ส.ค. ซ่ึงเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 
4 เดือน แต่ระดับที่สูงกว่ำ 50 ยังคงบ่งบอกถึงกำรขยำยตัว

• ยอดสั่งซ้ือสินค้ำคงทนพื้นฐำน (ค ำสั่งซ้ือสินค้ำทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และ
สินค้ำด้ำนอำวุธที่บ่งช้ีแผนกำรใช้จ่ำยของภำคธุรกิจ ) เพิ่มขึ้น 1.4% ใน
เดือน ก.ค. ขยำยตัวต่อเนื่องหลังจำกเพิ่มข้ึน 0.9% ในเดือน มิ.ย.

• ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ กล่ำวว่ำจะทยอยขึ้นดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เพื่อรักษำกำรเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยำว

• สหรัฐฯ และเม็กซิโกบรรลุข้อตกลงทวิภำคีทำงกำรค้ำ และคำดว่ำจะสำมำรถ
บรรลุข้อตกลงกำรค้ำกับแคนำดำได้ในวันศุกร์นี้

Commentary
• ตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) และยอดสั่งซ้ือสินค้ำคงทนพื้นฐำนที่
ขยำยตัวต่อเนื่อง แสดงถึงควำมแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคง
เติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตำมหลังจำกนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อ และ
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวก โดยนักลงทุนเริ่ม
คลำยกังวลวิกฤติค่ำเงินในตุรกี และสงครำมกำรค้ำ นอกจำกนี้ตลำดยังได้
แรงหนุนจำกกำรที่ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ระบุว่ำจะไม่เร่งรีบขึ้น
ดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

• แนะน ำลงทุนในหุ้นหุน้ Defensive เช่น Healthcare และหุ้นที่ได้ประโยชน์จำก
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯ ส ำหรับกำรลงทุนในตลำดเกิด
ใ หม่ ใ น ร ะ ย ะสั้ น อำจ เ ห็ นกำรฟื้ นตั ว ไ ด้  แ ต่ ค ำดว่ ำ ยั งคงมี ควำม
ผันผวนค่อนข้ำงสูงจำกประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนี PMI ภำคบริกำรเบื้องต้นของยูโรโซน อยู่ที่ 54.4 ในเดือน ส.ค. ซ่ึงเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จำกระดับ 54.2 ในเดือน ก.ค.

• ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตเบื้องต้นของยูโรโซน อยู่ที่ 54.6 ในเดือน ส.ค. ซ่ึง
เป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 21 เดือน จำกระดับ 55.1 ในเดือน ก.ค.

• GDP ไตรมำส 2/2561 ของเยอรมนี ปรับตัวเพิ่มข้ึน 0.5 %เมื่อเทียบกับไตร
มำสแรก เมื่อเทียบเป็นรำยปีแล้ว GDP เยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8 %
หลังจำกที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.5 %ในไตรมำสแรก

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรยังคงบ่งบอกถึงกำรขยำยตัว แม้จะ
ชะลอลงเล็กน้อย ส ำหรับปัจจัยที่ต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ และ
วิกฤติค่ำเงินในตุรกีที่อำจส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรในยุโรปอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 24 Aug 2018

Global Market & Economic View

China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• เงินหยวนเริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้นหลังธนำคำรต่ำงๆ ของเริ่มปรับวิธีกำร
ค ำนวณค่ำกลำงหยวนต่อดอลลำร์ เพื่อชดเชยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
ควำมเคลื่อนไหวตำมวัฏจักร (Procyclical) 

• ก ำไรของบริษัทขนำดใหญ่ในภำคอุตสำหกรรมของจีนพุ่งข้ึน 17.1% ในช่วง 
7 เดือนแรกของปีนี้

Commentary
• ดัชนีช้ีน ำทำงเศรษฐกิจของจีนส่งสัญญำณว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยำยตัวใน
อัตรำที่ชะลอลง ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น

• ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงผู้น ำของสหรัฐฯ และจีน ที่จะ
มีขึ้นในเดือนพ.ย. 

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• กำรส่งออกไทยในเดือน ก.ค. ขยำยตัว 8.3% ส่วนกำรน ำเข้ำขยำยตัว 10.5% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนลดลง

• จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจำก 11.6% ในเดือนก่อน จำกผลกระทบช่ัวครำว
ของเหตุกำรณ์เรือล่มที่ภูเก็ต และฟุตบอลโลก ที่ท ำให้นักท่องเที่ยวจีนและ
รัสเซียลดลง

Commentary
• คำดกำรส่งออกในช่วงที่เหลือของปีอำจชะลอตัวลงจำกกำรที่ประเทศคู่ค้ำ
หลักๆ เช่นสหรัฐฯ และจีนได้รับผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำ ขณะที่กำร
บริโภคภำคเอกชนน่ำจะยังขยำยตัวได้จำกรำยได้ภำคเกษตรที่ เพิ่มขึ้น 
นอกจำกนี้กำรลงทุนภำครัฐน่ำจะกลับมำเร่งตัวในครึ่งปีหลัง

• ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือภำวะสงครำมทำงกำรค้ำ และกำรเมืองในประเทศซ่ึง
หำกก ำหนดกำรเลือกตั้งเป็นไปตำมโรดแมป จะส่งผลดีต่อควำมเช่ือมั่นของนัก
ลงทุนต่ำงชำติ
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Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน 
และสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังนักลงทุนเริ่มคลำยควำมกังวลเกี่ยวกับสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน และวิกฤติค่ำเงินตุรกี

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

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวก โดย
นักลงทุนคลำยกังวลวิกฤติค่ำเงินตุรกี และสงครำมกำรค้ำ ตลำดยัง
ได้แรงหนุนจำกกำรที่ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ระบุว่ำจะไม่เร่ง
รีบข้ึนดอกเบี้ย หำกยังไม่เห็นสัญญำณที่บ่งบอกว่ำเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

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

• แนะน ำทยอยลงทุนในตลำดหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นในประเทศขนำดเล็ก) 
ส ำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ

• แนะน ำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ำซ่ึงอำจส่งผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมำส 
4/2561 และปี 2562 อย่ำงไรก็ตำมในระยะสั้นตลำดอำจมีกำรปรับตัว
เพิ่มขึ้นได้หลังจำกดอลลำร์อ่อนค่ำลง ท ำให้มีฟันด์โฟลวเข้ำมำยัง
ตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่

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 ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จำกกำรที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันได้ปรับลด
ก ำลังกำรผลิตมำกกว่ำในข้อตกลงรำว 9% ในเดือน ก.ค. นอกจำกนี้ ตลำดยังได้
แรงหนุนจำกรำยงำนจ ำนวนแท่นขุดเจำะน้ ำมันในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

• รำคำทองค ำปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจำกที่ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ แถลงว่ำจะ
ขึ้นดอกเบี้ยอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษำกำรเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยำว 
ท ำให้ดอลลำร์อ่อนค่ำลง

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้อง
จับตำอย่ำงใกล้ชิด


