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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ดีดตัวสู่ระดับ 133.4 ในเดือนส.ค. 
ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2543 จำกระดับ 127.4 ในเดือนก.ค. 

• สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกำรค้ำทวิภำคีกับเม็กซิโกในช่วงต้นสัปดำห์ที่ผ่ำน
มำ ขณะที่ปธน. ทรัมป์ประกำศว่ำจะด ำเนินกำรข้ึนภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีน
มูลค่ำ 2 แสนล้ำนดอลลำร์ในสัปดำห์นี้

• ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐำน (Core PCE) 
เดือน ก.ค. เพิ่มข้ึนเป็น 2% yoy สอดคล้องกับที่ตลำดคำดกำรณ์

Commentary
• ตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) และยอดสั่งซ้ือสินค้ำคงทนพื้นฐำน
ที่ขยำยตัวต่อเนื่อง แสดงถึงควำมแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคง
เติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตำมหลังจำกนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อ และ
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวก โดยตลำดหุ้น
สหรัฐฯ ปรับตัวบวกขำนรับมุมมองที่เป็นบวกต่อกำรเจรจำกำรค้ำเสรี
อเมริกำเหนือ (NAFTA) หลังจำกที่สหรัฐฯ และเม็กซิโกสำมำรถบรรลุ
ข้อตกลงกำรค้ำกันได้ในช่วงต้นสัปดำห์ อย่ำงไรก็ตำมนักลงทุนเริ่มกลับมำ
วิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่อำจทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นหลัง ปธน.ทรัมป์เตรียมจะเดินหน้ำตำมแผนเรียกเก็บ
ภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีนรอบใหม่ในวงเงิน 2 แสนล้ำนดอลลำร์ทันทีหลังกำร
ท ำประชำพิจำรณ์เสร็จสิ้นในวันที่ 5 ก.ย. นี้

• แนะน ำลงทุนในหุ้น Defensive เช่น Healthcare และหุ้นที่ได้ประโยชน์จำก
กำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ เช่นหุ้นขนำดเล็กในสหรัฐฯ ส ำหรับกำร
ลงทุนในตลำดเกิดใหม่ยังคงแนะน ำชะลอกำรลงทุน แม้ว่ำในระยะสั้นอำจเห็น
กำรฟื้นตัวจำกกำรที่ตลำดปรับตัวลงแรงจนท ำให้ซ้ือขำยที่ระดับรำคำถูก
กว่ำตลำดประเทศพัฒนำแล้ว แต่คำดว่ำยังคงมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง
จำกประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• สินเช่ือภำคธุรกิจและภำคครัวเรือนยังคงขยำยตัวได้ดี และเป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่ปี 2009 ขณะที่ดัชนีควำมเช่ือมั่นทำงเศรษฐกิจ (Economic 
Confidence) ลดลงต่อเนื่องท ำสถิติต่ ำสุดในรอบ 1 ปี เช่นเดียวกันกับดัชนี
ควำมเช่ือมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) เดือน ส.ค. ที่ลดลง
ต่อเนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำกำรว่ำงงำนในอนำคต

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรยังคงบ่งบอกถึงกำรขยำยตัว แม้จะ
ชะลอลงเล็กน้อย ส ำหรับปัจจัยที่ต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ และ
วิกฤติค่ำเงินในตุรกีที่อำจส่งผลกระทบต่อภำคธนำคำรในยุโรปอย่ำงใกล้ชิด

Source: Bloomberg Data as of 31 Aug 2018

Global Market & Economic View China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ทั้งภำคกำรผลิตและนอกภำคกำรผลิต 
(Non-manufacturing) เดือน ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกเดือนก่อน
หน้ำ ดีกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้

Commentary
• ดัชนีช้ีน ำทำงเศรษฐกิจของจีนในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำแม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก
เดือนก่อนหน้ำ แต่แนวโน้มยังค่อนข้ำงทรงตัว สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์
ที่ว่ำเศรษฐกิจครึ่งหลังมีแนวโน้มที่จะไม่ขยำยตัวสูงเท่ำกับครึ่งปีแรก

• ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงผู้น ำของสหรัฐฯ และจีน ที่จะ
มีขึ้นในเดือนพ.ย.

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

• รำยได้ภำคกำรเกษตรเดือน ก.ค. ขยำยตัว 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. อยู่ที่ 82.2  ท ำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี 
และสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระยะยำวที่ 76

Commentary
• คำดกำรส่งออกในช่วงที่ เหลือของปีอำจชะลอตัวลงจำกกำรที่ประเทศคู่ค้ำ
หลักๆ เช่นสหรัฐฯ และจีนได้รับผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำ ขณะที่กำรบริโภค
ภำคเอกชนน่ำจะยังขยำยตัวได้จำกรำยได้ภำคเกษตรที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้กำร
ลงทุนภำครัฐน่ำจะกลับมำเร่งตัวในครึ่งปีหลัง

• ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือภำวะสงครำมทำงกำรค้ำ และกำรเมืองในประเทศซ่ึงหำก
ก ำหนดกำรเลือกตั้งเป็นไปตำมโรดแมป จะส่งผลดีต่อควำมเช่ือมั่นของนักลงทุน
ต่ำงชำติ
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Highlight of the Week 31 ส.ค. 2018 WTD MTD YTD

      Dow Jones 25,964.82 0.68% 2.16% 5.04%
      S&P500 2,901.52 0.93% 3.03% 8.52%
      EuroStoxx50 3,392.90 -1.01% -3.76% -3.17%
      DAX 12,364.06 -0.25% -3.45% -4.29%
      Nikkei225 22,865.15 1.17% 1.38% 0.44%
      TOPIX 1,735.35 1.53% -1.02% -4.52%
      SHCOMP 2,725.25 -0.15% -5.25% -17.60%
      HSCEI 10,875.58 0.89% -1.35% -7.12%
      SENSEX 38,645.07 1.03% 2.76% 13.47%
      SET 1,721.58 1.04% 1.16% -1.83%
MSCI AC Ex Japan 666.08 1.11% -1.25% -6.64%
Crude Oil (WTI) 69.80 1.57% 3.21% 18.87%
Gold Spot 1,203.62 -0.14% -1.68% -7.61%
USDJYP 111.03 -0.19% -0.74% -1.47%
USDTHB 32.73 -0.06% -1.63% 0.46%

Return
Index

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของเยอรมัน 
ปรับตัวลดลงหลังจำกปธน. ทรัมป์ ประกำศยังไม่พอใจกับข้อตกลงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯ กับยุโรป ท ำให้นักลงทุนพำกันเข้ำซ้ือพันธบัตรอีกครั้ง ส่วนอัตรำ
ผลตอบแทนอำยุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

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

• ตลำดหุ้นส่วนใหญ่กลับมำปรับตัวบวกในสัปดำห์ที่แล้ว โดยตลำดหุ้น
สหรัฐฯ ปรับตัวบวกขำนรับกำรที่สหรัฐฯ และเม็กซิโกสำมำรถบรรลุ
ข้อตกลงกำรค้ำกันได้ในช่วงต้นสัปดำห์ แต่นักลงทุนเริ่มกลับมำวิตก
กังวลเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่อำจทวีควำม
รุนแรงมำกขึ้นหลัง ปธน.ทรัมป์เตรียมจะเดินหน้ำตำมแผนเรียกเก็บ
ภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีนรอบใหม่ในวงเงิน 2 แสนล้ำนดอลลำร์ทันที
หลังกำรท ำประชำพิจำรณ์เสร็จสิ้นในวันที่ 5 ก.ย. นี้

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

• แนะน ำทยอยลงทุนในตลำดหุ้นสหรัฐฯ (หุ้นในประเทศขนำดเล็ก) 
ส ำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ

• แนะน ำชะลอกำรลงทุนในตลำดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจำกประเด็น
สงครำมกำรค้ำซ่ึงอำจส่งผลกระทบที่ชัดเจนมำกขึ้นในช่วงไตรมำส 
4/2561 และปี 2562

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

Commodities

• รำคำน้ ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจำกนักลงทุนยังขำนรับรำยงำนสต็อก
น้ ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงมำกกว่ำคำด นอกจำกนี้ตลำดยังได้แรงหนุนจำก
รำยงำนที่ว่ำกำรส่งออกน้ ำมันของอิหร่ำนและเวเนซูเอลำปรับตัวลดลง

• รำคำทองค ำปดิคอ่นขำ้งทรงตวัเมือ่เทยีบกบัสปัดำหก์อ่นหน้ำ โดยนักลงทุนเข้ำซื้อ
ทองค ำในช่วงต้นสัปดำห์หลังค่ำเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง แต่ลดกำรลงทุนทองค ำ
ในช่วงปลำยสัปดำห์หลังปธน. ทรัมป์ประกำศพร้อมขึ้นภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีน
ทันทีหลังผลประชำพิจำรณ์ออกมำในวันที่ 5 ก.ย. นี้ ท ำให้นักลงทุนลดกำรลงทุน
ทองค ำ และเข้ำซ้ือดอลลำร์อีกครั้ง

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวั ยังคงสนบัสนนุกำรปรบัตวัขึน้ของรำคำสนิค้ำโภค
ภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ ยังเป็นสิ่งต้อง
จับตำอย่ำงใกล้ชิด


