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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ทั้งภำคกำรผลิตและภำคบริกำรเดือนส.ค. 
อยู่ที่ 61.3 และ 58.5 ตำมล ำดับ สูงกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์

• อัตรำกำรว่ำงงำนเดือนสิงหำคมยังอยู่ในระดับต่ ำที่ 3.9% ซ่ึงเป็นระดับ
เดียวกันกับเดือนก่อนหน้ำ ขณะที่กำรจ้ำงงำนนอกภำคกำรเกษตรเดือน
สิงหำคมเพิ่มขึ้น 201,000 ต ำแหน่ง มำกกว่ำคำดกำรณ์ที่ 191,000 
ต ำแหน่ง

• อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของค่ำจ้ำงรำยช่ัวโมงในเดือนสิงหำคมเพิ่มขึ้น 2.9% 
yoy มำกกว่ำคำดกำรณ์ที ่2.7% yoy

Commentary
• ตัวเลขทำงเศรษฐกิจเช่นดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อทั้งภำคกำรผลิตและภำค
บริกำร อัตรำกำรว่ำงงำน ตัวเลขกำรจ้ำงงำน และอัตรำกำรเพิ่มของ
ค่ำจ้ำงแรงงำน แสดงถึงกำรขยำยตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดย
ปัจจัยที่ต้องติดตำมหลังจำกนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อ และสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน

• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเนื่องจำกควำมกังวล
เกี่ยวกับเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่อำจทวีควำม
รุนแรงมำกขึ้นหลัง ปธน.ทรัมป์ ประกำศเตรียมจะเดินหน้ำตำมแผนเรียกเก็บ
ภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีนรอบใหม่ในวงเงิน 2 แสนล้ำนดอลลำร์ทันทีหลัง
ทรำบผลกำรท ำประชำพิจำรณ์ นอกจำกนี้ตลำดยังได้รับแรงกดดันจำกแรง
เทขำยในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังผู้บริหำรเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์เข้ำช้ีแจง
เกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลไม่ถูกต้องในช่วงกำรเลือกต้ังประธำนำธิบดีในปี 2016

• ยังคงแนะน ำลงทุนในหุ้น Defensive เช่น Healthcare และหุ้นที่ได้ประโยชน์
จำกกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ เช่นหุ้นขนำดเล็กในสหรัฐฯ ส ำหรับ
กำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ยังคงแนะน ำชะลอกำรลงทุน แม้ว่ำในระยะสั้นอำจ
เห็นกำรฟื้นตัวจำกกำรที่ตลำดปรับตัวลงแรงจนท ำให้ซ้ือขำยที่ระดับรำคำ
ถูกกว่ำตลำดประเทศพัฒนำแล้ว แต่คำดว่ำยังคงมีควำมผันผวนค่อนข้ำง
สูงจำกประเด็นสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือรวมล่ำสุดของยุโรปอยู่ที่ 54.5 เพิ่มขึ้นเล็กจำก
เดือนก่อนหน้ำ และสูงกว่ำคำดกำรณ์ที่  54.4 ส่วนยอดค้ำปลีกเดือน
กรกฎำคมติดลบ 0.2% ต่ ำกว่ำคำดกำรณ์ที่ติดลบ 0.1%

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรยังคงบ่งบอกถึงกำรขยำยตัวอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป ส ำหรับปัจจัยที่ต้องจับตำประเด็นสงครำมกำรค้ำ และ
สถำนกำรณ์ทำงกำรคลังของอิตำลีที่จะเสนอร่ำงงบประมำณในปีนี้

Source: Bloomberg Data as of 7 Sep 2018
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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ทั้งภำคกำรผลิตและนอกภำคกำรผลิตเดือน 
ส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกเดือนก่อนหน้ำ ดีกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ไว้

Commentary
• ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือทั้งภำคกำรผลิตและภำคบริกำรปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง และต่ ำกว่ำคำดกำรณ์ แสดงให้เห็นมุมมองของภำคธุรกิจว่ำ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลง ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือกำรเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงผู้น ำของสหรัฐฯ และจีน ที่จะมีขึ้นในเดือนพ.ย.

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• อัตรำเงินเฟ้อเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 1.62% yoy สูงกว่ำคำดกำรณ์ที่ 1.46% ท ำ
ให้เริ่มมีกำรคำดกำรณ์ว่ำธปท. อำจเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบำยในช่วง 4Q/2561
หรือ 1H/2562

Commentary
• คำดกำรส่งออกในช่วงที่เหลือของปีอำจชะลอตัวลงจำกผลกระทบของสงครำม
กำรค้ำ ขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวได้ดีจำกรำยได้ภำค
เกษตร และนอกภำคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือภำวะสงครำมทำง
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน และกำรเมืองในประเทศซ่ึงหำกก ำหนดกำร
เลือกตั้งเป็นไปตำมโรดแมป จะส่งผลดีต่อควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติ
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ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
• GDP ไตรมำส 2/2561 ของญี่ปุ่นขยำยตัว 3% yoy สูงกว่ำคำดที่ 2.6% yoy
และเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ไตรมำส 2/2560

Commentary
• แม้ GDP ไตรมำสล่ำสุดจะขยำยตัวได้ดีกว่ำคำดกำรณ์ แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อตลำดเช่นกำรเลือกตั้งในเดือนก.ย. ซ่ึงนำยอำเบะอำจชนะด้วยคะแนน
เสียงที่ลดลง ท ำให้มีควำมยุ่งยำกในกำรบริหำรงำน และกำรข้ึนภำษีกำรขำยใน
ปี 2562 อำจท ำให้กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคลดลง

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


Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic

• อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Bond Yield) อำยุ 10 ปี ของสหรัฐฯ 
และเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อนหน้ำจำกกำรที่ตัวเลข
ตลำดแรงงำนของสหรัฐฯ ออกมำดีกว่ำคำด ท ำให้โอกำสที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
จะปรับข้ึนอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยอีก 2 ครั้ง (ก.ย. และธ.ค.) เพิ่มข้ึน

Commentary
• แนะน ำทยอยลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำกอัตรำ
ผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำร
ลงทุนทั่วโลก

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 ตลำดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเนื่องจำกควำม
กังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่อำจ
ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นหลัง ปธน.ทรัมป์ ประกำศเตรียมจะเดินหน้ำ
ตำมแผนเรียกเก็บภำษีสินค้ำน ำเข้ำจำกจีนรอบใหม่ในวงเงิน 2 แสน
ล้ำนดอลลำร์ทันทีหลังทรำบผลกำรท ำประชำพิจำรณ์ นอกจำกนี้
ตลำดยังได้รับแรงกดดันจำกแรงเทขำยในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง
ผู้บริหำรเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์เข้ำช้ีแจงเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลไม่
ถูกต้องในช่วงกำรเลือกต้ังประธำนำธิบดีในปี 2016

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

6

7

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation

Fixed Income View
TMB ADVISORY   WEEKLY MARKET UPDATE

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

Commodities

• รำคำน้ ำมันปรับตัวลดลง หลังสต็อกน้ ำมันเบนซินพุ่งขึ้นมำกกว่ำคำดกำรณ์ 
นอกจำกนี้ ตลำดยังได้รับแรงกดดันจำกควำมกังวลที่ว่ำ ควำมต้องกำรน้ ำมันทั่ว
โลกอำจถดถอยลง อันเนื่องมำจำกข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน 
และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตลำดใหม่

• รำคำทองค ำปิดลดลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนชะลอกำรลงทุนในทองค ำเนื่องจำก
ดอลลำร์มีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้นจำกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ท ำให้
ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้ง 
(ก.ย. และ ธ.ค.) ในปีนี้

Commentary
• ตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ขยำยตัว ยังคงสนับสนุนกำรกำรทรงตัวในระดับสูงของ
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ 
ยังเป็นสิ่งต้องจับตำอย่ำงใกล้ชิด


