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US
• ตัวเลขตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น โดยสะท้อนจากตัวเลขเปิดต าแหน่งต าแหน่งงาน (Job 

Opening) ในเดือน ก.พ. 60 ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 5.74 ล้านต าแหน่งเทียบกับก่อนหน้าที่ 
5.65 ต าแหน่ง และเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ค. 59

• ยอดค้าปลกีเดอืน มี.ค. 60 ปรับตวัลดลง -0.2% ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% ในเดือน
ก่อนหน้า

• อัตราเงนิเฟอ้ทัว่ไปขยายตวัชะลอลงมาที่ 2.4% ในเดือน มี.ค. 60 จากที่ขยายตัว 2.7% 
ในเดือน ก.พ. 60 (ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.0% เทียบกับ 2.2% ในเดือน 
ก.พ. 60)

Commentary
• ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเดือน มี.ค. 60 ยังคงขยายตัวได้ดี โดยอัตราเงินเฟ้อ

ยังขยายตัวได้ ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลดลงคาดว่า
เป็นปัจจัยลบเพียงชั่วขณะ

สหรฐัฯ: ตลาดแรงงานยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี ขณะที่ยอดขายปลีกออกมาต่ ากว่าคาด
ยูโรโซน:ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กนอ้ยแต่ราคาบา้นปรับตัวดขีึ้น

Europe
• ตัวเลขการผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืน ก.พ. 60 ปรับตวัลดลง -0.30% โดยลดลงต่ า

กว่าที่ตลาดคาดการณ์ 0.1% น าโดยประเทศฝรั่งเศสและสเปน ขณะที่เยอรมนีและอิตาลี
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

• ราคาบ้านในไตรมาสที่ 4/59 ปรับตัวดีขึ้น โดยราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาส
ที่ 4/59 น าโดยเยอรมันและสเปน ขณะที่ฝรั่งเศสปรับตัวลดลง โดยทั้งปี 2559 ราคาบ้าน
ลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% โดยราคาบ้านเฉลี่ยในเยอรมันปรับตัวขึ้นสูงสุด (+6.7%)

Commentary
• ภาคอสังหารมิทรพัย์ในกลุม่ยโูรโซนปรบัตวัดขีึน้ตอ่เนือ่ง ซึ่งจะส่งผลบวกต่อภาคการ

ก่อสร้าง ในขณะที่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง และอาจเป็นปัจจัยฉุด
ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1 อย่างไรก็ตามคาดว่าคงไม่มีผลกระทบต่อภาพการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยูโรโซน

Source: Bloomberg

China
• ตัวเลขการส่งออกจนี (ในรูปสกลุดอลลารฯ์)  เดอืน มี.ค. 60 ขยายตวั 16.4% YoY สูง

กว่าตลาดคาดการณ์และก่อนหน้าที่ 4.3% และ -1.3% ตามล าดับ ขณะที่ตัวเลขน าเข้า
ขยายตัว 20.3% YoY (VS คาดการณ์ที่ 15.5%) แต่ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้าที่ 38.1%

• ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดอืน ม.ีค. 60 ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 
+7.6% เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ 7.5% และคร้ังก่อนหน้าที่ 7.8%

Commentary
• การฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปี 2016-2017 จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนและเป็นการลดช่วยปริมาณอุปทานส่วนเกินในจีนลง
• การฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนในปี 2016-2018 จะช่วยสนับสนุน

เศรษฐกิจโลกใหก้ลับมาฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะในตลาด Emerging Market

Nonfarm job opening (thousands)

Source:https://www.bls.gov/news.release/pdf/
empsit.pdf

House Prices (%) (Euro area vs. EU)

Source: Eurostat

Index 1W 1M YTD
MSCI WORLD 747.59 -0.10% 0.29% 0.89%
Dow Jones 20,453.25 -0.67% -0.98% -1.02%
S&P500 2,328.95 -0.45% -0.75% 4.74%
MSCI EUROPE 129.08 0.00% -0.27% -0.26%
FTSE100 7,348.99 -0.29% -0.30% 0.06%
CAC40 5,101.11 -0.59% -1.25% -1.00%
DAX30 12,154.70 -0.38% -0.95% -1.66%
MSCI Asia Pacific 146.78 -0.33% -0.10% -0.41%
Nikkei225 18,552.61 -0.49% -1.76% -3.03%
TOPIX 1,479.54 -0.63% -2.06% -3.54%
MSCI AC Pacific ex Japan 583.02 -0.33% -0.10% -0.41%
CSI300 3,273.83 -0.91% -1.23% 0.73%
Hang Seng China Enterprises 10,208.31 -0.04% -0.68% -0.67%
Hang Seng Index 24,313.50 -0.21% -0.02% 0.62%
Korea Composite 2,128.91 -0.64% -0.78% -1.17%
Taiwan Weighted 9,817.68 -1.05% -1.42% -0.80%
FTSE Singapore Straits Times 3,186.01 -0.53% -0.25% -0.18%
SENSEX 29,643.48 -0.61% -0.83% -0.54%
SET 1,589.50 0.42% 0.38% 0.91%

Index
Return



Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic
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• ค ากล่าวของประธานาธบิดสีหรฐัฯ Trump ว่าค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ แข็งค่ามาก
เกินไป รวมถึงประเดน็ความตงึเครยีดดา้นภมูริัฐศาสตร ์หนุนให้ราคาพันธบตัร
รัฐบาลสหรฐัฯ ฟื้นตัวขึ้นตอ่เนือ่ง โดยอัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงโดยอยู่ระหว่าง 2.3% - 2.6% ขณะที่ฝ่ังยุโรป อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้
ส่วนต่างผลตอบแทน (Spread) ของพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวกว้างขึ้นก่อนหน้านี้
น่าจะอยู่ในระดับทรงตัวมากขึ้น 

Commentary
• ความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการเมืองและความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศที่เพิ่มมากขึ้น (เลือกตั้งในฝรั่งเศส และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี) 
อาจท าให้ตลาดหุ้นมีความผันผวน จึงท าให้มีแรงซื้อในสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยง 
(Risk Free Assets) ซึ่งท าให้ Yield ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์ในยุโรปนั้นยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่าวสารจัดท าขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะและพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ แต่มิอาจรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและความ
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการน าข่าวสาร รายงานหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้างอิง
พิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน /ท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสาขา และ
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับการแต่งตั้ง / ส าหรับกองทุนที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

Thai
• ดัชนีความเชือ่มั่นผู้บรโิภค (CCI) เดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 76.8 (เทียบกับ

เดือนก่อนที่ 75.8) โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จากการส่งออกที่มี
แนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้น และรายได้ภาคเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

Commentary
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัว

ชัดเจนขึ้น ซึ่งดูได้จากรายได้ภาคเกษตรที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ภาระหนี้จากนโยบายรถคันแรกที่ทยอยหมดลง และอาจท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้น
ตัวตามที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่ ธปท.ปรับเพิ่มประมาณ
การ GDP ของไทยจากเดิม 3.2% เป็น 3.4% (เมื่อเทียบรายปี) 

• ตลาดหุ้นทั่วโลกปรบัตวัลดลงเลก็นอ้ย จากความตงึเครยีดทัง้จากฝัง่เกาหลี
เหนือ ซีเรียและรสัเซยี ตลอดจนความนยิมตอ่ผู้สมัครรับเลอืกตัง้ประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสทีม่ีมมุมองตอ่ตา้นการเป็นสหภาพยุโรป และสญัญาณเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปภาษขีองสหรฐัฯจาก Donald Trump ที่ไม่ชัดเจน ท าให้นักลงทนุเกดิ
ความไมม่ั่นใจ ดัชนี MSCI World ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง -0.9% 
หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.7% ในไตรมาสแรก ขณะที่ตลาดที่ปรับลดลงแรง
กว่าตลาดอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น (-2.0%) จากค่าเงินเยนที่แข็งค่าข้ึน ด้านตลาดที่มี
ความแข็งแกร่ง และยังสามารถประคองตัว ไว้ได้ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ (+0.1%) 
อังกฤษ (-0.3%) และสหรัฐฯ (-1.1%) ขณะที่ตลาดเกิดใหม่ (แม้ว่ามีความผัน
ผวนมากกว่าปกติ) ก็สามารถประคองตัวได้ดี (+0.2%) จากประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ผ่อนคลายลง

Commentary
• ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น (Geopolitical Risk) ท าให้นักลงทุน

เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอีกคร้ัง (Risk Off Mode) 
โดยราคาทองค าและดัชนี VIX แตะระดับสูงสุด ในขณะที่ตลาดหุ้นยังคงปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย 

• ทั้งนี้ นอกเหนือจากความผันผวนทางการเมือง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความ
อ่อนไหวต่อความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปภาษีในสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน โดยการปฏิรูปภาษีส่อสัญญาณความ
ล่าช้า ซึ่งสวนทางกับความสัมพันธ์กับจีนที่ผ่อนคลายลงกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ ขณะที่ตลาดหุ้นขนาดใหญ่ อย่างเช่น ตลาดหุ้น  Wall Street ยังคง
ไม่ผันผวนมากนักในระยะสั้นนี้ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูประกาศผลประกอบการ 
ซึ่งตัวเลขออกมายังคงมีแนวโน้มที่สดใส

Key upcoming events

Portfolio Model Recommendation

Key upcoming events

SAA = กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว
TAA = กลยุทธ์การลงทุนปัจจุบัน

Funds Recommendation
Type of Fund กองทนุเปดิทีแ่นะน า นโยบายการลงทนุ ระดบัความเสีย่ง
Local Fixed Income ทหารไทยธนไพบลูย์ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชนและตราสารด้อยสิทธิตามเกณฑ ์Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอายุตรา

สารเฉลี่ยของกองทุนทัง้หมดไมเ่กนิ 4 ปีและสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ
4

Foreign Fixed 
Income

ทหารไทย Global Income ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนPIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปไีมน่อ้ยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิจิผู้จัดการกองทนุ

5

Thai Equity ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์ หุ้นทุน พิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นทีจ่ดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นดัชนี SET High Dividend 30 Index ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 6

Foreign Equity ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล 
แคป ฟันด์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ Pioneer Funds – European Potential – Class I โดยเฉลี่ยรอบปไีมน่อ้ยกว่า 80% 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจผูจ้ัดการกองทนุ
6


