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US
• ยอดสั่งซื้อสนิค้าคงทนของสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือน ก.พ. หลังจากพุ่ง

ขึ้น 2.3% ในเดือนม.ค. 
• ยอดขายบ้านมือสองเดอืนก.พ.ร่วงลง 3.7% (VS คาดการณ์ที่ -2%)  
• จานวนชาวอเมริกันที่ยืน่ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 15,000 ราย ใน

สัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 258,000 ราย ซึ่งมากกว่าที ่นักวิเคราะห์คาดการณท์ี่ระดบั 
240,000 ราย 

• สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศยกเลกิการลงมตวิา่ดว้ยการน าร่างกฎหมาย 
"อเมริกันเฮลธแ์คร์" มาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพ "Affordable Care Act 
(ACA)" หรือ "โอบามาแคร์" หลังจากแกนน าพรรครีพับรีกันไมส่ามารถรวบรวม
เสียงสนับสนุนจากสมาชกิในพรรคได้เพียงพอ

Commentary
• ถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกจิจะขยายตวัไม่ร้อนแรงเหมือนในชว่งที่ผา่นมา แต่ใน

ภาพรวมแล้วยังคงมีแนวโน้มที่ดแีละเปน็บวก โดยยังคงมีฟื้นตัวอย่างต่อเนือ่ง  ทั้งนี้ 
ตัวเลขดังกลา่วจะดีเพิ่มขึ้นอีกหรือไมน่ั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของ “ทรัมป”์ ใน
การที่จะผลกัดนันโยบายตามทีเ่คยให้สัญญาไว้ในชว่งหาเสยีง

สหรฐัฯ: ยอดสั่งซื้อสนิค้าคงทน (Durable goods) ในเดือน ก.พ.ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ยโูรโซน: บรรยากาศทางเศรษฐกจิยังคงปรับตวัดีขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง

Europe
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของยโูร

โซน ปรับตัวขึ้นมากกว่าคาดโดยแตะระดบั 56.7 ในเดือนม.ีค. (VS คาดการณ์ 55.8)
• ตัวเลขการจา้งงาน (nominal wages) ในยูโรโซน ไตรมาส 4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% 

YoY (vs. +1.5% in Q3)
• นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะประกาศใช้มาตรา 50 ของ สนธิสัญญา

ลิสบอนของสหภาพยุโรป (EU) ในวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะ ส่งผลให้อังกฤษ
เริ่มต้นกระบวนการเจรจาเป็นเวลา 2 ปีเพื่อแยกตัว ออกจากสหภาพยุโรป 

Commentary
• การขยายตัวทางเศรษฐกจิยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง ประกอบกับความไม่แนน่อน

ทางการเมืองค่อยๆคลายความกงัวลลง จึงท าให้ปัจจยัพื้นฐานของกลุ่ม ยูโรโซน นั้น
ดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ Brexit ที่อังกฤษต้องเจรจาข้อตกลงทางการค้า
กับทาง EU ยังคงเป็นสถานการณท์ี่ตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ิด

Source: Amundi

China 
• กาไรของบริษัทอตุสาหกรรมรายใหญข่องจีนขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ในช่วง 2 เดือน

แรกของปีนี้ โดยพุ่งขึ้น 31.5% YoY 
Commentary
• ตัวเลขทางเศรษฐกจิยงัคงออกมาขยายตวั จึงท าให้ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกจิจนีจะมี

เสถียรภาพต่อเนื่องตลอดปี 2017 และอาจจะต่อเนือ่งไปถึงปี  2018 

ดัชนี
(ณ วันที่  22 มีนาคม 2017)

ดัชนีราคา 1 สัปดาห์ 1 เดือน YTD

CSI 300 3,450.05   -0.39 -1.14 4.23
Hang Seng China Enterprises 10,456.96 1.79 -0.77 11.30
Hang Seng Index 24,320.41 2.22 0.49 10.54
India National (Nifty) 9,329.42   -0.49 1.02 11.24
Nikkei 225 19,041.38 -2.74 -1.75 -0.38
FTSE Singapore Straits Times 3,118.19   -0.61 -0.13 8.24
Taiwan Weighted 9,922.66   1.87 1.47 7.23
SET 1,566.66   1.68 -0.34 1.54
MSCI AC Pacific ex Japan 481.66      1.00 0.83 8.10
Dow Jones Industrial 20,661.30 -1.38 -0.55 4.55
S&P 500 2,348.45   -1.54 -0.61 4.90
FTSE 100 7,324.72   -0.60 0.31 2.55
CAC 40 4,994.70   0.18 2.02 2.72
DAX 30 11,904.12 -0.88 -0.79 3.68
MSCI Europe 1,523.88   -0.40 0.97 3.71
MSCI World 1,419.89   -1.35 -0.51 4.08

ผลตอบแทน (%) ( ไม่รวมเ งินปันผล)
ในสกุลเ งินท้อง ถ่ิน



Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic
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• อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง เนื่องจากเริ่มมคีวามกงัวลวา่
ประธานาธบิดี Trump จะสามารถผลกัดนันโยบายกระตุน้เศราฐกจิตามทีเ่คยให้
สัญญาไวใ้นชว่งหาเสยีงหรือไม ่โดยอัตราผลตอบแทนจากพันธบตัร 10 ปีของ
สหรัฐฯ ลดลง 8 bp. เป็น 2.42% ในขณะที่ส่วนต่างผลตอบแทน (Spread) 
ระหว่างพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯและเยอรมนัเคลื่อนไหวต่ ากวา่ระดับ 200 
bp.(Spread แคบลง)

Commentary
• การที่ เฟด ส่งสัญญาณระมัดระวังมากขึ้นในการประชมุทีผ่่านมา (ไม่มีการปรับ

ประมาณการขึ้น ดบ.เพิ่มเตมิ) ประกอบกับการที่นกัลงทุนเริ่มไม่มัน่ใจในนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของ Trump จึงเป็นปัจจยักดดันที่ท าให้ Yield หรือ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สามารถปรับตวัเพิ่มขึ้นได้

Key upcoming events

หมายเหต:ุ เอกสารฉบบันีจ้ัดท าขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทัว่ไป ข้อมลูและขา่วสารจดัท าขึน้โดยใช้ข้อมูลทีม่ีการเผยแพรต่่อสาธารณะและพิจารณาแลว้วา่นา่เชื่อถือ แต่มอิาจรับรอง
ความถูกตอ้งของข้อมูลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเปน็ค าเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทนุ ผู้ใช้ข้อมูลตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
และความระมัดระวังในการใช้ข้อมูล และพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทุน ทั้งนีธ้นาคารไมม่ีความรับผิดต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึ้นทกุกรณจีากการน าข่าวสาร รายงานหรือ
ข้อมูลนี้ไปใชอ้า้งองิพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

Thai
• กนง. มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่1.50% (ตามคาด) นอกจากนี้ยงัได้

ปรับประมาณการอัตราการขยายตวัของ GDP ไทยปี นี้ เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% 
จาก 3.2% เนื่องจากมองว่าการส่งออกเริ่มฟื้น ตัวชัดเจนขึ้น 

Commentary
• อัตราดอกเบี้ยในปัจจบุัน ไม่ท าให้เกิดเงินทุนไหลออกรุนแรง เนื่องจากพื้น

ฐานเศรษฐกิจไทยยังคงมีกนัชนทีด่ี โดยเฉพาะสถานะทางการเงินระหว่าง
ประเทศของไทยที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ด ีอัตราดอกเบี้ยของไทยอาจต้องขยับ
ขึ้นในปีหน้า เนื่องจากการด าเนนินโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาน้ ามัน ที่ท าให้โลกเข้า
สู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ที่อาจท าให้เกดิความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยา้ย ซึ่ง
จะกระทบต่อทัง้อตัราดอกเบี้ยในตลาด (Bond yield) และอัตราแลกเปลี่ยน

Portfolio Model recommendation

Risk averse Conservative Balanced AggressiveAdvanced

• ตลาดหุ้นแผ่วลงเล็กน้อยหลงัจากทีพุ่่งขึ้นกอ่นหน้านี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ
ตลาดให้ความส าคัญเกีย่วกับการโตแ้ย้งเรื่องงบประมาณของสหรัฐฯและ
เรื่องนโยบายกดีกนัทางการค้า (Protectionism) หลังประชุมกับกลุม่
ประเทศ G20 มากกว่าประเดน็เรื่องการเลอืกตัง้ในฝรั่งเศส โดย YTD 
Performance ของตลาดหุ้นสหรัฐฯและยโุรโซนอยูท่ี่ประมาณ  +5% และ
+4.2% ตามล าดับ ในขณะที่ตลาดเกดิใหม่ (EM) มี YTD Performance ดี
ที่สุดโดยอยู่ที ่+12%

Commentary
• ตลาดหุ้นต่างๆ ก าลังอยู่ในสภาวะทมีกีารซื้อมากเกนิไป (Overbought) หลัง

ปรับตัวขึ้นมาสูง นับตั้งแต่สิ้นสุดการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จึงท าให้
เกิดกระแสเงินทนุไหลออกบ้าง โดย ณ ตอนนี้ยังไมม่ีประเดน็ทีน่่ากงัวลมาก
นัก เพราะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตวั ซึ่งเห็นได้จากก าไรของบริษทัจดทะเบยีนทีด่ี
ขึ้น ในขณะที่การหารือระหว่าง ทรัมป์ และสภาคองเกรส เรื่องนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจนั้นจะยงัไม่ได้ข้อสรุปในเร็ววนันี้

Key upcoming events

SAA SAA SAA SAA

TAA TAA TAA TAA

SAA = กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว
TAA = กลยุทธ์การลงทุนปัจจุบัน


