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ตัวเลขยอดการขอรบัสวัสดิการว่างงานในสหรฐัฯ พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ 6.6 ล้านราย สะท้อนภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ 
ที่ก าลังอ่อนแอลง โดยภาคบริการของสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 77% ของ GDP ก็ก าลังอ่อนแอลงเช่นเดียวกัน สะท้อนได้จาก
ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซือ้ภาคบริการ (Markit Services PMI) เดือนมีนาคมที่ลดลงมาอยู่ในระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันที่ 39.1 
ซึ่งแน่นอนวา่การทีป่ระเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญท่ีส่ดุในโลกอยา่งสหรัฐฯ ก าลังเผชญิหนา้กบัการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจย่อมส่งผล
กระทบกระจายออกไปเปน็วงกวา้งแน่นอน อย่างไรก็ดี เรามองว่าการที่หลายๆ ประเทศได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ให้อยู่ในวงจ ากัด พร้อมๆ ไปกับการใช้มาตรการเยียวช่วยเหลือในด้านต่างๆ ออกมาผ่านการใช้นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้  

ส าหรับปจัจัยทางดา้นมลูคา่ ตลาดหุ้นในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ไดป้รบัตวัลงแรงในเดอืนทีผ่า่นมาหลงัเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ของ COVID-19 ในยุโรปและสหรัฐฯ โดยปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับใกล้ค่าเฉลี่ย FWD PE ย้อนหลัง 10 ปี ในขณะที่ตลาดหุ้นในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกดิใหมอ่ื่นๆ ไม่รวมจีน ก็ปรบัตวัลงแรงเชน่เดยีวกนั โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยทีป่รบัตวัลงแรงกว่าประเทศเพื่อนบา้นอื่นๆ 
ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกจิไทยมกีารพึง่พาภาคการทอ่งเที่ยวและบริการคอ่นขา้งมาก อย่างไรกด็ ีเรามองว่าเริม่เปน็โอกาสในการกลบัเข้า
ไปทยอยซื้อสะสมกองทุนหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่ง 

ส าหรับกองทุนหุ้นรายประเทศ เราแนะน ากองทุนหุ้นจีนเช่นเคย โดยเรามองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีนได้จบลงแล้ว โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกจิของจีนเริม่กลบัมาด าเนินการตามปกติ โดยอัตราการบริโภคถ่านหินรายวันจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับระดับการบริโภคถ่านหินของปี 2018-2019 โดยกองทุนหุ้นจีนที่เราแนะน าได้แก่กองทุน TMBCOF และกองทุน KFACHINA-A 
นอกจากนี้ เรายังคงชื่นชอบกองทุนหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนไปยังทั่วโลก โดยเน้นไปที่กองทุนที่สามารถบริหารความเสี่ยงขาลงได้ดีหรือมีความผัน
ผวนต่ ากวา่กองทนุอืน่ๆ ได้แก่กองทุน TMBGQG และกองทุน KFGBRAND-A ทั้งนี้ ส าหรับนักลงทุนที่มีอยู่แล้วเราแนะน าให้ถือต่อไปก่อน แต่ส าหรับนัก
ลงทุนใหม่ เราแนะน าให้ทยอยซื้อสะสมเมื่อตลาดย่อตัวลง และส าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ สูงเราแนะน าเป็นกองทุน ONE-UGG-RA 
ส าหรับกองทุนหุ้นไทย เรามองว่าเริ่มเป็นโอกาสในการกลับเข้าไปทยอยซื้อสะสมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเรามองว่าตลาดปรับตัวลงแรงมาพอสมควรแล้ว  
และก าลงัจะได้รบัปจัจยัหนนุจากเมด็เงินจากกองทนุ SSF และกองทนุ SSFX ส าหรบักองทนุตราสารหนีต้า่งๆ เนื่องจากชว่งนีส้ภาพคลอ่งในตลาดการเงิน
ค่อนข้างต่ า เราจงึแนะน าใหถ้ือครองกองทนุตราสารหนีร้ะยะสัน้ภายในประเทศเปน็หลกั โดยเนน้ไปทีก่องทนุตราสารหนีท้ีม่สีดัสว่นการลงทุนในพันบบัตร
รัฐบาลหรอืตราสารหนี้ภาครัฐในสัดส่วนที่สูงเป็นหลัก และส าหรับกองทุน Property & REITs เราแนะน ากองทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในสิงคโปร์มากขึ้น 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ต ่า 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 3% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตลาดเงนิ 
                     กองทุนตราสารหนี ้
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 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% ในขณะที่นักลงทุนในตลาดคาดหวัง
ว่าจะมีการปรบัลดอัตราดอกเบีย้นโยบายเพิม่เตมิอีก 25 bps ทั้งนี้ กนง. ได้มีการปรบัลดอัตราดอกเบีย้นโยบายไปแล้ว 25 bps ใน
การประชุมนัดพิเศษนอกรอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 Fitch ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Outlook) ของไทยลงมาเป็น “คงที่” จาก “บวก” 
 บนาคารแหง่ประเทศไทยออกมาตรการช่วยเหลอืกองทนุรวมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขาดสภาพคลอ่ง (Mutual Fund Liquidity 

Facility: MFLF) พร้อมขยายเกณฑ์ให้ครอบคลุมกองทุนตราสารหนี้ MMF/Daily ทุกกองทุน 
 FED ปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงอีก 100 bps สู่ระดับ 0.00-0.25% โดยเปน็การท า Emergency Cut ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 

พร้อมกบัการออกมาตรการผอ่นคลายนโยบายการเงินเพิม่เตมิแบบเตม็อัตรา โดยเฉพาะการขยายวงเงนิการซือ้สนิทรพัย ์(QE) เป็น
ไม่จ ากัดและไม่ก าหนดวันสิ้นสุดโครงการ 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ต ่า 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 3% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตลาดเงนิ 
                     กองทุนตราสารหนี ้
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 REITs ไทยปรับตัวลงแรงในเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมี Trailing Dividend Yield อยู่ที่ 6.95% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 
5.68%) ในขณะที่ Yield Spread อยู่ที่ 5.55% สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 3.35% (เกิน +2SD) โดยถ้ามองในแง่ของ 
Price-to-Book (P/BV Ratio) ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.10 เท่า Book (ต่ าสุดในรอบ 5 ปี) 

 REITs สิงคโปร์ปรับตัวลงแรงในเดือนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมี Trailing Dividend Yield อยู่ที่ 5.61% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 
ปีที่ 5.52%) ในขณะที่ Yield Spread อยู่ที่ 4.34% สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 3.36% (ใกล้ๆ +2SD) โดยถ้ามองในแง่ของ 
Price-to-Book (P/BV Ratio) ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0.89 เท่า Book (ต่ าสุดในรอบ 4 ปี) 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ปานกลาง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 6% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1-3 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 
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 มูลค่าการส่งออกเดือน ก.พ. หดตัวที่ -4.5% แต่หากหักการส่งออกทองค าและหักการส่งกลับอาวุบที่น ามาเพื่อซ้อมรบของเดือน 
ก.พ. ปีก่อน (2019) ซึ่งเป็นปัจจัยพิเศษที่ไม่ได้สะท้อนภาวะการค้า จะท าให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.1% YoY 
สะท้อนว่าการส่งออกยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว 

 บนาคารแห่งประเทศไทยคาดปีนี้เศรษฐกิจไทยหดตัว -5.3% จากภาคการส่งออกสินค้าและบริการ และการลงทุนและการบริโภค
ภาคเอกชน ก่อนที่จะกลับมาโต 3% ในปี 2564 

 ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยหนุนจากเม็ดเงินจากกองทุน SSF (Super Savings Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม โดยเฉพาะกองทุน
รวมเพื่อการออมประเภทสิทบิลดหย่อนพิเศษ (SSFX) ที่จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV เท่านั้น และเปิดให้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น 

 กระทรวงการคลังออกมาตรการดูแลเยียวยา ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ได้แก่มาตรการระยะที่ 1, มาตรการระยะที่ 2, และ
มาตรการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกรณี “บุรกิจท่องเที่ยว” 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : สูง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 9% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 3-5 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 
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 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มกลับมาด าเนินการตามปกติ โดยอัตราการบริโภคถ่านหินรายวันจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง 
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับระดับการบริโภคถ่านหินของปี 2018-2019 แล้ว 

 ยอดการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่ 6.6 ล้านรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่
สัปดาห์ก่อนหน้ามีผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก 3.3 ล้านราย ท าให้ยอดรวมตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นขอรับ
สวัสดิการว่างงานครั้งแรกสูงถึงราว 10 ล้านราย โดยภาคบริการหดตัวรุนแรงเช่นกัน สะท้อนได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
บริการโดย Markit เดือนมีนาคมทีล่ดลงมาอยู่ในระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39.1 โดยภาคบริการคิดเป็นสัดส่วนถึง 77% ของ 
GDP สหรัฐฯ 

 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้าน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  

 ดัชนี VIX Index ซึ่งสะท้อนถึงความกลัวของนักลงทุนในตลาดยังคงยืนเหนือระดับ 30 จุด ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็น
ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ Hamburger Crisis ปี 2008-2009 

 
 



Market Index Forward PE
SET Index 13.44

Sensex Index 16.10
Hang Seng Index 9.73

Shanghai Composite Index 10.36
Nikkei 225 Index 15.54

STOXX Europe 600 Index 13.48
S&P500 16.46

Asia Pacific ex. Japan 12.78
Emerging Market 11.57
Developed Market 15.28

World Index 14.72

GDP (%YoY) Inflation (%YoY) Unemployment (%) 

Retail Sales (%YoY) Forward P/E 
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รายชื่อทีมวเิคราะห์กองทุนรวม  
สานุพงศ์ สุทัศน์บรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747    
ณัฐกิตติ์ ก าบรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837  
ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 
ชยุต เลาหคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

Disclaimer: การเปิดเผยขอ้มูลและค าสงวนสทิธิ ์

 

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระทีป่รากฎในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี้จัดท าและเผยแพรโ่ดยบรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ภายใตข้อ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) การอา้งถงึ “PST” ในรายงานฉบบันี ้ใหห้มายความถงึ บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเวน้มกีารก าหนดเป็นอยา่งอืน่ เมือ่ทา่นไดรั้บหรอือา่นรายงานฉบับนี้แลว้ ทา่นตกลงทีจ่ะปฎบิัตติาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี้จัดท าขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้ โดยลขิสทิธิเ์ป็นกรรมสทิธิข์อง PST แตเ่พยีงผูเ้ดยีว บรษัิทฯ ขอสงวนลขิสทิธิ ์หา้มใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูและเนื้อหา
สาระในรายงานฉบับนี้ตอ่สาธารณชนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หา้มคัดลอกหรอืท าซ ้ารายงานฉบับนี้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก PST กอ่น ยกเวน้การคัดลอกรายงานทัง้ฉบับเพือ่ใชเ้ผยแพร่ภายใน
เทา่นัน้ หากทา่นไดรั้บรายงานฉบับนี้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ โปรดลบหรอืท าลายรายงานฉบับนี ้และแจง้กลับผูส้ง่ทนัท ี

 

รายงานฉบับนี้จัดท าและเผยแพรโ่ดย PST เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเทา่นัน้  ขอ้มลูหรอืความคดิเห็นใดๆทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไ่ดเ้ป็นหรอืถอืเป็นการชกัชวนหรอืเสนอแนะเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการซือ้หรอืขายกองทนุ
รวม หลักทรัพย ์หรอืการลงทุนอืน่ๆแต่อย่างใด ขอ้มูลและความคดิเห็นตา่งๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พจิารณาแลว้ว่าถูกตอ้งในขณะจัดพมิพ ์รายงานฉบับนี้ยังรวมถงึขอ้มูลทีท่าง PST ไดรั้บจากบคุคลทีส่าม ซึง่
แหลง่ทีม่าของขอ้มลูดังกลา่วโดยทั่วไป มักจะมกีารเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ย ทาง PST ไดก้ าหนดขัน้ตอนทีเ่หมาะสม เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลดังกล่าวถกูตอ้ง แตท่ัง้นี้ PST มอิาจรับรองความถกูตอ้งหรอืความ
สมบรูณ์ของขอ้มูลดังกล่าวได ้ การด าเนนิการซือ้ขายโดยอา้งองิรายงานฉบับนี้ถอืเป็นความเสีย่งของนักลงทนุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดย PST จะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่ผลทีต่ามมา ทัง้นี้ ราคากองทนุรวม และหลักทรัพยอ์าจมี
เปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วและเกนิคาด และผลการด าเนนิงานในอดตีไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

รายงานฉบบันืม้ไิดจ้ัดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานะทางการเงนิและตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ที่ไดรั้บรายงานฉบับนี้  นักลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากทีป่รกึษาทางกฎหมาย 
ภาษีและการลงทนุของทา่นเองในการวเิคราะหท์ีเ่ป็นอสิระ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจถงึความเหมาะสมในการเขา้ลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืกลยุทธก์ารลงทนุใดๆทีก่ล่าวถงึ หรอืแนะน าในรายงานฉบับนี้และพงึตระหนักวา่
คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตอาจไม่เกดิขึน้จรงิ รายงานฉบับนี้มไิดม้เีจตนาเพือ่ใชห้รอืถอืเป็นการเสนอขายหรอืชกัจงูใหท้ าการซือ้หรอืขายหลักทรัพยท์ีอ่า้งถงึในรายงานดังกล่าวไม่วา่ในกรณีใดๆก็ตาม ขอ้มลูทีอ่า้งถงึใน
รายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้อาจไดม้าจากบรกิารขอ้มลูการซือ้ขายและสถติ ิและจากแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ ซึง่ทางบรษัิทฯ พจิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชือ่ถอืได ้ ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
หรอืบรษัิทใดๆ ในกลุม่บรษัิทฯ/บรษัิทในเครอืไมรั่บประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูดังกลา่ว ดว้ยเหตนุี้จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ทัง้นี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมตฐิาน ประมาณการ การประเมนิคา่ 
และราคาตา่งๆ ทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้อา้งองิตามวันทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายงานดังกลา่วเทา่นัน้ และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้ส าคัญ: ทา่นตอ้งรับทราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มูลและค าสงวนสทิธิด์ังกลา่วนี้ ซ ึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวเิคราะห ์การรับและการน ารายงานฉบับนี้ไปใชต้อ่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสทิธด์งักลา่วทกุประการ ทัง้นี ้ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยแ์ละหลักทรัพยท์ีก่ลา่วถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ 

 

การรับรอง:  นักวเิคราะหท์ีจั่ดท ารายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ขอรับรองวา่ ความเห็นตา่งๆทีป่รากฎในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้เป็นมมุมองสว่นตัวของนักวเิคราะหท์ีม่ตีอ่บรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกลา่ว 
โดยทีนั่กวเิคราะหม์ไิดม้ผีลประโยชน์ทับซอ้นและไม่มสีว่นใดของผลตอบแทนทีนั่กวเิคราะหไ์ดรั้บทัง้ในอดตี ปัจจบุัน และในอนาคตเกีย่วขอ้งกับการใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ทีป่รากฎอยูใ่นรายงานบท
วเิคราะหฉ์บบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

ความเหมาะสมและความเสีย่ง:  รายงานฉบับนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเทา่นัน้ มไิดจ้ัดท าขึน้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานการณ์ทางการเงนิ หรอืตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผูท้ีไ่ดรั้บรายงานฉบับนี ้
หลักทรัพยบ์างหลักทรัพยอ์าจมคีวามเสีย่งสงู และอาจไมเ่หมาะกับนักลงทนุบางกลุม่ นักลงทนุจงึควรใชด้ลุยพนิจิของทา่นในการตัดสนิความเหมาะสมในการลงทนุในหลักทรัพยท์ีอ่า้งถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับนักลงทุน และวัตถุประสงคห์รอืกลยุทธใ์นการลงทุน ฐานะการเงนิ และประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ หรอือัตราดอกเบีย้ รวมถงึปัจจัยอืน่ๆ ทัง้ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ และการเมอืง อาจส่งผลในเชงิบวกหรอืลบตอ่มูลค่าของหลักทรัพยไ์ด ้ ทัง้นี้ ผลประกอบการในอดตีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึผลการ
ด าเนนิงานในอนาคต 

 

แหลง่ขอ้มลู: ความสมบรูณ์ และความถกูตอ้งของขอ้มลู  เนือ้หาสาระทีป่รากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีอ้า้งองิขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที ่PST และนักวเิคราะหพ์จิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชือ่ถอื แตท่ัง้นี้ PST และนักวเิคราะหไ์ม่
รับรองวา่ขอ้มลูทีป่รากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้มคีวามถูกตอ้งหรอืมคีวามสมบรูณ์ ดว้ยเหตนุี้จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เป็นความเห็นปัจจบุัน ณ วันทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้ ซ ึง่อาจมี
การเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  นอกจากนี ้PST ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ผกูพันใดๆ ในการปรับปรงุหรอืท าใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุัน 

 

ขอ้ควรระวงั:  การลงทนุมคีวามเสีย่งสงูทีอ่าจท าใหเ้กดิความสญูเสยีจากการซือ้ขาย ดว้ยเหตนุี้ นักลงทนุจงึควรพจิารณาอยา่งรอบคอบถงึความเหมาะสมในการลงทนุโดยค านงึถงึประสบการณ์ในการลงทนุ วัตถปุระสงคใ์น
การลงทนุ แหลง่เงนิทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

Facebook : Phillip Fund SuperMart 
Twitter : @PFundSuperMart 




