
สําหรับผูที่มีการลงทุนแลวใหลดสัดสวน ลง 
และทยอยสะสมสําหรับผูที่ยังไมมีการลงทุนตางประเทศ 

TMBGQG UGQG

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63

(+) ทาง FED ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายเปนกรณีฉุกเฉิน 100 bps จากระดับ 1.00-
1.25% สูระดับ 0.00-0.25% และประกาศมาตรการซือ้พนัธบัตรตามมาตรการผอน
คลายเชิงปริมาณ (QE) เปนวงเงิน 7 แสนลานดอลลาร ทั้งนี้การประชุมตามกําหนดการ
เดิมในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้จะถูกยกเลิก
(-) ดัชนี Dow Jones ในสัปดาหกอนปรับตวัลงแรงกวา 9.73% ทั้งนี้หากนับตั้งแตตนป
ดัชนีปรับตัวลงไปแลว 19.04% 
(-) รายงานตัวเลข Core CPI ออกมาตามที่ตลาดคาดการณไวที่ 0.20% ขณะที่ตัวเลข 
PPI กลับประกาศออกมาต่าํกวาคาดการณที ่-0.60% (ตลาดคาดที่ -0.10%)
(-) สหรัฐประกาศระงับการเดินทางจากประเทศในยุโรปเขาสหรัฐ 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก Core Retail Sales, Retail Sales, Philadelphia Fed 
Manufacturing Index
2. ติดตามการชิงตําแหนงตวัแทนของพรรคเดโมแครตในการสมัครลงชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐระหวางนาย Joe Biden และนาย Bernie Sanders ทั้งนี้ลาสุด
นาย Joe Biden มีคะแนนนําอยูที่ 890 ตอ 736



PHATRA GINFRAEQ

รอดูสถานการณ

TMBGINFRA

(-) WHO ประกาศยุโรปเปนศูนยกลางการระบาดโรค COVID-19 โดยตัวเลขผูติดเชื้อใน
อิตาลีลาสุดอยูที่ 24,747 ราย และตัวเลขผูเสียชีวิต 1,809 ราย (ขอมูลถึงวันที่ 16 มี.ค.) 
(0) ประชุม ECB วันที่ 12 มี.ค. ที่ผานมา คงอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มวงเงิน QE เขาซื้อ
พันธบัตรอีก 1.2 แสนลานยูโรจนถึงสิ้นปนี้ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 
(0) ประชุมดวนของ BOJ (วันที่ 16 มี.ค.) มีมาตรการเพิ่มวงเงินเขาซื้อ ETF เปน 12 
ลานลานเยน (เดิม 6 ลานลานเยน) และเขาซื้อ J-REITs เปน 1.8 แสนลานเยน (เดิม 9 
หมื่นลานเยน) และปลอยเงินกูวงเงิน 8 ลานลานเยน เปนหลักทรัพยค้ําประกันหุนกูของ
บริษัทเอกชนโดยไมคิดดอกเบี้ยจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2020 โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยติด
ลบตามเดิม เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63



ทยอยสะสมเมื่อปรับตัวลง

TMBCOF KFACHINA-A

(+) สถานการณโรค COVID-19 ในจีนเริ่มคลี่คลายภายหลังจากที่จํานวนผูเสียชีวิต ณ 
วันที่ 15 มี.ค. 63 เพิ่มขึ้นเพียง 10 ราย (รวม 3,204 ราย) และติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 27 
ราย (รวม 81,048 ราย)
(+) ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดสวนการกันสํารอง (RRR) ของสถาบันการเงิน 
ในอัตรา 0.50-1.00% มีผลวันที่ 16 มี.ค. โดยคาดวาจะชวยเพิ่มสภาพคลองในตลาด
มากกวา 5.5 แสนลานหยวน
(-) ยอดขายรถยนตทั่วประเทศ เดือน ก.พ. อยูที่เพียง 310,000 คัน (-79% YoY)
(-) ยอดคาปลีก เดือน ก.พ. ออกมาที่ -20.5% YoY (ต่ํากวาคาดที่ +0.8% YoY)
(-) มูลคาผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.พ. ออกมาที่ -13.5% YoY (ต่ํากวาคาดที่ 
+1.5% YoY)

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การเจรจาทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
2. สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63
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(0) ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) ยืนยันวายังไมมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดฉุกเฉิน โดยการประชุมของกนง.ยังเปนกําหนด
เดิมคือวันที่ 25 มี.ค.นี้
(-) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รายงานกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบยีนใน 
SET ป 2562 อยูที่ 8.66 แสนลานบาท ลดลง 5.9% สาเหตุจากผลกระทบจากเทรดวอร 
คาเงินบาทแข็งคา และกําไรของผลิตภัณฑปโตรเลียมลดลง
(-) กระทรวงสาธารณสุขแถลงขาวพบผูปวยโรค COVID-19 เพิ่ม 32 ราย รอยืนยันอีก 
51 ราย รักษาหายกลับบานไดเพิ่ม 2 ราย รวมผูปวยยืนยันติดเชื้อสะสม 114 คน
(+) ตลท. ไดปรับปรุงเกณฑการขายชอรตเพื่อใชเปนการชั่วคราวจากเดิมทีก่ําหนดให
สมาชิกจะขายชอรตไดเฉพาะในราคาทีไ่มต่ํากวาราคาซือ้ขายครั้งสุดทาย (last trading 
price) เปนจะขายชอรตไดเฉพาะในราคาที่สงูกวาราคาซื้อขายครั้งสุดทาย (last 
trading price) เทาน้ัน มาตรการดังกลาวมีผลบังคับถึง 30 มิ.ย. 63

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 
2. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 25 มี.ค. 63
3. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากหนวยงานภาครัฐ

เคลื่อนไหวในกรอบ 1,080-1,200 จุด*

*ขอมูลการวิเคราะหทางเทคนิคจากทีมกลยุทธ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย  

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63



BOND

KFAFIX
สําหรับถือมากกวา 1 ป

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ถือครองสัดสวน 10% ของพอรต

Property & REITs

(-) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจครั้งใหญของสหรัฐฯ สงผลใหคาเงิน USD แข็งคาขึ้น 
กดดันราคาทองคํา
(-) การปรับตัวลงอยางรุนแรงของตลาดหุนทั่วโลก ทําใหเกิดแรงขายทองคํา เพื่อนําเงิน
ไปวางหลักประกันเพิ่ม และ ชดเชยการขาดทุนในตลาดหุน รวมถึงการขายเพื่อถือเปน
เงินสดเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน
(+) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1.00% ในการประชุม
ฉุกเฉิน สงผลใหทองคํามีความนาสนใจมากขึ้นโดยเปรียบเทียบ ในฐานะ Safe Haven
(+) สัปดาหที่ผานมาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยทุกชวงอายุปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุ
จากเงินทุนตางชาติไหลออก และการขายทํากําไรบางสวน (เนื่องจากที่ผานมาอัตรา
ดอกเบี้ยปรับลดลงเร็ว) การที่ Yield Curve ปรับตัวสูงขึ้นทําใหตราสารหนี้เริ่มกลับมา
นาสนใจ (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ใหผลตอบแทน 1.35% ณ วันที่ 13 มี.ค.) เพราะ
เศรษฐกิจไทยยังอยูในชวงเติบโตต่ํา ประกอบกับอัตราเงินเฟอที่ต่ํา ทําใหโอกาสในการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกลเปนไปไดยาก 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณการระบาดของโรค COVID-19

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63



เก็งกําไรระยะสั้น 1 เดือนใน K-OIL (สําหรับผูลงทนุแบบเก็งกําไร   
รับความเสี่ยงขาดทนุสงูไดโดยเราแนะนาํ Cut Loss ที่ 15%)

(-) ความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว ผลจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ซึ่งองคการอนามัยโลกประกาศใหเปนการแพรระบาดครั้งใหญ สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและความตองการใชน้ํามันใหปรับตัวลดลง
(-) อุปทานน้ํามันที่จะเพิ่มขึ้น หลังซาอุดิอาราเบีย และ สหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส ประกาศ
เพิ่มกําลังการผลิตน้ํามัน 13 ลาน และ 5 ลานบารเรลตอวัน เพื่อทําสงครามราคาน้ํามัน
กับรัสเซีย หลังจากไมสามารถบรรลุขอตกลงปรับลดการผลิตน้ํามันในการประชุมโอเปก
(+) ธนาคารกลางสหรัฐฯ และ ธนาคารกลางในหลายๆประเทศ เร่ิมวางแผนใชมาตรการ
ทางการเงินเพื่อชะลอผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19
(+) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปรับลดคาดการณกําลังการผลิต
น้ํามันสหรัฐฯในป 2021 เหลือ 12.7 ลานบารเรลตอวัน จากระดับ 13 ลานบารเรลตอวัน
ในป 2020

K-OIL*

*กองทุนรวมน้ํามันเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ไมหมาะสําหรับผูที่ไมเขาใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

16 ม.ีค. - 23 ม.ีค. 63



รายชื่อทีมวิเคราะหกองทุนรวม
สานุพงศ สุทัศนธรรมกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #034747   
ณัฐกิตต์ิ กําธรกิตติกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #065837 
ชัชพล ตันเจริญ ผูชวยนักวิเคราะห
ชยุต เลาหคุณากร ผูชวยนักวิเคราะห

การเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์

ขอมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใตขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) การอางถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ใหหมายความถึง บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยกเวนมีการกําหนดเปนอยางอื่น เมื่อทานไดรับหรืออาน
รายงานฉบับนี้แลว ทานตกลงที่จะปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้

ขอมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชงานสวนบุคคลเทานั้น โดยลิขสิทธิ์เปนกรรมสิทธิ์ของ PST แตเพียงผูเดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ หามใชหรือเปดเผย
ขอมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต หามคัดลอกหรือทําซ้ํารายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจาก PST กอน ยกเวนการคัดลอกรายงาน
ทั้งฉบับเพื่อใชเผยแพรภายในเทานั้น หากทานไดรับรายงานฉบับนี้โดยไมไดตั้งใจ โปรดลบหรือทําลายรายงานฉบับนี้ และแจงกลับผูสงทันที

รายงานฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดย PST เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเทานั้น  ขอมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไดเปนหรือถือเปนการชักชวนหรือเสนอแนะเพือ่วัตถุประสงคในการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย การลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธใดๆ แตอยางใด ขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแลววาถูกตองในขณะจัดพิมพ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึง
ขอมูลที่ทาง PST ไดรับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลดังกลาวโดยทั่วไป มักจะมีการเปดเผยไวในรายงานดวย ทาง PST ไดกําหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลดังกลาว
ถูกตอง แตทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได  การดําเนินการซื้อขายโดยอางอิงรายงานฉบับนี้ถือเปนความเสี่ยงของนักลงทุนแตเพียงผูเดียว โดย PST จะไม
รับผิดชอบใดๆ ตอผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคากองทุนรวม หลักทรัพย และอนุพันธอาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและเกินคาด และผลการดําเนินงานในอดีตไมจําเปนตองเปนเครื่องบงชี้ถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

รายงานฉบับนื้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไดรับรายงานฉบับนี้  นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจาก
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของทานเองในการวิเคราะหที่เปนอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเขาลงทุนในหลักทรัพย หรือกลยุทธการลงทุนใดๆ ที่กลาวถึง หรือ
แนะนําในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักวาคาดการณแนวโนมในอนาคตอาจไมเกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มิไดมีเจตนาเพื่อใชหรือถอืเปนการเสนอขายหรือชักจูงใหทําการซือ้หรือขายหลักทรัพยที่อางถึง
ในรายงานดังกลาวไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอมูลที่อางถึงในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้อาจไดมาจากบริการขอมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามี
ความนาเชื่อถือได  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุมบริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ดวยเหตุนี้
จึงไมควรอางอิงขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา และราคาตางๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนีอ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไวในรายงานดังกลาวเทานั้น และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอสําคัญ: ทานตองรับทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมลูและคําสงวนสิทธิ์ดังกลาวน้ี ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห การรบัและการนํารายงานฉบับนี้ไปใชตอตองเปนไป
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธดังกลาวทุกประการ ทั้งนี้ ทานสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูออกหลักทรัพยและหลักทรัพยที่กลาวถึงในรายงานบท
วิเคราะหฉบับนี้

การรับรอง: นักวิเคราะหที่จัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ขอรับรองวา ความเห็นตางๆที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้เปนมุมมองสวนตัวของนกัวเิคราะหที่มีตอบริษัทผูออกหลักทรัพย และ/
หรือหลักทรัพยดังกลาว โดยที่นักวิเคราะหมิไดมีผลประโยชนทับซอน และไมมีสวนใดของผลตอบแทนที่นกัวิเคราะหไดรับทั้งในอดีต ปจจุบันและในอนาคตเกี่ยวของกับการใหความเห็นหรือคําแนะนํา
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยูในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

Facebook : Phillip Fund SuperMart
Twitter : @PFundSuperMart




