
สําหรับผูที่มีการลงทุนแลวใหลดสัดสวน  
และทยอยสะสมสําหรับผูที่ยังไมมีการลงทุนตางประเทศ 

TMBGQG UGQG

23 ม.ีค. - 30 ม.ีค. 63

(-) ดัชนี Dow Jones ในสัปดาหกอนปรับตวัลงตอเนื่องกวา 5.02% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ในสัปดาหกอนปรับตัวลงแรงตอเนื่องเชนกันกวา 8.12%
(-) รายงานตัวเลข Retail Sales ออกมาต่ํากวาที่ตลาดคาดการณไวที่ -0.40%(ตลาด
คาดที่ 0.60) ขณะที่ตัวเลข Philadelphia Fed Manufacturing Index ประกาศ
ออกมาต่ํากวาคาดการณเชนกันที ่-12.70 (ตลาดคาดที่ 36.70)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีการประกาศปด
เมืองเกิดขึ้นในหลายรัฐ (อาทิ รัฐแคลิฟอรเนีย, รัฐอิลลินอยส, และรัฐนิวยอรก

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก Core Durable Good Orders, GDP(Q4)



PHATRA GINFRAEQ

รอดูสถานการณ

TMBGINFRA

(-) ตัวเลขผูติดเชื้อลาสุด และยอดผูเสียชีวิตในอิตาลี 59,138 ราย และ 7,024 ราย 
(ขอมูลวันที่ 23 มี.ค.) ซึ่งยอดผูเสียชีวิตแซงจีนแลว โดยยอดผูเสียชีวิตวันที่ 22 มี.ค. วัน
เดียวพุงถึง 651 ราย
(+) ประชุม BOE พิเศษเมื่อวันที่ 19 มี.ค. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย -0.15% เหลือ 
0.1% และเพิ่มปริมาณเงินการเขาถือพันธบัตรรัฐบาล และหุนกูบริษัทเอกชนอีก 2 แสน
ลานปอนด รวมเปน 6.45 แสนลานปอนด  

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการระบาดของ COVID-19 ในยุโรปและญี่ปุน
2. ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการในเดือน มี.ค. ของยูโรโซน อังกฤษ และญี่ปุน
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ทยอยสะสมเมื่อปรับตัวลง

TMBCOF KFACHINA-A

(+) จีนเผยไมพบผูติดเชื้อ COVID-19 รายใหมที่เกิดจากการแพรระบาดภายในประเทศ 
แตมีผูติดเชื้อรายใหม 39 รายจากตางประเทศ และมีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9 ราย ทั้งนี้ 
ผูปวยที่มีอาการรุนแรงลดลง 96 ราย เหลือเพียง 1,749 รายเทานั้น
(-) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี (LPR) 1 ป
เอาไวที่ระดับ 4.05% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปที่ระดับ 4.75% สวนทางกับที่
ตลาดคาดการณไววาจะปรับลดลง 0.05%

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การเจรจาทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
2. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

23 ม.ีค. - 30 ม.ีค. 63



 1AMSET50

(+) ธปท. ออกมาตรการเพิ่มสภาพคลองใหกองทุนตลาดเงิน และตราสารหนี้รายวันเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนและลดความผันผวนที่เกิดขึ้นจากสัปดาหกอนหนา และ
ยังตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือหุนกูเอกชนระยะสั้น คุณภาพดี ขนาดแสนลานบาท
(+) กระทรวงการคลังเตรียมเขา ครม.แจก 4 พันบาท เยียวยา 5 ลานคน วางงานจาก
การปดสถานบริการ (เขา ครม. 24 มี.ค.) คาดใชงบ 2 หมื่นลานบาท  แจกเงินคนละ     
2 พันบาท ระยะเวลา 2 เดือน
(-) ตัวเลขผูติดโรค COVID-19 ในไทยเพิ่มขึ้น 122 คน เปน 721 (ณ วันที่ 23 มี.ค.)
(0) กนง. ประกาศลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน 0.25% เมื่อวันศุกรที่ 20 ม.ค. เพื่อสูวิกฤต 
COVID-19 ทั้งนี้การประชุม กนง. ตามตารางปกติวันที่ 25 มี.ค. ยัง คงกําหนดเดิม
(0) ผูวากรุงเทพ ออกคําสั่งปดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน หางยกเวนซูเปอรฯตลาดนัด-
รานอาหารใหสั่งกลับบาน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การประชุม กนง. วันที่ 25 มี.ค. 63
2. มาตรการชวยผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เหลือจากภาครัฐ (วันที่ 24 มี.ค. 63)
3. สถานการณการควบคุมการแพรระบาด COVID-19 ในไทย

เคลื่อนไหวในกรอบ 1,070-1,160 จุด*

*ขอมูลการวิเคราะหทางเทคนิคจากทีมกลยุทธ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย  
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BOND

KFSPLUS
สําหรับถือมากกวา 3 เดือน

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ถือกองทุนทองคําในสดัสวน 10% เพื่อกระจายความเสี่ยงพอรตการลงทุน

Property & REITs

(-) นักลงทุนเทขายสินทรัพยลงทุนตางๆ รวมถึงทองคํา เพื่อเขาถือเงินสด จากความ
กังวลตอภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย แบงก ออฟ อเมริกา (BOA) ไดประกาศอยางเปน
ทางการวา เศรษฐกิจสหรัฐไดเขาสูภาวะถดถอยแลว
(+) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ ใชมาตรการผอนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) เพื่อลดผลกระทบตอเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของ COVID-19 
(+) แรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพยปลอดภัย จากความกังวลตอสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19
        
ปจจัยติดตามสัปดาหนี้
1. ติดตามสถานการณการระบาดของ COVID-19
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เก็งกําไรระยะสั้น 1 เดือนใน K-OIL (สําหรับผูลงทนุแบบเก็งกําไร   
รับความเสี่ยงขาดทนุสงูไดโดยเราแนะนาํ Cut Loss ที่ 15%)

(-) สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น นําไปสูการใชมาตรการ
ปดเมืองในหลายประเทศทั่วโลก สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและความตองการใชน้ํามัน
ปรับตัวลดลงตอเนื่อง
(-) สงครามแยงสวนแบงตลาดน้ํามันยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงปรับลดการผลิตน้ํามันในการประชุมโอเปกครั้งที่ผานมา โดยทางซาอุฯเตรียม
เพิ่มกําลังการผลิตน้ํามัน และ สงออกไปทั่วโลกเพิ่มขึ้น
(+) สหรัฐฯจะเขาซื้อน้ํามันจํานวน 30 ลานบารเรลเพื่อกักเก็บในคลังสํารองทาง
ยุทธศาสตร (SPR) เพื่อชวยเหลือผูผลิตน้ํามันขนาดกลางขนาดเล็กของสหรัฐฯที่ไดรับ
ผลกระทบจากการทรุดตัวของราคาน้ํามัน
(+) ธนาคารกลางทั่วโลกออกมาตรการ QE และ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อ
ลดผลกระทบตอเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของ COVID-19

K-OIL*

*กองทุนรวมน้ํามันเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ไมหมาะสําหรับผูที่ไมเขาใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
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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




