
    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน ถือรอความชัดเจนการฟนตวั
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยเขาสะสมบางสวน
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ยังคงฟนตัวตอ โดยปรับตัวขึ้นเล็กนอยจากสัปดาหกอนที่ 0.53% ขณะที่
ดัชนี S&P500 ก็ฟนตัวเชนกันที่ 0.48% 
(-) รายงานตัวเลข Initial Jobless Claims, New Home Sales ออกมาแยกวาคาดทั้ง
คูที่ 4.43 ลานคน และ 627K หนวย  ตามลําดับ (ตลาดคาดการณที่ 4.20 ลานคน และ 
645K หนวย ตามลําดับ)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสูงขึน้เร่ือยๆ โดย
ลาสุด(วันที่ 27 เม.ย.) อยูที่ 987,322 คน* 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก CB Consumer Confidence,  ISM Manufacturing PMI
2. การประชุม FOMC โดยคาดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับเดิมคือ 0.25%

* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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PHATRA GINFRAEQSCBNK225

(+) BOJ เพิ่มมาตรการนโยบายการเงินเพื่อรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของ 
COVID-19 โดยการเขาซื้อหุนกูระยะสั้นของบริษทัเอกชน, เพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 
และเขาซื้อตั๋วเงินคลังและพันธบัตร
(+) ตลาดหุนญี่ปุน (Nikkei 225) ปรับตัวขึ้นมาขานรับมาตรการของ BOJ เขาใกล 2 
หมื่นจุด
(0) ยอดผูเสียชีวิตจาก COVID-19 ในยุโรปทะลุ 120,000 ราย (ขอมูลวันที่ 26 เม.ย.) 
โดยอยูในประเทศสเปน (22,902 ราย) อิตาลี (26,384 ราย), ฝร่ังเศส (22,648 ราย), 
เยอรมัน (5,877 ราย) และอังกฤษ (20,381 ราย) ขณะที่ผูติดเชื้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นเกือบ 
6,000 รายภายในวันเดียว 
(0) นายบอริส จอหนสัน นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเตรียมกลับมาทาํงานวันที่ 
27 เม.ย.63 หลังจากไปพักรักษาตัว

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ในยุโรปและญี่ปุน
2. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
3. ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ เชน ประมาณการณครั้งแรก GDP 1Q/2020, ประชุม ECB 
(30 เม.ย.) และยอดคาปลีกเดือน มี.ค.

    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ทยอยขายกองทุนหุนญีปุ่น Nikkei225

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63



      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือตอ ไมเพิ่มสัดสวน
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมเมื่อตลาดออนตวั
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร ไมแนะนาํใหเก็งกําไร

TMBCOF KFACHINA-A

(+) สถาบันยาชีววัตถุอูฮั่น สังกัดบริษัทไชนา เนชันนัล ฟารมาซตูคิอล กรุป (ซิโนฟารม) 
และสถาบันไวรัสวิทยาอูฮัน่ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรจีน เปดเผยวาวัคซีน 
COVID-19 ชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ไดเขาสูการทดลองทางคลินิกระยะที่
สองแลวเมื่อวันศุกรที่ผานมา โดยมีอาสาสมัครจํานวน 96 ราย ในกลุมตัวอยาง 3 ชวงอายุ 
ไดรับวัคซีนในระยะแรกของการทดลอง และจนถึงปจจุบันวัคซีนยังแสดงผลปลอดภัย
(+) สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศจีน (CAAC) รายงานวาจํานวนผูโดยสาร
เครื่องบินของจีนเร่ิมฟนตัวขึ้นใกลระดับ 1ใน 3 ของชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว หลังการ
แพรระบาดของ COVID-19 เร่ิมบรรเทาลง และเมืองบางเมืองไดยกเลิกมาตรการจํากัดดาน
การเดินทางแลว
(-) คณะกรรมการกํากับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแหงประเทศจีน (CBIRC) 
เปดเผยวาอัตราหนี้เสีย (NPL) ของภาคธนาคารอยูที่ระดับ 2.04% และคาดวาจะเพิ่ม
สูงขึ้นในไตรมาส 2 แตในอัตราที่ไมรุนแรง ทั้งนี้ ในชวงไตรมาส 1 ที่ผานมา ภาคธนาคารได
ปลอยเงินกูกวา 2.5 ลานลานหยวน เพื่อสนับสนุนบริษัท รานคา และธุรกิจบุคคล โดย
เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาจากชวงเดียวกันของปที่แลว
ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในตางประเทศ
2. ภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก
3. ตัวเลข PMI เดือน เม.ย. (ประกาศวันพฤหัสที่ 30 เม.ย. 63)
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(+) ศบค. เผยพบผูติดเชื้อรายใหม 15 ราย จํานวนผูปวยสะสมรวม 2,922 ราย จํานวนผูหาย
ปวยแลวรวม 2,594 ราย ผูเสียชีวิตรวม 51 ราย ไมมีผูเสียชีวิตเพิ่ม (วันที่ 26 เม.ย. 63)
(+) กระทรวงพลังงานฯ หารือมาตรการชวยคาไฟฟาภาคธุรกิจเสนอยกเวนเก็บอัตราคาไฟฟา
ขั้นต่ําถึงสิ้นป พรอมคืนเงินประกันใชไฟ
(-) ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรม เดือน ม.ีค. อยูที่ 88.0 ต่ําสุดในรอบ 28 เดือน 
ลดลงจากระดับ 90.2 ในเดือนกอนหนา
(-) ส.อ.ท. เปดยอดสงออกรถยนต เดือน ม.ีค. จํานวน 89,795 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปกอน 23.71% เผยหากสถานการณ COVID-19 ยืดเยื้อจะกระทบเปาผลิตรถยนตป 63 
ลดลงถึง 50% หรือ 1 ลานคัน
(-) สหรัฐฯเดินหนาตัด GSP สินคาสงออกไทย 573 รายการ มูลคา 40,000 ลานบาท ตองเสีย
ภาษีนําเขาสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยทุกสินคาประมาณ 4.7%
(0) ศบค. ตอ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 อีก 1 เดือน พรอมประกาศ
ยกเลิกวันหยุดราชการทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม
ปจจัยท่ีตองติดตาม
1. ประชุม ครม. เรื่องการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน และมาตรการเยียวยาเกษตรกร
2. ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ป 63 ของบริษัทจดทะเบียน
3. การประกาศตัวเลขผูวางงาน (วันที่ 29 เม.ย.) และอัตราเงินเฟอเดือนเมษายน (1 พ.ค.)  
4. ความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันโลก

    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมเมื่อตลาดปรับฐาน
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63



BOND

SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนี้ภาครัฐระยะ
สั้น และมาตรการแบงคชาติ

สนับสนุนสภาพคลอง

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ และไมกระจุกตัว
ในไทยอยางเดียว

คงสัดสวนกองทุนทองคําที ่10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) ขอมูลเศรษฐกิจที่ออนแอของสหรัฐฯและยุโรป จากผลกระทบการแพรระบาด
COVID-19
(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคําเพิ่ม 26.62 ตันในสัปดาหที่ผานมา เปนการซื้อเพิ่มอยาง
ตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 5 
(-) แรงขายทองคํา เพื่อทํากําไร และ เพื่อชดเชยผลขาดทุนในสินทรัพยลงทุนอื่นจากการ
ปรับตัวลงของราคาน้ํามัน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  ซึ่งคาดวาไมนาจะออกมาตรการผอน
คลายเพิ่มเติม หลังจากที่ไดออกมาตรการผอนคลายเต็มที่แลว
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: หาจังหวะขายเมื่อราคาน้ํามันปรับตัวขึ้น
 โดยใหจุด Cut Loss ที่ 15%

(-) ความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ํามันลนตลาด โดยคลังเก็บน้ํามันของสหรัฐฯกําลัง
กักเก็บน้ํามันใกลเต็มความจุ ทามกลางภาวะน้ํามันลนตลาด ขณะที่สต็อกน้ํามันสหรัฐฯ
พุงขึ้นเปนประวัติการณ
(-) ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงคน้ํามันที่ลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของ
COVID-19 ในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกใชมาตรการลอ็กดาวน โดยสํานักงานพลังงานสากล 
(IEA) ระบุวา วิกฤตการณ COVID-19 สงผลกระทบทําใหอุปสงคน้าํมันลดลง 29 ลาน
บารเรล/วัน แตะระดับต่ําสุดในรอบ 25 ป
(+) คูเวตเผยวาจะเรงปรับลดกําลังการผลิต เพื่อชดเชยกับอุปสงคน้ํามนัทีด่ิ่งลง

**ระมัดระวังการถือกองทุนน้ํามันที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา(Futures) 
ระยะสั้น เชน TUSOIL และ I-OIL

K-OIL*

*กองทุนรวมน้ํามันเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ไมหมาะสําหรับผูที่ไมเขาใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

27 เม.ย. - 4 พ.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
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