
    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอความชัดเจนของ Trade war
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(0) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมา (27 เม.ย. - 4 พ.ค.) มีปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นชวงตน
สัปดาห กอนยอตัวลงมาปดลบเล็กนอยชวงปลายสัปดาหที่ -0.11% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 มีลักษณะคลายกันแตปดบวกเล็กนอยที่ 0.21% 
(-) การปรับตัวลงชวงปลายสัปดาหที่แลว สวนหนึ่งเปนผลจากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
ใหสัมภาษณขูจะเก็บภาษนีําเขาสนิคาจนีรอบใหม เพื่อตอบโตจีนที่เปนตนตอการแพร
ระบาดของ COVID-19 
(-) รายงานตัวเลข CB Consumer Confidence ออกมาแยกวาคาดที่ 86.90 (ตลาด
คาดการณที่ 87.90) ขณะที่ ISM Manufacturing PMI กลับออกมาดีกวาคาดที่ 41.50 
(ตลาดคาดการณที่ 36.90) อยางไรก็ตามตัวเลขดังกลาวยังนอยกวาระดับ 50
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดย
ลาสุด(5 พฤษภาคม)อยูที่ 1,212,835คน* 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก ISM Non-Manufacturing PMI,  Non-Farm 
employment, Non-Farm payroll, Unemployment rate
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(+) ประชุม ECB เม่ือวันที่ 30 เม.ย. ออกมาตรการนโยบายการเงินเพิ่มเติม 1) ลดอัตรา
ดอกเบี้ยตามมาตรการระยะที่ 3 (TLTRO III) ลงมาระดับ 0.5% (ลดลงอีก -0.25%) เงินกู
ชวงระหวาง ม.ิย.63 ถึง มิ.ย.64 โดยสถาบันการเงินที่เคยกูเต็มวงเงินที่ 0% แลวสามารถกู
ตาม TLTRO III ไดที่ตํ่าถึง -1% และ 2) มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินในชวงวิกฤต (PELTROs) 
โดยกูไดนานสุด 16 เดือน เร่ิมกูไดต้ังแตเดือน พ.ค.63 และสิ้นสุดในชวง ก.ค.-ก.ย.64 มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ -0.25%
(-) ECB คาดการณเศรษฐกิจยูโรโซนปนี้จะหดตัวระหวาง -5% ถึง -12% และนาจะฟนตัว
กลับมาถึงระดับกอนวิกฤต COVID-19 ในชวงปลายป 2564
(0) นายกรัฐมนตรขีองญี่ปุนประกาศขยายเวลาสถานการณฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน (ถึง
วันที่ 31 พ.ค.63) เพ่ือควบคุมสถานการณ COVID-19 ในญ่ีปุน ลาสุดจํานวนผูติดเชื้อใน
ญี่ปุนมากกวา 1.5 หมื่นราย และเสียชีวิต 536 ราย (วันที่ 5 พ.ค.63)

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณโควิด-19 ในยุโรป และญี่ปุน แมวาประเทศตางๆในยุโรปเริ่มผอนคลาย
มาตรการล็อคดาวนมากขึ้น
2. ตัวเลขเศรษฐกิจ เชน PMI ภาคบริการเดือนเม.ย. (คาดจะคงที่อยูที่ 11.7) และยอดคา
ปลีกเดือน ม.ีค. (คาดไวที่ -11.2%) และติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุน 
(BOJ)

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ขายกองทุนหุนญี่ปุน
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณ
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(-) ปธน.ทรัมป เผยวากําลังพิจารณาที่จะใชมาตรการเก็บภาษีนําเขาสินคาจากจีนเพื่อเปน
การลงโทษจีนจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
(-) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) เผยตัวเลขดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือน เม.ย. ปรับตัวลงสูระดับ 50.8 จากระดับ 52 ในเดือน ม.ีค.
(+) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) เผยตัวเลขดัชนีผูจัดการฝายจดัซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน เม.ย. ปรับตัวข้ึนสูระดับ 53.2 จากระดับ 52.3 ในเดือน ม.ีค.
(-) มารกิตเผยตัวเลขดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ซึ่งมารกิตจัดทํา
รวมกันกับไฉซิน ปรับตัวลงสูระดับ 49.4 จากระดับ 50.1 ในเดือน มี.ค.
(-) สํานักงานสถิติฮองกงรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2563 ของฮองกง รวงลงถึง -8.9% 
YoY และ -5.3% QoQ ซึ่งเปนการปรับตัวลงมากที่สุดเปนประวัติการณ
(+) กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของจีนเปดเผยวาชาวจีนมากกวา 23 ลานคนออก
เดินทางทองเที่ยวในประเทศในวันแรกของชวงวันหยุดแรงงานยาว 5 วัน ดันรายไดจากการ
ทองเที่ยวภายในประเทศสะพัดกวา 9.7 พันลานหยวน (ประมาณ 1.38 พันลานดอลลาร)

ปจจัยท่ีตองติดตาม
1. ความสัมพันธทางการคาระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. ตัวเลข Caixin Services PMI เดือนเม.ย. (คาด 43.0)
3. ตัวเลขสงออกและนําเขา เดือนเม.ย. (คาด -12.1% YoY และ -12.4% YoY ตามลําดับ)
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(+) ศบค.ผอนปรน 6 กลุมแรก ตลาด รานอาหาร คาปลีกสง กีฬา สันทนาการ รานตัด
ผม รานตัดขนสัตว เร่ิม 3 พ.ค.
(+) กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินใหผูรับเงินเยียวยา 2 เดือนควบ (เม.ย. - พ.ค.)      
ในวันที่ 5 พ.ค.
(+) กระทรวงการคลังเตรียมแจกประชาชนกลุมเปราะบางเพิ่มอีก 1,000 บาท เยียวยา
ผลกระทบ COVID-19
(-) ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยเดือน มี.ค. หดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเฉพาะ
ภาคการทองเที่ยวหลังประเทศไทยประกาศใชมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การประกาศงบการเงินไตรมาส 1/63
2. สถานการณ COVID-19 หลังประกาศผอนปรนคลายล็อคดาวน
3. การประชุม กนง. ในเดือนพ.ค. 

    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวนการลงทนุ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 
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SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

คงสัดสวนกองทุนทองคําที ่10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) ประเด็นความขัดแยงทางการคาระหวาง สหรัฐฯ และ จีน ที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง 
หลังปธน.ทรัมปขูเก็บภาษีสนิคานาํเขาจากจีน
(+) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0-0.25% จนกวาเศรษฐกิจ
สหรัฐฯจะฟนตัวขึ้น
(+) กองทุนทองคํา SPDR ซื้อทองคําเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนสัปดาหที ่6 โดยซื้อ 19.59 ตัน
ในสัปดาหที่ผานมา
(-) รายงานความคืบหนายารักษา COVID-19 โดยบริษัท Gilead Sciences แถลงวา
ไดรับขอมูลที่นาพึงพอใจในการใชยา Remdesivir
(-) หลายประเทศทั่วโลก เร่ิมผอนคลายมาตรการล็อกดาวน หลังจํานวนผูติดเชื้อใหม 
เร่ิมชะลอตัวลง

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามมาตรการผอนคลายลอ็กดาวนของประเทศตางๆ 
2. สถานการณการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: แนะนําขาย ตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้าํมัน

(+) หลายประเทศทั่วโลก เร่ิมผอนคลายมาตรการปดเมือง สงผลใหความตองการใช
น้ํามันดิบ เร่ิมปรับตัวสูงขึ้น
(+) กําลังการผลิตน้ํามันดิบเริ่มปรับตัวลง หลัง OPEC+ เร่ิมปรับลดกําลังการผลิตตาม
ขอตกลงที่ระดับ 9.7 ลานบารเรลตอวัน ตั้งแตวันที1่ พ.ค.
(+) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ํามันดิบคงคลัง
สหรัฐฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 24 เม.ย. 63 เพิ่มขึ้น 9 ลานบารเรล ต่ํากวาคาดการณที่ 10.6 
ลานบารเรล
(-) ประเด็นความขัดแยงทางการคาระหวาง สหรัฐฯ และ จีน ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง 
หลัง ปธน.ทรัมป ขูเก็บภาษีสินคานําเขาจากจีน 

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




