
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมาฟนตัวเล็กนอยที่ +1.69% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็
บวกเชนกันที่ +1.43%
(-) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมแยกวาคาด ดังนี้ Initial Jobless Claims 
สูงกวาคาดที่ 2,438K (คาด 2,400K) ,Philadelphia Fed Manufacturing Index ต่ํา
กวาคาดที่ -43.10(คาด -41.50)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ Covid-19 ของสหรัฐในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดยลาสุด
(25 พฤษภาคม)อยูที่ 1,686,436 คน* 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก CB Consumer Confidence, GDP(QoQ)Q1, Initial 
Jobless Claims
2. ตลาดหุนสหรัฐหยุดในวันจันทรนี้เนื่องในวัน Memorial Day
3. ประเด็นความขัดแยงระหวางสหรัฐ-จีน หลังรัฐสภาสหรัฐผานรางกฎ Holding 
Foreign Companies Accountable Act ซึ่งจะสงผลใหหลายบริษัทตางชาติรวมถึง
จีน หามจดทะเบียนในตลาดหุนสหรัฐได
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(0) ตัวเลขผูติดเชื้อในยุโรปลาสุด (วันที่ 25 พ.ค.) รัสเซีย 353,427 ราย, อังกฤษ 260,916 
ราย, สเปน 235,772 และญี่ปุน 16,550 ราย ขณะที่จํานวนผูเสียชีวิตลาสุด อังกฤษ 36,875 
ราย, อิตาลี 32,785 ราย, สเปน 28,752 และญี่ปุน 820 ราย ซ่ึงจะตองติดตามหลังประเทศ
ตางๆเริ่มผอนคลายมาตรการล็อกดาวน
(0) ธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ -0.1% ในการประชุม
ฉุกเฉินในวันที่ 22 พ.ค. และคงเปาหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ไวที่
ระดับ 0% นอกจากนี้ ที่ประชุม BOJ ยังมีมติจัดหาเงินกูวงเงิน 30 ลานลานเยนใหกับบริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลาง พรอมประกาศจับตาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร
ระบาดของ COVID-19 โดยพรอมดําเนินนโยบายเพิ่มเติมหากจําเปน
(0) ตัวเลข GDP เยอรมัน Q1/63 ออกมาตามคาดไวท่ี -2.2% QoQ และตัวเลข PMI ภาค
การผลิตเดือน พ.ค. ของยูโรโซนออกมาดีขึ้นมาอยูที่ 39.5 จากเดือนกอนอยูที่ 33.4
(-) ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของญี่ปุนเดือน พ.ค. รวงลงมาอยูท่ี 38.4 จากเดือนกอนอยูที่ 
41.9  

ปจจัยท่ีตองติดตาม
1. สถานการณ COVID-19 หลังผอนคลายมาตรการล็อกดาวนในยุโรปและญี่ปุน
2. ตัวเลขเศรษฐกิจ เชน ยอดคาปลีกเดือน เม.ย. ของญี่ปุน และดัชนีราคาผูบริโภคในกลุมยูโร
โซนเดือน พ.ค.

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกอง Global Infrastructure Equity 
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกอง Global Infrastructure Equity
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: เขาสะสมกอง Global Infrastructure 
Equity ที่มีสัดสวนหุนในยุโรป และฟนตัวชากวาสินทรัพยอื่นๆ
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณ
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(0) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคาชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ป ไว
ที่ระดับ 3.85% และคงอัตราดอกเบ้ีย LPR ประเภท 5 ป ไวที่ระดับ 4.65%
(0) คณะผูนําจีนประกาศยกเลิกการกําหนดเปาหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจําป 2563 เนื่องจากการแพรระบาดทั่วโลกของ COVID-19
(-) นายหวัง เฉิน รองประธานคณะกรรมาธิการประจําสภาประชาชนแหงชาติจีน (NPC) ไดเสนอ
กฎหมายใหมที่กําหนดใหฮองกงตองดําเนินการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงแหงชาติโดยเร็ว ซึ่ง
จะใหอํานาจรัฐสภาของจีนในการปองกันและลงโทษการกบฏ การกอการราย การแบงแยก
ดินแดน และการแทรกแซงของตางชาติ หรือการกระทําใดๆ ที่เปนอันตรายรายแรงตอความ
มั่นคงของประเทศ
(-) เจาหนาที่ตํารวจของฮองกงยิงแกสน้ําตาเขาใสฝูงชนหลายรอยคนที่ออกมาชุมนุมเพื่อ
ประทวงการประกาศใชกฎหมายความมั่นคงฉบับใหมของรัฐบาลจีน โดยการประทวงครั้งนี้มีขึ้น
ในเขตคอสเวยเบยและมีผูมารวมชุมนุมจํานวนมาก ซึ่งนับเปนการประทวงครั้งใหญที่มี
ประชาชนออกมารวมตัวมากสุดตั้งแตเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 ในฮองกง

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
3. กําไรภาคอุตสาหกรรม (Industrial Profit) เดือน เม.ย.
4. PMI ภาคการผลิตและ PMI ภาคการบริการ เดือน พ.ค.
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(-) ตลท. เผยกําไรบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET ไตรมาสที่ 1/63 ลดลง 60.5% YoY
โดยหมวดที่ไดรับผลกระทบรุนแรงจากสงครามน้าํมัน ไดแก หมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซึ่งหากไมรวม 2 หมวดดังกลาว 
จะมีกําไรสุทธิลดลง 25.2% YoY
(-) บริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI รายงานกําไรสุทธไิตรมาสที่ 1/63 ลดลง 58.58% 
YoY โดยกลุมทรัพยากร เปนอุตสาหกรรมที่ยังคงมียอดขายและกําไรสทุธิเติบโต
(-) ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญมีมติเห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เสนอที่ประชุม ครม. 26 พ.ค.
(0) กนง. มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สูระดับ 0.50% (20 พ.ค. 63)  
(0) การบินไทย แจงตลท. กระทรวงการคลังลดสัดสวนถือหุนเหลือ 47.86% หลังขายหุน 
3.17% ใหกับกองทุนวายุภักษ1 สงผลใหบริษัทพนสภาพเปนรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ตัวเลขผูวางงานเดือน เม.ย. (26 พ.ค. 63) 
และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม (27 พ.ค. 63) เปนตน
2. สถานการณ COVID-19 หลังประกาศคลายลอ็กดาวนระยะที่ 2

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไรบางสวน
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณตลาด
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 
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SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่ 
10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) แรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพยปลอดภยัมากขึ้น จากความตึงเครียดที่เพิ่มระหวาง
จีน-สหรัฐฯ โดยวุฒิสภาสหรัฐฯผานรางกฎหมายที่อาจทําใหบริษัทจีนถกูถอดออกจาก
ตลาดหุนสหรัฐฯ
(+) ประธานเฟดแถลงตอสภาคองเกรสวาจะมีโครงการเงินกูฉุกเฉินใหแกภาคธุรกิจ และ 
พรอมอัดฉีดสภาพคลองเพื่อพยุงเศรษฐกิจ
(+) จีนระงับการกําหนดเปาหมายการขยายตัว GDPประจําปนี้ ทําใหความกังวล
ผลกระทบตอเศรษฐกิจจากโควิด-19 สูงขึ้น
(-) แรงกดดันทองคํา จากความหวังของการฟนตัวของเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการใช
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของนานาประเทศ
(-) แรงเทขายทํากําไรของนักลงทุน หลังราคาทองคําปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวงที่
ผานมา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯ-จีน และ เหตุการณความไมสงบใน
ฮองกง
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: แนะนําขายตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้าํมัน

(+) ปริมาณความตองการใชน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น จากหลายประเทศเร่ิมผอนคลาย
มาตรการปดเมือง
(+) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐฯ 
ลดลง 5 ลานบารเรล สวนทางกับที่นักวิเคราะหคาด 
(-) จีนระงับการกําหนดเปาหมายการขยายตัว GDPประจําปนี้ ทําใหความกังวลของนัก
ลงทุนสูงขึ้น กดดันราคาน้ํามัน
(-) ความกังวลตอความขัดแยงระหวางจีน-สหรัฐฯเพิ่มขึ้น จากเหตุความไมสงบใน
ฮองกง ซึ่งทางการจีนไดเสนอกฎหมายใหมที่ระบใุหฮองกงตองดําเนินการบังคบัใช
โดยเร็ว สรางความไมพอใจใหกับสหรัฐฯ โดยปธน.ทรัมป ไดเตือนวา สหรัฐฯจะตอบโต
จีน หากจีนใชมาตรการเพือ่จัดการกับผูประทวง
(-) แรงเทขายทํากําไรของนักลงทุน หลังราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นในชวงที่ผานมา

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
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