
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมาฟนตัวเล็กนอยที่ +2.43% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็
บวกเชนกันที่ +1.34%
(-) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมแยกวาคาด ดังนี้ CB Consumer 
Confidence ต่ํากวาคาดที่ 86.6 (คาด 88.0), GDP(QoQ)Q1 ต่ํากวาคาดที่ -5.0% 
(คาด -4.8%), Initial Jobless Claims มากกวาคาดที่ 2,123K (คาด 2,100K)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดย
ลาสุด(1 มิถุนายน) อยูที่ 1,837,170 คน* 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก  ISM Manufacturing PMI, ISM Non-Manufacturing 
PMI, Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate
2. ความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯ-จีน ภายหลังจีนผานกฎหมายความมั่นคงแหงชาติใน
ฮองกง ซึ่งคาดจะมีมาตรการตอบโตจากสหรัฐ
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(-) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนปรับตัวลงในชวงทายสัปดาหจากสถานการณประทวงเรื่องเหยียดสี
ผิวในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ
(-)  ตัวเลขยอดคาปลีกญี่ปุนเดือน พ.ค.63 MoM ออกมา -13.7% แยกวาคาดไวที่ -11.5%  
(0) รัฐบาลญี่ปุนจะเพิ่มวงเงินเปน 2 เทาในมาตรการฉบับที่ 2 จะอยูที่ระดับ 200 ลานลานเยน 
เพื่อเยียวยาธุรกิจขนาดยอม รวมทั้งคนงานและนักศึกษา และมีสัดสวนเทียบเทากับ 40% ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
(0) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 สะสมในยุโรปลาสุด (วันที่ 31 พ.ค.63) รัสเซีย 405,843 ราย, 
อังกฤษ 276,156 ราย และสเปน 239,479 ราย และญี่ปุน 16,752 ราย ขณะที่จํานวนผูเสียชีวิต 
อังกฤษ 38,571 ราย, อิตาลี 33,415 ราย, ฝร่ังเศส 28,805 ราย และญี่ปุน 898 ราย
(0) รัฐบาลญี่ปุนจะเพิ่มวงเงินเปน 2 เทาในมาตรการฉบับที่ 2 จะอยูที่ระดับ 200 ลานลานเยน 
เพื่อเยียวยาธุรกิจขนาดยอม รวมทั้งคนงานและนักศึกษา และมีสัดสวนเทียบเทากับ 40% ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนและญี่ปุน เชน PMI ภาคบริการเดือน พ.ค. และรายงานการ
ประชุม ECB
2. ติดตามสถานการณ COVID-19 หลังผอนคลายมาตรการล็อกดาวนในหลายประเทศในยุโรป
และญี่ปุน

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกอง Global Infrastructure Equity 
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกอง Global Infrastructure Equity
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ขายกองทุนหุนญี่ปุน และสะสมกองทุนหุน 
Global Infrastructure Equity
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(0) ที่ประชุมสภาประชาชนแหงชาติจนี (NPC) มีมติเห็นชอบใหมกีารบังคบัใชกฎหมาย
ความมั่นคงแหงชาติฉบับใหมในฮองกง ซึ่งจะหามการทํากิจกรรมปลุกระดมทางการเมือง
ในฮองกง หามการเรียกรองการแบงดินแดน รวมไปถงึการกระทาํที่จะเปนภยัตอความ
มั่นคงของรัฐบาลจีน และหามการแทรกแซงจากตางประเทศดวย
(+) ปธน.ทรัมป ประกาศเตรียมยกเลิกสถานะพิเศษของฮองกงเพื่อเปนการตอบโตจนี 
อยางไรก็ดี ปธน.ทรัมป ไมไดระบุถงึมาตรการใดๆ ที่อาจจะทําลายขอตกลงการคาเฟส
แรกซึ่งสหรัฐฯ และจีนทําไวเมื่อตนปนี้
(+) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ซึ่งมารกิตจัดทํารวมกับไฉซิน 
อยูที่ระดับ 50.7 ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. ที่อยูที่ระดับ 49.4
(+) สํานักงานสถิติแหงชาตจิีน (NBS) รายงาน ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการเดือน พ.ค. อยูที่ระดับ 53.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.2 ในเดือน เม.ย.
(-) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) รายงาน ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ
ผลิตเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสูระดับ 50.6 จากระดับ 50.8 ในเดือน เม.ย.

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
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(-) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกาศตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน เม.ย. อยู
ที่ 79.04 หดตัว -17.21% YoY และ -23.77% MoM เปนไปตามสถานการณเศรษฐกิจ
ทั่วโลกที่ชะลอตัวและโรงงานอุตสาหกรรมบางสวนที่หยุดการผลิตชั่วคราว 
(0) ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ลงมติผาน พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ลานลานบาท เพื่อ
แกปญหา COVID-19 สวนขั้นตอนถัดไปจะเขาสูกระบวนการของทีป่ระชมุสภาวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ตอไป
(+) ศบค.ผอนปรนกิจการระยะ 3 เร่ิม 1 มิ.ย. ผอนปรน 14 กิจการ เชน โรงภาพยนตร 
ฟตเนส และศูนยประชุม เปนตน
(-) สภาพัฒนฯ คาดผูวางงานทั้งปราว 2 ลานคน จากพิษ COVID-19 จะสงผลชัดเจน
มากขึ้นในไตรมาสที่ 2/63 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอเดือน พ.ค. และ ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภคเดือน พ.ค.
2. สถานการณหลังผอนคลายลอ็กดาวนระยะที่ 3

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

ระยะสั้น

SCBGOLDH

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และคงสัดสวนกองทุนทองคําที ่10% 
ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) ความตึงเครียดจีน-สหรัฐฯที่รุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯจะยกเลิกสถานะพิเศษฮองกง เพื่อ
ตอบโตการใชกฎหมายความมั่นคงแหงชาติในฮองกง
(+) เหตุประทวงตอตานการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นหลายรัฐในสหรัฐฯ 
(+) แรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพยปลอดภยั โดยกองทุน SPDR ซื้อทองคําเพิ่มขึ้น 6.43 
ตันในสัปดาหที่ผานมา
(-) ความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก หลังการผอนคลายมาตรการลอ็กดาวนใน
หลายประเทศทั่วโลก

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯ-จีน
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: แนะนําขายตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้าํมัน

(+) ความตองการใชน้ํามันที่มีเพิ่มขึ้น ผลจากการคลายมาตรการปดเมืองในหลาย
ประเทศ 
(+) เบเกอร ฮิวจ รายงานจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันสหรฐัฯลาสุด ลดลง 17 แทน สู
ระดับต่ําสุดเปนประวัติการณที่ 301 แทน
(-) ความกังวลประเด็นขัดแยงจีน-สหรัฐฯที่รุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ จะยกเลิกสถานะพิเศษ
ฮองกง เพื่อตอบโตการใชกฎหมายความมั่นคงแหงชาติในฮองกง
(-) EIA รายงานตัวเลขน้ํามันดิบคงคลังสหรฐัฯ ณ 22 พ.ค. 63 เพิ่มขึ้น 7.9 ลานบารเรล 
สวนทางกับที่คาดวาจะปรับลดลง 1.9 ลานบารเรล

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


