
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี Dow Jones ชวงสัปดาหที่ผานมาฟนตัวแรงที่ +6.98% ขณะที่ดัชนี S&P500 
ก็บวกแรงเชนกันที่ +5.11%
(+) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมดีกวาคาด ดังนี้ ISM Manufacturing PMI 
ดีกวาคาดที่ 43.1 (ตลาดคาด 43.0) , ISM Non-Manufacturing PMI ดีกวาคาดที่ 
45.4 (ตลาดคาด 44.0), Nonfarm Payrolls ดีกวาคาดที่ 2,509K (ตลาดคาด -
8,000K), Unemployment Rate ดีกวาคาดที่ 13.3% (ตลาดคาด 19.7%)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดย
ลาสุด(1 มิถุนายน)อยูที่ 2,007,449 คน* 

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก  Core CPI, PPI
2. ประชุมนโยบายทางการเงิน (FOMC) คาดจะมีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไวที่  
ระดับเดิม
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(+) ประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซที่ระดับ 0% 
คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยฝากกับ ECB ไวที่ -0.5% และคงอัตราดอกเบี้ย
เงินกูที่ระดับ 0.25% แตเพ่ิมวงเงินการซื้อพันธบัตรของโครงการ Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP) อีก 6 แสนลานยูโร ซึ่งสูงกวาคาดไวที่    
5 แสนลานยูโร (สูระดับ 1.35 ลานลานยูโร) ไปจนถึงเดือน ม.ิย.64 
(+) ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ปลอยเงินกูฉุกเฉินจํานวน 3.6 หมื่นลานปอนด ให SME 
เพ่ือเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
(0) ญี่ปุนประกาศ GDP Q12020 QoQ ครั้งสุดทาย ออกมา -0.60% (คาดไว -0.5%) 
ไตรมาสกอนหนา -1.09%
(0) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนปรับตัวขึ้นกับความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจหลัง 
COVID-19 เร็วกวาคาด และการออกมาตรการอัดฉีดเงินเขาระบบของ ECB, BOE และ 
BOJ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจ เชน ประมาณการณ GDP Q1 ครั้งสุดทาย ของอังกฤษ และตัวเลข
ดัชนีภาคการผลิตของกลุมยูโรโซน
2. ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุม EU และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของอังกฤษ (BOE) 

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

TMBCOF KFACHINA-A

(0) ธนาคารกลางจีน (PBOC) แถลงสนับสนุนการประกาศใชกฎหมายความมั่นคงในฮองกง 
พรอมยืนยันวาจะใหการสนับสนุนฮองกงตอไปในฐานะที่เปนศูนยกลางทางการเงินระหวาง
ประเทศ
(+) นายโรเบิรต ไลทไฮเซอร ผูแทนการคาสหรัฐฯ (USTR) เผยวาจีนไดมีการซื้อสินคาจาก
สหรัฐฯ มากขึ้นในชวงหลายสัปดาหมานี้ โดยจีนไดซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ไป 185 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ซึ่งเปนการหักลางรายงานขาวกอนหนานี้ที่วาจีนไมปฏิบัติตามขอตกลงการคาเฟสแรก
(+) สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศจีน (CAAC) อนุญาตใหสายการบินตางชาติสามารถ
บินเขาสูนานฟาจีนแผนดินใหญไดมากขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯ ตอบโตจีนโดยการส่ังหามสายการ
บินของจีนเดินทางเขาสูสหรัฐฯ
(+) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ซึ่งมารกิตจัดทํารวมกับไฉซิน อยูที่ระดับ 
55.0 ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย. ที่อยูที่ระดับ 44.4
(-) สํานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดสงออกเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลง -3.3% YoY
ย่ําแยกวาเดือนเม.ย. ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% YoY
(-) สํานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดนําเขาเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลง -16.7% YoY
ย่ําแยกวาเดือนเม.ย.ที่ปรับตัวลดลง -14.2% YoY

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
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(-) กระทรวงพาณิชยเผยอัตราเงินเฟอเดือน พ.ค. อยูที่ 99.76 ติดลบ 3.44 %YoY เหตุ
จากราคาน้ํามันที่ยังอยูในระดับต่ําและมาตรการชวยลดคาครองชีพของภาครัฐ เผยไทย
เขาสูภาวะเงินฝดทางเทคนิคแตไมใชเงินฝดจริง เนื่องจากราคาสินคาหลายรายการไมได
ลดลง เชน อาหาร หรือสินคาอุปโภคบริโภค
(+) ตางชาติกลับเขามาซื้อหุนไทย โดยสัปดาหที่ผานมายอดซื้อสทุธิทุกวัน
(+) กลุม OPEC+ บรรลุขอตกลงในการขยายระยะเวลาการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามนั 
9.7 ลานบารเรล/วัน ออกไปจนถึงเดือน ก.ค. จากเดิมที่มีกําหนดสิ้นสุดในเดือน มิ.ย.นี้ 
อาจเปน Sentiment เชิงบวกตอตลาดหุนไทย
(0) สภาฯ ผาน พ.ร.บ. โอนงบประมาณวาระแรก ตั้ง 49 กมธ. แปรญัตติ 3 วัน กอน
เสนอวาระ 2-3 วันที่ 11 มิ.ย. 
(+) ภายหลังการคลายลอ็กดาวนระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ไมพบผูติดเชื้อที่มี
แหลงกําเนิดจากในประเทศ ผูติดเชื้อใหมมาจากผูที่กักตัวอยูใน State Quarantine 
หลังเดินทางกลับจากตางประเทศ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการผอนคลายล็อกดาวน

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณตลาด
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 
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BOND

SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

SCBGOLDH

PRINCIPAL iPROP
ราคายังปรับตัวขึ้นมาชา

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(-) ตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรสหรฐัฯ เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 2.5 ลานตําแหนง และ 
อัตราการวางงานสหรัฐฯลดลงสูระดับ 13.3% สวนทางจากที่ตลาดคาดการณ สะทอน
ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟนตัวเร็วกวาคาด สงผลกดดันตอราคาทองคํา
(-) การปรับตัวขึ้นของตลาดหุน สงผลกดดันตอราคาทองคํา โดยนักลงทุนลดการถือ
สัดสวนทองคําในฐานะสินทรัพยปลอดภัยลง
(+) ธนาคารกลางยุโรปเพิ่มวงเงินการซื้อพันธบัตรเพิ่ม 6 แสนลานยูโร ประกอบกับ
แนวโนมการออนคาของคาเงิน USD เปนปจจัยหนุนราคาทองคาํ
(+) ประเด็นขอขัดแยงระหวางสหรัฐฯ และ จีน ที่ยังไมคลี่คลายยังคงเปนโอกาสชวย
หนุนราคาทองคําได

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามการประชุมเฟด และ สถานการณความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ-จีน
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   สําหรับนักลงทุนทั่วไป: หลีกเลี่ยงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: แนะนําขายตามการปรับตัว
ขึ้นของราคาน้ํามัน

(+) ตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตร เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 2.5 ลานตําแหนง สะทอนถึง
การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปนปจจัยหนุนราคาน้ํามัน
(+) โอเปกพลัสตกลงขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิตน้ํามัน 9.7 ลานบารเรลตอวัน ไป
จนถึง ก.ค. 63  
(+) เบเกอร ฮิวจ รายงานจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันสหรฐัฯลาสุด ลดลง 16 แทน โดย
ลดลงตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 12
(+) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงาน ตัวเลขน้ํามันดิบคงคลัง
สหรัฐฯ ณ วันที่ 29 พ.ค. 63 ปรับลดลง 2.1 ลานบารเรล 
(+) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซียคาดการณ ตลาดน้ํามันทั่วโลกมแีนวโนมตึงตัว โดย
อาจขาดแคลนราว 3-5 ลานบารเรลตอวัน ในเดือนก.ค.63

*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


