
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(-) ดัชนี Dow Jones ชวงสัปดาหที่ผานมาปรับลดลง -5.98% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็
ปรับลดลงเชนกันที่ -4.96%
(-) การประชุมนโยบายการเงินลาสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. Fed มีมติคงดอกเบี้ย โดยรอบนี้ 
Fed สงสัญญาณวาดอกเบี้ยจะคงอยูระดับนี้ไปอีกถึงป 2022 หลังจากปรับลดคาดการณ 
GDP สหรัฐฯเหลือ -6.5% และเพ่ิมประมาณการณ Unemployment Rate เปน 9.3%
(-) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมแยกวาคาดเล็กนอย ดังนี้ Consumer Price 
Index(CPI) เดือนพ.ค. แยกวาคาดที่ -0.1% (คาด 0.0%) และ Core CPI เดือนพ.ค. แย
กวาคาด -0.1% (คาด 0.0%)
(0) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ลาสุด (15 ม.ิย.)อยูที่ 2,162,144 คน*

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ถอยคําแถลงของประธาน Fed ตอคณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวุฒิสภาในวันที่ 
16 ม.ิย. และตอคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 17 มิ.ย.ที่
จะถึงนี้
2. ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เชน Industrial Production, Capacity Utilization, และ 
Initial Jobless Claim เปนตน
*ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(0) รัฐสภาญี่ปุนผานรางงบประมาณมูลคา 31.9 ลานลานเยน (ประมาณ 9 ลานลาน
บาท) เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19
(0) ประกาศ GDP Q1 ป 2020 ของอังกฤษครั้งแรกออกมา -2% QoQ โดยดีกวาคาด
ไวที่ -2.5%
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ในโตเกียวเพิ่ม 47 คนในวันเดียว โดยมีผูปวย 18 ราย
เกี่ยวของกับผูติดเชื้อในสถานบันเทิงในกรุงโตเกียว ทําใหเกิดความกังวลวาญี่ปุนอาจจะ
เผชิญผูติดเชื้อเวฟ 2
(-) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนตางรวงลงมาแรงตามตลาดหุนสหรัฐฯ โดยความกังวลจะเกิด
ผูติดเชื้อ COVID-19 เวฟ 2 รวมทั้งการปรับตัวขึ้นไปกอนหนานี้ของทั้งสองตลาด

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 วาจะเกิดเวฟ 2 หรือไม?
2. รายงานประมาณการณเศรษฐกิจยูโรโซนของ ECB และธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) 
รวมทั้งดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ของยูโรโซน

    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

(-) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติของจีน (NHC) แถลงวาในวันอาทิตยที่ผานมา จีนพบ
ผูติดเชื้อ COVID-19 รายใหมเพิ่มขึ้น 49 ราย โดยเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศ 39 
ราย และติดเชื้อจากตางประเทศ 10 ราย ทั้งนี้ ผูติดเชื้อในประเทศ 36 รายมาจากปกกิ่ง 
สวนอีก 3 รายมาจากมณฑลเหอเปย โดยทางการปกกิ่งไดสั่งปดตลาด Xinfadi ซึ่งเปน
ตลาดคาสงผัก ผลไม และเนื้อสัตวที่มีขนาดใหญที่สุดในกรุงปกกิ่งเพื่อฆาเชื้อโรค หลังพบ
คนในตลาดและละแวกใกลเคียงมีผลตรวจ COVID-19 เปนบวก
(-) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ประจําเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 
+4.4% YoY ต่ํากวาที่ตลาดคาดที่ +5.0% YoY แตปรับตัวดีขึ้นจาก +3.9% YoY ใน
เดือนเม.ย.
(-) ยอดคาปลีก (Retail Sales) ประจําเดือนพ.ค. ลดลง -2.8% YoY ต่ํากวาที่ตลาด
คาดที่ -2.0% YoY แตปรับตัวดีขึ้นจาก -7.5% YoY ในเดือนเม.ย.
(+) อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) ประจําเดือนพ.ค. อยูที่ 5.9% ปรับตัว
ดีขึ้นจาก 6% ในเดือนเม.ย.

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
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    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณตลาด
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(+) มาตรการกระตุนการทองเที่ยว "ไทยเที่ยวไทย" จากการหารือรวมกันระหวาง
กระทรวงการคลังและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา เพื่อกระตุนการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ ชวง 4 เดือนนี้ ตั้งแต ก.ค.-ต.ค. 63 วงเงินกวา 2.2 หมื่นลานบาท ที่จะ
เสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ลาสุดไดขอสรุปวาจะ
ดําเนินการ ใน 3 แพ็คเกจ ไดแก 1) แพ็คเกจ “กําลังใจ” 2) แพ็ตเกจ “เราไปเที่ยวกัน”      
และ 3)แพ็คเกจ “เที่ยวปนสุข”
(-) ฝายวิจัย ตลท. เปดโผสถิติไตรมาส 1/63 พบ 374 บริษัทจดทะเบียนหรือสัดสวน 
76% ของ 494 บริษัทที่รายงานผลการดําเนินงาน ยังมีกําไรจากการดําเนินงาน ฟาก
บริษัทขนาดใหญในกลุม SET100 มีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 52.3% และ นอก
กลุม SET100 กําไรลดลง 28%
(0) ยอดคงคางธุรกรรม MFLF ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63 อยูที่ 50,317 ลบ. โดยมีจํานวน
สถาบันที่ใหความชวยเหลือกองทุนตราสารหนี้ 10 ราย
(+) ที่ประชุม ศบค. มีมติยกเลิกเคอรฟว พรอมกับประกาศมาตรการคลายล็อกดาวนเฟส 
4 เร่ิม 15 มิ.ย.

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังคลายลอ็กดาวน
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BOND

SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

SCBGOLDH

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) ผลการประชุม Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 0-0.25% และ สงสัญญาณตรึงอัตรา
ดอกเบี้ยในระดับต่ําตอไป จนถึงป 2022
(+) ความกังวลตอการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในสหรัฐฯ หลังจํานวนผู
ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ 2 ลานรายแลว
(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคําตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 12 โดยซื้อทองคํา 8.11 ตันใน
สัปดาหที่ผานมา
(0) Fed คาดการณเศรษฐกิจสหรัฐฯจะหดตัวลง -6.5% ในปนี้ แตจะขยายตัว 5% ในป 
2564
(-) แรงเทขายทํากําไรในทองคําบางสวน หลังการปรับตัวขึ้นในสัปดาหที่ผานมา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามการแถลงนโยบายการเงินครึ่งปของประธาน Fed ตอสภาคองเกรส และ 
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

15 - 22 ม.ิย. 63



   สําหรับนักลงทนุทัว่ไป: หลีกเลี่ยงการลงทุน
   สําหรับนักลงทนุเก็งกําไร: แนะนําขายตามการปรบัตวัขึน้ของราคา
น้ํามัน

(-) ตลาดกังวลความตองการใชน้ํามันจะปรับลดลง หลังจํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 ทั่ว
โลกสูงขึ้นรวม 7.59 ลานราย และ ผูเสียชีวิตรวม 4.2 แสนราย 
(-) EIAรายงานน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูระดับสูงที่ 538.1 ลานบารเรล จากการ
นําเขาจากซาอุดิอาระเบียในชวงสงครามราคา
(-) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย เผยวา ซาอุฯ คูเวต และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส จะไมปรับลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมจากขอตกลงของกลุมโอเปก โดย
กอนหนานี้ ทั้งสามประเทศสมัครใจปรับลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมมากกวาโควตา 1.18 
ลานบารเรลตอวัน
(+) เบเกอร ฮิวจ รายงานจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันสหรัฐฯลาสุด ลดลง 7 แทน สูระดับ 
199 แทน ซึ่งต่ําที่สุดนับตั้งแต มิ.ย. 2552
(+) EIA คาดการณกําลังการผลิตน้ํามันดิบสหรัฐฯ จะปรับลดลงจาก 12.2 ลานบารเรล
ตอวัน ในป 2562 สูระดับ 11.6 ลานบารเรลตอวัน ในป 2563 

*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


