
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(-) ดัชนี DJ สัปดาหที่ผานมาปรับตัวลง -3.28% ดัชนี S&P500 ก็ลบเชนกันที่ -2.76%
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยลาสุด
(29 มิถุนายน) อยูที่ 2,637,077 คน*
(-) ติดตามประเด็นสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ-ยุโรปที่อาจปะทุขึ้นได ภายหลังสํานักงาน
ผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) เปดเผยวาสหรัฐฯกําลังพิจารณาเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคามูลคา 
3.1 พันลานดอลลารสหรัฐจากยุโรป
(0) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาทรงตัวคือมีทั้งดีกวาคาด และแยกวาคาด ดังนี้ New 
Home Sales ดีกวาคาดที่ 676K (ตลาดคาด 640K) , GDP Q1 (QoQ) เทากับที่ตลาดคาด
คือ -5.0% (ตลาดคาด -5.0%), และ Initial Jobless Claims แยกวาคาดที่ 1,480K (ตลาด
คาด 1,300K)
(0) รัฐบาลสหรัฐฯผอนคลายขอกําหนดการลงทุนสําหรับภาคธนาคาร (Volcker Rule)ลงถือ
เปนบวกตอกลุมธนาคาร อยางไรก็ตาม ขาวดีนี้ถูกหักลางดวยขาวลบอยางการที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (FED)จํากัดการจายปนผล และงดการซื้อหุนคืนของธนาคารสหรัฐฯรายใหญ

ปจจัยท่ีตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก  CB Consumer Confidence, ADP Nonfarm Employment 
Change, ISM Manufacturing PMI, Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate 
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(-) สถานการณการคาระหวางสหรัฐฯกับยุโรปมีความไมแนนอน โดยสหรัฐฯพิจารณาขึ้น
ภาษีสินคานําเขาจากลุมประเทศ EU และอังกฤษ เชน กาแฟ, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และ
เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม มูลคากวา 3 พันลาน USD
(-) IMF คาดการณการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2021 ของหลายประเทศจะฟนตัวชา
กวาที่คาด อันมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นเปนมาก และปรับลด GDP ของยูโรโซนป 2020 เปน -10.2% 
(เดิม -7.5%)
(0) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนตางปรับตัวลงมาจากความกังวลการแพรระบาดของ 
COVID-19 เวฟ 2 ในหลายๆประเทศ และนาจะปรับตัวขึ้น-ลงตามขาวตางๆทีม่ากระทบ
ในชวงนี้

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจ เชน PMI ภาคการผลิตและบริการในกลุมประเทศยูโรโซนและญี่ปุน 

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: รอดูสถานการณตลาดหุนญีปุ่น และเยอรมัน
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(-) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาตขิองจนี (NHC) แถลงวาจีนพบผูติดเชื้อ COVID-19 
ในประเทศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. เพิ่มขึ้นอีก 12 ราย โดยในจํานวนนี้เปนผูติดเชื้อ
ภายในประเทศ 7 ราย (ทั้งหมดอยูในปกกิ่ง) และอีก 5 รายเปนผูติดเชื้อที่มาจาก
ตางประเทศ
 (+) สํานักงานสถิติแหงชาติจนี (NBS) เผยวากําไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนปรับตัวขึ้น 
6% YoY ในเดือนพ.ค. ซึ่งเปนการดีดตัวขึ้นครั้งแรกนบัตัง้แตเดือนพ.ย. 2562 และเปน
สัญญาณบงชี้วา เศรษฐกิจจีนกําลังฟนตัว
(0) บริษัทพลังงานรายใหญของรัฐบาลจีน ซึ่งประกอบไปดวย ไชนา ปโตรเลียมส แอนด 
เคมิคัล คอรป, ปโตรไชนา โค, ไชนา เนชั่นแนล ออฟชอร ออยล คอรปอเรชั่น 
(CNOOC) และซิโนเคม กรุป กําลังเจรจาจัดต้ังกลุมบริษทัเพื่อเขาซื้อน้ํามันดิบรวมกัน 
โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มอํานาจการตอรอง และหลีกเล่ียงการทําสงครามประมลูราคา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
3. ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของ Caixin และ NBS ที่จะประกาศในวัน
อังคาร วันพุธ และวันศุกร
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    สําหรับนักลงทุนเกา: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(0) กนง. มีมติเอกฉันทคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% เปนไปตามท่ีตลาดคาด 
(-) ธปท. ปรับลดคาดการณ GDP ไทยมาที่ -8.1% จากเดิมประมาณไวที่ -5.3% จากการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ออนแอ อีกทั้งคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวทั้งปที่ 8 ลาน
คน พรอมทั้งปรับเพิ่มประมาณการ GDP ไทยป 64 เปน +5.0%
(-) ตัวเลขการสงออกของไทยเดือนพ.ค. 63 หดตัว -22.5% YoY หดตัวสูงสุดนับตั้งแต 2009 
จากเดือนกอนที่ขยายตัว +2.12% และเปนการหดตัวมากกวาที่ตลาดคาดการณไวที่ 5.75% 
ตามการสงออกสินคาอุตสาหกรรมท่ีลดลง ขณะที่การสงออกทองคําและสินคาเกษตรขยายตัว
(-) ตัวเลขการนําเขาของไทยเดือน พ.ค. 63 ยังคงหดตัวตอเนื่องที่ -34.4% YoY จากเดือน
กอนที่หดตัว -17.13% และเปนการหดตัวที่แยกวาคาดการณที่ -18.0% โดยมาจากการ
นําเขานํามันดิบ กาซ และน้ํามันสําเร็จรูปที่หดตัวสูง
(-) สถาบัน IMF ปรับลดคาดการณ GDP ไทยเหลือ -7.7% ปนี้ ต่ําสุดในอาเซียน 
(-) สมช. สงเรื่องตออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอไปอีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือนก.ค. เขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีฯ จากความกังวลการแพรระบาดหลังปลดลอ็กเฟส 5 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุด
(+) ตลท. และ TFEX ขยายเวลาใชเกณฑชั่วคราว Short Sell และ Celling & Floor จาก
เดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ม.ิย. เปนสิ้นสุดไมเกิน 30 ก.ย. 63

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังประกาศคลายลอ็กดาวนเฟส 5
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BOND

KFSPLUS          
(กองทุนมีการลงทุนใน

ตางประเทศ)

SCBGOLDH

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงเทานั้น 

(+) ความกังวลการแพรระบาดโควิด-19ระลอกที่สอง ที่เพิ่มมากขึ้น โดยหลายรัฐใน
สหรัฐฯตองประกาศใชมาตรการล็อกดาวนอีกครั้ง
(+) ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ-จีนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังสหรัฐฯประกาศ
รายชื่อ 20 บริษัทจีนที่มองวามีรัฐบาลจีนอยูเบื้องหลังซึง่สหรฐัฯมีอํานาจคว่ําบาตรบรษิัท
เหลานี้ได
(+) IMF คาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง 4.9% ในปนี้ และ เตือนสถานะทางการ
คลังรัฐบาลประเทศตางๆที่ทรุดตัวลง
(+) ประกาศจํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาหสหรัฐฯที่ระดับ 1.48 ลานราย 
สูงกวาตลาดคาดที่ระดับ 1.32 ลานราย
(-) ความเสี่ยงการปรับตัวลงของราคาทองคํา จากการขายทํากําไร จากการปรับตัวขึ้น
ของราคาทองคํา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามการเปดเผยรายงานการประชุม FOMC และ การจางงานของสหรัฐเดือนมิ.ย.

29 ม.ิย. - 7 ม.ิย. 63

Property & REITs

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ



   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: หลีกเล่ียงการลงทุน

(-) ตลาดกังวลตอการแพรระบาด COVID-19 รอบสอง โดยหลายรัฐในสหรัฐฯตอง
ประกาศใชมาตรการล็อกดาวนอีกครั้ง กดดันตอความตองการใชน้ํามัน
(-) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ํามันดิบคงคลัง
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4 ลานบารเรล สูงกวาที่คาดที่ 0.3 ลานบารเรล ซึ่งเปน
การปรับตัวเพิ่มขึ้นสัปดาหที่ 3 ตอเนื่องกัน
(-) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ GDP โลกในปนี้หดตัว 
4.9% ผลจากการแพรระบาดของ COVID-19

*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




