
    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือรอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร  

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.68% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็
ปรับตัวเพิ่มเชนกันที่ +3.69%
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ลาสุด(7 ก.ค.63) อยูที่ 3,040,833 คน*
(+) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยรวมออกมาดีกวาคาดดังนี้ Non Farm 
Payrolls เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 4.8 ลานตําแหนง (คาด 3 ลานตําแหนง), ISM 
Manufacturing PMI ประกาศที่ 52.6 (คาด 49.5), ISM Non-Manufacturing PMI 
ประกาศที่ 57.1 (คาด 50.1), Unemployment Rate ประกาศที่ 11.1% (คาด 
12.3%) และ CB Consumer Confidence ออกมาที่ 98.1 (ตลาดคาด 91.8) สวนที่
ออกมาแยกวาตลาดคาดก็มี เชน Initial Jobless Claims จํานวน 1,427K คน (คาด 
1,340K)

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก Initial Jobless Claims, Producer Price Index 
(PPI), Inflation Rate และ Core Inflation Rate เดือน มิ.ย. เปนตน
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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K-EUXPHATRA GINFRAEQ

(+) IHS Markit เปดเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดทายของยูโร
โซน ปรับตัวขึ้นระดับ 47.4 ในเดือน มิ.ย.เปนระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 
39.4 ในเดือน พ.ค. ขณะที่ยอดคาปลีกเดือน พ.ค. ขึ้นมาระดับ 17.8% ดีกวาที่คาดไวที่
ระดับ 15.0% และระดับ -12.1% ในเดือน เม.ย. 
(0) ตลาดหุนในยุโรปปรับตัวขึ้นมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกวาคาด และความ
คาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจ
(0) นางยูรโิกะ โคอิเคะ ชนะผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงโตเกียวเปนสมัยที่ 2 ซึ่งไดรบั
การสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ 
ขณะที่ตลาดหุนญี่ปุนปรับตัวลงมาเล็กนอยจากความกังวลพายุไตฝุนบริเวณเกาะ 
Kyushu ทางตอนใตของญี่ปุน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ในยุโรปและญี่ปุน และการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: เก็งกําไรกองทุนหุนยุโรป แบบ Passive
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(+) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนซึ่ง Markit จัดทํารวมกับ Caixin
อยูที่ระดับ 58.4 ในเดือนมิ.ย. พุงขึ้นจากระดับ 55.0 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนี PMI ภาค
บริการเดือนมิ.ย. ทําสถิติสูงสุดนับตั้งแตเดือนเม.ย. 2553
(+) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู Refinancing 
สําหรับธุรกิจดานการเกษตรและบริษัทขนาดเล็กลง 0.25% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
Rediscount ลง 0.25% สูระดับ 2% นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนไดปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู Refinancing เพื่อวัตถุประสงคดานการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ลง 
0.5% สูระดับ 1.75%
 (-) วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเปนเอกฉันท ผานรางกฎหมายลงโทษธนาคารของจีนที่ทําธุรกิจ
กับเจาหนาที่ที่มีความเกี่ยวของกับกฎหมายความมั่นคง ซึ่งจีนเพิ่งไดประกาศบังคับใชใน
ฮองกง โดยขั้นตอนถัดไปคือการสงตอไปให ปธน.ทรัมป ลงนามและบังคับใชเปน 
กฎหมายตอไป

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
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 1AMSET50

    สําหรับนักลงทุนเกา: รอดูสถานการณหลังประกาศงบไตรมาส 2
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณหลังประกาศงบไตรมาส 2
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(-) สนค. กระทรวงพาณิชย เปดเผยอัตราเงินเฟอเดือน มิ.ย. 63 หดตัว -1.57%YoY
สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานหดตัว -0.05%YoY โดยนับเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป 8 เดือน 
ที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานติดลบ ทั้งนี้คาดแนวโนมดีขึ้นหลังผานจุดต่ําสุดแลว
(+) สภาผูแทนราษฎร ลงมติรับหลักการรางพ.ร.บ.งบประมาณฯ ป 64 วาระแรก ดวย
คะแนน 273 ตอ 200
(0) ตลาดตราสารหนี้ไทยสัปดาหที่ผานมา เสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ไทย (Government Bond Yield Curve) โดยรวมปรับตัวขึ้น โดยชวงอายุ 10 ป 
ปรับตัวขึ้น 9.8 bps ชวงอายุ 5 ป ปรับตัวขึ้น 4.98 bps และชวงอายุ 2 ป ปรับตัวขึ้น 
1.0 bps
(+) ศบค. เผยพบผูติดเชื้อCOVID-19 รายใหม  5 ราย ทั้ งหมดเดินทางมาจาก
ตางประเทศ สําหรับในประเทศไมพบการติดเชื่อเปนเวลาติดตอกัน 42 วัน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/63
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BOND

KFSPLUS          
(กองทุนมีการลงทุนใน

ตางประเทศ)

SCBGOLDH

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงเทานั้น 

(+) ความกังวลการแพรระบาดรอบสอง ของ COVID-19 หลังจํานวนผูติดเชื้อในสหรัฐฯ 
และ ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
(+) ความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐฯ-จีนที่เพิ่มขึ้น โดยวุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเอก
ฉันทผานรางกฎหมายลงโทษธนาคารที่ทําธุรกิจกับเจาหนาที่ที่มีความเกี่ยวของกับ
กฎหมายความมั่นคงซึ่งจีนเพิ่มบังคับใชกับฮองกง
(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคําเพิ่มขึ้น ตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 15 โดยซื้อเพิ่ม 57 ตัน ใน
สัปดาหที่ผานมา
(-) ขอมูลเศรษฐกิจที่ดีกวาคาดของสหรัฐฯ เชน อัตราการวางงานเดือนมิ.ย. ลดลงสู
ระดับ 11.1%, การจางงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 4.8 ลานตําแหนง, ประกาศ
ดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้นสูระดับ 52.6 เปนตน 
(-) ความคืบหนาวัคซีนตาน COVID-19 โดยไฟเซอร อิงค บริษัทยาใหญที่สุดของสหรัฐฯ 
เผยผลการทดลองวัคซีนในมนุษยไดผลนาพอใจ และ คาดวาสามารถผลิตวัคซีน 100 
ลานโดส ภายในปลายปนี้และมากกวา 1.2 พันลานโดส ภายในสิ้นปหนา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณการแพรระบาดรอบสอง ของ COVID-19 และ สถานการณ
ความสัมพันธการคาระหวางสหรัฐฯและจีน
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: หลีกเล่ียงการลงทุน

(+) สํานักงานสารสนเทศดานพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน้ํามันดิบคง
คลังสหรัฐฯ ลดลง 7.2 ลานบารเรล ในสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 26 มิ.ย.63 หลังปรับเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องมา 3 สัปดาหติดตอกัน ซึ่งลดลงมากกวาที่คาดการณไวที่ 2.7 ลานบารเรล เปน
ผลมาจากการเพิ่มกําลังการผลิตของโรงกลั่นฯ และ นําเขาน้ํามันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่
นอยลง
(-) ความกังวลการแพรระบาดรอบสอง ของ COVID-19 หลังจํานวนผูติดเชื้อในสหรัฐฯ 
และ ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

*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




