
    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร  

TMBGQG UGQG

(-) GDP สหรัฐฯไตรมาส 2 ประกาศที่ -32.9%(ตอป) ต่ําสุดตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง  
(0) ผลการประชมุ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 0%-0.25% เนื่องจากผูที่ติดเชื้อ
ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯชะลอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
(-) มาตรการใหเงินชวยเหลือพิเศษ 600 ดอลลาร ตอสัปดาหกับชาวอเมริกัน 30 ลานคน 
ไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ก.ค. 63 ขณะที่ฝายการเมืองยังไมบรรลุขอตกลงมาตรการเยียว
รอบใหมได 
(-) Fitch Rating ปรับลดแนวโนมอันดับความนาเชื่อถือที่ระดบั AAA ของสหรัฐลงสู 
“เชิงลบ” จากเดิม “มีเสถียรภาพ” โดยระบุถึงความแข็งแกรงดานเครดติที่ลดลง ซึ่ง
รวมถึงยอดขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึน้ซึ่งเกิดจากการรับมอืกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ 
COVID-19
(+) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯยังคงเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องโดยลาสุด (3 ส.ค.63) 
อยูที่ 4,813,647 คน* แนวโนมเสนคาเฉลี่ย 7 วันของผูติดเชื้อรายวันเร่ิมทรงตัว

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ เชน Balance of Trade, ISM Non-Manufacturing 
PMI, Non Farm Payrolls และ Unemployment Rate เปนตน
2. มาตรการเยียวยารอบใหมขนาด 1 ลานลานดอลลาร
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TMBGINFRAPHATRA GINFRAEQ

(0) ประกาศ GDP ของญี่ปุน ไตรมาส 2 ป 2563 หดตัว -2.2% QoQ ตามที่คาดกันไว 
ซึ่งดีกวาไตรมาสกอนหนา (-7.2%)
(0) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนตางปรับตัวลงมาในชวงปลายสัปดาหกอน แตดัชนี Nikkei 
225 ปรับตัวขึ้นหลังประกาศ GDP ของญี่ปุน และการออนคาของคาเงินเยน (JPY)
(-) จํานวนผูติดเชื้อในญี่ปุนตอวันเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1 พันราย โดยเฉพาะจังหวัดโอกินะวะที่
มีจํานวนผูติดเชื้อ 324 คนในวันที่ 31 ก.ค.63 (ยังไมรวมผูติดเชื้อในฐานทัพสหรัฐฯ) แต
ทางรัฐบาลญี่ปุนยังไมประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจในยุโรปและญี่ปุน เชน ดัชนี PMI เดือน ก.ค.63, ยอดคาปลีกเดือน 
มิ.ย.63 ของกลุมยูโรโซน และประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE)
2. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ในยุโรปและญี่ปุน

    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลกตอ
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ทยอยขายกองทุนหุนยุโรป
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(+) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค. (NBS) ปรับตัวขึ้นสูระดับ 
51.1 จากระดับ 50.9 ในเดือนมิ.ย.
(+) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค. (Caixin) ปรับตัวขึ้นสูระดับ 
52.8 จากระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย.
(-) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค. (NBS) ปรับตัวลงเล็กนอยเหลือ 
54.2 จากระดับ 54.4 ในเดือนมิ.ย.
(-) ปธน.ทรัมปวางแผนที่จะสั่งใหบริษัท ByteDance ของจีนขายธุรกิจ TikTok ใน
สหรัฐฯ โดยใหเหตุผลดานการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน และการดัดแปลงคอนเทนตโดย
รัฐบาลจีน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ประเด็นความขัดแยงระหวางจีนและสหรัฐฯ
2. ความคืบหนาในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19
3. ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค. (Caixin)
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 1AMSET50

    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(-) กระทรวงพาณิชยเผยสงออกเดือนมิ.ย. -23.17% หดตอเนื่องจาก COVID-19 กดดัน
การคาโลก คาดการณทั้งป63 ติดลบ 8-9%
(-) ธปท.ระบเุศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/63 อาจดิ่งลึกสุดมากกวา -12.5% แตเห็นทิศทาง
เร่ิมฟนคาดกลับสูปกติในป 65
(-) สศค. คาดป 63 สงออกหดตัว -11% นําเขาหดตัว -14.2% เกินดุลการคา 30.7 
พันลานเหรียญฯ
(-) สศค. คาดป 63 เกินดุลบัญชีเดินสะพัด 13.3 พันลานเหรียญฯ
(-) สศค. คาดป 63 การบริโภคภาคเอกชน -2.6% และ การลงทุนภาคเอกชน -12.6%
(+) สศค. คาดป 63 การบริโภคภาครัฐขยายตัว 4.3% และ การลงทุนภาครัฐ     
ขยายตัว 9.7%
(-) สศค. คาดป 63 อัตราเงินเฟอทั่วไปหดตวั -1.3% และ  อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ขยายตัว 0.2%

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การปรับครม. ที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนส.ค.
2. ผลประกอบการกลุม Real Sector
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BOND

KFSPLUS          
(กองทุนมีการลงทุนใน

ตางประเทศ)

SCBGOLDH

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงเทานั้น 

(+) การแพรระบาดอยางหนักของ COVID-19 กดดันการฟนตัวเศรษฐกิจ โดย GDP 
สหรัฐฯไตรมาส 2 หดตัว -32.9% ซึ่งต่ําที่สุดในรอบกวา 70 ป
(+) ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ และ จีนที่ตึงเครียดตอเนื่อง โดยนายไมค ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ เปดเผยวา ปธน.ทรัมป จะประกาศมาตรการใหมเพือ่จัดการ
กับบริษัทซอฟตแวรจีนที่เปนภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ
(+) เฟดมมีติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25% พรอมกับยืนยันวาจะยังตรึง
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคําตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 19 โดยซื้อทองคํา 13.14 ตันใน
สัปดาหที่ผานมา

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามความสัมพันธระหวาง สหรัฐฯ - จีน และ สถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ทั่วโลก
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
การลงทุน

(-) โอเปกพลัส เตรียมปรับลดขนาด การลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบลง จาก 9.7 เหลือ 
7.7 ลานบารเรลตอวัน ในเดือน ส.ค. สงผลใหปริมาณน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
(-) นักลงทุนทยอยขายสินทรัพยความเสี่ยงสูงออกไป จากความกังวลของสถานการณ
การเมือง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ
(-) การแพรระบาดอยางหนักตอเนื่องของ COVID-19 กดดันการฟนตัวเศรษฐกิจ และ 
ความตองการใชน้ํามัน
(+) EIA รายงานการผลิตน้ํามันดิบของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 63 ลดลง 2 ลานบารเรล
ตอวัน ไปอยูที่ระดับ 10 ลานบารเรลตอวัน
(+) คาเงิน USD ที่ออนคาลงมากกวา 4% ในเดือน ก.ค. 63 สงผลใหนักลงทุนกลับมาใน
สัญญาน้ํามันดบิในสกุลเงินสหรัฐฯมากขึน้ 

*กองทุนรวมน้ํามันเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ไมหมาะสําหรับผูที่ไมเขาใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

หลีกเลี่ยงการเขาลงทุน
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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
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