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ตลาดหุน้ทัว่โลกยงัคงปรับตวัขึ้นในเดอืนทีผ่า่นมา โดยไดแ้รงหนนุจากสภาพคลอ่งในตลาดทีเ่พิม่สงูขึ้นจากการอดัฉดีเม็ดเงนิเข้าสูร่ะบบจาก
ธนาคารกลางตา่งๆ ถึงแม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ และยุโรป จะออกมาตดิลบหนกัถึง -9.5% YoY (ดีกว่าคาดเลก็นอ้ย) และ 
-15.0% YoY (แย่กวา่ทีค่าดไว้) ตามล าดบั โดยตวัเลขดชันชีีน้ าทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัอยา่งตวัเลขจ านวนผูข้อรบัสวัสดกิารว่างงานครั้งแรกของ
สหรัฐฯ (Initial Jobless Claims) รายสัปดาห ์สิ้นสดุวันที ่1 สิงหาคม ออกมาที่ 1.186 ล้านราย ต่ ากวา่ทีค่าดที ่1.42 ล้านราย ในขณะที่ตวัเลข
ดัชนีผูจ้ดัการฝา่ยจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติและภาคการบริการ เดือน ก.ค. ในแต่ละประเทศกป็รบัตวัดขีึ้นเชน่เดยีวกนั โดย PMI ภาคการผลติ
และภาคการบรกิารของสหรฐัฯ พลิกกลบัมาเหนอืระดบั 50.0 ได้ส าเรจ็อกีครั้งทีร่ะดบั 50.9 และ 50.0 ตามล าดบั เช่นเดยีวกนักบัของยโูรโซนที่
ออกมาดกีว่าทีค่าดไว้ที ่51.8 และ 54.7 ตามล าดบั สะท้อนถึงการฟืน้ตวัขึน้ทางเศรษฐกจิ 

ส าหรบัปัจจัยทางดา้นมลูคา่ ตลาดหุน้ในกลุม่ประเทศตลาดเกดิใหมไ่ดป้รบัตวัขึน้อย่างรนุแรงในเดอืนทีผ่า่นมา โดยไดแ้รงหนนุจากการ
สนับสนนุการเตบิโตของตลาดทนุโดยรฐับาลจนี ในขณะทีต่ลาดหุน้ในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ก็ปรบัตวัขึน้ไดด้เีชน่เดยีวกนั โดยไดแ้รงหนนุ
จากการประกาศงบทางการเงินของบรษิทัยกัษใ์หญข่องสหรฐัฯ ที่ออกมาดกีว่าทีค่าดไว ้อย่างไรกด็ ีเมื่อเทยีบกนัแลว้ ตลาดหุน้ในกลุม่
ประเทศตลาดเกดิใหมก่ถ็อืวา่ยงัมรีะดบัราคาทีถ่กูกวา่อยูด่ี 

กลยทุธ์ส าหรบัการลงทนุในเดอืนสงิหาคม เรายงัคงค าแนะน าให ้Stay Fully Invested ในสนิทรพัยเ์สีย่งอยูเ่หมอืนเดมิ โดยเรามองวา่
ถึงแม้วา่ตลาดหุน้โดยรวมจะถอืวา่คอ่นขา้งแพงแลว้ แต่ด้วยสภาพคลอ่งในตลาดทีย่งัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากการอดัฉีดเมด็เงิน
ของธนาคารกลางตา่งๆ จะช่วยใหต้ลาดหุน้ยงัสามารถยืนระยะอยูแ่ละสามารถปรบัตวัขึน้ตอ่ไปไดใ้นระยะถดัไป อย่างไรกด็ ีเราอาจเหน็การ
ปรับฐานของตลาดหุน้ลงมาบา้งในชว่งเวลาทีเ่หลอืของปี โดยมปีจัจัยเสีย่ง ได้แก่ (1) การกลบัมาแพรร่ะบาดอยา่งรนุแรงอกีครัง้หนึง่ของ
ไวรัส COVID-19, (2) ประเดน็ความขดัแยง้ระหว่างจีนและสหรฐัฯ ที่เริม่กลบัมารอ้นระออุกีครัง้, (3) การเลอืกตัง้ประธานาธิบดขีองสหรฐัฯ 
ในช่วงต้นเดอืนพฤศจิกายน 
ส าหรบั Core Portfolio เรายงัคงเลอืกกองทนุหุน้โกลบอลทีส่ามารถบรหิารความเสีย่งขาลงไดด้หีรอืมคีวามผนัผวนต่ ากวา่กองทนุอืน่ๆ 
ได้แก่ กองทนุ TMBGQG และกองทนุ KFGBRAND-A และกองทนุหุน้ทีม่พีืน้ฐานดแีละมรีะดับราคาทีไ่มแ่พงอยา่งกองทนุหุน้จีน โดยเราจะ
เน้นไปทีก่องทนุหุน้จีนธมี New China Economy ได้แก ่กองทนุ TMBCOF, กองทนุ KFACHINA-A หรือกองทนุ ONE-ALLCHINA-RA 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ต ่า 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 3% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตลาดเงนิ 
                     กองทุนตราสารหนี ้

August 2020 

 อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปเดอืนกรกฎาคม ลดลง -0.98% YoY หดตัวตอ่เนื่องเปน็เดอืนที ่5 โดยสาเหตุหลกัยงัคงมาจากราคาพลงังานที่ -
10.91% YoY ในขณะทีอ่าหารสดกลับมาขยายตัวอกีครัง้ที ่0.04% YoY หลังลดลงตอ่เนื่องตดิต่อกนัเปน็ระยะเวลา 2 เดือนจาก
ความต้องการทีเ่พิ่มขึน้ในชว่งเปดิเทอมและธรุกจิร้านอาหารทีเ่ริม่ฟืน้ตวั 

 เมื่อวันที ่5 สิงหาคมทีผ่า่นมา คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มีมติเปน็เอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร่้อยละ 
0.50 ต่อป ีโดยประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ทยอยฟื้นตวัตามการผอ่นคลายมาตรการควบคมุการระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศ และการทยอยฟืน้ตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทั่วโลก แต่ยังต้องระวังความเสีย่งจากโอกาสเกดิการระบาดระลอกที่สอง 
ในขณะทีอ่ัตราเงนิเฟ้อทั่วไปมแีนวโนม้ติดลบในปีนี ้อย่างไรกด็ ีเงินเฟอ้มแีนวโน้มกลบัสูก่รอบเปา้หมายในชว่งป ี2564 

 เมื่อวันที ่29 กรกฎาคมทีผ่า่นมา FED มีมติเปน็เอกฉันท ์ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่0.00-0.25% และคงมาตรการผอ่นคลาย
อื่นๆ (ท า QE ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 1.2 แสนล้านเหรียญฯ) พร้อมขยายระยะเวลามาตรการชว่ยเหลอืด้านสภาพคลอ่งไปอกี 3 
เดือน สิ้นสุดสิน้ป ี2020 และขยายระยะเวลาการท าธรุกรรม Swap line และ Repo facility เพื่อรักษาสภาพคลอ่งเงนิดอลลาร์
ออกไปจนถงึ 31 มีนาคม 2021 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ปานกลาง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 6% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1-3 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 

August 2020 

 มูลค่าการส่งออกไม่รวมอาวุธและทองค า เดือนมิถุนายนหดตัวที่ -17.3% YoY เป็นการหดตัวที่น้อยลงจากเดือนก่อนหน้า 
(-27.8% YoY) ตามคาด หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศ 

 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาต้า (The International Air Transport Association : IATA) คาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกิจการอีกหลายปี การจราจรทางอากาศจึงจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดเดิม
ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าอาจเกิดขึ้นหลังจากปี 2567 

 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกันกับดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ า 

 จ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่รายวันทั่วโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่
ผ่านมา โดยประเทศที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มขึ้นสูงได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล 

 ถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง แต่ตัวเลข Government Response Stringency Index ซึ่ง
สะท้อนถึงความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ ยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเท่าช่วงเดือนมี.ค. 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : สูง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 9% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 3-5 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 

August 2020 

 ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรกีระทรวงต่างประเทศ ได้กลา่ววา่คณะท างานของ ปธน.ทรมัป ์ก าลงัพจิารณาเรือ่งการแบนการใช ้App ของจนี 
อย่าง Tiktok และ Wechat ในสหรฐัฯ เนื่องจากมองวา่ App ดังกลา่วไมป่ลอดภยัและเปน็ความเสีย่งต่อความมัน่คงของประเทศ จาก
การทีผู่ใ้ช ้App ดังกลา่วอาจจะถกูขโมยขอ้มลูส่วนบคุคล 

 นอกจากในสว่นของ App แล้ว ทางสหรฐัฯ เตรียมทีจ่ะแบนการใหบ้รกิารธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั Cloud service, Process data และ
บริการการเกบ็ขอ้มลูซึง่ให้บรกิารโดยบรษิทัจนีอกีดว้ย ซึ่งความเคลือ่นไหวดงักลา่วยงัคงสะทอ้นวา่ความขดัแย้งระหวา่งสหรฐัฯ และจีน
ในเรือ่งของ Tech-war จะยังคงมอียูต่อ่เนอืง 

 มีกระแสขา่ววา่เจ้าหนา้ทรีะดับสงูของจีนและสหรฐัฯ เตรียมทีจ่ะมกีารทบทวนความคบืหนา้ในขอ้ตกลงการค้า Phase 1 ที่ไดล้งนามไป
แล้วเมื่อ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยคาดวา่จะมกีารเจรจาอกีครัง้ ในวันที ่15 ส.ค. นี้ 

 คะแนนความนยิมของปธน.ทรมัป ์ปรับตวัเพิม่สงูขึน้ในเดอืนทีผ่า่นมา หนุนดว้ยตวัเลขการจ้างงานทีด่กีว่าคาด 
 จับตาดมูาตรการเยยีวยารอบใหมข่องสหรฐัฯ วงเงิน 1 ล้านลา้นเหรยีญฯ ซึ่งสมาชิกสภาของพรรครพีบัลกินัและเดโมแครต ยังไมส่ามารถ

บรรลขุอ้ตกลงรว่มกนัได้ 
 



GDP (%YoY) Inflation (%YoY) Unemployment (%) 

Retail Sales (%YoY) Forward P/E 
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Market Index Forward PE
SET Index 21.43

Sensex Index 24.06
Hang Seng Index 11.36

Shanghai Composite Index 14.04
Nikkei 225 Index 21.74

STOXX Europe 600 Index 21.59
NASDAQ 100 Index 30.96

S&P 500 Index 25.44
Asia Pacific ex. Japan 18.05

Emerging Market 17.71
Developed Market 23.56

World Index 22.63



รายชื่อทีมวเิคราะห์กองทุนรวม  
สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747    
ณัฐกิตติ์ ก าธรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837  
ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 
ชยุต เลาหคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

Disclaimer: การเปิดเผยขอ้มูลและค าสงวนสทิธิ ์

 

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระทีป่รากฎในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี้จัดท าและเผยแพรโ่ดยบรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ภายใตข้อ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) การอา้งถงึ “PST” ในรายงานฉบบันี ้ใหห้มายความถงึ บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยกเวน้มกีารก าหนดเป็นอยา่งอืน่ เมือ่ทา่นไดรั้บหรอือา่นรายงานฉบับนี้แลว้ ทา่นตกลงทีจ่ะปฎบิัตติาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้มลูและเนือ้หาสาระในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี้จัดท าขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้ โดยลขิสทิธิเ์ป็นกรรมสทิธิข์อง PST แตเ่พยีงผูเ้ดยีว บรษัิทฯ ขอสงวนลขิสทิธิ ์หา้มใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูและเนื้อหา
สาระในรายงานฉบับนี้ตอ่สาธารณชนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หา้มคัดลอกหรอืท าซ ้ารายงานฉบับนี้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก PST กอ่น ยกเวน้การคัดลอกรายงานทัง้ฉบับเพือ่ใชเ้ผยแพร่ภายใน
เทา่นัน้ หากทา่นไดรั้บรายงานฉบับนี้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ โปรดลบหรอืท าลายรายงานฉบับนี ้และแจง้กลับผูส้ง่ทนัท ี

 

รายงานฉบับนี้จัดท าและเผยแพรโ่ดย PST เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเทา่นัน้  ขอ้มลูหรอืความคดิเห็นใดๆทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไ่ดเ้ป็นหรอืถอืเป็นการชกัชวนหรอืเสนอแนะเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการซือ้หรอืขายกองทนุ
รวม หลักทรัพย ์หรอืการลงทุนอืน่ๆแต่อย่างใด ขอ้มูลและความคดิเห็นตา่งๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พจิารณาแลว้ว่าถูกตอ้งในขณะจัดพมิพ ์รายงานฉบับนี้ยังรวมถงึขอ้มูลทีท่าง PST ไดรั้บจากบคุคลทีส่าม ซึง่
แหลง่ทีม่าของขอ้มลูดังกลา่วโดยทั่วไป มักจะมกีารเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ย ทาง PST ไดก้ าหนดขัน้ตอนทีเ่หมาะสม เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลดังกล่าวถกูตอ้ง แตท่ัง้นี้ PST มอิาจรับรองความถกูตอ้งหรอืความ
สมบรูณ์ของขอ้มูลดังกล่าวได ้ การด าเนนิการซือ้ขายโดยอา้งองิรายงานฉบับนี้ถอืเป็นความเสีย่งของนักลงทนุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดย PST จะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่ผลทีต่ามมา ทัง้นี้ ราคากองทนุรวม และหลักทรัพยอ์าจมี
เปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวอยา่งรวดเร็วและเกนิคาด และผลการด าเนนิงานในอดตีไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

รายงานฉบบันืม้ไิดจ้ัดท าขึน้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานะทางการเงนิและตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ที่ไดรั้บรายงานฉบับนี้  นักลงทนุจงึควรขอค าแนะน าจากทีป่รกึษาทางกฎหมาย 
ภาษีและการลงทนุของทา่นเองในการวเิคราะหท์ีเ่ป็นอสิระ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจถงึความเหมาะสมในการเขา้ลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืกลยุทธก์ารลงทนุใดๆทีก่ล่าวถงึ หรอืแนะน าในรายงานฉบับนี้และพงึตระหนักวา่
คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตอาจไม่เกดิขึน้จรงิ รายงานฉบับนี้มไิดม้เีจตนาเพือ่ใชห้รอืถอืเป็นการเสนอขายหรอืชกัจงูใหท้ าการซือ้หรอืขายหลักทรัพยท์ีอ่า้งถงึในรายงานดังกล่าวไม่วา่ในกรณีใดๆก็ตาม ขอ้มลูทีอ่า้งถงึใน
รายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้อาจไดม้าจากบรกิารขอ้มลูการซือ้ขายและสถติ ิและจากแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ ซึง่ทางบรษัิทฯ พจิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชือ่ถอืได ้ ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
หรอืบรษัิทใดๆ ในกลุม่บรษัิทฯ/บรษัิทในเครอืไมรั่บประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูดังกลา่ว ดว้ยเหตนุี้จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ทัง้นี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมตฐิาน ประมาณการ การประเมนิคา่ 
และราคาตา่งๆ ทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้อา้งองิตามวันทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายงานดังกลา่วเทา่นัน้ และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้ส าคัญ: ทา่นตอ้งรับทราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มูลและค าสงวนสทิธิด์ังกลา่วนี้ ซ ึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงานบทวเิคราะห ์การรับและการน ารายงานฉบับนี้ไปใชต้อ่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มลูและค าสงวนสทิธด์งักลา่วทกุประการ ทัง้นี ้ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยแ์ละหลักทรัพยท์ีก่ลา่วถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ 

 

การรับรอง:  นักวเิคราะหท์ีจั่ดท ารายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ขอรับรองวา่ ความเห็นตา่งๆทีป่รากฎในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้เป็นมมุมองสว่นตัวของนักวเิคราะหท์ีม่ตีอ่บรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกลา่ว 
โดยทีนั่กวเิคราะหม์ไิดม้ผีลประโยชน์ทับซอ้นและไม่มสีว่นใดของผลตอบแทนทีนั่กวเิคราะหไ์ดรั้บทัง้ในอดตี ปัจจบุัน และในอนาคตเกีย่วขอ้งกับการใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าเฉพาะเจาะจงใดๆ ทีป่รากฎอยูใ่นรายงานบท
วเิคราะหฉ์บบันี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

ความเหมาะสมและความเสีย่ง:  รายงานฉบับนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเทา่นัน้ มไิดจ้ัดท าขึน้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานการณ์ทางการเงนิ หรอืตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผูท้ีไ่ดรั้บรายงานฉบับนี ้
หลักทรัพยบ์างหลักทรัพยอ์าจมคีวามเสีย่งสงู และอาจไมเ่หมาะกับนักลงทนุบางกลุม่ นักลงทนุจงึควรใชด้ลุยพนิจิของทา่นในการตัดสนิความเหมาะสมในการลงทนุในหลักทรัพยท์ีอ่า้งถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี้ตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับนักลงทุน และวัตถุประสงคห์รอืกลยุทธใ์นการลงทุน ฐานะการเงนิ และประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ หรอือัตราดอกเบีย้ รวมถงึปัจจัยอืน่ๆ ทัง้ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ และการเมอืง อาจส่งผลในเชงิบวกหรอืลบตอ่มูลค่าของหลักทรัพยไ์ด ้ ทัง้นี้ ผลประกอบการในอดตีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึผลการ
ด าเนนิงานในอนาคต 

 

แหลง่ขอ้มลู: ความสมบรูณ์ และความถกูตอ้งของขอ้มลู  เนือ้หาสาระทีป่รากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีอ้า้งองิขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที ่PST และนักวเิคราะหพ์จิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชือ่ถอื แตท่ัง้นี้ PST และนักวเิคราะหไ์ม่
รับรองวา่ขอ้มลูทีป่รากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้มคีวามถูกตอ้งหรอืมคีวามสมบรูณ์ ดว้ยเหตนุี้จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เป็นความเห็นปัจจบุัน ณ วันทีป่รากฎในรายงานฉบับนี้ ซ ึง่อาจมี
การเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  นอกจากนี ้PST ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ผกูพันใดๆ ในการปรับปรงุหรอืท าใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุัน 

 

ขอ้ควรระวงั:  การลงทนุมคีวามเสีย่งสงูทีอ่าจท าใหเ้กดิความสญูเสยีจากการซือ้ขาย ดว้ยเหตนุี้ นักลงทนุจงึควรพจิารณาอยา่งรอบคอบถงึความเหมาะสมในการลงทนุโดยค านงึถงึประสบการณ์ในการลงทนุ วัตถปุระสงคใ์น
การลงทนุ แหลง่เงนิทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

Facebook : Phillip Fund SuperMart 
Twitter : @PFundSuperMart 


