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ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงออกมาดูดีอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนตัวเลข PMI ภาคการผลิตและตัวเลข PMI ภาคบริการ ตัวเลขการ
จางงานนอกภาคการเกษตร หรือตัวเลขผูยื่นขอสวัสดิการวางงาน ถึงแมวาจะเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในเมืองอู
ฮั่นของจีนก็ตาม โดยเรามองวาสถานการณโรคระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมนั้นไมไดรุนแรงอยางท่ีคิด โดยจํานวนผูติดเช้ือ จํานวน
ผูเสียชีวิต และอัตราการเสียชีวิตเร่ิมที่จะเติบโตในอัตราท่ีชะลอตัวลง นอกจากนี้ สถานการณสงครามทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนมี
พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยลาสุดทางการจีนไดประกาศลดภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมแลวตามขอตกลงทางการคาเฟส 1 
ดานตลาดหุนไทย กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงอีก 1 ครั้งมาอยูที่ระดับต่ําสุดเปนประวัติการณที่ 1.00% จากเหตุผลเร่ืองการ
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ภาวะภัยแลง และการเบิกจายภาครัฐที่คาดวาจะลาชาไปถึงไตรมาสที่ 2

สําหรับปจจัยทางดานมูลคา ตลาดหุนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหมไดปรับตัวลงแรงในเดือนที่ผานมาหลังเกิดการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่นของจีน ทําใหระดับราคาของตลาดหุนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหมโดยรวมปรับตัวเขาใกล
สูระดับคาเฉลี่ย FWD PE ยอนหลัง 10 ป ในขณะที่ระดับราคาของตลาดหุนฮองกงและจีนแผนดินใหญปรับตัวลงแรงจนปจจุบัน
เทรดที่ระดับต่ํากวาระดับคาเฉลี่ย FWD PE ยอนหลัง 10 ปแลว เราจึงมองวาเปนโอกาสสําหรับนักลงทุนในการทยอยเขาซื้อ
สะสมกองทุนหุนจีนเพิ่มเตมิ

กลยุทธสําหรับการลงทนุในเดือนกุมภาพันธ สําหรับกองทุนหุนรายประเทศ เรายังคงชื่นชอบกองทุนหุนจีนเชนเคย โดยเรามองวาสถานการณโรคระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมนั้นไมไดรุนแรงอยางที่นักลงทุนวิตกกังวลกันในตอนแรก โดยจํานวนผูติดเชื้อ จํานวนผูเสียชีวิต และอัตราการเสียชีวิตเริ่มที่จะเติบโต
ในอัตราที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ สถานการณสงครามทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึน โดยลาสุดทางการจีนไดประกาศลด
ภาษีนําเขาสินคาจากสหรฐัฯ เพิ่มเติมแลว ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงทางการคาเฟส 1 ที่ไดมีการลงนามในสัญญากันไปในชวงกอนหนาน้ีแลว นอกจากนี้เรายังมอง
วารัฐบาลจีนยังสามารถที่จะใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพิม่เติมไดอีกดวย สําหรับกองทนุหุนจีนที่เราแนะนําไดแกกองทุน TMBCOF และกองทุน KFACHINA-
A นอกจากกองทุนหุนรายประเทศแลว เรายังคงชื่นชอบกองทุนหุนที่มีการกระจายการลงทุนไปยังทั่วโลกโดยเนนไปที่ตลาดหุนประเทศพัฒนาแลวอยางกองทนุ
หุนโกลบอล สําหรับกองทุนหุนโกลบอลที่เราแนะนําไดแกกองทุน TMBGQG, กองทุน KFGBRAND-A สําหรับนักลงทุนที่มีการถอืครองกองทุนทองคํา เรายังคง
คําแนะนําใหทยอยขายทํากําไรออกมาบางสวน และสําหรับนักลงทุนที่มีการถอืครองกองทุนหุนไทย เราแนะนําใหสับเปลี่ยนเปนกองทุนประเภทความผนัผวน
ต่ํา



ระดับความเสี�ยงพอร์ต : ตํ�า
ผลตอบแทนคาดหวัง : 3% ต่อปี
ระยะเวลาที�แนะนําลงทุน : 1 ปี
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตลาดเงนิ
                     กองทุนตราสารหนี �
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 อัตราเงินเฟอทั่วไป เดือนมกราคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น 1.05% YoY เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน และเขาสู
กรอบเปาหมายเงินเฟอ 1.0% - 3.0% ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยเปนการปรับตัวขึ้นตามราคาอาหารสด 
โดยเฉพาะขาวสาร ขาวเหนียว ผลไม และสุกร เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่มาเร็วกวาปท่ีแลว

 เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงมากข้ึน อัตราการจางงานไทยท่ีลดลง ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ภาวะภัยแลง และการเบิกจาย
ของภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนท่ีคาดวาจะลาชาไปถึงไตรมาสท่ี 2 ทําให ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้งมา
อยูที่ระดับต่ําสุดเปนประวัติการณท่ี 1.00%

 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50-1.75% พรอมสงสัญญาณคงอัตรา
ดอกเบี้ยตอเนื่องในที่ประชุมนโยบายการเงิน (FOMC) ระหวางวันที่ 28-29 มกราคม โดยแถลงการณระบุวา ตลาดแรงงานยัง
แข็งแกรง 
แตปรับสัญญาณของการบริโภคครัวเรือนจาก “ขยายตัวสูง” เปน “ขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป” สวนการลงทุนภาคธุรกิจ
และการสงออกยังคงออนแอจากสงครามทางการคา



ระดับความเสี�ยงพอร์ต : ปานกลาง
ผลตอบแทนคาดหวัง : 6% ต่อปี
ระยะเวลาที�แนะนําลงทุน : 1-3 ปี
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี �
                     กองทุนตราสารทุน
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 มูลคาการสงออกเดือน ธ.ค. 2019 หดตัวในอัตราลดลงท่ี -1.3% YoY หากไมรวมทองจะเหลือหดตัว -0.4% YoY นับเปนการ
หดตัวนอยท่ีสุดในรอบ 14 เดือน ซึ่งสินคาสงออกสําคัญที่ทําใหการสงออกเดือน ธ.ค. ปรับดีข้ึน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ, อุปกรณกึ่งตัวนํา และจักรยานยนต

 ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลัง เพื่อบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจการทองเที่ยวป 2563 ทีเ่กิดจาก
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา และปญหาการคาโลก ประกอบดวย มาตรการภาษี มาตรการสินเชื่อ มาตรการขยายเวลา
ชําระหนี้และคาธรรมเนียม ไดแก   1) ครม. มีมติอนุมัติยืดการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 3 เดือน จากเดิมกําหนด สิ้น มี.ค. 2020 
เปนสิ้น มิ.ย. 2020   2) สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาของนิติบุคคล ลดหยอน 2 เทา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2020   3) ใหกลุม
โรงแรมสามารถหักคาใชจายการตอเติม หรือ Renovate ได 1.5 เทา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2020   4) ลดภาษีสรรพสามิต 
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน จากเดิม 4.726 บาทตอลิตร เหลือ 0.2 บาท ถึงสิ้น 3Q20   5) มาตรการทางการเงิน สนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหผูประกอบการทองเที่ยวและขยายเวลาชําระหนี้และคาธรรมเนียม



ระดับความเสี�ยงพอร์ต : สูง
ผลตอบแทนคาดหวัง : 9% ต่อปี
ระยะเวลาที�แนะนําลงทุน : 3-5 ปี
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี �
                     กองทุนตราสารทุน
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 ทางการจีนยืนยันวาเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่น ซึ่งมีประชากรกวา 11 ลานคน โดยภายหลังจากที่มีการเก็บ
ตัวอยางไวรัสจากคนไขไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการแลว ทางการจีนและองคการอนามัยโลก (WHO) ไดระบุชื่อเรียกของไวรัสชนิดนี้วา 
“ไวรัสโคโรนา” ทั้งนี้ ไวรัสโคโรนา มีทั้งหมด 6 สายพันธุ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย สําหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่กําลังระบาด
เปนสายพันธุที่ 7

 อยางไรก็ตาม เราไมอยากใหนักลงทุนกังวลกับเร่ืองของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมมากจนเกินไป เนื่องจากจํานวนผูติดเช้ือ จํานวน
ผูเสียชีวิต และอัตราการเสียชีวิตเร่ิมที่จะเติบโตในอัตราท่ีชะลอตัวลง

 ลาสุดทางการจีนไดประกาศลดภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมแลว ซึ่งเปนไปตามขอตกลงทางการคาเฟส 1 ที่ไดมีการลงนามใน
สัญญากันไปในชวงกอนหนานี้แลว โดยจะเร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 ก.พ. เปนตนไป

 อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) อยางเปนทางการแลว หลังจากที่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) มายาวนานถึง 47 
ปทั้งนี้ หลังจากที่อังกฤษแยกตัวอยางเปนทางการจาก EU แลวก็จะเร่ิมตนเขาสูชวงเวลาการเปลี่ยนผาน (Transition Period) ซึ่งกิน
ระยะเวลา 11 เดือนจนถึงสิ้นปนี้ เพื่อใหอังกฤษและ EU ทําการเจรจาในดานตางๆ นับตั้งแตการคาไปจนถึงความมั่นคง



Market Index Forward PE
SET Index 15.22

Sensex Index 22.61
Hang Seng Index 9.96

Shanghai Composite Index 10.77
Nikkei 225 Index 17.75

STOXX Europe 600 Index 14.89
S&P500 18.47

Asia Pacific ex. Japan 13.91
Emerging Market 12.56
Developed Market 17.12

World Index 16.42

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

Retail Sales (%YoY) Forward P/E 

February 2020



รายช่ือทีมวิเคราะหกองทุนรวม
สานุพงศ สุทัศนธรรมกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #034747   
ณัฐกิตต์ิ กําธรกิตติกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #065837 
ชัชพล ตันเจริญ ผูชวยนักวิเคราะห

Disclaimer: การเปิดเผยขอ้มลูและคําสงวนสทิธิ�

ขอ้มลูและเนื�อหาสาระที�ปรากฎในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี�จัดทําและเผยแพรโ่ดยบรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใตข้อ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) การอา้งถงึ “PST” ในรายงานฉบับนี� ใหห้มายความถงึ บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยกเวน้มกีารกําหนดเป็นอยา่งอื�น เมื�อทา่นไดร้ับหรอือา่นรายงานฉบับนี�แลว้ ทา่นตกลงที�จะปฎบิัตติาม
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขดังตอ่ไปนี�

ขอ้มลูและเนื�อหาสาระในเอกสารเผยแพรฉ่บับนี�จัดทําขึ�นโดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อใชง้านสว่นบคุคลเทา่นั�น โดยลขิสทิธิ�เป็นกรรมสทิธิ�ของ PST แตเ่พยีงผูเ้ดยีว บรษัิทฯ ขอสงวนลขิสทิธิ� หา้มใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลและเนื�อหา
สาระในรายงานฉบับนี�ต่อสาธารณชนโดยไม่ไดร้ับอนุญาต หา้มคัดลอกหรอืทําซํ�ารายงานฉบับนี� ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเวน้การคัดลอกรายงานทั �งฉบับเพื�อใชเ้ผยแพร่ภายใน
เทา่นั�น หากทา่นไดร้ับรายงานฉบับนี�โดยไมไ่ดต้ั �งใจ โปรดลบหรอืทําลายรายงานฉบับนี� และแจง้กลับผูส้ง่ทันที

รายงานฉบับนี�จัดทําและเผยแพรโ่ดย PST เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเทา่นั�น  ขอ้มลูหรอืความคดิเห็นใดๆที�ปรากฎในรายงานฉบับนี� ไม่ไดเ้ป็นหรอืถอืเป็นการชักชวนหรอืเสนอแนะเพื�อวัตถุประสงคใ์นการซื�อหรอืขายกองทุน
รวม หลักทรัพย ์หรอืการลงทุนอื�นๆแต่อย่างใด ขอ้มูลและความคดิเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี�ทาง PST พจิารณาแลว้ว่าถูกตอ้งในขณะจัดพมิพ ์รายงานฉบับนี�ยังรวมถงึขอ้มูลที�ทาง PST ไดร้ับจากบุคคลที�สาม ซึ�ง
แหล่งที�มาของขอ้มูลดังกล่าวโดยทั�วไป มักจะมกีารเปิดเผยไวใ้นรายงานดว้ย ทาง PST ไดกํ้าหนดขั �นตอนที�เหมาะสม เพื�อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง แต่ทั �งนี� PST มอิาจรับรองความถูกตอ้งหรอืความ
สมบรูณ์ของขอ้มูลดังกล่าวได ้ การดําเนนิการซื�อขายโดยอา้งองิรายงานฉบับนี�ถอืเป็นความเสี�ยงของนักลงทุนแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดย PST จะไม่รับผดิชอบใดๆต่อผลที�ตามมา ทั �งนี� ราคากองทุนรวม และหลักทรัพยอ์าจมี
เปลี�ยนแปลงเคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็วและเกนิคาด และผลการดําเนนิงานในอดตีไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นเครื�องบง่ชี�ถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

รายงานฉบับนื�มไิดจั้ดทําขึ�นเพื�อวัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานะทางการเงนิและตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบคุคลใดบคุคลหนึ�งที�ไดร้ับรายงานฉบับนี�  นักลงทนุจงึควรขอคําแนะนําจากที�ปรกึษาทางกฎหมาย 
ภาษีและการลงทนุของทา่นเองในการวเิคราะหท์ี�เป็นอสิระ เพื�อประกอบการตัดสนิใจถงึความเหมาะสมในการเขา้ลงทุนในหลักทรัพย ์หรอืกลยุทธก์ารลงทุนใดๆที�กล่าวถงึ หรอืแนะนําในรายงานฉบับนี�และพงึตระหนักว่า
คาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตอาจไมเ่กดิขึ�นจรงิ รายงานฉบับนี�มไิดม้เีจตนาเพื�อใชห้รอืถอืเป็นการเสนอขายหรอืชักจูงใหทํ้าการซื�อหรอืขายหลักทรัพยท์ี�อา้งถงึในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ขอ้มูลที�อา้งถงึใน
รายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี�อาจไดม้าจากบรกิารขอ้มลูการซื�อขายและสถติ ิและจากแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ซึ�งทางบรษัิทฯ พจิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชื�อถอืได ้ ทั �งนี� บรษัิทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หรอืบรษัิทใดๆ ในกลุม่บรษัิทฯ/บรษัิทในเครอืไมร่ับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูดังกลา่ว ดว้ยเหตนุี�จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ทั �งนี�ความเห็น การคาดการณ์ สมมตฐิาน ประมาณการ การประเมนิค่า 
และราคาตา่งๆ ที�ปรากฎในรายงานฉบับนี�อา้งองิตามวันที�ที�ระบไุวใ้นรายงานดังกลา่วเทา่นั�น และอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ขอ้สําคัญ: ทา่นตอ้งรับทราบถงึขอ้กําหนดและเงื�อนไขในการเปิดเผยขอ้มลูและคําสงวนสทิธิ�ดังกลา่วนี� ซึ�งถอืเป็นส่วนหนึ�งของรายงานบทวเิคราะห ์การรับและการนํารายงานฉบับนี�ไปใชต้่อตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดและ
เงื�อนไขในการเปิดเผยขอ้มลูและคําสงวนสทิธด์ังกลา่วทกุประการ ทั �งนี� ทา่นสามารถขอรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกับบรษัิทผูอ้อกหลักทรพัยแ์ละหลักทรัพยท์ี�กลา่วถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี�

การรับรอง:  นักวเิคราะหท์ี�จัดทํารายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี�ขอรับรองวา่ ความเห็นตา่งๆที�ปรากฎในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี�เป็นมมุมองสว่นตัวของนักวเิคราะหท์ี�มตีอ่บรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกล่าว 
โดยที�นักวเิคราะหม์ไิดม้ผีลประโยชนท์ับซอ้นและไมม่สีว่นใดของผลตอบแทนที�นักวเิคราะหไ์ดร้ับทั �งในอดตี ปัจจุบัน และในอนาคตเกี�ยวขอ้งกับการใหค้วามเห็นหรอืคําแนะนําเฉพาะเจาะจงใดๆ ที�ปรากฎอยู่ในรายงานบท
วเิคราะหฉ์บับนี� ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

ความเหมาะสมและความเสี�ยง:  รายงานฉบับนี�มวีัตถปุระสงคเ์พื�อใหข้อ้มลูเทา่นั�น มไิดจั้ดทําขึ�นเพื�อวัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ สถานการณ์ทางการเงนิ หรอืตามความตอ้งการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของผูท้ี�ไดร้ับรายงานฉบับนี� 
หลักทรัพยบ์างหลักทรัพยอ์าจมคีวามเสี�ยงสงู และอาจไมเ่หมาะกับนักลงทนุบางกลุม่ นักลงทนุจงึควรใชด้ลุยพนิจิของทา่นในการตัดสนิความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพยท์ี�อา้งถงึในรายงานบทวเิคราะหฉ์บับนี�ตาม
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ภาษี และบัญชทีี�เกี�ยวขอ้งกับนักลงทุน และวัตถุประสงคห์รอืกลยุทธ์ในการลงทุน ฐานะการเงนิ และประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุน การเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ หรอือัตราดอกเบี�ย รวมถงึปัจจัยอื�นๆ ทั �งดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ และการเมอืง อาจส่งผลในเชงิบวกหรอืลบต่อมูลค่าของหลักทรัพยไ์ด ้ ทั �งนี� ผลประกอบการในอดตีไม่จําเป็นตอ้งเป็นเครื�องบ่งชี�ถงึผลการ
ดําเนนิงานในอนาคต

แหลง่ขอ้มลู: ความสมบรูณ์ และความถกูตอ้งของขอ้มลู  เนื�อหาสาระที�ปรากฎอยูใ่นรายงานฉบับนี�อา้งองิขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที� PST และนักวเิคราะหพ์จิารณาแลว้เห็นวา่มคีวามน่าเชื�อถอื แตท่ั �งนี� PST และนักวเิคราะหไ์ม่
รับรองวา่ขอ้มลูที�ปรากฎอยูใ่นรายงานฉบับนี�มคีวามถกูตอ้งหรอืมคีวามสมบรูณ์ ดว้ยเหตนุี�จงึไมค่วรอา้งองิขอ้มลูดังกลา่ว ความเห็นที�ปรากฎในรายงานฉบับนี�เป็นความเห็นปัจจุบัน ณ วันที�ปรากฎในรายงานฉบับนี� ซ ึ�งอาจมี
การเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  นอกจากนี� PST ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ผกูพันใดๆ ในการปรับปรงุหรอืทําใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบัน

ขอ้ควรระวัง:  การลงทนุมคีวามเสี�ยงสงูที�อาจทําใหเ้กดิความสญูเสยีจากการซื�อขาย ดว้ยเหตนุี� นักลงทนุจงึควรพจิารณาอยา่งรอบคอบถงึความเหมาะสมในการลงทนุโดยคํานงึถงึประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงคใ์น
การลงทนุ แหลง่เงนิทนุ และรายละเอยีดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง

Facebook : Phillip Fund SuperMart
Twitter : @PFundSuperMart




