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เศรษฐกจิโลกยงัคงสง่สญัญาณการฟืน้ตวัขึ้นในระยะสัน้ๆ ภายหลงัจากทีม่ีการประกาศตวัเลข PMI ทั้งภาคการผลติและภาคการบริการออกมาซึ่งมี
พัฒนาการทีด่ขีึ้น อย่างไรกต็าม ตลาดหุ้นทัว่โลกเข้าสูภ่าวะผนัผวนอกีครั้งหลงัจากทีพ่ลตร ีสุเลมาน ีผู้บัญชาการหนว่ยรบพิเศษคดุส ์ผู้อยู่เบื้องหลงั
ปฏิบัติการทางทหารของอหิร่านในตะวันออกกลางถกูลอบสงัหารตามค าสัง่ของประธานาธิบดโีดนลัด ์ทรัมป์ ที่สนามบินในกรุงแบกแดด เช้าวันที ่
3 ม.ค. ตามเวลาอริกั โดยเหตกุารณ์นีท้ าใหค้วามสมัพันธร์ะหว่างสหรฐัฯ และอิหรา่น ถึงจุดเลวร้ายทีส่ดุนบัตัง้แตค่รั้งทีอ่หิรา่นจับชาวอเมรกินั 52 
คนเป็นตวัประกนัเมือ่ปี 1979 และท าใหร้าคาน้ ามันและทองค าปรับตวัสงูขึ้น ส าหรับประเดน็อืน่ๆ ที่ต้องจับตาดใูนเดอืนนีไ้ดแ้ก ่การลงนาม
ข้อตกลงทางการคา้ Phase  One ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในวันที ่15 ม.ค.นี ้โดยพธิีลงนามจะเกดิขึน้ทีท่ าเนยีบขาว โดยหลงัจากนัน้กจ็ะเริม่เข้าสู่
กระบวนการการเจรจาทางการคา้ Phase Two ที่กรุงปักกิง่ตอ่ไป 

ส าหรับปจัจัยทางดา้นมลูคา่ เมื่อเทยีบกนัแลว้เรายงัมองว่ากลุม่ประเทศตลาดเกดิใหมย่งัคงมรีะดบัราคาทีต่่ ากว่ากลุม่ประเทศพฒันา
แล้ว โดยสถานการณส์งครามทางการคา้และการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลกยงัคงเปน็ประเดน็ส าคญัที่กดดนัตลาดหุ้นโดยรวมอยู ่ณ 
ขณะนี้ อย่างไรกด็ ีเรามองว่ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม ่โดยเฉพาะในกลุ่มภูมภิาคเอเชียแปซฟิิก ยังคงมปีจัจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิที่
แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยผลักดนัใหต้ลาดหุ้นกลุม่นี้สามารถทีจ่ะปรบัตัวขึน้ตอ่ไปไดใ้นระยะถดัไป 

กลยทุธส์ าหรับการลงทนุในเดอืนมกราคม ส าหรบักองทนุหุน้รายประเทศ เรายังคงชืน่ชอบกองทนุหุ้นทีม่ีพืน้ฐานดแีละมีระดบัราคาทีไ่ม่แพงอยา่ง
กองทนุหุน้จีนเชน่เคย โดยเรายงัคงมีมุมมองเชงิบวกตอ่เศรษฐกจิจีนในระยะยาว โดยเรามองวา่สถานการณ์สงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนมีพฒันาการไปในทศิทางทีด่ขีึ้น นอกจากนีเ้รายงัมองวา่รฐับาลจีนยงัสามารถทีจ่ะใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย ส าหรับ
กองทนุหุน้จีนทีเ่ราแนะน าไดแ้กก่องทนุ TMBCOF และกองทนุ KFACHINA-A นอกจากกองทนุหุน้รายประเทศแลว้ เรายังคงชืน่ชอบกองทนุหุน้ที่
มีการกระจายการลงทนุไปยงัทัว่โลกโดยเนน้ไปทีต่ลาดหุน้ประเทศพฒันาแลว้อยา่งกองทนุหุน้โกลบอล โดยเราจะเนน้ไปทีก่องทนุทีส่ามารถบริหาร
ความเสีย่งขาลงไดด้หีรอืมีความผนัผวนต่ ากวา่กองทนุอืน่ โดยกองทนุหุ้นโกลบอลทีเ่ราแนะน าไดแ้กก่องทนุ TMBGQG, กองทนุ KFGBRAND-A, 
กองทนุ SCBLEQA และกองทุน UGD ทั้งนี้ ส าหรบันกัลงทนุที่มกีารถือครองกองทนุทองค า เราแนะน าทยอยขายท าก าไรออกมาบางสว่นภายหลงั
จากที่ราคาทองค าไดป้รับตวัสงูขึ้นตอ่เนือ่งมากกว่า 6% ในช่วงเดอืนทีผ่า่นมา 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ต ่า 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 3% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตลาดเงนิ 
                     กองทุนตราสารหนี ้
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 อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปของไทย เดือนธันวาคม อยู่ที่ระดบั +0.87% YoY ปรับตวัขึน้ต่อเนื่องเปน็เดอืนที ่2 โดยมีสาเหตุส าคญัจากราคา
ข้าวสารทีป่รบัสงูขึน้จากความต้องการทีเ่พิ่มขึน้ในสปัดาหส์ดุทา้ยกอ่นเขา้สู่เทศกาลปใีหม่ รวมถึงราคาเนื้อสกุรทีป่รบัสงูขึน้จาก
ต้นทุนการเฝา้ระวังโรคระบาดอหวิาต์แอฟริกาในสกุร 

 เรามองว่า Bond Yield สหรัฐฯ น่าจะผ่านจุดต่ าทีส่ดุของรอบนีไ้ปแลว้และจะคอ่ยๆ ทยอยฟืน้ตวัขึน้ในระยะถดัไป โดยในระยะ
สั้นๆ อาจจะมีการปรบัตวัลงบา้ง หลังเกิดเหตกุารณค์วามขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ และอิหร่านขึน้มา ทั้งนี้ เรามองว่า Bond Yield 
สหรัฐฯ ในระยะยาวจะเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบที่ต่ ากวา่ระดบัทีเ่คยเปน็ในอดตี เนื่องจากอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปจัจุบนัอยู่
ในระดับที่ต่ า เช่นเดยีวกนักบัเงินเฟอ้และอัตราดอกเบีย้ 

 REITs ไทยปรบัตวัลงในเดอืนทีผ่า่นมา โดยปจัจบุนัม ีDividend Yield อยู่ที่ราว 5.08% (ต่ ากว่าค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปีที่ 5.69%) 
ในขณะที ่Yield Spread ปัจจุบันอยูท่ี่ 3.60% สูงกว่าคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปีที่ 3.29% ใกล้ๆ +1 SD 

 REITs สิงคโปรป์รบัตวัลงเลก็นอ้ยในเดือนทีผ่่านมา โดยปจัจุบนัม ีDividend Yield อยู่ที่ราว 4.37% (ต่ ากว่าคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี
ที่ 5.57%) ในขณะที ่Yield Spread อยู่ที่ระดบัต่ ากวา่ -1SD เมื่อเทยีบกบัคา่เฉลี่ยยอ้นหลงั 5 ปี 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : ปานกลาง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 6% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 1-3 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 
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 มูลค่าการสง่ออกเดือน พ.ย. 2019 หดตัวเร่งขึน้ที ่-7.4%YOY โดยสินคา้หลกัทีท่ าให้การสง่ออกหดตวั ได้แก่ สินค้าที่เกีย่วเนือ่งกบั
น้ ามัน, รถยนตแ์ละสว่นประกอบ และข้าว โดยสินค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกับน้ ามนัหดตวัจากปรมิาณการผลติทีล่ดลงตามการปดิซอ่มโรง
กลั่นขนาดใหญช่ว่งปลายปี 

 ครัวเรือนไทยในปจัจุบนัมีภาระหนี้ต่อเดอืนสงู โดยส่วนใหญเ่ปน็หนีเ้พือ่การอปุโภคบรโิภคสว่นบคุคล ซึ่งมีระยะเวลาผอ่นช าระสัน้
และอัตราดอกเบีย้สงู ทั้งนี้ ครัวเรอืนไทยพึ่งพาการบริโภคดว้ยการกอ่หนีม้ากขึน้ท าให้สดัส่วน HH Debt/Disposable Income 
สูงขึ้นตอ่เนือ่ง และจะท าให้ก าลังซื้อภาคครัวเรอืนในอนาคตมแีนวโนม้ที่จะชะลอตวัลง 

 ไทยประสบปญัหาภัยแลง้ครั้งรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบตอ่รายไดภ้าคการเกษตร โดยภัยแลง้ครัง้นีม้าเร็วกวา่ทีค่าดและถอื
ว่ารุนแรงที่สดุในรอบกว่า 40 ป ี

 ธนาคารแหง่ประเทศไทยปรบัเปา้ GDP ปี 2562 ลงเหลอื 2.5% และปี 2563 ลงเหลอื 2.8% โดยภาคการสง่ออกสนิคา้ทีห่ดตวัลง
ส่งผลต่ออปุสงคใ์นประเทศชดัเจนขึน้ผา่นการจ้างงานและรายไดท้ี่ลดน้อยลง 



ระดับความเส่ียงพอร์ต : สูง 
ผลตอบแทนคาดหวัง : 9% ต่อปี 
ระยะเวลาที่แนะน าลงทุน : 3-5 ปี 
สินทรัพย์หลัก : กองทุนตราสารหนี ้
                     กองทุนตราสารทุน 
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 สหรฐัฯ เตรียมลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้ Phase One กับจีนในวนัที ่15 ม.ค.นี ้โดยพธิีลงนามจะเกดิขึน้ทีท่ าเนยีบขาว หลังจากนัน้ 
กจ็ะเริม่การเจรจาทางการค้า Phase Two ที่กรงุปักกิง่ ในขณะเดยีวกนัธนาคารกลางจนีไดป้ระกาศปรบัลดสัดสว่นกนัส ารองธนาคาร
พาณชิย ์(RRR) ลง 50 bps สู่ระดบั 12.5% มีผลบงัคบัใชว้นัที ่6 ม.ค.นี ้

 พลตร ีสุเลมาน ีผู้บัญชาการหนว่ยรบพเิศษคุดส ์ผู้อยู่เบือ้งหลงัปฏบิตักิารทางทหารของอหิรา่นในตะวนัออกกลาง ถูกสังหารตามค าสัง่
ของประธานาธิบดโีดนลัด ์ทรัมป ์ที่สนามบินในกรงุแบกแดด เช้าวนัที ่3 ม.ค. ตามเวลาอิรกั 

 โดยการลา้งแคน้ของอหิรา่นอาจมุง่เปา้ไปทีข่มุก าลงัของกองทพัสหรฐัฯ ในตะวนัออกกลางหรอือะไรกต็ามทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสหรฐัฯ 
และอิหรา่นประเมนิวา่สามารถโจมตีได ้ทั้งนี ้ทางการสหรฐัฯ อ้างวา่สเุลมานอียูเ่บือ้งหลงัการโจมตกีองทพัอเมรกินัในอริกั ซึ่งถูกสง่ไป
ประจ าการในพืน้ทีต่ามค ารอ้งขอของรฐับาลอริกัชดุปจัจุบนั โดยสหรฐัฯ เชื่อวา่สเุลมานเีปน็นายพลมือเปื้อนเลอืดทีท่ าใหก้ าลงัพลของ
กองทพัสหรฐัฯ จ านวนมากตอ้งเสยีชวีิต ขณะทีห่นว่ยรบพเิศษคุดสท์ีส่เุลมานเีคยเปน็ผูบ้ัญชาการอยูก่ถ็กูทางการสหรฐัฯ ขึ้นบัญชเีปน็
องค์กรกอ่การรา้ยดว้ยเชน่กนั เหตุการณน์ีท้ าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งสหรฐัฯ และอิหรา่น ถึงจุดเลวรา้ยทีส่ดุนบัตัง้แตค่รัง้ทีอ่หิรา่นจับ
ชาวอเมรกินั 52 คนเปน็ตวัประกนัเมือ่ปี 1979 



Market Index Forward PE
SET Index 16.87

Sensex Index 22.82
Hang Seng Index 11.21

Shanghai Composite Index 12.19
Nikkei 225 Index 18.30

STOXX Europe 600 Index 16.07
S&P500 19.76

Asia Pacific ex. Japan 15.83
Emerging Market 14.65
Developed Market 18.25

World Index 17.72

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

Retail Sales (%YoY) Forward P/E 
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รายชื่อทีมวเิคราะห์กองทุนรวม  
สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747    
ณัฐกิตติ์ ก าธรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837  
ชัชพล ตันเจริญ 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 




