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     ตัวเลขทางเศรษฐกจิโดยรวมทีป่ระกาศออกมาในชว่งเดอืนทีผ่า่นมายงัคงสง่สญัญาณการฟืน้ตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่
รัฐบาลในแต่ละประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ
มหาอ่านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากจากจุดต่่าสุดในช่วงเดือนเมษายน หรือตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่ออกมาเซอร์
ไพรสต์ลาด ในขณะที่นโยบายทางการเงนิของธนาคารกลางทีส่า่คญัยงัคงผอ่นคลายอยา่งตอ่เนื่อง อย่างไรก็ดี ความกังวลของนักลงทุนในตลาดเริ่ม
กลับมาอีกครั้ง ภายหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ส่าหรับมุมมองการลงทุนในระยะถั ดไป เราให้
น้่าหนักกับประเด็นในเรื่องของ 1.ความคืบหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19, 2.การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ และ  
3.ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน, ฮ่องกง และสหรัฐฯ เป็นประเด็นส่าคัญที่ต้องจับตามอง 

     ส่าหรับปัจจัยทางด้านมูลค่า ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้ปรับตัวย่อลงเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่นักลงทุนใน
ตลาดเริ่มกลับมากงัวลกับตัวเลขจ่านวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกลับตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
อย่างจีน ฮ่องกง และอินเดยี ที่ปรับตวัขึ้นสวนทางขึ้นมา อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกันแล้ว ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ยังคงมี
ระดับราคาที่น่าสนใจกว่า 

     กลยุทธ์สา่หรบัการลงทนุในเดือนกรกฎาคม เรายังคงคา่แนะนา่ให้ Stay Fully Invested ในสินทรัพยเ์สีย่งอยูเ่หมอืนเดมิ โดยเรา
ยังคงคา่แนะนา่ให้ Underweight กองทุนหุ้นไทย และเรายงัคงคา่แนะน่าให้สบัเปลีย่นกองทุนหุ้นกลุ่ม Technology หรือกองทุนหุ้น 
Global Equity ที่เน้นสไตล์เตบิโตสงู ไปยงักองทนุหุ้นกลุม่ทีย่งั Laggard ตลาดอยู ่อย่างกองทนุหุ้นกลุ่ม Asia Technology หรือ
กองทุนหุ้นกลุ่ม Global Infrastructure แทน 
     ส่าหรับ Core Portfolio เรายังคงเลอืกกองทุนหุน้โกลบอลที่มกีารกระจายการลงทนุไปยงัทั่วโลก โดยเฉพาะกองทนุที่สามารถ
บริหารความเสีย่งขาลงไดด้หีรอืมคีวามผนัผวนต่า่กวา่กองทุนอื่นๆ ได้แก่กองทุน TMBGQG และกองทุน KFGBRAND-A และกองทนุ
หุ้นที่มีพื้นฐานดแีละมรีะดบัราคาที่ไมแ่พงอยา่งกองทุนหุ้นจีน โดยเราจะเน้นไปที่กองทุนหุ้นจีนธีม New China Economy ซึ่งเนน้แรง
ขับเคลือ่นจากภายในประเทศเปน็หลกั ได้แก่กองทุน TMBCOF (เน้นลงทุนในหุ้นจีน H-Shares, ADRs ที่เป็นหุ้น Mega Cap. ขนาด
ใหญ่ที่เปน็ผูน้่าตลาด) และกองทนุ KFACHINA-A (เน้นลงทุนแบบ High Conviction ในหุ้นจีน A-Shares ตลาดแผน่ดนิใหญ่) 



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

July 2020 

 อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปเดอืนมถินุายน 2563 หดตัวลง -1.57% YoY หดตัวน้อยลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนที ่-3.44% YoY โดยมีสาเหตุ
มาจากมาตรการลดคา่กระแสไฟฟ้าทีเ่ยยีวยาชว่ง COVID-19 ส่วนหนึ่งสิน้สดุลง รวมถึงราคาพลงังานทีล่ดลงในอัตราที่ลดลงที่ร้อย
ละ -11.89 ขณะที่อาหารสด (ผักและผลไม้) ลดลงรอ้ยละ -1.10 

 เมื่อวันที ่24 มิถุนายนที่ผา่นมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปน็เอกฉันทใ์ห้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบั 
0.50% โดยประเมนิวา่เศรษฐกจิไทยในป ี2563 มีแนวโน้มหดตวักว่าประมาณการเดมิ เนื่องจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 รุนแรงกว่าทีค่าดไว้ ในขณะทีอ่ัตราเงินเฟอ้ทั่วไปมแีนวโนม้ตดิลบกว่าทีป่ระเมนิไว้ แต่มีแนวโนม้กลับสูก่รอบเปา้หมาย
ในช่วงป ี2564 

 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) แถลงว่า FED ก่าลังพิจารณาที่จะใชม้าตรการควบคมุอัตราผลตอบแทน
ของตราสารหนี้ (Yield Curve Control) โดยการซือ้สนิทรัพยใ์นปรมิาณทีเ่พยีงพอที่จะควบคมุอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
ไว้ในระดบัทีต่้องการได ้เฉกเช่นเดยีวกนักบัที่ทาง BOJ เริ่มใชม้าตัง้แตป่ ี2016 

 ทั้งนี้ ขนาด Balance Sheet ของ FED เริ่มที่จะทรงๆ ตัวแล้ว หลังจากที่กอ่นหนา้นี้ มีการอัด QE เข้ามาจ่านวนมาก 
 



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

July 2020 

 มูลค่าการส่งออกไทยเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวสูงถึง -22.5% YoY และหากหักทองค่าออก การส่งออกจะหดตัวเพิ่มเป็น 
-27.8% YoY นับเป็นการหดตัวมากสุดในรอบเกือบ 11 ปี นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2552 โดยการหดตัวดังกล่าวแสดงถึง
ผลกระทบที่ชัดเจนจาก COVID-19 

 ส่าหรับภาคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบ “Travel bubble” มีแนวโน้มล่าช้าออกไปอีกจนถึงอย่างน้อยเดือน ส .ค. 
แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ  

 ครม. มีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” วงเงินกว่า 2 หมื่นล้าน โดยเป็นการควบรวมโครงการ 
“เที่ยวปันสุข” และ “เราไปเที่ยวกัน” ไว้ในแพ็กเกจเดียวกัน โดยส่าหรับที่พักจะมีจ่านวน 5 ล้านสิทธิ และส่าหรับตั๋วเครื่องบินจะ
มีจ่านวน 2 ล้านสิทธิ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ได้ประกาศขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด จาก
เดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 63 เป็นสิ้นสุดไม่เกิน 30 ก.ย. 63 



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

July 2020 

 ตัวเลขผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทั่วโลกยงัคงปรบัตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยล่าสดุมจี่านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทั่วโลกมากกว่า 11 
ล้านราย และมีจ่านวนเสยีชวีติจาก COVID-19 มากกว่า 5 แสนราย 

 ปธน.ทรัมปเ์ริ่มสญูเสยีคะแนนความนิยมจากการบริหารงานที่ผดิพลาดทั้งในเรื่องของการรับมอืกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
และการรบัมอืกบักลุม่ผูช้มุนมุเพือ่เรียกรอ้งความเปน็ธรรมให้กบัจอรจ์ ฟลอยด ์

 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัฯ (Non-Farm Payrolls) เดือน มิ.ย. ปรับตวัเพิม่ขึน้ 4.8 ล้านต่าแหนง่ ดีกว่าที่
ตลาดคาดที ่2.9 ล้านต่าแหนง่ ขณะที่ตวัเลขในเดอืน พ.ค. ถูกปรบัตวัเพิ่มขึน้เปน็ 2.7 ล้านต่าแหน่ง จากเดมิ 2.5 ล้านต่าแหนง่ 

 ในส่วนของอตัราการวา่งงาน (Unemployment Rate) ปรับตวัลดลงอยูท่ี ่11.1% ซึ่งอยู่ในระดบัต่า่กว่าที่ตลาดคาดที่ 12.4% 
และลดลงมากกว่าในเดอืน พ.ค. ที่ 13.3% อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานยงัคงอยู่มากกวา่คา่เฉลีย่ที่ 3.5% ในช่วงก่อนการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 

 สภานิตบิญัญตัจิีนไดอ้นมุตัิกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฮ่องกงแล้วดว้ยมตเิอกฉันท ์ซึ่งจะมีผลให้การกระทา่ใดทีเ่ปน็การแบง่แยก
ดินแดน, การล้มลา้งอ่านาจ, การก่อการรา้ย และการสมรู้รว่มคดิกับกองกา่ลงัต่างชาตใินฮ่องกงจะถกูกฎหมายลงโทษ 
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Market Index Forward PE
SET Index 20.48

Sensex Index 20.90
Hang Seng Index 11.43

Shanghai Composite Index 12.31
Nikkei 225 Index 21.57

STOXX Europe 600 Index 21.01
NASDAQ 100 Index 30.30

S&P 500 Index 24.90
Asia Pacific ex. Japan 16.85

Emerging Market 15.76
Developed Market 22.98

World Index 21.78
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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 




