
    ส าหรับนักลงทุนเก่า: ไม่เพิ่มสัดส่วน ถือรอความชัดเจนการฟ้ืนตัว 
    ส าหรับนักลงทุนใหม่: ทยอยเข้าสะสมบางส่วน 
    ส าหรับนักลงทุนเก็งก าไร ไม่แนะน าให้เก็งก าไร 
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UGQG 
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(+) ดัชนี DJ มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเน่ือง โดยปรับตัวจากสัปดาหก์่อน 8.02%  ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ก็ฟื้นตัวเช่นกันที่ 6.66% 
(+) ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ประกาศอัดฉีดมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก 
COVID-19 เพ่ิมเติมเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(-) รายงานตัวเลข  PPI ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังติดลบอยู่ที่ -0.20% ขณะที่
จ านวนคนขอรับสวัสดิการว่าง (Initial Jobless Claims) ออกมาสูงมากที่ 6.60 ล้าน
คน (ตลาดคาด 5.25 ล้านคน) 
(-) ตัวเลขผู้ติดเช้ือ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาห์ก่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ โดย
ล่าสุด(ณ วันที่ 13 เม.ย. 63) อยู่ที่ 560,433 คน*  
(0) นาย Bernie Sanders ประกาศถอนตัวจากแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต 
ส่งผลให้นาย Joe Biden กลายเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงต าแหนง่
ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะเลือกตั้งในปลายปีนี้ 
 
ปัจจัยที่ต้องติดตาม 
1. ตัวเลขเศรษฐกิจได้แก่ Retail Sales, Industrial Production 
* ข้อมูลผู้ติดเช้ือจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ 



 
 
PHATRA GINFRAEQ 

 
 

SCBNK225 

(+) นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษออกจากโรงพยาบาล และกลับมาพัก
รักษาตัวที่บ้านนายกรัฐมนตรีแล้ว 
(+) ECB ออกมาตรการเยียวยาบริษัทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยอัด
ฉีดเงินเขา้เสริมสภาพคล่องในระบบอีก 3 ล้านล้านยูโร โดยผ่านการปลอ่ยกูข้องธนาคารให้กับ 
SME และยังคงอัตราดอกเบี้ยตดิลบ รวมทั้งรับซื้อคืนหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงิน 1 ล้านล้านยูโร 
จนถึงสิ้นปี 2020 
(-) ยอดตัวเลขผู้ตดิเชื้อ COVID-19 ในญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อสูงต่อเน่ืองเป็นวันที่ 5 (ข้อมูลวันที่ 
13 เม.ย.63) โดยทางการญี่ปุ่นประกาศสถานการณฉ์ุกเฉนิในกรุงโตเกียวและอีก 6 จังหวัด
ใหญ่ที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อมาก โดยยอดผู้เสยีชีวิตจ านวน 109 รายขณะในยุโรปมียอดผูต้ดิเชือ้
ชะลอตัวลง แต่ยอดผู้ตดิเชือ้ในตุรกีวันเดยีวพุ่งสูงถงึเกอืบ 4 พันราย แมว้่าทางรัฐบาลตุรกีสั่ง 
Lockdown ตั้งแต่วันที่ 11-12 เม.ย.63 แล้วก็ตาม  
(0) วันท่ี 13 เม.ย. เป็นวันหยุดท าการของกลุ่มประเทศในยุโรป เน่ืองในวันอีสเตอร์ 
 
ปัจจัยที่ต้องติดตาม 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในยุโรปและญ่ีปุ่น 
2. ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ยูโรโซน เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดอืน ก.พ. โดย
คาดว่าจะลดลงมาติดลบ -0.1% จากเดือนก่อนอยู่ที่ 2.3% และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน มี.ค.  
3. ประชุม G20 วันท่ี 16-17 เม.ย. 63 
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    ส าหรับนักลงทุนเก่า: ถือกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วโลก 
    ส าหรับนักลงทุนใหม่: ไม่แนะน า 
    ส าหรับนักลงทุนเก็งก าไร: รอดูหุ้นญ่ีปุ่น Nikkei225 



      ส าหรับนักลงทุนเก่า: Hold 
      ส าหรับนักลงทุนใหม่: Buy on Dip 
      ส าหรับนักลงทุนเก็งก าไร ไม่แนะน าให้เก็งก าไร 

 
 

TMBCOF 

 
 

KFACHINA-A 

(+) ส านักงานสถติิแห่งชาติจีน (NBS) รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวัดเงินเฟ้อที่ส าคัญ ปรับตัวขึ้น 4.3%YoY ในเดือน มี.ค. ชะลอลงจากเดือน ก.พ. ที่
ขยายตัว 5.2%YoY 
(+) ยอดปล่อยกู้ของสถาบันการเงินในจีนเติบโต 12.7%YoY ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา สูง
กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ +12.1%YoY สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่เร่ิม
กลับมาฟ้ืนตัวขึ้นอีกคร้ัง 
(+) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงปักกิ่งจะเร่ิมกลับมาเปิดท าการเรียนการสอน
อีกคร้ังในวันที่ 27 เม.ย. นี้ และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจะกลบัมาเปิดในวันที ่11 
พ.ค. นี ้
 
ปัจจัยที่ต้องติดตาม 
1. ตัวเลขส่งออกและน าเข้าเดือน มี.ค. (คาด -14.0%YoY และ -9.5%YoY ตามล าดับ) 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศ 
3. ภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก 
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 1AMSET50 

(+) ธปท.แจงออกมาตรการ BSF อุ้มตลาดหุ้นกูข้นาด 3.6 ล้านล้านบาท เพ่ือรักษา
เสถียรภาพระบบการเงินไมใ่ห้เกิดปัญหาลามเป็นลูกโซ ่
(+) สมาคมบลจ. เผยเม็ดเงินไหลทยอยเข้ากองทุน SSFX ช่วงปิดขาย IPO วันที่ 1-10
เม.ย. แตะ 1,000 ล้านบาท จากนักลงทุน 12,000 ราย ชี้เป็นไปตามคาดและน่าพอใจใน
ภาวะปัจจุบัน ย้ าช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อตลาดลุ้น 2 เดือนที่เหลือเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 
(+) กลุ่ม OPEC+ บรรลุข้อตกลงลดก าลังการผลิตน้ ามนั 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในเดือน 
พ.ค.-ม.ิย. เป็นการยุติสงครามราคาน้ ามัน 
(+) แนวโน้มผู้ติดเชื้อ COVID-19 ลดลงโดยโฆษก ศบค. แถลงข่าวผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิม 
33 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,551 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รักษาหายป่วยเพิ่มขึ้น 83 ราย 
ณ วันที่ 12 เม.ย. 63 
(0) "เราไม่ทิ้งกัน" จ่ายเงินรอบแรก 8-10 เม.ย. 2563 รวม 1.4 ล้านคน ส าหรับผู้ไม่ผ่าน
เกณฑ์จะเปิดให้อุทธรณ์ได้หลังคัดกรองครบ 27 ล้านคน 
 
ปัจจัยที่ต้องติดตาม 
1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
2. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที ่1  
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

    ส าหรับนักลงทุนเก่า: ไม่เพิ่มสัดส่วน 
    ส าหรับนักลงทุนใหม่: ทยอยสะสม 
    ส าหรับนักลงทุนเก็งก าไร: ไม่แนะน าให้เก็งก าไร  
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BOND 

SCBTMFPLUS-I 
เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ

ระยะสั้น 

TGoldBullion-H 

PRINCIPAL iPROP 
Dividend Yield  

ยังน่าสนใจ 

คงสัดส่วนกองทุนทองค าที่ 10% ของพอร์ตการลงทุน เพ่ือกระจายความเสี่ยง  

Property & REITs 

(+) แรงซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยกองทุน SPDR ซื้อทองค าเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยซื้อ 15.2 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
(+) ปัจจัยหนุนทองค าจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
(+) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ 
(+) จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาหข์องสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 6.6 
ล้านราย  
(-) แรงเทขายท าก าไรในสินทรัพย์ทองค า ที่อาจมีขึ้น หลังทองค าปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่
ผ่านมา 
 
ปัจจัยที่ต้องติดตาม 
1. ติดตามแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
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   ส าหรับนักลงทุนทั่วไป: หลีกเลี่ยงการลงทุน 
   ส าหรับนักลงทุนเก็งก าไร: เก็งก าไรระยะสั้นให้ Cut Loss ที่ 15% 

(+) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) และ ประเทศพันธมิตร สามารถบรรลุข้อตกลง
ปรับลดก าลังการผลิตน้ ามนัได้ โดยจะปรับลดก าลังการผลิตลง 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ใน
เดือน พ.ค.-มิ.ย. จากนั้นจะปรับลดการผลิต 8 ล้านบาร์เรล/วัน ตั้งแต่เดือน ก.ค. ไป
จนถึงสิ้นปี 2563 และจะปรับลด 6 ล้านบาร์เรล/วัน ตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 ไปจนถึง
เดือน เม.ย. 2565  
(+) ส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปรับลดคาดการณ์ราคา
น้ ามันดิบ ในปี 2563 และ คาดการณ์ว่าการผลิตน้ ามันดบิในสหรัฐปีนี้จะลดลงเพียง 
9.5% ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ลดลง 20%  
(-) รายงานสต็อกน้ ามันดบิสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 3 เม.ย. เพ่ิมขึ้น 15.2 ล้านบาร์เรล ซึ่ง
มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเพียง 8.4 ล้านบาร์เรล 

K-OIL* 

*กองทุนรวมน้ ามันเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน  
ไม่หมาะส าหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
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รายชื่อทีมวิเคราะห์กองทุนรวม  
สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747    
ณัฐกิตต์ิ กําธรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837  
ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 
ชยุต เลาหคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

การเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์ 

ข้อมูลและเนื้อหาสาระท่ีปรากฎในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดท าและเผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) การอ้างถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยกเว้นมีการก าหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อท่านได้รับหรืออ่าน
รายงานฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงท่ีจะปฎิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคัดลอกหรือท าซ้ ารายงานฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจาก PST ก่อน ยกเว้นการคัดลอกรายงาน
ทั้งฉบับเพื่อใช้เผยแพร่ภายในเท่านั้น หากท่านได้รับรายงานฉบับนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดลบหรือท าลายรายงานฉบับนี้ และแจ้งกลับผู้ส่งทันที 

รายงานฉบับนี้จัดท าและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น  ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นการชักชวนหรือเสนอแนะเพือ่วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธ์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแล้วว่าถูกต้องในขณะจัดพิมพ์ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึง
ข้อมูลที่ทาง PST ได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยท่ัวไป มักจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานด้วย ทาง PST ได้ก าหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้  การด าเนินการซื้อขายโดยอ้างอิงรายงานฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ต่อผลท่ีตามมา ทั้งนี้ราคากองทุนรวม หลักทรัพย์ และอนุพันธ์อาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเกินคาด และผลการด าเนินงานในอดีตไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

รายงานฉบับนื้มิได้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีได้รับรายงานฉบับนี้  นักลงทุนจึงควรขอค าแนะน าจาก
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของท่านเองในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่กล่าวถึง หรือ
แนะน าในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักว่าคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตอาจไม่เกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มิได้มีเจตนาเพื่อใช้หรือถือเป็นการเสนอขายหรือชักจูงให้ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึง
ในรายงานดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจได้มาจากบริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความน่าเชื่อถือได้  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้
จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ์ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินค่า และราคาต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามวันที่ท่ีระบุไว้ในรายงานดังกล่าวเท่านั้น และ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อส าคัญ: ท่านต้องรับทราบถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การรบัและการน ารายงานฉบับนี้ไปใช้ต่อต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลและค าสงวนสิทธ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบท
วิเคราะห์ฉบับนี้ 

การรับรอง: นักวิเคราะห์ที่จัดท ารายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ขอรับรองว่า ความเห็นต่างๆที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ท่ีมีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/
หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยท่ีนักวิเคราะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์ได้รับทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นหรือค าแนะน า
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

Facebook : Phillip Fund SuperMart 
Twitter : @PFundSuperMart 




