
    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือรอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร  

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย +0.305% ขณะที่ดัชนี 
S&P500 ก็ปรับตัวเพิ่มเชนกันที่ +0.943%
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ลาสุด(13 ก.ค.63) อยูที่ 3,413,995 คน*
(+) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯดังนี้  Initial Jobless Claim สัปดาหที่ผานมามีผู
ขอรับสวัสดิการ 1.314 ลานราย นอยกวาที่ตลาดคาดที่ 1.375 ลานราย และ Producer 
Price Index(PPI) ของเดือนมิ.ย. ประกาศที่ -0.8% YoY แยกวาที่ตลาดคาดที่ -0.2%
(0) ปธน.สหรัฐฯ เผย ณ ปจจุบัน ยังไมพิจารณาเรื่องการเจรจาทางการคาเฟส 2 กับจีน
หลังความสัมพันธของทั้งสองประเทศแยลงจากเหตุการณการแพรระบาดครั้งนี้

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน Inflation Rate, Core Inflation Rate, Industrial 
Production, Capacity Utilization และ  Retail Sales ของเดือนมิ.ย. เปนตน
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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K-EUXPHATRA GINFRAEQ

(0) ประชุม ECB วันที่ 16 ก.ค. คาดวาจะยังคงนโยบายการเงินตามเดิม โดยกอนหนานี้มี
โครงการฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 อีก 7.5 แสนลานยูโร (รอบป 2021-2024)
(0) ประชุม BOJ วันที่ 15 ก.ค. คาดวาจะยังคงนโยบายการเงินตามเดิม
(+) ตลาดหุนยุโรปและญีปุ่นตางปรับตัวขึ้นตามความคาดหวังของสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มดูดีขึ้น และลุนยารักษาโรค COVID-19 รวมทั้งผล
ประกอบการไตรมาส 2 ที่เริ่มประกาศ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ประชุมและประมาณการณเศรษฐกิจของ ECB และตัวเลขดัชนีผูบริโภค (CPI) เดือน 
มิ.ย. YoY
2. สถานการณน้ําทวมในเกาะคิวชู (Kyushu) ของญี่ปุน และสถานการณแพรระบาด
ของ COVID-19 รอบ 2

    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพื้นฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ถือลงทุนตอ
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(-) ความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐฯกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังจาก ปธน.ทรัมป ได
กลาววา ขณะนี้เขาไมไดคิดเกี่ยวกับการทําขอตกลงการคาเฟส 2 กับจีน เนื่องจาก
ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯและจีนไดถูกทําลายลงจากการแพรระบาดของ COVID-19
(-) หนังสือพิมพไชนา ซิเคียวริตีสของทางการจีนไดเตือนใหบรรดานักลงทุนรายยอยลงทุน
ดวยความระมัดระวัง ในขณะที่เจาหนาที่กํากับดูแลของจีนวางแผนออกมาตรการกวาดลาง
ผูใหบริการที่ผิดกฎหมายที่ปลอยเงินกูเพื่อใชในการซื้อหุน
(+) CanSino Biologics ผูพัฒนาวัคซีนของจีน เผยวา ขณะนี้บริษัทกําลังเจรจากับรัสเซีย 
บราซิล ชิลี และซาอุดีอาระเบีย เพื่อขอเปดตัวโครงการทดลองวัคซีนตัวเลือกของบริษัท 
หลังจีนมีผูปวย COVID-19 ให เขารวมการทดลองนอยมาก เนื่องจากจีนประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
3. ตัวเลขนําเขาและสงออก เดือนม.ิย. คาด -10.0% YoY และ -1.5% YoY ตามลําดับ
4. ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 คาด +2.1% YoY และ +9.6% QoQ
5. ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ิย. คาด +4.7% YoY
6. ตัวเลขยอดคาปลีก เดือน ม.ิย. คาด +0.4% YoY
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 1AMSET50

    สําหรับนักลงทุนเกา: รอดูสถานการณหลังประกาศงบไตรมาส 2
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอดูสถานการณหลังประกาศงบไตรมาส 2
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(-) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. รัฐมนตรี 4 กุมารประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ แตยังคง
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอยูจนกวาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามา
(+) ธนาคารออมสิน เตรียมออก Soft Loan วงเงิน 1 แสนลานบาท หนุนธุรกิจภาคการ
ทองเที่ยว
(0) คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เนนลงทุน
ในตราสารที่ต่ํากวาระดับที่สามารถลงทุนได (high yield bond) เพื่อชวยเหลือบริษัทผู
ออกตราสารหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองภายใตสถานการณการระบาดของ         
โรค COVID-19
(+) สัปดาหที่ผานมาเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงเล็กนอยทุกชวง
อายุ โดยชวงอายุ 2 ป, 5 ป และ 10 ป ปรับตัวลดลง 0.38 bps, 4.24 bps และ 6 bps 
ตามลําดับ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. รายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/63 
2. ติดตามการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม
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BOND

KFSPLUS          
(กองทุนมีการลงทุนใน

ตางประเทศ)

SCBGOLDH

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงเทานั้น 

(+) การแพรระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 โดยลาสุดรายงานยอดผูติดเชื้อทะลุ 12 ลาน
รายในสัปดาหที่ผานมา
(+) กระแสคาดการณวา รัฐบาล และ ธนาคารกลางทั่วโลก จะออกมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจเพิ่มเติม
(+) กองทุน SPDR ซื้อทองคําตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 16 โดยซื้อทองคํา 8.99 ตันใน
สัปดาหที่ผานมา
(-) แรงขายทํากําไร หลังมีรายงานตัวเลขผูขอรับสวัสดิการวางงานรายสัปดาหที่ระดับ 
1.314 ลานราย ลดลงใกลระดับต่ําสุดในรอบ 4 เดือน
(-) ขาวความคืบหนาของการผลิตยารักษา COVID-19

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และการเปดเผยรายงาน Beige 
Book สรุปภาวะเศรษฐกิจของ FED 12 เขต
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  หลีกเลี่ยงการลงทุนในน้ํามัน
(+) สํานักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับคาดการณการเติบโตของความตองการใชน้ํามัน
ป 2563 เพิ่มขึ้น 0.2 ลานบารเรลตอวัน หลังหลายประเทศผอนคลายมาตรการปดเมือง 
(+) Baker Hughes รายงานจํานวนหลุมขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐฯลาสุด ปรับลดลง 4 
แทน สูระดับ 181 แทน ณ สัปดาห ซึ่งเปนจํานวนที่ต่ําสุดนับตั้งแตเดือน มิ.ย. 52   (-) 
ความกังวลตอการแพรระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 โดยลาสุดรายงานยอดผูติดเชื้อ
ทะลุ 12 ลานรายในสัปดาหที่ผานมา โดยตลาดกังวลวาสหรัฐฯ จะใชมาตรการปดเมือง 
หลังพบตัวเลขผูติดเชื้อรายใหม กวา 6 หมื่นราย ซึ่งเปนสถิติสูงที่สุดนับตั้งแตโควิด-19 
เร่ิมแพรระบาด
(0) ตลาดจับตาการประชุมของกลุมโอเปกในวันที่ 15 ก.ค. ถึงการหารือขอตกลงการ
ปรับลดกําลังการผลิตที่ระดับ 9.7 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งจะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนนี้วาจะ
มีการขยายระยะเวลาการปรับลดเพิ่มเติมหรือไม

*กองทุนรวมน้ํามันเปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
ไมหมาะสําหรับผูที่ไมเขาใจความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
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รายชื่อทีมวิเคราะหกองทุนรวม
สานุพงศ สุทัศนธรรมกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #034747   
ณัฐกิตต์ิ กําธรกิตติกุล นักวิเคราะหการลงทุนปจจัยพ้ืนฐานดานหลักทรัพย #065837 
ชัชพล ตันเจริญ ผูชวยนักวิเคราะห
ชยุต เลาหคุณากร ผูชวยนักวิเคราะห

การเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธิ์

ขอมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดยบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายใตขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) การอางถึง “PST” ในรายงานฉบับนี้ใหหมายความถึง บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยกเวนมีการกําหนดเปนอยางอื่น เมื่อทานไดรับหรืออาน
รายงานฉบับนี้แลว ทานตกลงที่จะปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้

ขอมูลและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชงานสวนบุคคลเทานั้น โดยลิขสิทธิ์เปนกรรมสิทธิ์ของ PST แตเพียงผูเดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ หามใชหรือเปดเผย
ขอมูลและเนื้อหาสาระในรายงานฉบับนี้ตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาต หามคัดลอกหรือทําซ้ํารายงานฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจาก PST กอน ยกเวนการคัดลอกรายงาน
ทั้งฉบับเพื่อใชเผยแพรภายในเทานั้น หากทานไดรับรายงานฉบับนี้โดยไมไดตั้งใจ โปรดลบหรือทําลายรายงานฉบับนี้ และแจงกลับผูสงทันที

รายงานฉบับนี้จัดทําและเผยแพรโดย PST เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเทานั้น  ขอมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไมไดเปนหรือถือเปนการชักชวนหรือเสนอแนะเพือ่วัตถุประสงคในการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย การลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธใดๆ แตอยางใด ขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ในรายงานฉบับนี้ทาง PST พิจารณาแลววาถูกตองในขณะจัดพิมพ รายงานฉบับนี้ยังรวมถึง
ขอมูลที่ทาง PST ไดรับจากบุคคลที่สาม ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลดังกลาวโดยทั่วไป มักจะมีการเปดเผยไวในรายงานดวย ทาง PST ไดกําหนดขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลดังกลาว
ถูกตอง แตทั้งนี้ PST มิอาจรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได  การดําเนินการซื้อขายโดยอางอิงรายงานฉบับนี้ถือเปนความเสี่ยงของนักลงทุนแตเพียงผูเดียว โดย PST จะไม
รับผิดชอบใดๆ ตอผลที่ตามมา ทั้งนี้ราคากองทุนรวม หลักทรัพย และอนุพันธอาจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและเกินคาด และผลการดําเนินงานในอดีตไมจําเปนตองเปนเครื่องบงชี้ถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต

รายงานฉบับนื้มิไดจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน สถานะทางการเงิน และตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไดรับรายงานฉบับนี้  นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจาก
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี และการลงทุนของทานเองในการวิเคราะหที่เปนอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการเขาลงทุนในหลักทรัพย หรือกลยุทธการลงทุนใดๆ ที่กลาวถึง หรือ
แนะนําในรายงานฉบับนี้ และพึงตระหนักวาคาดการณแนวโนมในอนาคตอาจไมเกิดขึ้นจริง รายงานฉบับนี้มิไดมีเจตนาเพื่อใชหรือถอืเปนการเสนอขายหรือชักจูงใหทําการซือ้หรือขายหลักทรัพยที่อางถึง
ในรายงานดังกลาวไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอมูลที่อางถึงในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้อาจไดมาจากบริการขอมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามี
ความนาเชื่อถือได  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุมบริษัทฯ/บริษัทในเครือไมรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว ดวยเหตุนี้
จึงไมควรอางอิงขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ความเห็น การคาดการณ สมมติฐาน ประมาณการ การประเมินคา และราคาตางๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนีอ้างอิงตามวันที่ที่ระบุไวในรายงานดังกลาวเทานั้น และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอสําคัญ: ทานตองรับทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมลูและคําสงวนสิทธิ์ดังกลาวน้ี ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห การรบัและการนํารายงานฉบับนี้ไปใชตอตองเปนไป
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลและคําสงวนสิทธดังกลาวทุกประการ ทั้งนี้ ทานสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูออกหลักทรัพยและหลักทรัพยที่กลาวถึงในรายงานบท
วิเคราะหฉบับนี้

การรับรอง: นักวิเคราะหที่จัดทํารายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ขอรับรองวา ความเห็นตางๆที่ปรากฎในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้เปนมุมมองสวนตัวของนกัวเิคราะหที่มีตอบริษัทผูออกหลักทรัพย และ/
หรือหลักทรัพยดังกลาว โดยที่นักวิเคราะหมิไดมีผลประโยชนทับซอน และไมมีสวนใดของผลตอบแทนที่นกัวิเคราะหไดรับทั้งในอดีต ปจจุบันและในอนาคตเกี่ยวของกับการใหความเห็นหรือคําแนะนํา
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ปรากฎอยูในรายงานบทวิเคราะหฉบับนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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