
    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน ถือรอความชัดเจนการฟนตวั
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยเขาสะสมบางสวน
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG
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(+) ดัชนี DJ ยังคงฟนตัวตอ โดยปรับตัวขึ้นเล็กนอยจากสัปดาหกอนที่ 2.02% ขณะที่
ดัชนี S&P500 ก็ฟนตัวเชนกันที่ 3.04% 
(+) ประธานาธิบดสีหรัฐฯเปดเผยแนวทางการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนในรัฐตางๆ
(Opening Up America Again) ทั้งสามระยะ  หลังจากที่มีการบังคับใชมาตรการอยาง
เขมงวดเพื่อควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19
(-) รายงานตัวเลข Retail Sales, Industrial Production ออกมาแยกวาคาดทั้งคูที่ -
8.70% และ -5.40% ตามลําดับ (ตลาดคาดการณที่ -8.00% และ -4.00% ตามลําดับ)
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดย
ลาสุด (ณ 20 เม.ย.63) อยูที่ 764,265 คน* อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเปนอัตราเรงที่
นอยลงเมื่อเทียบกับสัปดาหกอน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก Initial Jobless Claims,  New Home Sales
* ขอมูลผูติดเชื้อจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(+) รัฐบาลญี่ปุนประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศเมื่อวันที ่16 เม.ย.63 จากเดิมที่
ประกาศเฉพาะ 7 จังหวัด รวมกรุงโตเกียวเพื่อปองกันชวงวันหยุดยาวตนเดือน พ.ค. 
หลังยอดผูติดเชื้อพุงมาอยูที่ 10,797 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปน 236 ราย โดยรักษาหาย
เพียง 1,159 ราย และเตรียมแกไขรางงบประมาณพเิศษปงบประมาณ 2563 เพื่อจัดงบ
เยียวยาคนละ 100,000 เยน
(0) ยอดผูติดเชื้อในกลุมประเทศยุโรปลาสุด (19 เม.ย.) สเปน 198,674 ราย, อิตาลี 
178,972 ราย, ฝร่ังเศส 152,894 ราย, เยอรมนี 145,742 ราย และสหราชอาณาจักร 
120,067 ราย
(0) กระทรวงการคลังญี่ปุนเปดเผยตัวเลขยอดสงออกเดือน มี.ค. ลดลง 11.7% YoY
เปนผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ขณะที่ยอดนําเขาเดือน มี.ค. ลดลง 
5% YoY ทําใหญี่ปุนมียอดเกินดลุการคาเดือน มี.ค. ระดับ 4.9 พันลานเยน (ประมาณ 
45.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ)
(0) ECB ผอนปรนเกณฑเงินสํารองของธนาคารพาณิชยเพื่อเสริมสภาพคลองรับมือ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในยุโรปและญี่ปุน
2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือกองทุนโครงสรางพื้นฐานทัว่โลก
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมแนะนํา
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: รอดูหุนญี่ปุน Nikkei225
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      สําหรับนักลงทุนเกา: Hold
      สําหรับนักลงทุนใหม: Buy on Dip
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร ไมแนะนาํใหเก็งกําไร

TMBCOF KFACHINA-A

(-) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2563 ออกมาที่  
-6.8% YoY (ต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดที่ -6.0% YoY) และลดลงจากไตรมาสกอนหนาที ่
+6.0% YoY
(-) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) รายงานตัวเลขยอดคาปลีกเดือน มี.ค. ออกมาที่    
-15.8% YoY (ต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดที่ -6.0% YoY) และลดลงจากไตรมาสกอน
หนาที่ +6.0% YoY
(-) สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 
ออกมาที่ -1.1% YoY ทําใหตั้งแตตนป (YTD) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนหดตัวลง 
-8.4% YoY
(+) จีนปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินกูอางอิงลงเปนครั้งที ่2 ของปนี้ โดยปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู Loan Prime Rate (LPR) ระยะ 1 ป ลง 0.20% มาอยูที่ 3.85% และ
ปรับลด LPR ระยะ 5 ป ลง 0.10% มาอยูที่ 4.65%

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในตางประเทศ
2. ภาวการณชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก
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(+) ศบค. แถลงขาว พบผูติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 27 คน รวมสะสม 2,792 คน ไมมี
ผูเสียชีวิตเพิ่ม และรักษาหายสะสม 1,999 คน (วันที่ 20 เม.ย. 63)
(+) กปน. เปดลงทะเบียนออนไลนขอคนืเงินประกัน 1 พ.ค. พรอมลดคาน้ําประปา 
3 เดือน
(-) องคกร IMF ปรับประมาณอัตราการเติบโต GDP ของไทยป 2020 อยูที่ -6.7% YoY 
ติดลบมากที่สุดใน ASEAN กอนที่จะกลับมาโต 6.1% ในป 2021
(-) ดัชนีเชื่อมั่นหอการคาฯ เดือน มี.ค. ลดต่ําสุดตั้งแตสํารวจมาอยูที่ระดับ 37.5 ลดลง
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 13 และเปนระดับที่ต่ําที่สุดในรอบ 2 ป
(0) นายกฯ แถลงเตรียมสงจดหมายเปดผนึกใหเศรษฐีไทย 20 รายแรก เพื่อขอคําแนะนํา
ดานการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การเปดเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังหมด พรก ฉุกเฉินวันที่ 30 เม.ย. 63
2. สถานการณผูติดเชื้อ COVID-19 
3. การจายเงินของสํานักงานประกันสังคม
4. การประกาศผลการดําเนินงานบริษทัจดทะเบียนไตรมาสที่ 1

    สําหรับนักลงทุนเกา: ไมเพิ่มสัดสวน
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมเมื่อออนตัว
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 
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SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

คงสัดสวนกองทุนทองคําที ่10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

Property & REITs

(+) จํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการวางงานคร้ังแรกพุงขึ้นสูระดับ 5.245 ลานราย 
ซึ่งสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณที่ระดับ 5 ลานราย รวมสะสม 3 สัปดาห สูงกวา 22 
ลานราย ซึ่งมีสาเหตุจากภาคธุรกิจพากันปดกิจการ จากมาตรการล็อกดาวนของรัฐบาล
(+) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจวงเงิน 2.3 ลานลานดอลลาร ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(+) แรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพยปลอดภยั โดยกองทุน SPDR ซื้อทองคําเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 4 โดยซื้อ 27.5 ตันในสัปดาหที่ผานมา
(-) ความคืบหนาในการพัฒนายาตาน COVID-19 
(-) แนวโนมการเปดเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากยอดผูติดเชื้อ COVID-19 ในรัฐตางๆ ของ
สหรัฐเร่ิมชะลอตัว

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตามสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: เก็งกําไรระยะสั้นให Cut Loss ที่ 15%

(-) สํานักงานพลังงานสากล (IEA) เผยรายงานระบุวา การแพรระบาดของ COVID-19 
สงผลใหอุปสงคน้ํามันลดลง 29 ลานบารเรล/วัน ในเดือน เม.ย. ซึ่งแตะระดับต่ําสุดใน
รอบ 25 ป
(-) ความวิตกกังวลดานอุปสงคน้ํามันทีล่ดลงรุนแรง และ มุมมองตอการบรรลุขอตกลง
ปรับลดกําลังการผลิตน้ํามัน 9.7 ลานบารเรล/วัน ของโอเปก และ ชาติพันธมิตร วามี
สวนชวยนอยเกินไป และ ไมมากพอจะชดเชยผลกระทบของอุปสงคน้ํามันที่ทรุดตัวลง
(-) สํานักงานสารสนเทศดานการพลังงานสหรฐั (EIA) เผยสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐพุงขึ้น 
19.2 ลานบารเรล สูงกวาคาดที่ 10.1 ลานบารเรล ทําสถิติเพิ่มขึ้นติดตอกัน 12 สัปดาห 

K-OIL*

*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

Facebook : Phillip Fund SuperMart
Twitter : @PFundSuperMart




