
    สําหรับนักลงทุนเกา: ทยอยขายทํากําไร
    สําหรับนักลงทุนใหม: ไมลงทุนเพิ่ม
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร

TMBGQG UGQG

(+) ดัชนี DJ ชวงสัปดาหที่ผานมาฟนตัวบวกที่ +2.38% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็บวก
เชนกันที่ +3.48%
(+) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาภาพรวมดีกวาคาด ดังนี้ Retail Sales ดีกวาคาดที่ 
17.7% (ตลาดคาด 8.0%) , Philadelphia Fed Manufacturing Index ดีกวาคาดที่ 
27.5 (ตลาดคาด -23.0), และ Initial Jobless Claims แยกวาคาดที่ 1,508K (ตลาด
คาด -1,300K)
(+) ผลการประชุมเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯ-จีน เมื่อวันพุธที่ 17 มิ.ย.ที่ผานมาเปนไป
ดวยดี โดยจีนใหคํามั่นที่จะปฏิบัติตามขอตกลงการคาเฟสแรกตอไป
(+) สถาบันจัดอันดับเรตติ้งมูดี้ส ไดประกาศคงอันดับเครดิตสหรัฐฯไวที่ Aaa เนื่องจาก
คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟนตัวขึ้นจาก COVID-19
(-) ตัวเลขผูติดเชื้อ COVID-19 ของสหรัฐฯในสัปดาหกอนยังคงเพิ่มสงูขึ้นเร่ือยๆ โดย
ลาสุด(22 มิถุนายน)อยูที่ 2,356,715 คน*

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจไดแก  New Home Sales, GDP Q1 (QoQ), Initial Jobless 
Claims
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(0) ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ 0.10% และขยาย
วงเงินซื้อคืนพันธบัตรตามนโยบาย QE อีก 1 แสนลานปอนด เปน 7.45 แสนลานปอนด 
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณแพรระบาด COVID-19
(0) รัฐบาลญี่ปุนมองเศรษฐกิจญี่ปุนกําลังอยูในชวงวิกฤต โดยจะใชมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ 2 ชุดวงเงินรวม 2.2 ลานลานดอลลาร ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุนประกาศซื้อ
พันธบัตรอยางไมจํากัดเพื่อลดตนทุนการกูยืม แตนั่นก็ไมสามารถเพิ่มหนี้สาธารณะได
ตลอด และเมื่อกลับเขาสูภาวะเสถียรภาพ จะมีการปฏิรูปการคลังอีกครั้ง
(0) ตลาดหุนยุโรปและญี่ปุนปรับตัวขึ้นเล็กนอย และเริ่มเคลื่อนไหวแบบ Sideway รอ
ปจจัยใหมๆชวยสนับสนุน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน มิ.ย. ของยูโรโซนและญี่ปุน
2. สถานการณ COVID-19 หลังปลดลอ็กดาวนในหลายๆประเทศ

    สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลกตอ
    สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสมกองทุนหุนโครงสรางพืน้ฐานทั่วโลก
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ซื้อเมื่อปรับตัวลงมา
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      สําหรับนักลงทุนเกา: ถือลงทุนตอ
      สําหรับนักลงทุนใหม: ทยอยสะสม
      สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนํา

TMBCOF KFACHINA-A

(0) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี (LPR) ประเภท 
1 ป ไวที่ระดับ 3.85% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ป ไวที่ระดับ 4.65%
(-) คณะกรรมการดานสาธารณสุขแหงกรุงปกกิ่ง เผยพบผูติดเชื้อ COVID-19 รายใหมที่
ไดรับการยืนยันแลว จํานวน 22 ราย โดยผูติดเชื้อกลุมนี้ เปนผูที่ ไดรับเชื้อจาก
ภายในประเทศ
(-) ทางการจีนเผยรายละเอียดเก่ียวกับรางกฎหมายความมั่นคงในฮองกง โดยรัฐบาลจีน
สามารถมีอํานาจเหนือระบบกฎหมายเดิมในฮองกงได ซึ่งไดสรางความไมพอใจใหกลุม
เรียกรองประชาธิปไตยในฮองกง
(-) ปธน.โดนัลด ทรัมป ขูวาจะตัดความสัมพันธกับจีน เนื่องจากสหรัฐฯ ไมพอใจที่จีน
เปนตนเหตุที่ทําใหไวรัส COVID-19 แพรระบาดทั่วโลก
(+) นายไมค ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯ เผยวา นายหยาง เจียฉ ี
หัวหนาฝายนโยบายตางประเทศของจีน ไดใหคํามั่นที่จะปฏิบัติตามขอตกลงการคาเฟส
แรกระหวางจีนกับสหรัฐฯ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ
2. เหตุการณความไมสงบภายในฮองกง
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    สําหรับนักลงทุนเกา: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนใหม: รอประเมินสถานการณ
    สําหรับนักลงทุนเก็งกําไร: ไมแนะนําใหเก็งกําไร 

(-) ธปท. ขอใหธนาคารพาณิชยงดจาย "เงินปนผลระหวางกาล" และ "งดซื้อหุนคืน" 
เพื่อใหรักษาระดับเงินกองทุนใหเขมแข็งเนื่องจากสถานการณปจจุบันมีความไมแนนอน
สูงมาก อาจสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจไทย
(+) ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค. ขยับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จาก
เดิมอยูที่ระดับ 75.9 ในเดือนเม.ย. เปนระดับ 78.4 
(-) สศก.เผย Q1/63 สงออกสินคาเกษตรไทยในอาเซียนยังเกินดุลการคา แตชะลอลงรับ
ผลจากสถานการณภัยแลงและการแพรระบาดของ COVID-19
(-) ส.อ.ท.เผยยอดสงออกรถยนต พ.ค. 63 ลดลง 68.64% มาที่ 29,894 คัน
(0) สัปดาหที่ ผ านมาเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้ น             
โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ปรับตัวขึ้น 7bps และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป ปรับตัว
ขึ้น 1.7bps อยูที่ 1.34% และ 0.53% ตามลําดับ

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. การประชุม กนง. ในวันที่ 24 มิ.ย. 
2. แรงซื้อกองทุน SSFX ในสัปดาหสุดทาย
3. ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน  ตัวเลขวางงาน ตัวเลขสงออก/นําเขา 
และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม
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BOND

SCBTMFPLUS-I
เนนตราสารหนีภ้าครัฐ

ระยะสั้น

SCBGOLDH

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังนาสนใจ

ขายทํากําไรบางสวนตามการปรับตัวขึ้น และ คงสัดสวนกองทุนทองคําที่    
5%-10% ของพอรตการลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียงเทานั้น 

Property & REITs

(+) แถลงการณนโยบายการเงินครึ่งปของประธานเฟด ตอสภาคองเกรสวา การฟนตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเผชิญกับความไมแนนอน โดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จะไมเปนไปอยางรวดเร็วและราบร่ืน
(+) ความกังวลการแพรระบาดระลอกที่สอง ของ COVID-19 ในสหรัฐฯ และ จีน
(+) ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ-จีนที่ตึงเครียดขึ้น หลังปธน.ทรัมปขูตัดความสัมพันธ
กับจีน เนื่องจากไมพอใจที่จีนเปนตนเหตุของการแพรระบาดของ COVID-19 
(+) กองทุนทองคํา SPDR ซื้อทองคําตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 13 โดยซื้อทองคํา 23.09 ตัน
ในสัปดาหที่ผาน

ปจจัยที่ตองติดตาม
1. ติดตาม สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และ สถานการณความสัมพันธ
จีน-สหรัฐฯ
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   สําหรับนักลงทุนทัว่ไป: หลีกเล่ียงการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนเก็งกาํไร: หลีกเล่ียงการลงทุน

(+) แนวโนมอุปทานน้ํามันดิบจะลดลงในเดือน ก.ค. 63 หลังกลุมโอเปกเดินหนาปรับลด
กําลังการผลิตตามขอตกลง โดยเฉพาะอิรักและคาซัคสถานที่ยืนยันวาจะลดกําลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นอีก และเปดโอกาสในการขยายระยะเวลาขอตกลงไปจนถึง ส.ค.63 ในการ
ประชุมครั้งหนา
(+) อุปสงคน้ํามันในยุโรปฟนตัวขึ้น จากการผอนคลายมาตรการปดเมืองในหลาย
ประเทศ และ ผูนําสหภาพยุโรปเปดการเจรจาการจัดต้ังกองทุนฟนฟูเศรษฐกิจวงเงิน 8.4 
แสนลานเหรียญ อีกครั้ง
(-) ความกังวลการแพรระบาดระลอกที่สอง ของ COVID-19 ในสหรัฐฯ และ จีน
(-) โอเปกเตือนวาตลาดน้ํามันดิบโลกชวงครึ่งปหลังจะอยูในสภาวะลนตลาด โดยแมวา
ความตองการใชน้ํามันจะฟนตัว แตการผลิตน้ํามันดิบจากผูผลิตนอกโอเปกยังสูงกวาคาด

*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




