
ส ำหรับนักลงทุนเก่ำ แนะน ำให้ ถือรอควำมชัดเจนของกำรฟ้ืนตัว
ส ำหรับนักลงทุนใหม่ แนะน ำให้ ทยอยเข้ำสะสมบำงส่วน
ส ำหรับนักลงทุนเก็งก ำไร ไม่แนะน ำให้เก็งก ำไร

TMBGQG UGQG
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(+) ดัชนี DJ ในสัปดำห์ก่อนเร่ิมเห็นสัญญำณกำรฟ้ืนตวั โดยปรับบวกกว่ำ 13.71% 
ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็ฟื้นตัวเช่นกันที่ 10.95%
(+) สัปดำห์ก่อนธนำคำรกลำงสหรัฐ (FED)ประกำศท ำ QE ไม่จ ำกัดวงเงินเพื่อรับมือ
ผลกระทบ COVID-19 ขณะที่รัฐสภำสหรัฐผ่ำนร่ำงกฎหมำยเยียวยำผลกระทบจำก 
COVID-19 วงเงินกว่ำ 2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
(-) รำยงำนตัวเลข  Core Durable Good Orders ต่ ำกว่ำคำดเล็กน้อยที่ -0.60%(
ตลำดคำดกำรณ์ที่ -0.40%), ขณะที่ตัวเลขคนที่ยื่นขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนครั้งแรก 
(Initial Jobless Claim)ออกมำสูงกว่ำคำดมำกที่ 3.28 ล้ำนคน(ตลำดคำดกำรณ์ที่ 
1.65 ล้ำนคน)
(-) ตัวเลขผู้ติดเช้ือ COVID-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ และมำกเป็นอันดับหนึง่ของโลก 
โดยตัวเลขล่ำสุด(30 มีนำคม)อยู่ที่ 142,356 คน เสียชีวิต 3,3088 คน

ปัจจัยที่ต้องติดตำม
1. ตัวเลขเศรษฐกิจได้แก่ ISM Manufacturing PMI, Nonfarm Payroll, 
Unemployment Rate



PHATRA GINFRAEQ

ส ำหรับนักลงทนุเก่ำ แนะน ำ ถือกองทุนหุ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนทั่วโลก, ขำยหุ้นญี่ปุ่น 
ส ำหรับนักลงทนุใหม่ แนะน ำ รอดูสถำนกำรณ์ทั้งสองตลำด ไม่เกง็ก ำไร
ส ำหรับนักลงทนุเก็งก ำไร ไม่แนะน ำให้เก็งก ำไร

TMBGINFRA

(-) ยอดตัวเลขผู้ติดเช้ือ COVID-19 ในอิตำลี สเปน และเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
โดยเฉพำะในสเปนที่มียอดผู้เสียชีวิตวันเดียวกว่ำ 800 รำย ท ำให้ยอดผู้เสียชีวิตในสเปน
แซงจีนเป็นอันดับสองรองอิตำลี
(-) คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล (ไอโอซี) ประกำศเลื่อนกำรแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 
2020 เป็นปี 2021 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ในภูมิภำคอื่นๆที่แย่ลง 
แม้ว่ำกำรแพร่ระบำดในญี่ปุ่นมีแนวโนม้ที่ดขีึ้นกต็ำม
(0) กลต. ของกลุ่ม EU หรือ ESMA อนุญำตให้ กลต. ของประเทศสมำชิกผ่อนผันให้
บริษัทจดทะเบียนสำมำรถเลื่อนกำรประกำศงบกำรเงินเลยวันที่ก ำหนดได้ เนื่องจำกควำม
ยำกล ำบำกในกำรตรวจสอบบัญชีท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในยุโรป

ปัจจัยที่ต้องติดตำม
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยเฉพำะในยุโรป
2. ตัวเลขเศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น ยอดค้ำปลีกเดือน ก.พ.ของญี่ปุ่น, ตัวเลข PMI ภำคกำร
ผลิตเดือน มี.ค. ของญี่ปุ่น (วันที่ 31 ม.ีค. และ 1 เม.ย.ตำมล ำดับ), ตัวเลข PMI ภำค
บริกำรเดือน มี.ค. ของยุโรโซน และยอดค้ำปลีกเดือน ก.พ. (วันที่ 3 เม.ย.) คำดกันว่ำจะ
ออกมำแย่ทั้งยุโรปและญี่ปุ่น
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ส ำหรับนักลงทุนเก่ำ แนะน ำ Hold
ส ำหรับนักลงทุนใหม่ แนะน ำ Buy on Dip
ส ำหรับนักลงทุนเก็งก ำไร ไม่แนะน ำให้เก็งก ำไร

TMBCOF KFACHINA-A

(+) ธนำคำรกลำงจีน (PBOC) ปรับลดอัตรำดอกเบีย้ Reverse repo ลง 0.2% จำก 
2.40% สู่ 2.20% เพ่ือพยุงเศรษฐกิจจำกผลกระทบ COVID-19
(+) จีนเตรียมยกเลิกมำตรกำร Lock Down อู่ฮั่น 8 เม.ย.นี้ หลังจำกที่จ ำนวนผู้ติดเชื้อ
รำยใหม่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
(+) กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของจีนเร่ิมกลับมำเป็นปกต ิโดยอัตรำกำรบริโภคถำ่นหิน
รำยวันจำกโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 6 แห่ง ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เร่ิมกลับมำใกล้เคียงกับ
ระดับกำรบริโภคถ่ำนหินของปี 2018-2019 แล้ว
(0) จีนประกำศห้ำมชำวต่ำงชำติเข้ำประเทศ แม้ว่ำจะมีวีซ่ำหรือใบอนุญำตท ำงำน
ถูกต้อง อย่ำงไรก็ดี ค ำสั่งดังกล่ำวไม่ครอบคลุมนกักำรทูต และไม่รวมผู้ที่จะเข้ำมำท ำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และควำมช่วยเหลือทำง
มนุษยธรรม

ปัจจัยที่ต้องติดตำม
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
2. ภำวะเศรษฐกิจโลก
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1AMSET50

(+) บลจ. ไทยดีเดย์ 1 เม.ย. เปิดตัวกองทุน SSF พิเศษ หวังเม็ดเงินช่วยดันตลำดหุ้นไทย 
(+) คลังออก พ.ร.ก. กู้เงินกว่ำ 2 แสนลบ.ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเร่งท ำแผนมำตรกำร
ระยะ 3 มุ่งเน้นช่วยเหลือท้องถิ่น
(+) ธนำคำรพำณิชย์ออกมำตรกำรเร่งด่วนช่วยลูกหนี้รับมือวิกฤต COVID-19 โดยกำรลด
วงเงินผ่อนช ำระ หรือ เลื่อน/พักช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยมีผล 1 เม.ย.
(+) กระทรวงกำรคลังออกมำตรกำรแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 
รำยละ 5 พันบำท เป็นเวลำ 3 เดือน โดยผู้ได้รับสิทธิ์สำมำรถเร่ิมรับเงินงวดแรก       
วันที่ 8 เม.ย.
(0) กทม.ออกค ำสั่งปิดสถำนที่เพิ่มเติม พร้อมอนุโลมให้เปิดบำงประเภท ขยำยเวลำถึง 
30 เม.ย

ปัจจัยที่ต้องติดตำม
1. มำตรกำรช่วยเหลือระยะที่ 3
2. สถำนกำรณ์ผู้ติดเช่ือ COVID-19 ในไทย
3. กำรออกกองทุน SSF พิเศษ

ส ำหรับนักลงทุนใหม่ แนะน ำ ทยอยสะสมบำงส่วน
ส ำหรับนักลงทุนเก็งก ำไร ไม่แนะน ำให้เก็งก ำไร 
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BOND

SCBTMFPLUS-I
เน้นตรำสำรหนี้ภำครัฐ

ระยะสั้น

TGoldBullion-H

PRINCIPAL iPROP
Dividend Yield 

ยังน่ำสนใจ

คงสัดส่วนกองทุนทองค ำที่ 10% ของพอร์ตกำรลงทุน เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยง 

Property & REITs

(+) สหรัฐฯ ผ่ำนกฎหมำยมำตรกำรเยียวยำเศรษฐกิจ วงเงิน 2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์
(+) มำตรกำรQE ซื้อพันธบัตรในวงเงินไม่จ ำกัด ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
(+) จ ำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนรำยสัปดำหข์องสหรัฐ เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 3.283 ล้ำน
รำย สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
(+) แรงซื้อทองค ำในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัย จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ต้องติดตำม
1. ติดตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19
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ส ำหรับนักลงทุนทั่วไป แนะน ำ ให้หลีกเลี่ยงกำรลงทนุ
ส ำหรับนักลงทุนเก็งก ำไร แนะน ำ เก็งก ำไรระยะสั้น ให้ Cut Loss ที่ 15%

(-) ส ำนักงำนพลังงำนสำกล (IEA) คำดกำรณ์ระดับควำมต้องกำรใช้น้ ำมันปีนี้ ลดลง 20 
ล้ำนบำร์เรลต่อวัน จำกพฤติกรรมกำรกกัตัวอยู่บ้ำน และ จ ำกัดกำรเดินทำง ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
(-) ซำอุดิอำระเบียเตรียมเพิ่มก ำลังกำรผลิตน้ ำมนัทีร่ะดับ 12.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ใน
เดือนเม.ย. หลังข้อตกกำรลดก ำลังกำรผลิตสิน้สดุลง 
(-) สหรัฐฯ ยกเลิกแผนกำรซื้อน้ ำมัน 30 ล้ำนบำร์เรล เพ่ือกักเก็บในคลังส ำรองทำง
ยุทธศำสตร์ (SPR) เนื่องจำกสภำคองเกรสไม่อนุมัตงิบประมำณ
(+) สหรัฐฯออกมำตรกำรเยียวยำผลกระทบจำกโควิด-19 มูลค่ำ 2.2 ล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ
(+) ธนำคำรกลำงทั่วโลกออกมำตรกำร QE และ กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบบำย 
เพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
(+) กลุ่มประเทศ G20 ร่วมกันอัดฉีดเงินกว่ำ 5 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ

K-OIL*

*กองทุนรวมน้ ำมันเป็นกองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ไม่หมำะส ำหรับผู้ที่ไม่เข้ำใจควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
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รำยชื่อทีมวิเครำะห์กองทุนรวม
สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #034747
ณัฐกิตต์ิ กําธรกิตติกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #065837 
ชัชพล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชยุต เลาหคุณากร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กำรเปิดเผยข้อมูลและค ำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลและเนื้อหำสำระท่ีปรำกฎในเอกสำรเผยแพร่ฉบับนี้จัดท ำและเผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำรอ้ำงถึง “PST” ในรำยงำนฉบับนี้ให้หมำยควำมถึง บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ยกเว้นมีกำรก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น เมื่อท่ำนได้รับหรืออ่ำน
รำยงำนฉบับนี้แล้ว ท่ำนตกลงท่ีจะปฎิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อมูลและเนื้อหำสำระในเอกสำรเผยแพร่ฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งำนส่วนบุคคลเท่ำนั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ PST แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ำมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลและเนื้อหำสำระในรำยงำนฉบับนี้ต่อสำธำรณชนโดยไม่ได้รับอนุญำต ห้ำมคัดลอกหรือท ำซ้ ำรำยงำนฉบับนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยไมไ่ด้รับอนุญำตจำก PST ก่อน ยกเว้นกำรคัดลอกรำยงำน
ทั้งฉบับเพื่อใช้เผยแพร่ภำยในเท่ำนั้น หำกท่ำนได้รับรำยงำนฉบับนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดลบหรือท ำลำยรำยงำนฉบับนี้ และแจ้งกลับผู้ส่งทันที

รำยงำนฉบับนี้จัดท ำและเผยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเท่ำนั้น  ข้อมูลหรือควำมคิดเห็นใดๆที่ปรำกฎในรำยงำนฉบับนี้ ไม่ได้เป็นหรือถือเป็นกำรชักชวนหรือเสนอแนะเพือ่วัตถุประสงค์ในกำร
ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ กำรลงทุน กองทุนรวม หรืออนุพันธ์ใดๆ แต่อย่ำงใด ข้อมูลและควำมคิดเห็นต่ำงๆ ในรำยงำนฉบับนี้ทำง PST พิจำรณำแล้วว่ำถูกต้องในขณะจัดพิมพ์ รำยงำนฉบับนี้ยังรวมถึง
ข้อมูลที่ทำง PST ได้รับจำกบุคคลที่สำม ซึ่งแหล่งที่มำของข้อมูลดังกล่ำวโดยท่ัวไป มักจะมีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนด้วย ทำง PST ได้ก ำหนดขั้นตอนที่เหมำะสม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลดังกล่ำว
ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ PST มิอำจรับรองควำมถูกต้องหรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำวได้  กำรด ำเนินกำรซื้อขำยโดยอ้ำงอิงรำยงำนฉบับนี้ถือเป็นควำมเสี่ยงของนักลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดย PST จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ต่อผลท่ีตำมมำ ทั้งนี้รำคำกองทุนรวม หลักทรัพย์ และอนุพันธ์อำจมีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็วและเกินคำด และผลกำรด ำเนินงำนในอดีตไม่จ ำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

รำยงำนฉบับนื้มิได้จัดท ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรลงทุน สถำนะทำงกำรเงิน และตำมควำมต้องกำรเฉพำะเจำะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีได้รับรำยงำนฉบับนี้  นักลงทุนจึงควรขอค ำแนะน ำจำก
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย ภำษี และกำรลงทุนของท่ำนเองในกำรวิเครำะห์ที่เป็นอิสระ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจถึงควำมเหมำะสมในกำรเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์กำรลงทุนใดๆ ที่กล่ำวถึง หรือ
แนะน ำในรำยงำนฉบับนี้ และพึงตระหนักว่ำคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคตอำจไม่เกิดขึ้นจริง รำยงำนฉบับนี้มิได้มีเจตนำเพื่อใช้หรือถือเป็นกำรเสนอขำยหรือชักจูงให้ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ที่อ้ำงถึง
ในรำยงำนดังกล่ำวไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำม ข้อมูลที่อ้ำงถึงในรำยงำนบทวิเครำะห์ฉบับนี้อำจได้มำจำกบริกำรข้อมูลกำรซื้อขำยและสถิติ และจำกแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมี
ควำมน่ำเชื่อถือได้  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) หรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทในเครือไม่รับประกันควำมถูกต้องหรือควำมสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำว ด้วยเหตุนี้
จึงไม่ควรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำว ทั้งนี้ควำมเห็น กำรคำดกำรณ์ สมมติฐำน ประมำณกำร กำรประเมินค่ำ และรำคำต่ำงๆ ที่ปรำกฎในรำยงำนฉบับนี้อ้ำงอิงตำมวันที่ท่ีระบุไว้ในรำยงำนดังกล่ำวเท่ำนั้น และ
อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อส ำคัญ: ท่ำนต้องรับทรำบถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมูลและค ำสงวนสิทธิ์ดังกล่ำวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนบทวิเครำะห์ กำรรบัและกำรน ำรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ต่อต้องเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมูลและค ำสงวนสิทธ์ดังกล่ำวทุกประกำร ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถขอรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่กล่ำวถึงในรำยงำนบท
วิเครำะห์ฉบับนี้

กำรรับรอง: นักวิเครำะห์ที่จัดท ำรำยงำนบทวิเครำะห์ฉบับนี้ขอรับรองว่ำ ควำมเห็นต่ำงๆที่ปรำกฎในรำยงำนบทวิเครำะห์ฉบับนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของนักวิเครำะห์ท่ีมีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/
หรือหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยท่ีนักวิเครำะห์มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีส่วนใดของผลตอบแทนที่นักวิเครำะห์ได้รับทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนำคตเกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำ
เฉพำะเจำะจงใดๆ ที่ปรำกฎอยู่ในรำยงำนบทวิเครำะห์ฉบับนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

Facebook : Phillip Fund SuperMart
Twitter : @PFundSuperMart
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