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แนวโน้มลงทุนหุ้นจีน
เม่ือผู้ติดเช้ือกลับมาพุ่งสูง
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• ภาพรวมการลงทุน
• จีนเผชิญสภาวะผู้ติดเชื้อพุ่งขณะที่

ประเทศอื่นทรงตัว
• ก าไรบริษัทสหรัฐฯ เติบโตน้อยสุด

ในรอบปี
• ประเด็นท่ีต้องจับตา

roduct
Highlight & Promotion

• กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YT
• หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
• บ้านมือสอง ลดเป็นล้าน! ท าเลดีทั่วไทย จาก
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• นักลงทุนสถาบันขายสุทธิหุ้นไทย
ต่อเนื่องเกือบแสนล้าน

• ท าความเข้าใจ Term Fund กับหุ้นกู้ 
ความเสี่ยงที่ต่างกัน 
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เกิดอะไรขึ้น

นักลงทุนสถาบันขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องเกือบแสนล้าน

• ตั้งแต่ต้นปี 22 นักลงทุนสถาบัน(กองทุน) ขายสุทธิหุ้นไทย 
91,479.89 ล้านบาท

• กองทุน LTF ซ่ึงลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก ถูกเทขายตามค าสั่ง 
นักลงทุน เนื่องจาก ปี 22 เป็นปีแรกที่ LTF ครบก าหนด 7 ปี 
รวมถึง SET INDEX อยู่ระดับค่อนข้างสูง 1,600-1,700 จุด

• บางส่วนถูกเทขาย เพ่ือน าเงินไปลงทุนต่างประเทศ 
รวมถึง SSF กองทุนลดหย่อนภาษี ที่นโยบายเปิดกว้าง
ไม่จ าเป็นต้องลงทุนหุ้นไทยอีกต่อไป

9,313.83

17,683.75

39,299.14

25,183.17

ตัวเลขขายสทุธ ินักลงทนุสถาบนั ปี 22 (ล้านบาท)

1-11 เม.ย.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

สาเหตุ

ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องแสนล้านบาท
• นักลงทุนต่างประเทศซ้ือสุทธิ 1 ม.ค.-11 เม.ย. รวม

114,203.76 ล้านบาท 
• คาดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ดันเงินทุนไหลเข้าหุ้นไทย      

ตามแนวโน้มเศรษฐกิจและก าไรของบริษัทที่ดีขึ้น รวมถึง   
ดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต ่า ช่วยหนุนการเติบโต

• นักลงทุนต่างประเทศกระจายความเสี่ยงจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้

ค ำแนะน ำ
แม้นักลงทุนสถาบันจะขายสุทธิเกือบแสนล้านบาท แต่ด้วยความน่าสนใจของเศรษฐกิจ ธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้ในปีนี้ ท าให้ 
นักลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิต่อเนื่องแสนล้านบาท ดังนั้นหากนักลงทุนสนใจลงทุนในหุ้นไทย เมื่อตลาดมีการย่อตัว            
แนะน ากองทุน K-STAR ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว



ดัชนี ตลำด ล่ำสุด 1 สัปดำห์ (%) 1 เดือน (%) 1 ปี (%) ตั้งแต่ต้นปี (%)

ตลาดหุ้น

MSCI ACWI โลก 690.21 -1.70 3.82 -1.68 -8.56

S&P 500 สหรัฐฯ 4,392.59 -2.13 3.05 5.33 -7.84

STOXX 600 ยุโรป 459.82 -0.25 5.68 4.85 -5.74

MSCI Asia ex Japan เอเชีย 704.11 -1.49 8.16 -19.81 -10.79

Nikkei 225 ญี่ปุ่น 27,093.19 0.40 6.89 -8.60 -5.90

HSCEI ฮ่องกง 7,385.58 -1.40 20.60 -32.28 -10.33

China A50 จีน 13,982.81 0.37 9.99 -16.43 -10.93

Sensex 30 อินเดีย 58,338.93 -1.86 4.59 19.54 0.15

SET ไทย 1,674.34 -0.69 1.82 8.64 1.01

VNI เวียดนาม 1,458.56 -1.58 0.40 16.94 -2.65

กองทุนอสังหา
SETPREIT กองทุนอสังหาฯ ไทย 163.96 0.26 0.77 -2.79 -3.88

FTSEREIT กองทุนอสังหาฯ สิงคโปร์ 853.54 -0.69 4.08 -2.65 0.02

โภคภัณฑ์
WTI/USD น ้ามัน WTI 106.95 8.84 10.90 68.53 42.20

XAU/USD ทองค า 1,978.24 1.58 3.14 12.15 8.15

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่  15 เม.ย. 22 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทนุ
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com0
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ภำพรวมกำรลงทุน
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  ปรับลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงต้น
สัปดาห์ หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ประกาศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ปรับเพิ่ม 8.5% 
ในเดือน มี.ค. เทียบรายปี ซ่ึงสูงสุดตั้งแต่
เดือน ธ.ค. 2524

ตราสารหนี้ไทย  แกว่งแคบ
ผลตอบแทนตราสารหน้ีไทยปรับลงเล็กน้อย จาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี 
พุ่งขึ้นอย่างต่อเน่ืองทะลุระดับ 2.8%

เงินเยน   ปรับลง
เงินเยนอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และ
เป็นระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2545 หลังผู้ว่า
การธนาคารกลางญี่ปุ่นได้แสดงจุดยืนในการด าเนิน
นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ส่งผลให้ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นห่างกัน
มากข้ึน

น ้ามัน ปรับข้ึน

ราคาน ้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้นจากแรงกดดัน
ที่สหภาพยุโรป (EU) ก าลังร่างมาตรการเพื่อ    
คว ่าบาตรการน าเข้าน ้ามันจากรัสเซีย โดยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการคว ่าบาตรน ้ามันรัสเซีย 
เน่ืองจากประเทศสมาชิก EU บางรายยังต้อง
พึ่งพาน ้ามันจากรัสเซีย
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ทองค า  ปรับขึ้น
ราคาทองค าปรับตัวข้ึนในช่วงต้นสัปดาห์ 
จากการเข้าซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 
ท่ามกลางความกังวลจากภาวะเงินเฟ้อและ
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งสัญญาณ
ยืดเยื้อ

ตลาดหุ้นอินเดีย  ปรับลง
ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงสามวัน
ติดต่อกันในช่วงต้นสัปดาห์ จากหุ้นกลุ่ม
การเงินและยานยนต์ ที่มีความกังวลเก่ียวกับ
เงินเฟ้อ (ตลาดหุ้นอินเดียปิดท าการในวันที่ 
14-15 เม.ย.)

ตลาดหุ้นเวียดนาม  ปรับลง

ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลดลงจากหุ้นขนาด
ใหญ่ โดยมีแรงขายท าก าไรจากกลุ่มนักลงทุน
ระยะส้ันในช่วงต้นและปลายสัปดาห์



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทนุ
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : Our world in data ณ วันที่ 13 เม.ย. 22

จีนเผชิญสภาวะผู้ติดเชื้อพุ่งขณะที่ประเทศอื่นทรงตัว

จีนเตรียมแผน 2.3 ล้านๆ USD กระตุ้นเศรษฐกิจ

• เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนจีนเตรียมแผนกระตุ้น
ให้ภาคบริการและการผลิตกลับมาฟื้นตัว

• อัดฉีดสภาพคล่องลดต้นทุนทางการเงิน
ผู้ประกอบการ ผลักดันให้ GDP โต 5.5% ปีน้ี

• สนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลท้องถ่ิน

ค าแนะน า: K-CCTV, K-CHINA

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อท่ัวโลกเริ่มทรงตัวขณะท่ีจีนพุ่ง

• สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศที่ส าคัญเร่ิมทรงตัว
และมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะยุโรป

• ทางการจีนแม้จะใช้นโยบายควบคุม Covid-19 ให้เป็น
ศูนย์ แต่ยังพบผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในเดือน 
มี.ค. สูงกว่าการระบาดคร้ังก่อน
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61,636

38,445

36,560

24,621

10,844

ทยอยสะสมกองทุนหุ้นจีน ราคาปรับตัวลง
สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ด้านทางการจีนเร่ง
กระตุ้นลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว 



ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทนุ
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

ที่มา : FACTSET ณ วันที่ 11 เม.ย. 22

ค าแนะน า: K-GINCOME-A
แนะน าทยอยสะสม K-GINCOME-A 

ที่กระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ 
เพื่อลดความผันผวนโดยรวม

คำดกำรณ์กำรเติบโตของก ำไรบริษัทในดัชนี S&P500 ไตรมำส 1/2022
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นักวิเคราะห์คาดก าไรบริษัทใน S&P500 Q1/22 เติบโต 
4.5% อ่อนแอสุดในรอบปี

• เติบโตเด่นในกลุ่มพลังงาน จากราคาพลังงานที่ปรับ
เพิ่มข้ึน 63% (YoY), กลุ่มอุตสาหกรรม จากกลุ่มย่อย
สายการบิน, กลุ่มวัสดุ จากกลุ่มย่อยโลหะและเหมืองแร่ 
ขณะที่กลุ่มการเงินก าไรลดลง จากกลุ่มย่อยธนาคารที่
มีการตั้งส ารองเพิ่มข้ึน

กลุ่มอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของก าไร (YoY)

พลังงาน 252.6%

สินคา้อตุสาหกรรม 31.7%

วัสดุ 30.9%

อสังหารมิทรพัย์ 16.7%

สุขภาพ 8.4%

เทคโนโลยี 8.3%

สาธารณปูโภค 8.1%

สินคา้บรโิภคจ าเปน็ -0.5%

โทรคมนาคม -6.4%

สินคา้ฟุม่เฟอืย -15.1%

การเงนิ -25.7%

S&P500 4.5%

ประมาณการก าไรถูกปรับลดลงจากปลายปี 21

• ถูกปรับลดลง 7 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม สะท้อน
นักวิเคราะหมี์มุมมองเชิงลบต่อปัจจัยพื้นฐานมากข้ึน

ก าไรบริษัทสหรัฐฯ เติบโตน้อยสุดในรอบปี

ก าไรหุ้นสหรัฐฯ ปี22 เปราะบาง ท่ามกลางการข้ึน
ดอกเบี้ยของ Fed และระดับมูลค่าหุ้นท่ีแพงกว่าภูมิภาค
อ่ืน แนะน าติดตามเงินเฟ้อและดอกเบี้ย



• คาดการณ์ตัวเลข CPI ยูโรโซน ในเดือนมี.ค. พุ่งแตะระดับ 7.5% จาก CPI 
เดือนก.พ. อยู่ที่ระดับ 5.9% 

• แม้เงินเฟ้อจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% จากที่ยุโรปได้รับผลกระทบจากการท าสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครนมากกว่าภูมิภาคอ่ืน

• นอกจากน้ี ECB อาจยุติการซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase 
Programme (APP) ในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่เคยระบุไว้ก่อนหน้าน้ี

สัปดาห์น้ีที่ต้องจับตา
ประเด็นเด่น

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทนุ
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com
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ติดตำมเงินเฟ้อยุโรปเดือน มี.ค.พุ่ง ท ำสถิติสูง
ต่อเนื่อง คำดแตะระดับ 7.5%

แรงกดดันด้ำนเงินเฟ้อและควำมเสี่ยงจำกภำวะสงครำม    
กำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยสินทรัพย์ จะช่วยลดควำม
เสี่ยงของพอร์ทได้

แนะน ำทยอยสะสมกอง K-GINCOME

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ดีหลังการระบาดของ   
โควิด-19

แนะน าทยอยสะสมกอง K-PROPI จากแนวโน้มการเติบโตของ
ค่าเช่าและเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

จับตำตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย คำดพุ่งทะลุแสนรำย
หลังสงกรำนต์

• ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศทรงตัวอยู่เหนือระดับ 20,000 รายต่อวัน ต้ังแต่ปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในขณะที่จ านวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

• กรมควบคุมโรคคาดการณ์หลังสงกรานต์นี้ จ านวนผู้ติดเชื้ออาจพุ่งสูงถึง 
1 แสนรายต่อวัน และผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อวันต่อเน่ือง โดยตัวเลขจะ
ลดลงในปลายเดือน พ.ค.
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ท าความเข้าใจ Term Fund กับหุ้นกู้ ความเส่ียงที่ต่างกัน

Term Fund คืออะไร

• กองทุนรวมตราสารหน้ีที่มีระยะเวลา หรือมีก าหนด
อายุโครงการ เช่น 1 ปี

• แจ้งประมาณการอัตราผลตอบแทนต่อปี ตั้งแต่วันที่
น าเสนอ

• กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางคอ่นขา้งต า่
เน้นสร้างผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

• นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนเงินฝากธนาคาร
ในประเทศและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ 
รวมถึงตราสารหน้ี เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกูเ้อกชนทีม่ีความน่าเชื่อถือ 
ระดับ Investment Grade

• บางกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
เต็มจ านวน

• เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่า
เงินฝาก แต่ไม่สามารถรับความผันผวน
ในระดับสูงได้ รวมถึงไม่ต้องการไถ่ถอน
หรือขายคืนก่อนครบก าหนด
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• เป็นตราสารหนีท้ีอ่อกโดยบรษิทัเอกชน 
ซึ่งผู้ถือตราสารหรือนักลงทุนมีสถานะ
เป็นเจ้าหนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในรูป
ของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งหุ้นกู้ก็จะมีดอกเบี้ย ระยะเวลา รวมถึง 
Credit Rating ที่แตกต่างกัน

• อันดับความนา่เชือ่ถอื (Credit 
Rating) ของบริษัทและหุ้นกู้ แสดงถึง
ความน่าเช่ือถือและความสามารถในการ
ช าระหนี้ ย่ิงอยู่ระดับ Investment 
Grade ความเสี่ยงก็จะต ่าถึงปานกลาง 
แต่ถ้าอยู่ระดับ Non-Investment Grade 
ความเสี่ยงผิดนัดช าระหนี้ก็จะสูงข้ึน 
รวมถึงหุ้นกู้บริษัทเดียวกัน Credit 
Rating ก็ต่างกันได้ เพราะหุ้นกู้มีหลาย
ประเภท

กองทนุ Term Fund ในปัจจบุนัทีเ่นน้ลงทนุในเงนิฝากตา่งประเทศเปน็หลกั แบบมกีารกระจายความเสีย่ง แม้ผลตอบแทน คาดหวงั
น้อยกวา่หุน้กู้ แต่ความเสีย่งของการผดินดัช าระหนีก้็ต า่กวา่ดว้ย  จึงควรพจิารณาความเสีย่งทีย่อมรบัไดป้ระกอบการตดัสนิใจ
ลงทนุ

ท าความเข้าใจ Term Fund กับหุ้นกู้ ความเส่ียงที่ต่างกัน

หุ้นกู้ คืออะไร

ค ำแนะน ำ

• บริษทัเอาเงนิไปท าอะไร ซึ่งหากน าไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สมเหตุสมผล ก็อาจมีผลต่อความเสี่ยงใน
การผิดนัดช าระหน้ี

• หุ้นกูม้อีอปชัน่เพิม่เตมิ เช่น สิทธิไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดของผู้ออกหรือผู้ถือ รวมทั้งสิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

แบ่งหุ้นกู้ตามล าดับสิทธิเรียกร้องการช าระหนี้

สิ่งท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม

1. ตราสารหนีม้ปีระกนั (Secured Bond)
หุ้นกู้มีการให้หลักประกัน อาจเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ โดย ก.ล.ต.บังคับว่าหุ้นกู้ประเภทนี้    
ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าหน้าที่แทนนักลงทุนในการรับหลักประกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ 
ที่น ามาค ้าประกัน ซึ่งหากบริษัทมีปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ นักลงทุนจะมีสิทธิในหลักประกันเพื่อน ามา 
ช าระหนี้คืนได้ ท าให้ตราสารหนี้ประเภทนี้จัดเป็นเจา้หนี้ล าดับต้นๆ ที่มีสิทธิในการเรียกร้องช าระหนี้

2.   ตราสารหนีไ้มด่อ้ยสทิธ ิ(Senior Bond)
หุ้นกู้ประเภทนี้ นักลงทุนมสีิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ในการเรียกร้องให้ช าระหนี้ โดยได้สิทธิ 
เรียกร้องก่อนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ หลังผู้ถือตราสารหนี้มีประกัน

3. ตราสารหนีด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Bond)
หุ้นกู้ประเภทนี้ มีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ในการเรียกร้องการช าระหนี้จากบริษัท ซึ่ง          
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิจะรวมถึงหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond) ที่ไม่มีก าหนดวันไถ่ถอนด้วย
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ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทนุ
ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : www.kasikornasset.com

กองทุน สัปดาห์นี้

อายุ: 1 ปี

ประมาณการผลตอบแทน: 0.70% ต่อปี

เริ่มต้นลงทุน: 500,000 บาท

เสนอขาย: 12-25 เม.ย. 65

ระดับความเสี่ยง: 4

ซื้อง่ายผ่าน:   

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YT
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KFF1YT-BR
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หุ้นกู้ ออกใหม่
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• อายุ 2 ปี 2 เดือน 19 วัน ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

• อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี
*จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ‘BBB+’ ‘Stable’ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด : 24 มีนาคม 2565

จองซื้อ วันที่ 22, 25 – 26 เม.ย. 65
ทาง K-My Invest

ส าหรบัผูล้งทนุรายใหญ่
ขั้นต า่ 100,000 บาท และทวคีณูครัง้ละ 100,000 บาท
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รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/th/propertyforsale/promotion/pages/npa-big-sale.aspx

บ้านมือสอง ลดเป็นล้าน! ท าเลดีทั่วไทย จากกสิกร

พร้อมโปรแรงแซงทางโค้ง
• ลดสูงสุด 60%
• ฟรี! ค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท
• กู้ได้เต็ม 100% ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน
• รับเพิ่ม! ส่วนลดของแต่งบ้านจากบุญถาวร 

มูลค่ากว่า 8,000 บาท

เข้าร่วมมาตรการลดค่าจดจ านอง
เหลือ 0.01% (บ้านราคาไม่เกิน 3 บ้านบาท)

วันนี้ – 31 พ.ค. 65

https://bit.ly/3Jq9LkH
https://bit.ly/3Jq9LkH


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านหลักทรัพย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP® ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กฤษณ์ ประพฤทธิว์งศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วันวิสาข์ อรุมชูตี AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

กานต์พิชชา แดงพิบูลยส์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นิติ สนิวาล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ

 เอกสารฉบับน้ีจัดท าเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด

 บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ทั้งน้ีผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน

 บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับน้ีจึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือ
ค าแนะน าในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งส้ิน

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer




