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สินทรัพย์

25/6/2562

1 Day (%)

ผลตอบแทน
ปี นี ้ ล่าสุด (%)

ตลาดหุ้นทัว่ โลก
S&P500
2,917
-0.95
16.38
Euro Stoxx 600
383
-0.10
-1.81
Nikkei 225
21,194
-0.43
5.89
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิ ดลบ เนือ่ งจาก นลท.ผิ ดหวังทีป่ ระธาน Fed ไม่ได้ส่ง
China (CSI300)
3,801
-1.04
26.26
สัญญาณปรับลดดอกเบีย้ ในการกล่าวสุนทรพจน์เมือ่ คืนนี ้ ขณะที ่
Hong Kong (HSCEI)
10,742
-1.92
6.10
ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความเห็นคัดค้านการลดดอกเบี ้ย
ตลาดหุ้นไทย
0.5% ในการประชุมเดือนก.ค. โดยมองว่าระดับดังกล่าวมากเกินไป
SET
1,721
0.31
10.07
• ตลาดหุ้นจี น ปิ ดลบ เนือ่ งจาก แรงขายหุ้นกลุ่มการเงิน ด้านสภาคองเกรส
SETBANK
520
-0.02
1.51
SETENERGY
25,970
-0.07
12.82
กดดันปธน.ทรัมป์ ให้เจรจากับจี น ในประเด็นหัวเว่ย ให้เข้มงวดขึ้น
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
Gold ($/Ounce)
• ปิ ดบวก โดยเม็ดเงินนลท.ต่างชาติ ยงั คงซื ้อสุทธิ ต่อเนือ่ งติ ดต่อกันเป็ นวันที ่ 6
1,422.8
0.26
10.97
WTI
($/bl)
57.6
-0.19
26.82
ตามเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึ้นเทียบดอลลาร์ สรอ.
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD (฿/$)
30.7
0.25
-4.91
• ราคาน้ามันปิ ดลบเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลว่า ข้อพิพาททางการค้า
Dollar
Index
96.1
0.17
-0.03
ระหว่างสหรัฐฯ-จี น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ามัน
เหตุการณ์ ▪ ถ้ อยแถลงของนาย Powell ประธาน Fed ยังคงสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย หากความไม่แน่นอนจากการเจรจาการค้ า
ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัวชะลอลง ด้ านถ้ อยแถลงของประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ ได้ แสดงความเห็นคัดค้ านที่ Fed จะ
ลดอัตราดอกเบี ้ย 0.50% เนื่องจาก มองว่าการลด 0.25% ถือเป็ นระดับที่เหมาะสมในการรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะนี ้
▪ กระทรวงพาณิชย์จีน ออกแถลงการณ์ ระบุวา่ รองนายกฯของจีน ได้ สนทนาทางโทรศัพท์กับหัวหน้ าผู้แทนการค้ า และรมว.คลัง
สหรัฐฯ โดยในการสนทนาดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้ าตามคาแนะนาของผู้นาของ
ทังสองประเทศ
้
และทังสองฝ่
้
ายเห็นพ้ องที่จะดาเนินการเจรจาต่อไป
้ ้ นลท.ควรกระจาย
ผลกระทบ ตลาดหุ้นทัว่ โลกยังมีแนวโน้ มผันผวน หลังนลท.ติดตามประเด็นการแก้ ไขข้ อพิพาทการค้ าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทังนี
การลงทุนทังในสิ
้ นทรัพย์เสี่ยง และสินทรัพย์ที่สร้ างรายได้ สม่าเสมอ ทังนี
้ ้ เราแนะนาให้ ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
▪ SCBINCA ลงทุนในตราสารหนีท้ วั่ โลก ปั จจุบนั มีอายุเฉลี่ยตราสารไม่สงู มาก สอดคล้ องกับแนวโน้ มอัตราดอกเบี ย้ ที่น่าจะขยับ
ในช่วงแคบ ลดความผันผวนหากดอกเบี ้ยปรับขึ ้น
▪ Phatra sg-aa ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททัว่ โลก เป็ นทางเลือกสาหรับการลงทุนในสภาวะตลาดที่มีความผั นผวนสูง
โดยมีผ้ จู ดั การกองทุนมืออาชีพจับจังหวะการลงทุนให้ เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิด
▪ SCBPLUS/SCBMPLUS กองทุน ผสมที่ ล งทุน ในสิน ทรั พย์ ได้ ห ลากหลายประเภท เน้ น การลงทุน ในตราสารหนี ท้ ัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ มีความผันผวนต่า แต่มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ ตจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และ
REITs อย่างไรก็ตาม กองทุน SCBPLUS สามารถขายคืนได้ ไตรมาสละ 1 ครัง้ และ SCBMPLUS สามารถขายคืนได้ เดือนละ 1
ครัง้ ดังนัน้ นลท.จึงควรระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องของเงินทุนที่นามาลงทุน
▪ กองทุน SCBAPLUS/KFAINCOME กองทุนผสมเน้ นลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้ นประเทศญี่ปน)
ุ่ ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทังลดความเสี
้
่ยงจากการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เหมาะกับผู้ลงทุนที่ ต้ องการ
ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี ้แต่มีความเสี่ยงน้ อยกว่าลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว
▪ กองทุน KF-CINCOME กองทุนผสมมีการกระจายการลงทุนไปทัว่ โลกซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศได้
และมีการลงทุนในสินทรั พย์ ที่หลากหลายโดยเน้ นการสร้ างผลตอบแทนให้ ค้ ุมค่ากับ ความเสี่ยงที่ล งทุน ที่ผ่ านมามีผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีแม้ ในภาวะตลาดผันผวน จึงเหมาะกับการลงทุนในปั จจุบนั ที่ตลาดมีความผันผวน
▪ กองทุน SCBSEA เน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวนไม่เกิ น 30
หลักทรัพย์ จากการมีรัฐบาลที่ชดั เจน คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีความต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลดี ตอ่ Fund Inflow ที่เข้ า
มาส่งผลดีตอ่ หุ้นขนาดใหญ่
▪ PHATRA SM CAP เน้ นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่จดทะเบียนใน SET และ MAI จากการมีรัฐบาลที่ชดั เจน คาดหวัง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีความต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ หุ้นในกลุม่ Consumer ขนาดกลางและเล็ก ซึง่ กองทุนนี ้ลงทุนอยู่
Recommended action : แนะนาเข้ าลงทุน
SCBINCA, PHATRA SG-AA, SCBPLUS/SCBMPLUS, KFAINCOME, SCBGINR, KF-CINCOME, SCBLEQ, SCBGHC, SCBSEA, PHATRA SM CAP
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SCBSFF

20.6219

+0.0039%

SCBSFFPLUS
SCBFP
SCBINCA
หุ้นกู้ SIRI (ตลาดแรก)
หุ้นกู้ MTC (ตลาดแรก)
หุ้นกู้ BJC (ตลาดรอง)
หุ้นกู้ MINT (ตลาดรอง)

10.9308
12.4020
10.4130
-

+0.0055%
+0.0282%
+0.0375%
-

SCBOPPA
SCBGINR
SCBWINR
SCBPLUS
SCBMPLUSA
PHATRA SG-AA
UFIN-N
UFIN-A
KF-CINCOME
KFAINCOM-A

9.9117
9.8847
10.4045
11.4678
10.5536
14.5116
11.5591
11.5590
10.7664
11.6483

-0.13%
-0.12%
+0.05%
+0.05%
+0.07%
+0.04%
+0.28%
+0.28%
-0.01%
+0.08%

13.9908
66.6686
12.5297

+0.11%
+0.30%
+0.40%

SCBSEA
1AMSET50-RU
PHATRA SM CAP
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SCBGEQ
SCBLEQ
SCBPOPA
SCBGHC

14.8238
11.4854
10.7345
10.2204

-0.06%
-0.13%
-0.28%
+0.20%

SCBAEM
SCBEMEQ

10.9742
8.7964

-0.14%
-0.51%

7.7617

+2.12%

SCBGOLDH
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SCBGOLDH

7.7617

+2.1236%

1,291.10
(11/03/2562)

วันนี ้ “ถือ”
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ตราสารหนี/้ เงินฝากระยะยาว

SCBSFFPLUS

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในเงิ นฝาก ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ มี อายุเฉลีย่ ประมาณ 0.28 ปี (ณ วันที ่ 30 เมษายน 2562)
- กองทุนมี อายุตราสารทีไ่ ม่ยาวนัก ทาให้ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ไม่มาก
- เหมาะกับการลงทุนแทนทีก่ ารฝากเงิ น หรื อการพักเงิ นเพือ่ รอลงทุน
ตราสารหนี/้ เงินฝากระยะยาว

SCBFP

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนทัง้ ในและ/หรื อต่างประเทศ เน้นการลงทุนในเงิ นฝาก ตราสารหนีท้ ีม่ ี คณ
ุ ภาพสามารถให้ผลตอบแทนทีด่ ี และ
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื ่อถือของตราสารในระดับทีส่ ามารถลงทุน
- กองทุนลงทุนตราสารหนีใ้ นประเทศเฉพาะ Investment Grade เท่านัน้ สาหรับตราสารหนีต้ ่างประเทศจะมี การการใช้ Derivatives เพือ่
ป้ องกันความเสีย่ งหรื อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการลงทุน เหมาะสาหรับการลงทุนเพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนทีด่ ีกว่าเงิ นฝากหรื อตราสารหนีใ้ นประเทศ
อย่างเดียวในช่วงตลาดผันผวน
ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ

Term Fund : SCBFF3MG1 SCBFF6MN6 SCBFF1YN7

- กองทุนลงทุนอะไร: กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐและหรื อรัฐวิ สาหกิ จและหรื อสถาบันการเงิ นและหรื อภาคเอกชนที ่เสนอขายทัง้ ใน
และต่างประเทศ มี การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จานวน โดยมี อายุโครงการ 3 เดือน สาหรับ SCBFF3MG1 6 เดือนสาหรับ
SCBFF6MN6 และ 1 ปี สาหรับ SCBFF1YN7 โดยในระหว่างเวลาดังกล่าว นักลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
- กองทุนมี ระยะเวลาการลงทุนสัน้ ให้อตั ราผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจและไม่ตอ้ งเสียภาษี โดยกองทุน SCBFF3MG1 ให้อตั ราผลตอบแทนเท่ากับ
1.60% ต่อปี SCBFF6MN6 ให้อตั ราผลตอบแทนเท่ากับ 1.80% ต่อปี และ SCBFF1YN7 ให้อตั ราผลตอบแทนเท่ากับ 2.00% ต่อปี
- เหมาะกับผูท้ ีต่ อ้ งการพักเงิ นและต้องการผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก และไม่ตอ้ งการสภาพคล่องในช่วง 3 เดือน 6 เดือน
หรื อ 1 ปี (ขึ้นอยู่กบั กองทุน Term Fund ทีเ่ ลือกลงทุน) เนือ่ งจากไม่สามารถขายคืนหน่วยได้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่ าว
- IPO ช่วง 25 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2562
ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ

SCBINCA

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนตราสารหนีท้ วั่ โลก โดยเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund ซึ่ งเป็ นกองทุนทีล่ งทุนในตราสารหนีท้ วั่
โลก บริ หารโดยทีมจัดการลงทุนชันน
้ า ที่มีประสบการณ์การลงทุนยาวนาน
- ปั จจุบนั กองทุนมี อายุเฉลีย่ ของตราสารไม่สูงมาก สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีน่ ่าจะปรับตัวในช่วงแคบ เพือ่ ลดความผันผวนของ
อัตราดอกเบีย้ หากมี การปรับตัวขึ้น จึ งถือเป็ นกองทุนทีน่ ่าสนใจในการรับผลตอบแทน
สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

SCBPLUS/SCBMPLUSA

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในเงิ นฝาก ตราสารทุนและตราสารหนี ้ทงั้ ในและต่างประเทศ (สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่ เกิ น 79%)
หน่วยทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยมี การปรับสัดส่วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ แต่ละ
ประเภทอย่างคล่องตัวตามสถานการณ์โดยผูจ้ ดั การกองทุน
- เป็ นกองทุนผสมที ่มีความผันผวนต่ าแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที ่สูงขึ้ นจากการลงทุ
นในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ REIT ซึ่ งมี อตั ราการ
SCBCR1YB
จ่ายเงิ นปั นผลสูงเหมาะกับการลงทุนในช่วงทีต่ ลาดมี ความผันผวนสูงจากปั จจัยลบต่าง ๆ ทัว่ โลก
- กองทุน SCBPLUS รับซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกิ นปี ละ 4 ครั้ง สามารถซื ้อได้ทกุ วัน แต่ขายได้ไตรมาสละครั้ง กองทุน SCBMPLUS เป็ นชนิ ด
สะสมมูลค่า สามารถซื ้อได้ทกุ วัน แต่ขายได้เดือนละครัง้ ดังนัน้ นักลงทุนควรต้องระมัดระวังเรื ่องสภาพคล่องของเงิ นทุนทีน่ ามาลงทุน
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สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

SCBGINR

- กองทุนลงทุนอะไร: กองทุนลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds) ทีส่ ามารถลงทุนในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภททัว่ โลก โดย
สามารถลงทุนได้ทงั้ ในหุน้ , ตราสารหนี ้ (รวมทัง้ ตราสารหนี ้ High Yield และตลาดเกิ ดใหม่) และอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพือ่ ให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเปรี ยบเทียบกับความเสีย่ งได้สูงทีส่ ดุ
- กองทุนเป็ นกองทุนผสมทีม่ ี การปรับสัดส่วนในการลงทุนในสิ นทรัพย์เสีย่ ง (เช่น หุน้ ) กับสิ นทรัพย์ปลอดภัย (เช่น ตราสารหนี)้ อยู่เสมอเพือ่
ควบคุมความเสีย่ งของกองทุน กองทุนเหมาะกับการลงทุนแบบผสมในระยะยาวเนือ่ งจากมี การควบคุมความเสีย่ งของกองทุนให้อยู่ในระดับ
ปานกลาง (5%-8%) และกองทุนยังมี ศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนทีด่ ีจากการลงทุนในหุน้
สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน
- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศ

KF-CINCOME

(Master Fund) เพียงกองทุนเดียว คือ JPMorgan Investment Funds - Global Income
Fund โดยกองทุนหลักมี นโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(REITs) ซึ่ งมี ผอู้ อกหลักทรัพย์ทีอ่ าจจัดตัง้ อยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิ ดใหม่
- กองทุนมี การกระจายการลงทุนไปทัว่ โลกซึ่ งสามารถลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวและมี การลงทุนในสิ นทรัพย์ทีห่ ลากหลายโดยเน้นการ
สร้างผลตอบแทนให้คมุ้ ค่ากับความเสีย่ งทีล่ งทุน ทีผ่ ่านมามี ผลการดาเนิ นงานทีด่ ีแม้ในภาวะตลาดผันผวน จึงเหมาะกับการลงทุนใน
ปั จจุบนั ทีต่ ลาดมี ความผันผวน
สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

KFAINCOM-A

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศ (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว คือ Schroder Asian Income (กองทุนหลัก)
บริ หารโดยบริ ษัท Schroder เป็ นกองทุนผสมเน้นลงทุนสิ นทรัพย์หลากหลายประเภท โดยเน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชี ยเป็ นหลัก
- เน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ยกเว้นประเทศญี ่ปน)
ุ่ ซึ่งเป็ นภูมิภาคทีม่ ี ศกั ยภาพในการเติ บโตสูง อีกทัง้ ลดความเสีย่ งจากการกระจาย
การลงทุนในหลากหลายสิ นทรัพย์
เหมาะกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนทีด่ ีกว่าตราสารหนีแ้ ต่มีความเสีย่ งน้อยกว่าลงทุนในหุน้ เพียง
อย่างเดียว
สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

PHATRA SG-AA

- กองทุนลงทุนอะไร: กองทุนมี การกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี ้ ตราสารทุน สิ นทรัพย์ทางเลือก (เช่น
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนสิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูจ้ ดั การกองทุนจัดสรรและปรับสัดส่วนการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์แต่ละประเภท (Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยคาแนะนาเชิ งกลยุทธ์ ดา้ น Asset
Allocation จาก บล. ภัทร ในฐานะทีป่ รึ กษาการลงทุน
- ลงทุนในสิ นทรัพย์หลากหลายประเภททัว่ โลก โดยมี ผจู้ ดั การกองทุนมื ออาชี พจับจังหวะการลงทุนให้ จึงเป็ นอีกทางเลือกสาหรับการลงทุนใน
สภาวะตลาดทีย่ งั มี ความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
สินทรัพย์ ผสม/กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

UFIN-N, UFIN-A

- กองทุนลงทุนอะไร: กองทุนเน้นลงทุนในสิ นทรัพย์ 4 กลุ่ม คื อ 1. อสังหาฯทัว่ โลกผ่าน UBS Real estate Fund Selection-Global 2. MBS
ผ่าน BNP Paribas Lexi I Us Mortgage Fund 3. REITs เอเชี ยโดย UOBAM(Singapore) 4. REITs ไทยโดย UOBAM (Thailand)
- กระจายความเสีย่ งการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โลกในหลากหลายรู ปแบบ และคาดหวังกระแสเงิ นของการลงทุน ขณะที ่การกระจายความ
เสีย่ งช่วยลดความผันผวนของกองทุนสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
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หุ้นไทย

SCBSEA

- กองทุนลงทุนอะไร: เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวนไม่เกิ น 30 หลักทรัพย์
- จากการมี รัฐบาลที ่ชดั เจน คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จที ่จะมี ความต่อเนือ่ ง ซึ่ งจะส่งผลดี ต่อ Fund Inflow ที ่เข้ามาส่งผลดี ต่อหุ้น
ขนาดใหญ่
หุ้นไทย

PHATRA SM CAP

- กองทุนลงทุนอะไร: เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กที ่จดทะเบี ยนใน SET และ MAI โดยเน้นลงทุนในหุ้นที ่มีปัจ จัยพืน้ ฐานดี
และ/หรื อ มี แนวโน้มการเจริ ญเติ บโตสูง
- จากการมี รฐั บาลทีช่ ดั เจน คาดหวังมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จทีจ่ ะมี ความต่อเนือ่ ง ซึ่ งจะส่งผลดี ต่อหุ้นในกลุ่ม Consumer ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่ งกองทุนนีล้ งทุนอยู่
หุ้นประเทศพัฒนาแล้ ว

SCBLEQ

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในกองทุนต่างประเทศสกุลเงิ น USD เพียงกองเดี ยว คื อ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) เน้น
ลงทุนในหุน้ ทีม่ ี ความผันผวนของราคาและความเสีย่ งขาลงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของตลาดโดยรวม
- ลงทุนในกองทุนหุ้นโลกที ่มีความผันผวนต่ ากว่าความผันผวนตลาด โดยเลื อกหุ้นตามปั จจัยพืน้ ฐาน (Bottom up) มี สดั ส่วนการลงทุนใน
สหรัฐฯ ประมาณ 50% สอดคล้องกับมุมมองของหุน้ โลกทีก่ าลังปรับตัวดีขึ้น
หุ้นประเทศพัฒนาแล้ ว

SCBGHC

- กองทุนลงทุนอะไร: ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดี ยว คื อ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) เน้นการลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกี ่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ทัง้ ในอุตสาหกรรม ยารักษาโรค, เทคโนโลยีทางชี วภาพ และอุปกรณ์เครื ่องมื อแพทย์
- กองทุนลงทุนในหุ้นเกี ่ยวกับธุรกิ จยารักษาโรคด้วยวิ ทยาศาสตร์ สมัยใหม่ และเครื ่ องมื อแพทย์ ที่ทนั สมัย ตอบโจทย์ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในโลก ขณะทีย่ ารักษาโรคหลายชนิ ดยังอยู่ในกระบวนการขออนุญาตจากทางการสหรัฐก่อนที ่จะสามารถนามาจาหน่ายได้ทวั่ โลก
ทาให้หุ้นกลุ่มนี ้ยงั มองเห็นความคาดหวังการขยายตัวของผลประกอบการได้ดี รวมถึ งเป็ นหุ้นกลุ่ม Defensive ที ่ผนั ผวนน้อยในยามที ่
เศรษฐกิ จโลกชะลอตัว
ตราสารหนี
ตราสารหนี้ ้

MTC(ตลาดรอง)
(ตลาดแรก)
หุหุ้ น้ นกูกู้ ้ CPF

- หุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน Company Rating = BBB+(Stable) Issue Rating = BBB+(Stable) เสนอขายผูล้ งทุนสถาบัน และ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป (PO) แบ่งเป็ น 2 ชุด อายุ 3 ปี , 4 ปี อัตราดอกเบีย้ 3.80% , 4.00% ต่อปี ตามลาดับ*
- บริ ษัทฯ เป็ นผูน้ าในตลาดการให้บริ การสิ นเชื ่อส่วนบุคคล แบบมี หลักประกัน (สิ นเชื ่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล และ รถบรรทุก)
ซึ่ งมี ความเสีย่ งต่า มี การขยายสาขา และ สิ นเชื ่อเติ บโตต่อเนือ่ ง และยังสามารถควบคุมคุณภาพของสิ นทรัพย์ได้ดี (NPL Ratio ไม่เกิ น 2%)
ตามงบการเงิ น ปี 2561 บริ ษัทฯ มี รายได้รวมกว่า 1.04 หมื ่นล้านบาท Net Profit Margin 35% D/E Ratio 3 เท่า ( Bond Covenant D/E
ไม่เกิ น 7 เท่า Loan Covenant ในสัญญาสิ นเชื ่อ ไม่เกิ น 4 เท่า )
- การลงทุนในหุน้ กู้ของบริ ษัทฯ ทาให้ผลู้ งทุนมี โอกาสได้รบั ผลตอบแทนสม่ าเสมอ อันดับความเสีย่ งของตราสารอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะกับ
ผูล้ งทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้ระดับปานกลางถึงต่า
* ปั จจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลฯ อยู่ระหว่างการยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ พิจารณา ซึ่งยังไม่มีผลใช้บงั คับ ข้อมูลจึ งอาจเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
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ตราสารหนี
ตราสารหนี้ ้

SIRI (ตลาดรอง)
(ตลาดแรก)
หุหุ้ น้ นกูกู้ ้ CPF

- หุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน Company Rating = BBB+ (Stable) Issue Rating = BBB+(Stable) เสนอขายผูล้ งทุนสถาบัน และ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป (PO) อายุ 3 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบีย้ 3.90% ต่อปี *
- บริ ษัทฯ มี ประสบการณ์ในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ มานานกว่า 35 ปี มี สินค้าหลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าทุกระดับ รวมถึง ลูกค้าต่างชาติ
ซึ่ งมี กาลังซื ้อสูง ทีต่ งั้ โครงการมี ทงั้ ในกทม.และต่างจังหวัด แม้จะมี ความกังวลเกี ่ยวกับหนีภ้ าคครัวเรื อน ผลกระทบจากเกณฑ์การกากับ
ดูแลสิ นเชื ่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. และ การแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ แต่ดว้ ยประสบการณ์ทีผ่ ่านมา Backlog
ทีม่ ี รวมกว่า 53,265 ล้านบาท และเปิ ดตัวโครงการใหม่ Project Value 46,567 ล้านบาท รวมถึง มี วงเงิ นสนับสนุนจากสถาบันการเงิ น
จึ งเห็นควรแนะนาให้ลงทุนได้
- การลงทุนในหุน้ กู้ของบริ ษัทฯ ทาให้ผลู้ งทุนมี โอกาสได้รบั ผลตอบแทนสม่ าเสมอ อันดับความเสีย่ งของตราสารอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะกับ
ผูล้ งทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้ระดับปานกลาง
* ปั จจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลฯ อยู่ระหว่างการยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ พิจารณา ซึ่งยังไม่มีผลใช้บงั คับ ข้อมูลจึ งอาจเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต

ตราสารหนี
ตราสารหนี้ ้

้ BJC(ตลาดรอง)
(ตลาดรอง)
หุหุ้ น้ นกูกู้ CPF

- หุน้ กู้บริ ษัทบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC) ได้รบั การจัดอันดับเครดิ ต A+ บริ ษัทก่อตัง้ กิ จการมานาน กว่า 100 ปี อยู่ในเครื อ
คุณเจริ ญ ศิ ริวฒ
ั นภักดี เป็ นบริ ษัทชัน้ นาของไทย ในการประกอบธุรกิ จพาณิ ชยกรรมนาเข้า-ส่งออก การผลิ ตและการให้บริ การ สิ นค้า
ครอบคลุม ตัง้ แต่ ต้นน้า ยัน ปลายน้า ผลประกอบการดี มี ฐานะการเงิ นมัน่ คง ทีผ่ ่านมา ปี 2561 มี รายได้รวมกว่า 1.7 แสนล้านบาท
Net Profit Margin 3.86%
- การลงทุนในหุน้ กู้ของบริ ษัทฯ ทาให้ผลู้ งทุนมี โอกาสได้รบั ผลตอบแทนสม่ าเสมอ อันดับความเสีย่ งของตราสารอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะกับ
ผูล้ งทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้ระดับปานกลางถึงต่า
ตราสารหนี
ตราสารหนี้ ้

-

-

MINT(ตลาดรอง)
(ตลาดรอง)
หุหุ้ น้ นกูกู้ ้ CPF

หุน้ กู้ บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (MINT) ได้รบั การจัดอันดับเครดิ ต = A (Stable) โดยบริ ษัทฯ เป็ นผูน้ าในธุรกิ จ
โรงแรม และร้านอาหาร มี แหล่งรายได้ทีห่ ลากหลาย ทัง้ จากแบรนด์ทีแ่ ข็งแกร่ ง และ ทาเลทีต่ งั้ ทีค่ รอบคลุม ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ล่าสุด บริ ษัทฯ ใช้เงิ นลงทุนสูง และก่อหนีเ้ พิ่ มขึ้น จากการซื ้อกิ จการ NH Hotel แต่จะส่งผลให้ในระยะยาว บริ ษัทฯ
มี ผลการดาเนิ นงานทีแ่ ข็งแกร่ งยิ่ งขึ้น และ มี โอกาสเติ บโตได้ในอนาคต ทีผ่ ่านมา ปี 2561 มี รายได้รวมกว่า 7.9 หมื ่นล้านบาท
Net Profit Margin 6.86%
การลงทุนในหุน้ กู้ของบริ ษัทฯ ทาให้ผลู้ งทุนมี โอกาสได้รบั ผลตอบแทนสม่ าเสมอ อันดับความเสีย่ งของตราสารอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะกับ
ผูล้ งทุนทีร่ บั ความเสีย่ งได้ระดับปานกลางถึงต่า
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