1 กรกฎาคม 2562

สินทรัพย์
ตลาดหุ้นทัว่ โลก
S&P500
EuroStoxx 600
Nikkei 225
China (CSI300)
Hong Kong (HSCEI)
India
ตลาดหุ้นไทย
SET
ตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
Gold ($/Ounce)
WTI ($/bl)

28/6/2562

WoW (%)

YTD (%)

2,941.76
384.87
21,275.92
3,825.59
10,881.85
11,788.85

-0.29
0.03
0.08
-0.22
-0.36
0.55

17.35
13.98
6.30
27.07
7.48
8.53

1,730.34

0.77

10.64

1,409.10
58.47

0.75
2.08

9.90
28.76

• ตลาดหุ้น สหรั ฐ ฯ ปิ ดลบ เนื่ อ งจากนลท.ผิ ด หวัง ที่ น ายเจอโรม พาวเวล
ประธาน Fed ไม่ได้ ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยในระหว่าง
การกล่าวสุนทรพจน์ ขณะที่ นลท.จับตาการพบปะกันระหว่างปธน.ทรั มป์
และปธน.สี จิ ้นผิง นอกรอบการประชุม G-20 ที่ญี่ปนในช่
ุ่
วงสุดสัปดาห์
• ตลาดหุ้นยุโรป ปิ ดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังผลสารวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของเยอรมนี ในเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับต่าสุดนับตังแต่
้ เดือน พ.ย.2557
• ตลาดหุ้นญี่ ปนุ่ ปิ ดบวก โดยปรับลดลงช่วงแรกจากความไม่แน่นอนในเรื่ อง
สนธิสญ
ั ญาการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ-ญี่ปนุ่ แต่ดชั นีฯ กลับมาปิ ดบวก
จากความหวังที่วา่ การเจรจาการค้ าระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะคืบหน้ ามากขึ ้น
• ตลาดหุ้นจีนปิ ดลบ หลังสหรั ฐฯประกาศห้ ามบริ ษัทจีนอีก 5 แห่งทาการซือ้
ชิ น้ ส่ ว นอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ จ ากบริ ษั ท ของสหรั ฐ ฯ ขณะที่ มี แ รงขายหุ้ นกลุ่ ม
ธนาคาร หลังสหรัฐฯ กล่าวหาธนาคารจีนหลายแห่งว่าเป็ นแหล่งฟอกเงิ นของ
เกาหลีเหนือ ทาให้ มีความเสี่ยงที่จะถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ
• ตลาดหุ้ นไทย ปิ ดบวก หลั ง เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ขึ น้ เที ย บดอลลาร์ สรอ .
สนับสนุนเม็ดเงินลงทุนจากนลท.ต่างชาติ ด้ าน กนง.คงอัตราดอกเบีย้ แต่
ปรับลดคาดการณ์ GDP และแสดงความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาท
• ราคาน า้ มัน ปิ ดบวก เนื่ อ งจากความวิต กกังวลเกี่ ยวกับ ความตึง เครี ย ด
ระหว่า งสหรั ฐ ฯ-อิ ห ร่ า น หลัง สหรั ฐ ฯประกาศคว่ า บาตรผู้ น าสูง สุ ด ของ
อิหร่ าน และรายงานสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ ้นสุด 21 มิ.ย.ปรับ
ลดลง 12.8 ล้ านบาร์ เรล มากกว่าที่คาดการณ์วา่ จะลดลง 2.8 ล้ านบาร์ เรล
• ราคาทองคา ปิ ดบวก ได้ รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ.
หลังข้ อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซบเซา และจากความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐฯอิหร่ าน ส่งผลให้ นลท.เข้ าซื ้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• ผลการหารื อระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี จิ ้น ผิง นอกรอบการประชุมกลุ่ม
G-20 ตกลงที่จะเริ่ มหารื อด้ านการค้ ากันอีกครั ง้ โดยสหรั ฐฯ จะไม่ เพิ่มการ
เก็บภาษี ใหม่กับสินค้ าส่งออกของจีนมูลค่ากว่า 3 แสนล้ านดอลลาร์ สรอ.
และจะอนุญาตให้ บริ ษัทของสหรัฐฯ สามารถขายชิ ้นส่วนอุปกรณ์ให้ กบั บริ ษัท
หัวเว่ย เทคโนโลยีได้ อีกครัง้ แม้ สหรัฐฯ จะยังไม่ถอดถอน บริ ษัท หัวเว่ย ออก
จากบัญชีดาทางการค้ า เพื่อแลกกับการกลับมาเจรจาการค้ า และการที่ จีน
จะซื ้อสินค้ าเกษตรจานวนมากจากสหรัฐฯ
• ถ้ อยแถลงประธาน Fed สาขานิวยอร์ ก (2 ก.ค.) คาดว่า ยังเป็ นไปในเชิงผ่อน
คลายนโยบายการเงิน (Dovish) สอดคล้ องกับผลการประชุม Fed ครัง้ ล่าสุด
• การประชุมของกลุ่มโอเปก และนอกกลุ่มโอเปก (1-2 ก.ค.) เราคาดว่า กลุ่ม
โอเปกและประเทศพันธมิตรจะตกลงขยายระยะเวลาในการปรับลดกาลังการ
ผลิตน ้ามันดิบจากเดือน มิ.ย.ออกไปจนถึงสิ ้นปี นี ้
• คณะกรรมาธิการยุโรป อาจเสนอบังคับใช้ มาตรการลงโทษประเทศสมาชิก
กรณีขาดดุลงบประมาณมากกว่าที่กาหนดไว้ ต่ออิตาลี (2 ก.ค.) โดยข้ อเสนอ
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี คลังของยูโรโซน (8-9 ก.ค.)
ตลาดหุ้น ทั่ว โลกมี แ นวโน้ ม ปรั บ เพิ่ ม ขึน้ ต่ อ ในสัป ดาห์ นี ้ หลั ง ปธน.ทรั ม ป์
และปธน.สี จิน้ ผิ ง ตกลงที่จ ะกลับ มาเจรจากัน ประกอบถ้ อ ยแถลงของ
สมาชิก ทัง้ Fed และ ECB ยัง มี แ นวโน้ ม ส่ง สัญ ญาณการด าเนิ นนโยบาย
การเงินเชิงผ่อนคลายต่อ ขณะที่ นลท.ยังคงรอติดตามผลการประชุมโอเปก
และนอกกลุ่มโอเปก โดยที่ประชุมฯ มีแนวโน้ มจะขยายระยะเวลาในการปรับ
ลดกาลังการผลิตออกไป ซึ่งจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานให้ ปรั บเพิ่มขึ ้นต่อ
อย่ างไรก็ตาม ผลกระทบของสงครามการค้ าที่ผ่านมา น่าจะส่งผลให้ ตวั เลข
PMI ภาคการผลิ ต และบริ ก ารของสหรั ฐ ฯ ยู โ รโซน จี น และญี่ ปุ่ น ที่ จ ะ
ประกาศในสัปดาห์นี ้ปรับลดลง ประกอบกับ Bond yield สหรัฐฯ มีแนวโน้ ม
กลับมาปรับเพิ่มขึ ้น หลังความตึงเครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรัฐ ฯ-จีนลดลง
อาจส่งผลให้ นลท.ปรับลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยของ Fed ลง
และเป็ นปั จจัยกดดันตลาดหุ้นทัว่ โลกให้ ปรับเพิ่มขึ ้นได้ อย่างจากัด ด้ านราคา
ทองคา มีแนวโน้ มเคลื่อนไหวในกรอบ หลังการเจรจาระหว่างสหรั ฐฯ-จีนมี
ความคืบหน้ า ขณะที่ความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่ านยังคงดาเนินอยู่
ตัวเลขเศรษฐกิจ ได้ แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิต และภาคบริ การ ของสหรั ฐฯ
ยุโรป ญี่ปนุ่ และจีน / ดุลการค้ า การจ้ างงานภาคเอกชน และการจ้ างงานนอก
ภาคเกษตรของสหรัฐฯ / ผลสารวจทังกันของญี่ปนุ่ / ทุนสารองระหว่างประเทศ
ของจีน / อัตราเงินเฟ้อของไทย / รายงานการประชุมของกนง.
เหตุการณ์ สาคัญ ได้ แก่ ผลการประชุมโอเปก / ถ้ อยแถลงของสมาชิก Fed /
ถ้ อยแถลงของสมาชิก ECB / เริ่ มแคมเปญเลือกตังวุ
้ ฒสิ ภาของญี่ปนุ่
SCBPLUS / SCBMPLUS, SCBAPLUS / KFAINCOME / PHATRA SG-AA /
SCBGPLUS / SCBGINR, KF-CINCOME / SCBLEQ
TRADING: SCBCHA / SCBS&P500

1

1 กรกฎาคม 2562

SCBSFF

20.6236

+0.0039%

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

10.9321
12.4060
10.4166
-

+0.0055%
+0.0250%
+0.1741%
-

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

9.8898
9.9060
10.3773
11.5086
10.5694
14.5407
11.6444
11.6443
10.7327
11.6562

-0.04%
+0.18%
0.00%
+0.07%
+0.05%
+0.21%
+0.43%
+0.42%
-0.04%
+0.17%

14.0654
66.9816
12.5767

-0.03%
-0.11%
+0.44%

SCBSEA
1AMSET50-RU
PHATRA SM CAP
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1 กรกฎาคม 2562

SCBGEQ
SCBLEQ
SCBPOPA

14.7568
11.3686
10.6492

-0.61%
+0.13%
-0.64%

SCBAEM
SCBEMEQ

11.1020
8.8014

+1.08%
-0.03%

7.6673

+0.56%

SCBGOLDH
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SCBGOLDH

7.6673

+0.5640%

1,291.10
(11/03/2562)

วันนี ้ “ถือ”

SCBFST

8.8783

-0.3312%

30.68
(28/06/2562)

วันนี ้ “ซือ้ ” ระหว่ างช่ วง
USD/THB 30.60 ถึง 30.79

17.7592

+0.3362%

(01/07/2019)

วันนี ้ “ซือ้ ” ระหว่ างช่ วง
S&P500 2,922 ถึง 2,960

9.3171

-0.2623%

(01/07/2019)

วันนี ้ “ซือ้ ” ระหว่ างช่ วง
CSI300 3,782 ถึง 3,869

SCBS&P500
SCBCHA
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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 นจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ REIT ซึ่ งมี อตั ราการ
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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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
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* (Issue Date 11 ก.ค.2562)
- 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 งอาจเปลี ย่ 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 * (Issue Date 2 ส.ค.2562)
- 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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• ผลตอบแทนที่พงึ คาดหวัง (ถือครอง 5 ปี ขึ ้นไป)
ต่อปี เฉลี่ย 3.0% เบี่ยงเบนระหว่าง 2.7% - 3.3%
• ในช่วงการถือครอง 1 ปี อาจเห็นขาดทุนเงินต้ น โอกาสขาดทุนต่ามาก**
โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่านัน้ มีความน่าจะเป็ น 5% (VaR)
หมายเหตุ *ผลตอบแทนจากการถือครองเป็ นระยะเวลา 5 ปี คานวณจากสถิติข้อมูล 10 ปี ย้ อนหลังตังแต่
้
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2550 – 30 มิถนุ ายน 2560 ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 90% **โอกาสขาดทุน 1 ปี ประมาณการณ์
โดยค่าทางสถิติ ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 95% ในสถาวะการณ์ปกติ

* การจัดสรรนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยกรุณาติ ดตามอย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี ่ยนล่าสุด ณ วันที ่ 9 พฤษภาคม 2562

เงินสด/สภาพคล่ อง
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

กองทุนรวม : SCBSFF 30

30

กองทุนรวม : SCBSFFPLUS 30
SCBFP 40

70

กองทุนรวม : SCBSFFPLUS
SCBFP

20
80

100
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• ผลตอบแทนที่พงึ คาดหวัง (ถือครอง 5 ปี ขึ ้นไป)
ต่อปี เฉลี่ย 6.0% เบี่ยงเบนระหว่าง 4% - 8%
• ในช่วงการถือครอง 1 ปี อาจเห็นขาดทุนเงินต้ น ได้ ถึง 5%**
โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่านันมี
้ ความน่าจะเป็ น 5% (VaR)
หมายเหตุ *ผลตอบแทนจากการถือครองเป็ นระยะเวลา 5 ปี คานวณจากสถิติข้อมูล 10 ปี ย้ อนหลังตังแต่
้
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2550 – 30 มิถนุ ายน 2560 ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 90% **โอกาสขาดทุน 1 ปี ประมาณการณ์
โดยค่าทางสถิติ ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 95% ในสถาวะการณ์ปกติ

* การจัดสรรนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยกรุณาติ ดตามอย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี ่ยนล่าสุด ณ วันที ่ 10 มิ ถนุ ายน 2562
หุ้นไทย
สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

เงินสด/สภาพคล่ อง

ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

หุ้นไทย
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว
สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

กองทุนรวม : SCBSFF 20

20

กองทุนรวม : SCBSFFPLUS 24
SCBFP 24

48

กองทุนรวม : SCBSFFPLUS
SCBFP

5
10

15

กองทุนรวม : SCBPLUS 8
SCBMPLUS 8

16

กองทุนรวม : SCBPLUS

80

80

กองทุนรวม : SCBSE 16

16

กองทุนรวม : SCBSEA

5

5
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• ผลตอบแทนที่พงึ คาดหวัง (ถือครอง 5 ปี ขึ ้นไป)
ต่อปี เฉลี่ย 6.6% เบี่ยงเบนระหว่าง 4% - 10%
• ในช่วงการถือครอง 1 ปี อาจเห็นขาดทุนเงินต้ น ได้ ถึง 10%**
โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่านันมี
้ ความน่าจะเป็ น 5% (VaR)
หมายเหตุ *ผลตอบแทนจากการถือครองเป็ นระยะเวลา 5 ปี คานวณจากสถิติข้อมูล 10 ปี ย้ อนหลังตังแต่
้
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2550 – 30 มิถนุ ายน 2560 ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 90% **โอกาสขาดทุน 1 ปี ประมาณการณ์
โดยค่าทางสถิติ ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 95% ในสถาวะการณ์ปกติ

สินค้ าโภคภัณฑ์
หุ้นไทย
หุ้นประเทศ
ตลาดเกิดใหม่
หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว
สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

เงินสด/สภาพคล่ อง
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

หุ้นไทย

* การจัดสรรนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยกรุณาติ ดตามอย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี ่ยนล่าสุด ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562

หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว

ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

กองทุนรวม : SCBSFF 15

15

กองทุนรวม : SCBFP 20
SCBSFFPLUS 15

35

กองทุนรวม : SCBFP 34
SCBINCA 17

กองทุนรวม : SCBGINR/SCBGINA 8
SCBWINR/SCBWINA 8

16

กองทุนรวม : SCBPLUS
UFIN-N
PHATRA SG-AA
KF-CINCOME
SCBGPLUS

5
1
1
1
10

18

กองทุนรวม : SCBSE 16

16

กองทุนรวม : SCBSEA

8

8

กองทุนรวม : SCBGEQ 6
SCBLEQ 6

12

กองทุนรวม : SCBLEQA

23

23

กองทุนรวม : SCBAEM 4

4

กองทุนรวม : SCBGOLDH 2

2

51
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• ผลตอบแทนที่พงึ คาดหวัง (ถือครอง 5 ปี ขึ ้นไป)
ต่อปี เฉลี่ย 8.4% เบี่ยงเบนระหว่าง 5% - 14%
• ในช่วงการถือครอง 1 ปี อาจเห็นขาดทุนเงินต้ น ได้ ถึง 15%**
โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่านันมี
้ ความน่าจะเป็ น 5% (VaR)
หมายเหตุ *ผลตอบแทนจากการถือครองเป็ นระยะเวลา 5 ปี คานวณจากสถิติข้อมูล 10 ปี ย้ อนหลังตังแต่
้
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2550 – 30 มิถนุ ายน 2560 ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 90% **โอกาสขาดทุน 1 ปี ประมาณการณ์
โดยค่าทางสถิติ ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 95% ในสถาวะการณ์ปกติ

* การจัดสรรนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยกรุณาติ ดตามอย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี ่ยนล่าสุด ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562

สินค้ าโภคภัณฑ์
หุ้นไทย

หุ้นประเทศ
ตลาดเกิดใหม่
หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว

เงินสด/สภาพคล่ อง
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

หุ้นไทย

ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว

หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว

สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน

กองทุนรวม : SCBSFF 10

10

กองทุนรวม : SCBFP 20

20

กองทุนรวม : SCBFP 3
SCBINCA 20

กองทุนรวม : SCBWINR/SCBWINA 10
SCBGINR/SCBGINA 10

20

กองทุนรวม : SCBPLUS
UFIN-N
PHATRA SG-AA
KF-CINCOME
SCBGPLUS

1
17
1
5
1

25

กองทุนรวม : SCBSE 24

24

กองทุนรวม : SCBSEA

20

20

กองทุนรวม : SCBLEQ 10
SCBGEQ 10

20

กองทุนรวม : SCBLEQA

32

32

กองทุนรวม : SCBAEM 4

4

กองทุนรวม : SCBGOLDH 2

2

23
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• ผลตอบแทนที่พงึ คาดหวัง (ถือครอง 5 ปี ขึ ้นไป)
ต่อปี เฉลี่ย 9.8% เบี่ยงเบนระหว่าง 4% - 18%
• ในช่วงการถือครอง 1 ปี อาจเห็นขาดทุนเงินต้ น ได้ ถึง 25%**
โอกาส ที่จะขาดทุนเกินกว่านันมี
้ ความน่าจะเป็ น 5% (VaR)
หมายเหตุ *ผลตอบแทนจากการถือครองเป็ นระยะเวลา 5 ปี คานวณจากสถิติข้อมูล 10 ปี ย้ อนหลังตังแต่
้
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2550 – 30 มิถนุ ายน 2560 ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 90% **โอกาสขาดทุน 1 ปี ประมาณการณ์
โดยค่าทางสถิติ ภายใต้ ความเชื่อมัน่ 95% ในสถาวะการณ์ปกติ

สินค้ าโภคภัณฑ์

หุ้นไทย
หุ้นประเทศ
ตลาดเกิดใหม่

เงินสด/สภาพคล่ อง
สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน
หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว

กองทุนรวม : SCBSFF 5

หุ้นไทย

* การจัดสรรนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยกรุณาติ ดตามอย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี ่ยนล่าสุด ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562
ตราสารหนี/้
เงินฝากระยะยาว
สินทรั พย์ ผสม/
กึ่งหนีก้ ่ ึงทุน

หุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ ว

5
-

กองทุนรวม : SCBFP 1
SCBINCA 5

กองทุนรวม : SCBWINR/SCBWINA 12
SCBPLUS 12

24

กองทุนรวม : SCBPLUS
UFIN-N
PHATRA SG-AA
KF-CINCOME
SCBGPLUS

2
1
14
2
10

29

กองทุนรวม : SCBSE 30

30

กองทุนรวม : SCBSEA

30

30

กองทุนรวม : SCBLEQ 15
SCBGEQ 15

30

กองทุนรวม : SCBLEQA

35

35

กองทุนรวม : SCBAEM 8

8

กองทุนรวม : SCBGOLDH 3

3

6
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ตั ้งแต่เริ่ มแผนเมื่อ วันที่ 9/3/2559 ถึง 31/5/2562

TAA1

TAA2

TAA3

TAA4

TAA5

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%

4.46%
1.65%
0.26%
36 / 39 เดือน
3 / 39 เดือน
0.25% (ม.ค. 61)
-0.22% (พ.ค. 61)

12.72%
4.59%
2.95%
27 / 39 เดือน
12 / 39 เดือน
1.67% (ก.ค. 59)
-1.09% (มิ.ย. 61)

13.79%
4.97%
4.67%
29 / 39 เดือน
10 / 39 เดือน
2.28% (ก.ค. 59)
-3.31% (ต.ค. 61)

19.28%
6.84%
6.42%
30 / 39 เดือน
9 / 39 เดือน
3.05% (ม.ค. 61)
-4.19% (ต.ค. 61)

24.58%
8.59%
7.98%
29 / 39 เดือน
10 / 39 เดือน
4.13% (ม.ค. 61)
-5.20% (ต.ค. 61)

14

15

