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หุ้นกู้ WHA

WHA Corporation PCL.
Corporate Bond (ตลาดแรก)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ กำรด้ ำนพัฒนำสิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงโลจิสติก มี 4 กลุม่ ได้ แก่ พัฒนำนิคม
อุตสำหกรรม (Industrial Development), พัฒนำและบริ หำรจัดกำรอสังหำริ มทรัพย์ (Logistics),
ให้ บริ กำรด้ ำนสำธำรณูปโภคและพลังงำน (Utilities & Power), ให้ บริ กำรด้ ำนดิจิทลั (Digital Platform)

▪ รำยได้ ของบริษัทฯ มำจำก Logistics ในสัดส่วนมำกที่สดุ
42% , Utilities & Power 36%, Industrial Development
22% และ Digital Platform 1%
▪ รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนปกติในปี 2561 ใกล้ เคี ยงกับปี
ก่อนหน้ ำ โดยรำยได้ มำจำกค่ ำเช่ ำ , ขำย Asset เข้ ำกอง
REIT และ Dividend Income จำกกำรถือหุ้นใน REIT
▪ แม้ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิลดลง 11% แต่เป็ นผลกระทบจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน และขำดทุนจำกรำยกำรพิเศษ ซึ่งเป็ นผล
ทำงบัญชี แต่หำกนับเฉพำะกำไรสุทธิ จำกกำรดำเนิ นงำน
ปกติจะใกล้ เคียงกับปี 2560
▪ ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจำกกำรออกหุ้นกู้
ที่ มี ต้ นทุน ดอกเบี ้ยต่ ำทดแทนหุ้นกู้เ ดิม และกำรใช้ เ งิ น กู้
ระยะสั ้นบำงส่วนจำกสถำบันกำรเงิน
▪ แม้ จะมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง Macro Economic
เนื่องจำกมีลูกค้ ำเป็ นบริ ษัทฯ ข้ ำมชำติ จำนวนมำก แต่ยงั
ได้ รับ ประโยชน์ จ ำกกำรสนับสนุน กำรลงทุนภำครั ฐ เช่ น
EEC อี กทัง้ เริ่ มกระจำยควำมเสี่ ยงไปลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
พลังงำน เพื่อให้ มีควำมมัน่ คงของรำยได้ ในระยะยำว
▪ กลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก คื อ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง้ จำกัด
ถือหุ้น 25.22%

โครงสร้ างรายได้

ประเภทของหุ้นกู้

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ

3 ปี , 5 ปี และ 7 ปี

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )

[2.93-3.03]% , [3.10-3.30]% และ
[3.60-3.75]%*

*อ้างอิ ง Gov.Bond ณ 29 มี.ค. 2562

(จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน)

สาหรั บเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่

วงเงิน

ประมำณ 3,500 ล้ ำนบำท

จองซือ้

19, 22-23 เม.ย. 2562

วันออกหุ้นกู้

24 เม.ย. 2562

วัตถุประสงค์

ชำระคืนหนี ้เดิม/ ใช้ เป็ นเงินลงทุน/ เงินทุน
หมุนเวียน

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

SCB และ KBANK

Company Rating

A-/Stable (TRIS) (ณ 1 เม.ย. 2562)

Issue Rating

A-/Stable (TRIS) (ณ 1 เม.ย. 2562)

ข้ อจากัดในการดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน

Interest Bearing Debt to Equity ไม่เกิน 2.5 เท่ำ
(ปี 2561 = 1.17 เท่ำ)

อัตรากาไรสุทธิ

Interest Bearing Debt to Equity
หน่วย : เท่ำ

ที่มำ: www.set.or.th

▪ บริ ษัท เป็ นผู้นำในธุรกิจพัฒนำคลังสินค้ ำ Built-to-suit Warehouses กำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม และโลจิสติก ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำน
▪ ตำมงบกำรเงินปี 2561 บริษัทฯ ยังรักษำควำมสำมำรถทำกำไรได้ ดี (Net Profit Margin 25%) มีระดับกำรก่อหนี ้ต่ำ และยังมีแนวโน้ มที่ดีจำก
มำตรกำรส่งเสริ มกำรลงทุนภำครัฐ เช่น EEC, กำรสร้ ำงสนำมบินอู่ตะเภำ
▪ กำรออกหุ้นกู้ ครัง้ นี ้ เพื่อชำระหนี ้ที่จะครบกำหนด ซึง่ ไม่ทำให้ ภำระหนี ้สูงขึ ้น ตำมประมำณกำรมีกระแสเงินสดเพียงพอจ่ำยชำระดอกเบี ้ยและหนี ้
ที่จะครบกำหนดได้ ตลอดช่วงอำยุห้ นุ กู้ที่เสนอขำยของบริ ษัทฯ
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
เมสรี ยุทธณรงค์ , จริยำ อินทรมำน
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SET 50 Index

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม “สัดส่วนของกำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของ
สินทรัพย์อ้ำงอิง (SET50 Index)” โดยผลิตภัณฑ์ มีการปกป้ องคุ้มครองเงินต้ น 100% หากถือครองจนครบกาหนดระยะเวลาลงทุน
ทัง้ นี ้ หากผู้ลงทุนไถ่ ถอนก่ อนครบกาหนดอาจมีความเสี่ยงที่จะได้ รับเงินต้ นไม่ ครบตามจานวนลงทุนได้
K = รำคำใช้ สิทธิ์
ตัวอย่ าง รำคำใช้ สิทธิ์หรื อรำคำต้ นทุน = 100 , PR = 50% ,
T = 115 , Rebate Rate = 1.80% , อำยุตรำสำร 1 ปี

T = รำคำเป้ำหมำยที่กำหนด
PR = สัดส่วนกำรมีสว่ นร่วมในผลตอบแทน

ผลตอบแทน (%)

T

K
5.00%
1.80%
90

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้น
กำรคำนวณ
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่ได้ รับ
ตำมอำยุตรำสำร

100

115

110

120

รำคำสินทรัพย์ ณ ช่วงเวลำใด

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

รำคำเท่ำกับ 90
เมื่อครบกำหนด

รำคำเท่ำกับ 110
เมื่อครบกำหนด

รำคำเท่ำกับ 115.01 ซึง่ เกินรำคำเป้ำหมำย
ที่กำหนดในช่วงระยะเวลำตรำสำร

-

((110-100)/100) * 50%
= 5.00%

100 * (1.80%)
= 1.80%

ผู้ลงทุนได้ รับเงินต้ นคืน
100%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
5.00%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
1.80%

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง อ้ ำงอิงผลตอบแทนของดัชนีตลำดหุ้นไทยใน SET50 Index โดยเป็ นหุ้นที่มีขนำดใหญ่จำนวน 50 ตัว
โดยปั จจุบนั Valuation อยู่ในระดับที่ไม่แพงสัญญำณ Technical บ่งชี ้ว่ำเริ่ มปรับตัวเป็ นขำขึ ้น อีกทังเรำมองว่
้
ำเศรษฐกิจไทยในอีก 1 ปี
ข้ ำงหน้ ำจะไม่เติบโตเหมือนในอดีตเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ยงั มีควำมไม่แน่นอน ซึง่ จะทำให้ ตลำดหุ้นไม่น่ำจะทะลุ New
High เดิมหรื อโอกำสปรับตัวเพิ่มไม่เกิน 11% จึงแนะนำให้ ลงทุนได้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์มีกำรคุ้มครองเงินต้ นหำกตลำดปรับตัวเป็ นขำลง
เป็ นกำรป้องกันกำรขำดทุนของนักลงทุน
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
ภำณุวฒ
ั น์ อิงคะสุวณิชย์
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SCBPLUS

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ได้ แก่ ตรำสำรหนี ้ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน ที่มีควำมมัน่ คง และสำมำรถสร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว โดยไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรทุน
ขณะที่ กองทุนมีโอกำสขำดทุนต่ำ หำกมีกำรถือครองเกิน 1 ปี และมีโอกำสรับผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับ 2.5
– 5.5% ต่อปี และแนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 6 เดือน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
JASIF
BTSGIF
WHART
TFFIF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

To : 31/3/19
2.93
1.92
1.89
1.65
1.37

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์
4.00%
-0.96%
3.42%
12.10%
6.73%

ุ

ู ุ

4.3 / 5
4.6 / 5
2.8 / 5
5/5
4.3 / 5

ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBPLUS

1.15% 1.31% 1.66% 2.26%

n.a.

n.a.

n.a.

3.70%

เกณฑ์ มาตรฐาน

2.23% 1.53% 2.41% 4.49%

n.a.

n.a.

n.a.

3.49%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.41% 0.57% 0.79% 1.22%

n.a.

n.a.

n.a.

1.82%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.62% 1.02% 1.24% 1.38%

n.a.

n.a.

n.a.

1.14%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มีนำคม 2559
ขนาดเงินกองทุน
32,861 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน

กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนทั ้งในและ/หรื อต่ำงประเทศ ใน
ตรำสำรทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝำก และ/หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนกองทุนอสังหำริ มทรัพย์
หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน

• เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield ปรับตัว
ลงแรงมำอยูท่ ี่ระดับ 2.4% จำกกำรที่ตลำดคำดว่ำธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ(เฟด) อำจจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยในปี 2019
ส่งผลให้ ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุนอสังหำริ มทรัพย์(REITs) กองทุน
รวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น

• ตรำสำรหนี ้และกองทุนอสังหำริ มทรัพย์ฯ มีผลประกอบกำรเป็ น
บวกทังหมดในเดื
้
อนที่ผ่ำนมำ จึงไม่มีผลกระทบด้ ำนลบแก่
กองทุน

• มองว่ำกำรลงทุนในระยะสัน้ ยังคงมีควำมผันผวน ทังจำกควำม
้
ไม่ชดั เจนในกำรเจรจำกำรค้ ำจีน-สหรัฐฯ
ปั ญหำกำรเมืองใน
ภูมิภำคยุโรป
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสำคัญทัว่ โลก
รวมไปถึงควำมคืบหน้ ำกำรเลือกตังใน
้
ประเทศไทย แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนที่มีควำม
ผันผวนสูง ให้ เน้ นลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ
และสินทรัพย์ที่มีควำมผันผวนต่ำ

• CIO Office ยังคงมองว่ำกำรลงทุนในระยะยำวยังมีควำมเสี่ยงที่
จะเข้ ำสูภ่ ำวะ Late Cycle จึงให้ เน้ นกำรลงทุนในสินทรัพย์
ประเภท Defensive เช่น ตรำสำรหนี ้ และ กองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
(Infrastructure Fund) ที่สำมำรถสร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว
มีควำมมัน่ คงสูงทำให้ กองทุนสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนอย่ำงคงที่
สม่ำเสมอ และลดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ High Yield ใน
สภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนในปัจจุบนั
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศรินกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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SCBMPLUSA

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ได้ แก่ ตรำสำรหนี ้ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน ที่มีควำมมัน่ คง และสำมำรถสร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว โดยไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรทุน
ขณะที่ กองทุนมีโอกำสขำดทุนต่ำ หำกมีกำรถือครองเกิน 1 ปี และมีโอกำสรับผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับ 2.0
– 4.0% ต่อปี และแนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 6 เดือน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
TLGF
TFFIF
BTSGIF
LHHOTEL

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

To : 31/3/19
2.75
2.01
1.48
1.34
1.28

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์
4.00%
8.33%
6.73%
3.42%
10.78%

ุ

ู ุ

4.3 / 5
2.5 / 5
4.3 / 5
2.8 / 5

เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เข้ า Top Holding

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้ าหมายจาก
นักวิ เคราะห์ ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBMPLUSA

1.00% 1.10% 0.98% 0.54%

n.a.

n.a.

n.a.

1.54%

เกณฑ์ มาตรฐาน

2.38% 1.38% 1.38% 4.47%

n.a.

n.a.

n.a.

2.91%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.33% 0.49% 0.61% 1.15%

n.a.

n.a.

n.a.

1.05%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.61% 1.07% 1.43% 1.92%

n.a.

n.a.

n.a.

1.77%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 มกรำคม 2560
ขนาดเงินกองทุน
6,727 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน

กองทุนมีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนทั ้งในและ/หรื อต่ำงประเทศ ใน
ตรำสำรทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝำก และ/หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนกองทุนอสังหำริ มทรัพย์
หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน

• เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield ปรับตัว
ลงแรงมำอยูท่ ี่ระดับ 2.4% จำกกำรที่ตลำดคำดว่ำธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ(เฟด) อำจจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยในปี 2019
ส่งผลให้ ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุนอสังหำริ มทรัพย์(REITs) กองทุน
รวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น

• ตรำสำรหนี ้และกองทุนอสังหำริ มทรัพย์ฯ มีผลประกอบกำรเป็ น
บวกทังหมดในเดื
้
อนที่ผ่ำนมำ จึงไม่มีผลกระทบด้ ำนลบ

• มองว่ำกำรลงทุนในระยะสัน้ ยังคงมีควำมผันผวน ทังจำกควำม
้
ไม่ชดั เจนในกำรเจรจำกำรค้ ำจีน-สหรัฐฯ
ปั ญหำกำรเมืองใน
ภูมิภำคยุโรป
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสำคัญทัว่ โลก
รวมไปถึงควำมคืบหน้ ำกำรเลือกตังใน
้
ประเทศไทย แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนที่มีควำม
ผันผวนสูง ให้ เน้ นลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ
และสินทรัพย์ที่มีควำมผันผวนต่ำ

• CIO Office ยังคงมองว่ำกำรลงทุนในระยะยำวยังมีควำมเสี่ยงที่
จะเข้ ำสูภ่ ำวะ Late Cycle จึงให้ เน้ นกำรลงทุนในสินทรัพย์
ประเภท Defensive เช่น ตรำสำรหนี ้ และ กองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
(Infrastructure Fund) ที่สำมำรถสร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว
มีควำมมัน่ คงสูงทำให้ กองทุนสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนอย่ำงคงที่
สม่ำเสมอ และลดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ High Yield ใน
สภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนในปัจจุบนั
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศรินกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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UFIN-N

กองทุนเลือกลงทุนในตรำสำรกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์โลก แต่มีควำมผันผวนที่น้อยกว่ำ ขณะที่เพิ่ม
โอกำสในกำรได้ ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมำกกว่ำกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมผันผวนอื่นๆ
กองทุนมีกำรจ่ำยกระแสเงินสดอย่ำงสม่ำเสมอที่ผ่ำนมำในระดับ 4%-5%ต่อปี
Top 5 Holdings (% Market Value)*
BNP Paribas Flexi I US Mortgage
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection
กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมดิจทิ ลั
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน จัสมิน
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน บีทเี อสโกรท

ผลการดาเนินงานรายปี

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

32.03
15.31
12.42
7.87
7.38

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

UFIN-N

2.99% 2.78% 2.01% 4.92%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

3.45% 0.92% 0.91% 11.52%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของการดาเนินงาน

1.22% 1.53% 2.06% 2.92%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

1.82% 2.75% 3.69% 4.72%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

UBS Real Estate Fund Selection /BNP Flexi I US Mortgage
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 กันยำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,508 ล้ ำนบำท (1 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหลักทรัพย์ในและต่ำงประเทศ โดย
ในปัจจุบนั ลงทุนในกลุม่ อสังหำริ มทรัพย์ต่ำงประเทศ ตรำ
สำรหนี ้สินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยในสหรัฐฯ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
และกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในประเทศ

• อัตรำดอกเบี ้ยสหรัฐฯที่ประกำศยังไม่ปรับเพิ่ม และ อัตรำ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐฯระยะยำวที่ปรับลดลงต่ำ
กว่ำระยะสัน้ ทำให้ นกั ลงทุนหันเข้ ำหำกำรลงทุนที่รับเงินปันผล
ที่ยงั ทรงตัวในระดับสูง อันเป็ นสำเหตุให้ ผลตอบแทนของทุก
สินทรัพย์ของกองทุนฯ ปรับเพิ่มขึ ้น

• กองทุน UBS Real Estate มีผลตอบแทนติดลบเล็กน้ อยในเดือน
กุมภำพันธ์ อันเนื่องมำจำกกำรตีค่ำเงินสกุลสหรัฐมำเป็ นเงินยูโรที่
อ่อนค่ำลง

• อัตรำดอกเบี ้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ
ทำให้ กำรลงทุนในกลุม่
อสังหำริ มทรัพย์น่ำสนใจมำกขึ ้น ประกอบกับกองทุนนีก้ ระจำย
กำรลงทุนออกไปในหลำยทรัพย์สิน ช่วยลดควำมผันผวนได้ ดี

• หลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐำนที่แข็งแรง
อำทิเช่น กำรลงทุนในหน่วยลงลงทุนกองทุน BNP Flexi I US
Mortgage จะเป็ นกำรลงทุนตรำสำรหนี ้อันดับเครดิต AAA
• หลักทรัพย์ของกองทุน UBS Real Estate Fund Selection เป็ น
กำรลงทุนในกลุม่ อสังหำริ มทรัพย์ในทำเล Prime ที่มีรำยได้ เข้ ำ
อสังหำริ มทรัพย์ที่สม่ำเสมอ

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศรินกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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SCBSMART2

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ได้ แก่ ตรำสำรหนี ้ในประเทศประมำณ 75% กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน และตรำสำรทุนในประเทศที่มีควำมมัน่ คงสูง สัดส่วนประมำณ 25% ที่
สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนคงที่สม่ำเสมอ กองทุนมีโอกำสขำดทุนต่ำมำก และมีโอกำสรับผลตอบแทนที่คำดหวังใน
ระดับ 3 – 4% ต่อปี แนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 1 ปี
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
PTT
AOT
DIF
CPNREIT
ADVANC

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 31/3/19
1.63
1.53
1.37
1.06
0.88

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

-1.03%
0.74%
4.00%
9.26%
1.10%

ุ

ู ุ

4.2 / 5
3.8 / 5
4.3 / 5
2.7 / 5
4.3 / 5

ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBSMART2

1.32% 0.29% -0.87% -2.36% 2.47% 2.46%

n.a.

2.48%

เกณฑ์ มาตรฐาน

1.59% 1.04% 0.90% 1.39% 3.05% 3.03%

n.a.

3.30%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.76% 1.26% 2.00% 2.87% 2.19% 1.97%

n.a.

2.29%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.54% 0.89% 1.39% 1.91% 1.52% 1.54%

n.a.

1.73%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Conservative Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 2 ครัง้
วันที่จดทะเบียนกองทุน
26 กันยำยน 2555
ขนาดเงินกองทุน
1,809 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรื อตรำสำร
กึ่งหนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งทุน และ/หรื อเงินฝำก
ตลอดจนหลัก ทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น โดยกองทุนจะลงทุน
ในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งทุนไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield ปรับตัว
ลงแรงมำอยูท่ ี่ระดับ 2.4% จำกกำรที่ตลำดว่ำธนำคำรกลำง
สหรัฐฯ(เฟด) อำจจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยในปี 2019 ส่งผล
ให้ ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศปรับ
ขึ ้น โดยเฉพำะ CPNREIT และ DIF ซึง่ เป็ น Top Holding
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 8% และ 4% ตำมลำดับ

• หุ้นที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึง่ ได้ รับ
ผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนจำกกำรเลือกตังในประเทศ
้
โดย PTT หุ้นใน Top Holding ที่มีสดั ส่วน 1.63% ปรับตัว
ลดลง -2.% AOT และ ADVANC ที่มีสดั ส่วน 1.53% และ
0.88% ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ 0.37.% และ 1.37%
ตำมลำดับ

• มองว่ำกำรลงทุนในระยะสัน้ ยังคงมีควำมผันผวน ทังจำกควำม
้
ไม่ชดั เจนในกำรเจรจำกำรค้ ำจีน-สหรัฐฯ
ปั ญหำกำรเมืองใน
ภูมิภำคยุโรป
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสำคัญทัว่ โลก
รวมไปถึงควำมคืบหน้ ำกำรเลือกตังใน
้
ประเทศไทย แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนที่มีควำม
ผันผวนสูง ให้ เน้ นลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ
และสินทรัพย์ที่มีควำมผันผวนต่ำ

• CIO Office ยังคงมองว่ำกำรลงทุนในระยะยำวยังมีควำมเสี่ยงที่
จะเข้ ำสูภ่ ำวะ Late Cycle จึงให้ เน้ นกำรลงทุนในสินทรัพย์
ประเภท Defensive เช่น ตรำสำรหนี ้ กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน (Infrastructure Fund)
และตรำสำรทุนในประเทศที่มคี วำมมัน่ คงสูง สร้ ำงกระแสเงินสด
ในระยะยำว ทำให้ กองทุนสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนอย่ำงคงที่
สม่ำเสมอ ในสภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนในปัจจุบนั
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศรินกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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PHATRA SG-AA

CIO Office ยังคงแนะนำให้ “ซื ้อ” โดยนโยบำยของกองทุนยังคงระมัดระวังกับสภำวะตลำดในปั จจุบนั โดยมีกำร
ให้ น ้ำหนักในส่วนหุ้นต่ำกว่ำน ้ำหนักของตลำดและมีกำรถือเงินสด/ทองคำ ซึง่ CIO มองว่ำเป็ นแนวทำงที่เหมำะสม
ในสภำวะตลำดในปั จจุบนั ทำให้ เรำยังคงแนะนำให้ เป็ นกองทุนที่ควรถือเป็ น Core Portfolio
หลักทรั พย์ ท่ มี ีมลู ค่ าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)

11.69%

ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) (SXXPIEX GY)

3.51%

JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC (JUPDBIA LX)

3.19%

SPDR GOLD SHARES (GLD SP)

3.09%

กองทุนเปิ ดทหารไทย GLOBAL INCOME (TMBGINCOME)

2.94%

ผลการดาเนิ นงานรายปี

% ตามช่ วงเวลา

% ต่ อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

PHATRA SG-AA

4.42%

0.92%

-2.47%

-2.93%

5.20%

n.a.

n.a.

3.41%

เกณฑ์มาตรฐาน

4.95%

1.37%

-1.24%

0.05%

6.09%

n.a.

n.a.

3.80%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

3.82%

5.37%

5.53%

4.89%

4.46%

n.a.

n.a.

4.87%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.23%

5.93%

5.89%

5.18%

4.72%

n.a.

n.a.

5.28%

ที่มำ: ข้ อมูลจำก Fund Fact Sheet / Fund Summary ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
หมำยเหตุ ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนในตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Moderate Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 สิงหำคม 2554
ขนาดเงินกองทุน
11,449 ล้ ำนบำท (28 ก.พ. 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนเปิ ดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายที่จะ
นาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ
0 ถึงร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ในเดือน มี.ค. ที่ผ่ำนมำ ตลำดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ ้นทัว่ โลก โดย ETF ที่ลงทุนในหุ้นแต่ละ Region ที่กองทุน
ถืออยู่ เช่น US และ Europe ปรับตัวสูงขึ ้น
• ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศที่กองทุนถืออยูม่ ีกำรปรับตัวขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จำก Sentiment ของ Fed ที่มีแนวโน้ มกำรใช้ นโยบำย
กำรเงินแบบผ่อนคลำยมำกขึ ้น ประกอบกับกำรชะลอกำรปรับ
ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำย ซึง่ ส่งผลดีต่อตลำดตรำสำรหนี ้ทัว่ โลก

• ในเดือน มี.ค. ที่ผ่ำนมำ รำคำทองคำปรับตัวลงเล็กน้ อย
เนื่องจำกสินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลกมีกำรปรับตัวขึ ้น ทำให้ นกั ลงทุน
มีกำรลดกำรถือครองทองคำลง

• กองทุนยังคงได้ รับ Sentiment เชิงบวกจำกกำรที่ Fed มีแนวโน้ ม
กำรใช้ นโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยมำกขึ ้นในปี นี ้ ส่งผลให้
สินทรัพย์ทงประเภทตรำสำรทุ
ั้
นและตรำสำรหนี ้ยังคงได้ รับ
ประโยชน์ ทำให้ เรำยังคงมุมมองที่ดีในระยะ 6 เดือนข้ ำงหน้ ำ
• กองทุนยังคงเน้ นกำรลดน ้ำหนักในตรำสำรทุน ทำให้ แม้ เกิดควำม
ผวน กองทุนจะไม่ได้ รับผลกระทบรุนแรง

• เนื่องด้ วยหลักกำรลงทุนในอดีตตังแต่
้ มีกำรจัดตังกองทุ
้
น โดยมี
กำรกระจำยกำรลงทุนที่เหมำะสมไปในสินทรัพย์หลำยประเภท
ทำให้ กองทุนยังคงมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว (3 ปี ขึ ้นไป) แม้
ในระยะสัน้ กองทุนอำจจะได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เช่น สงครำมกำรค้ ำ เป็ นต้ น
• กองทุนมีกำรเคลื่อนไหวสัดส่วนกำรลงทุนแบบ Active และคำด
ว่ำในอนำคตจะเห็นแนวโน้ มของกองทุนที่เน้ นกำรลดควำมเสี่ยง
ขึ ้นเรื่ อยๆ ทำให้ CIO ยังคงมีมมุ มองที่ดีต่อก่องทุน
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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1AMSET50-RU

• CIO Office คงคำแนะนำ “ถื อ” แม้ ว่ำปั จจัยในต่ำงประเทศจะสนับสนุนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ย ง 1) FED ส่ง
สัญญำณใช้ นโยบำยกำรเงินผ่อนคลำยมำกขึ ้น และ 2) กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนมีควำมคื บหน้ ำ
มำกขึ ้น แต่ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศยังเป็ นปั จจัยหลักที่กดดันหุ้นไทยในระยะสัน้
สัดส่ วนของกองทุน 1AMSET50-RU ที่มีการลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
PTT
AOT
CPALL
ADVANC
KBANK

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return
From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิเคราะห์

To : 31/3/19
7.72
5.74
4.33
3.73
3.6

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

-1.03%
0.74%
-3.86%
1.10%
-5.06%

ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

4.2 / 5
3.8 / 5
4.4 / 5
4.3 / 5
4.2 / 5

% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

YTD

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

1AMSET50-RU

n.a.

0.67% -3.45%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

n.a.

1.15% -2.63%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-5.56%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

n.a.

11.36% 12.81%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

12.39%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

n.a.

12.00% 14.00%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

-5.50%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity General
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกำยน 2546
ขนาดเงินกองทุน
707 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่มี
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุนหุ้นใหญ่ในดัชนี SET50 ในสัดส่วน 65-70% ขณะที่ 30-35%
มีกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหุ้นขนำดกลำงและเล็กโดยคัดเลื อ ก
หุ้ นจำกมู ล ค่ ำ หุ้ นและโมเมน ตั ม ของหุ้ นแต่ ล ะตั ว เพื่ อ สร้ ำง
ผลตอบแทนส่วนเกินให้ กบั กองทุน

• มุมมองของ FED ต่อนโยบำยกำรเงิ นมีควำมผ่อนคลำยมำกขึน้
โดย FED ส่งสัญญำณคงอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยที่ระดับปั จ จุบัน
ตลอดทังปี
้ ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลก
• รำคำนำ้ มันตลำดโลกที่ ปรั บตัวสูงขึน้ จำกอุปทำนนำ้ มันที่ ลดลง
(ตำมกำรลดกำลังกำรผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปก)
ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุม่ พลังงำน

• 1AMSET50 -0.73% น้ อยกว่ำ SET50TRI -0.41%
• หุ้นไทยถูกกดดันจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองเป็ นหลัก เนื่ องจำก
คะแนนค่อนข้ ำงสูสีทำให้ กำรจัดตังรั้ ฐบำลยังไม่มีควำมชัดเจน
• KBANK -5.06% ดอกเบี ้ยนโยบำยที่อำจปรับขึ ้นได้ ยำกกดดันรำยได้
จำกดอกเบี ้ย กอปรกับงบไตรมำส 1ถูกกดดันจำกรำยได้ ค่ำธรรมเนียม
• CPALL -3.86% นักลงทุนกังวลว่ำนโยบำยเพิ่มค่ำแรงขันต
้ ่ำ ของพรรค
กำรเมืองต่ำงๆ อำจกดดันควำมสำมำรถทำกำไรของบริ ษัท

• ทิศทำงกำรเมืองที่ยงั ไม่ชดั เจนยังคงกดดัน Upside ของหุ้นไทย
• งบไตรมำส 1/2562 ของกลุ่ม ธนำคำรยังถูก กดดันจำกก ำไร
ค่ำธรรมเนียมที่ลดลง
• รำคำน ้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุม่ พลังงำน
• กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนมีควำมคืบหน้ ำขึน้
• นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ที่ผ่อนคลำยขึ ้น
เป็ นผลดีต่อสภำพคล่องของตลำดเงินโดยรวม

• Valuation อยู่ในโซนไม่แพง หุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2562
เท่ำกับ 14.9 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)
• เศรษฐกิจไทยปี 2562 น่ำจะขยำยตัว 3.8% โดยได้ รับกำรสนับสนุน
จำกกำรบริ โภคและกำรลงทุนภำยในประเทศเป็ นหลัก

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

9
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PHATRA SM CAP

CIO Office แนะนำ “ถือ” แม้ ว่ำปั จจัยในต่ำงประเทศจะสนับสนุนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 1) FED ส่งสัญญำณ
ใช้ นโยบำยกำรเงินผ่อนคลำยมำกขึ ้น และ 2) กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนมีควำมคืบหน้ ำมำกขึน้ แต่
ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศยังเป็ นปั จจัยหลักที่กดดันหุ้นไทยในระยะสัน้
สัดส่ วนของกองทุน PHATRA SM CAP ที่มีการลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
OSP
ERW
AMATA
SPALI
SYNEX

1
2
3
4
5
ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิเคราะห์

To : 31/3/19
6.22
5.92
5.87
5.81
5.08

มุ มมองตลาด

-1.79%
-4.73%
-2.76%
-3.57%
-4.42%

เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4/5
4.8 / 5
4.4 / 5
4.7 / 5
4.6 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

PHATRA SM CAP

9.91% 0.63% -7.83% -12.10% n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

6.02% 1.12% -3.13% -6.83%

n.a.

n.a.

n.a.

8.22%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

12.15% 14.09% 15.68% 15.33%

n.a.

n.a.

n.a.

13.51%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

8.20% 10.98% 12.26% 11.94%

n.a.

n.a.

n.a.

9.49%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

8.16%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity – Small to Mid cap
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,337 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้ มการ
เจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• มุมมองของ FED ต่อนโยบำยกำรเงิ นมีควำมผ่อนคลำยมำกขึน้
โดย FED ส่งสัญญำณคงอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยที่ ระดับปั จ จุบัน
ตลอดทังปี
้ ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลก
• กองทุนถื อครองเงิ นสดและสภำพคล่องประมำณ 15% ช่วยลด
ควำมเสี่ยงเมื่อตลำดปรับตัวลดลง

• PHATRA SM CAP -1.25% น้ อยกว่ำ SETTRI -0.49%
• ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองยังคงกดดันภำพรวมตลำดหุ้นไทย
• ERW -4.73% ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่ำงชำติช่วง 3 เดือนแรก (1 ม.ค. – 20
มี.ค. 2562) ลดลงประมำณ –8.23%
• AMATA -2.76% นักลงทุนชะลอกำรลงทุนเพื่อรอดูนโยบำยของรัฐบำล
ใหม่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ EEC

• ทิศทำงกำรเมืองที่ยงั ไม่ชดั เจนยังคงกดดัน Upside ของหุ้นไทย
• คำดกำรณ์ ก ำไรบริ ษัท (ขนำดกลำงขนำดเล็ก ) ปี 2562ยังอยู่ใ น
ทิศทำงขำลง
• กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนมีควำมคืบหน้ ำขึ ้น
• นโยบำยกำรเงิ นของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (เฟด) ที่ผ่อนคลำยขึน้
เป็ นผลดีต่อสภำพคล่องของตลำดเงินโดยรวม

• Valuation อยู่ในโซนค่ อ นข้ ำ งถูก (ต่ ำ กว่ำ ระดับ -1SD) หุ้นขนำดกลำง
ขนำดเล็กไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2562 เท่ำกับ 13.7 เท่ำ (ต่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังที่ 15.7 เท่ำ)
• กองทุนน่ ำจะได้ ป ระโยชน์ จำกกำรท ำ Stock Selection ในหุ้น ขนำด
กลำงขนำดเล็ก ที่มีอัตรำกำรเติ บโตกำไรสูง มูลค่ำพื ้นฐำนไม่ แพง และ
รำคำอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู มำกนัก

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
10
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
15
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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SCBLEQ

CIO Office แนะนำ “ซื ้อ” จำกมุมมองต่ำงประเทศเริ่ มเป็ น Risk on และกลับมำมัน่ ใจกำรลงทุนในหุ้นโดยเฉพำะ
กับประเทศพัฒนำแล้ ว ซึง่ กองทุนนี ้ลงทุนในประเทศพัฒนำแล้ วมำกกว่ำ 70% ขณะที่เป็ นกองทุนที่เลือกหุ้นที่มี
ควำมผันผวนต่ำ ช่วยรับมือ หำกตลำดหุ้นโลกเกิดควำมผันผวนอีกครัง้
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
Roche Holding
Raytheon
Nice Information Technology
Microsoft
HKT Trust & HKT Telecommunications
Royal Dutch Shell Energy
Merck & Co Inc
Ross Stores Consumer Discretionary
FNF Group
Boeing

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

To : 31/3/19
2.48
2.06
2.03
1.98
1.96
1.92
1.91
1.81
1.77
1.72

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์
-1.06%
-2.37%
4.10%
5.28%
2.94%
2.01%
2.31%
-1.82%
4.16%
-13.31%

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

3.8 / 5
4.4 / 5
3.7 / 5
4.7 / 5
4.6 / 5
4/5
4.6 / 5
4.2 / 5
5/5
4.2 / 5

เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก

% ตามช่ วงเวลา

% ต่ อปี

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBLEQ

9.57% 1.48% -3.84% 1.55%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน

9.77% 0.08% -5.84% -1.31% n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของการดาเนินงาน

3.86% 6.86% 9.65% 11.54% n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.45% 7.59% 10.09% 12.25% n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity – Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
AB Low Volatility Equity Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
28 เมษำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,337 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนหลักมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนที่โดยพื ้นฐำนมีควำม
ผันผวนคำดกำรณ์และควำมเสี่ยงขำลงคำดกำรณ์ที่ต่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของตลำดโดยรวม

• ตลำดหุ้นปรับเพิ่มมำตัง้ แต่ต้นปี จำกนักลงทุนที่หั นกลับมำลงทุน
ในหุ้น
• กลุ่มสินค้ ำคงทน ปรั บขึน้ มำกสุดสำหรับกองทุนนี น้ ำโดย บริ ษัท
British American Tobacco ที่ประกำศผลประกอบกำรออกมำดี
• กลุ่ม IT ปรับเพิ่มเป็ นอันดับรองลงมำ นำโดย หุ้น Booz Allen
Hamilton ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ ปรึ กษำ IT ประกำศผลประกอบกำร
ออกมำดีขึ ้น

• กลุม่ ธุรกิจกำรเงินได้ รับผลกระทบจำกดอกเบี ้ยสหรัฐที่กลำยเป็ น Invert
และบริ ษัท Sampo OYJ-A ของญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นบริ ษัทประกันวิ นำศภัยรำย
ใหญ่ประกำศผลประกอบกำรออกมำผิดคำด

• ภำวะตลำดที่นักลงทุนกลับเข้ ำมำลงทุนในหุ้น จะช่วยกระตุ้นกำร
ปรับเพิ่มของหุ้นต่อได้ อีกระยะหนึ่ง

• อัต รำควำมผัน ผวนของกำรลงทุ น ที่ ต่ ำ กว่ ำ ตลำดจะช่ ว ยให้ กองทุ น
สำมำรถรับมือกำรลงทุนหำกตลำดหุ้นเปลี่ยนทิศทำงเป็ นไปตรงกั นข้ ำม
ประกอบกับหุ้นที่ลงทุนเป็ นกลุม่ หุ้นขนำดใหญ่ที่มีปัจจัยพื ้นฐำนดี ช่วยให้
สำมำรถเลือกลงทุนได้ ในระยะยำว

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
11
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
15
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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SCBAEM

แนะนำให้ “ถือ” กองทุนยังคงมีแนวโน้ มที่จะฟื น้ ตัวอย่ำงต่อเนื่องในปี นี ้ จำกกำรที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ยังคงมีทำ่ ที
ชะลอกำรขึ ้นดอกเบี ้ยในปี นี ้ และจีนยังคงมีนโยบำยกระตุ้นตลำดผ่ำนนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง ส่งผลดีตอ่ หุ้นใน
ตลำดเกิดใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเอเชีย
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
28 กุมภาพันธ์ 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD
YUM CHINA HOLDINGS INC
LOTTE CHEMICAL CORP
SK HYNIX INC
HDFC Bank LTD
MOMO INC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 28/2/19

กุมภาพันธ์ 19

To : 31/3/19
7.69
7.25
4.33
3.96
3.93
3.9
3.51
3.32
3.21
2.95

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์
7.50%
-1.00%
0.63%
-0.09%
28.01%
7.65%
-8.93%
6.00%
11.62%
15.28%

ุ

ู ุ

4.8 / 5
4.8 / 5
3.6 / 5
4.4 / 5
4.2 / 5
4.1 / 5
4.5 / 5
4.6 / 5
4.7 / 5
4.8 / 5

ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เข้ า Top Holding
เข้ า Top Holding
เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เข้ า Top Holding

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBAEM

6.03% 2.96% -4.60% -17.91% 8.87%

1.28 8.90%

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

8.27% 4.09% -3.70% -10.16% 10.46% 4.48% 9.12%

n.a.

การผันผวนของการดาเนินงาน

5.24% 7.72% 13.13% 17.80% 14.44% 14.83% 16.67%

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

5.18% 7.31% 11.89% 15.36% 12.87% 13.23% 15.79%

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ.62 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Asia Pacific Ex Japan
กองทุนหลักต่ างประเทศ
BGF Asian Growth Leader Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 กุมภำพันธ์ 2551
ขนาดเงินกองทุน
3,104.99 ล้ ำนบำท
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน

มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำมกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน BGF Asian Growth
Leaders Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรสูงกว่ำ
ดัชนีชี ้วัด (Active Management) กองจะเลือกลงทุนในหุ้นเอเชีย
ยกเว้ นญี่ปนุ่ โดยไม่มีข้อจำกัดในกำรลงทุน

• ตลำดหุ้นจีน รวมถึงตลำดหุ้นอินเดียปรับตัวขึ ้นอย่ำงแข็งแกร่ง
ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยที่กองทุนมีสดั ส่วนในกำรลงทุนทัง้ 2
ประเทศในสัดส่วนเกือบ 50%
• Tencent Holdings ปรับขึ ้น 7.4% (กองถืออันดับที่ 1) รวมถึง
CTRIP ปรับขึ ้น 27% (กองถืออันดับที่ 5) และ Yum China
Holdings Inc. ปรับขึ ้น 8.4% (กองถืออันดับที่ 6)

• Samsung Electronics และ Bank Central Asia (กองทุนถื อ
อันดับที่ 2 และ 3 ตำมลำดับ) รำคำแทบไม่มีกำรเคลื่อนไหว

• กองทุนยังน่ำจะได้ ข่ำวเชิ งบวกจำกกำรกระตุ้นของจีน และจำก
กำรที่ ผ้ ูจัดกำรกองทุนพยำยำมปรั บเปลี่ยนพอร์ ตกำรลงทุนมำ
เน้ นลงทุนในธุรกิจที่มีอตั รำกำรเติบโตสูงกว่ำตลำดและมีคณ
ุ ภำพ
ดี (Quality Growth)

• ผู้จัดกำรกองทุนพยำยำมใช้ ค วำมสำมำรถในกำรคัด เลื อกหุ้น ซึ่ง
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ กองทุนยังไม่สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนให้ สงู
กว่ำดัชนี ชีว้ ัด ทำให้ ยงั คงคำแนะนำเป็ นถื อระยะสั น้ เพื่อเก็บเกี่ ยว
Momentum ของตลำด
• กำรลงทุนในประเทศอินเดี ยและเกำหลีในระยะยำวมีควำมเสี่ยงที่
เพิ่ ม ขึ น้ ทั ง้ ปั จจั ย ควำมตึ ง เครี ยดทำงภู มิ รั ฐ ศำสตร์ แล ะผล
ประกอบกำรที่อำจจะถูกกระทบจำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของ
โลกโดยเฉพำะในอุตสำหกรรม Electronics & Semi-conductors
• S

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
12
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
15
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

April 2019

SCBROBOA

CIO Office ยังคงแนะนำให้ “ถือ” โดย CIO Office มองว่ำ หุ้นในกลุม่ หุน่ ยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม (Industrial
Robots) ยังมีศกั ยภำพที่จะเติบโตได้ ระยะยำว เนื่องจำกบริ ษัทในภำคกำรผลิตต่ำงๆ มีแนวโน้ มที่จะลดต้ นทุนกำร
ผลิตโดยหันมำใช้ หนุ่ ยนต์ทดแทนเพิ่มมำกขึ ้น ทังนี
้ ้ รำคำหุ้นในกลุม่ นี ้อำจมีควำมผันผวนบ้ ำงในระยะสัน้ เนื่องจำก
ปั จจัยภำยนอกต่ำงๆ ที่เข้ ำมำกระทบต่อ sentiment กำรลงทุนในกลุม่ นี ้
Period Return
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
Thursday, February 28, 2019
From : 28/2/19
Fund Top Holding & Weight (%)
To : 31/3/19
1
INTUITIVE SURGICAL INC 1.79
2
KEYENCE CORP 1.56
3
TECAN GROUP AG 1.47
4
PTC INC 1.43
5
DUERR AG 1.38
6
ANSYS INC 1.34
7
FANUC CORP 1.33
8
HEXAGON AB 1.32
9
ASPEN TECHNOLOGY INC 1.31
10
DAIFUKU CO LTD 1.27

ผลการดาเนินงานรายปี

มุมมองตลาด

เปรี ยบเทียบ นน.

กุมภาพันธ์ 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

4.19%
6.22%
3.71%
-0.69%
-2.32%
3.07%
2.39%
-0.16%
3.52%
5.49%

เพิ่ม นา้ หนั ก
เพิ่ม นา้ หนั ก
เข้ า Top Holding
เข้ า Top Holding
เพิ่ม นา้ หนั ก
เข้ า Top Holding
เพิ่ม นา้ หนั ก
เข้ า Top Holding
เข้ า Top Holding
เพิ่ม นา้ หนั ก

% ตามช่ วงเวลา

ช่ ว งราคาเป้ า หมายจาก
นักวิ เคราะห์ในตลาด
ุ

4.2 / 5
4.4 / 5
3.8 / 5
4.3 / 5
3.9 / 5
3.6 / 5
2.5 / 5
3.9 / 5
3.8 / 5
4.4 / 5

ู ุ

% ต่ อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBROBOA

16.04%

3.07%

-11.57%

-15.31%

n.a.

n.a.

n.a.

-0.72%

เกณฑ์มาตรฐาน

10.07%

0.47%

-5.07%

0.64%

n.a.

n.a.

n.a.

4.32%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

6.77%

10.57%

16.33%

19.41%

n.a.

n.a.

n.a.

18.01%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.44%

7.59%

10.09%

12.24%

n.a.

n.a.

n.a.

11.19%

ที่มำ: ข้ อมูลจำก Fund Fact Sheet / Fund Summary ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
หมำยเหตุ ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ETF ของกำรลงทุนหุ้นกลุม่ Robotics
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
5 กันยำยน 2560
ขนาดเงินกองทุน
10,003 ล้ ำนบำท (ณ 28 กุมภำพันธ์ 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรื อตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
และ/หรื อเงินฝำกและ/หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนในต่ำงประเทศ เช่น หน่วย
CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรื อกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็ นต้ น โดย
จะลงทุนในตรำสำร และ/หรื อหลักทรัพย์ที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับธุรกิจและ/หรื อ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรื อระบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

• ในเดือน มี.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำ หุ้นในกลุม่ อุตสำหกรรมผลิตหุ่นยนต์
เช่น Intuitive Surgical, Keyence Corp, Daifuku, Tecan Group
ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยล่ำสุดนักวิเครำะห์ได้ มีกำรปรับ
รำคำเป้ำหมำยของ Intuitive Surgical ขึ ้นจำกแนวโน้ มผลประกอบ
กำรณ์ที่ดี

• รำคำหุ้นของ DUERR AG และ PTC INC ซึง่ ติดหนึ่งใน Top 5
Holdings ของกองทุนมีรำคำลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสิ ้นเดือน
ก.พ. 2562 ที่ผ่ำนมำ

• สงครำมกำรค้ ำระหว่ำงจีนและสหรัฐมีแนวโน้ มที่จะคลี่คลำยลง
รวมทังค
้ ำสัง่ (Executive Order) จำกประธำนำธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ เรื่ องกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI)
เพื่อเร่งกำรพัฒนำและเพิ่มกำรสนับสนุนให้ กบั อุตสำหกรรม AI
ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุม่ Robotics และทำให้ บริ ษัทต่ำงๆ ใน
กลุม่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์น่ำจะกลับมำเติบโตโดดเด่นอีกครัง้

• CIO Office ยังคงเชื่อในศักยภำพของกลุม่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์
(Robotics) และเห็นว่ำควรมีไว้ ในพอร์ ตกำรลงทุนระยะยำว เพรำะ
หุ่นยนต์เริ่ มเข้ ำมำมีบทบำทในชีวิตประจำวันมำกขึ ้นและบริ ษัท
เหล่ำนี ้ยังมีศกั ยภำพที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็ นใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตหรื อกำรบริ กำร นอกจำกนี ้ประเทศญี่ ปนุ่
กำลังเข้ ำสูส่ งั คมสูงอำยุและมีนโยบำยที่จะใช้ ห่นุ ยนต์มำทดแทน
กำลังกำรผลิตในส่วนนี ้อีกด้ วย
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
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กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
15
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

April 2019

SCBGHC

แนะนำให้ “ซื ้อ” จำกอุตสำหกรรมยำโลก ที่ยงั มีควำมต้ องกำรใช้ ยำใหม่ๆรักษำโรค ซึง่ กองทุนนี ้เลือกลงทุนในหุ้น
กลุม่ วิทยำศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำยำรักษำโรคใหม่ ที่สร้ ำงผลตอบแทนของกำรลงทุนได้ ดีในระยะยำว

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

ผลการดาเนินงานรายปี

เปรียบเทียบ นน.

กุมภาพันธ์ 19

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 31/3/19

Merck & Co Inc 4.3
Novartis AG (ADR) 3.1
Abbott Laboratories 3
AstraZeneca PLC 2.9
Anthem Inc 2.8
AbbVie Inc 2.6
Thermo Fisher Scientific Inc 2.6
Humana Inc 2.5
Eli Lilly & Co 2.5
UnitedHealth Group Inc 2.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Period Return
From : 28/2/19
2.31%
5.21%
2.99%
-0.07%
-4.57%
1.70%
5.45%
-6.68%
2.75%
2.08%

ุ

ู ุ

4.6 / 5
3.7 / 5
4.5 / 5
3.8 / 5
4.6 / 5
3.3 / 5
4.6 / 5
4.6 / 5
3.7 / 5
4.9 / 5

เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก
ลด นา้ หนัก

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBGHC

12.50% 0.47% -4.25% 7.84% 10.23% n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน

8.15% -1.63% -1.10% 8.99% 9.67%

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของการดาเนินงาน

6.05% 9.97% 13.43% 16.18% 15.41% n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.87% 7.99% 10.80% 13.16% 11.66% n.a.

n.a.

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Health care
กองทุนหลักต่ างประเทศ
Janus Henderson Global Life Science Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 กันยำยน 2558
ขนาดเงินกองทุน
1,179.7 ล้ ำนบำท (29 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทัว่ โลกที่มีความเกีย่ วข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิต ได้ แก่ บริษัทเกี่ยวข้ องกับกับการ
วิจยั พัฒนา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้ องสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มี
ศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบตั ร
หรือความได้ เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ

• บริ ษัท Neurocrine ผ่ำนกำรทดสอบยำรักษำโรค Tourette ซึง่
คือโรคประสำทกระตุก ในเฟส II ทำให้ เกิดควำมหวังสร้ ำง
รำยได้ ให้ กบั บริ ษัทอีก 500 ล้ ำนเหรี ยญ
• บริ ษัท Immunomedics ประกำศผลประกอบกำรพุง่ สูงกว่ำ
คำด และมีเงินสดเหลือในบรัทมำกกว่ำที่คิด จึงคำดว่ำบริ ษัท
อำจซื ้อคืนหุ้นบำงส่วนกลับ

• รำคำหุ้นบริ ษัท Bayer ปรับลดลงหลังจำกที่เข้ ำซื ้อกิจกำร
Monsanto ถูกเกษตรกรสหรัฐฯฟ้องร้ องเรื่ องกำรให้ เมล็ดพืช
GMO ในกำรเกษตร ที่ไม่เป็ นผลดีต่อมนุษย์
• รำคำหุ้นของบริ ษัท Biogen ปรับลดลง จำกกำรถอนรำยชื่อยำ
รักษำโรค อัลไซเมอร์ ออกจำกกำรขออนุญำต เพรำะยำยังมำ
ผลกระทบข้ ำงเคียงค่อนข้ ำงมำก

• ภำพควำมเชื่อมัน่ เศรษฐกิจที่ฟืน้ กลับมำ ส่งผลให้ นั กลงทุนยังคง
เพิ่ม กำรลงทุนในหุ้นโดยรวม และทำให้ ห้ ุนกลุ่ม ยำ ได้ รั บควำม
สนใจ ในฐำนะที่มีโอกำสสร้ ำงผลประกอบกำรที่สงู ขึ ้น

• อุต สำหกรรมยำรั ก ษำโรคยัง เป็ น ที่ ต้ อ งกำรของผู้ บริ โ ภค และ
ผลิตภัณฑ์ยำใหม่ๆที่ออกมำสำมำรถรักษำโรคที่มีควำมซับซ้ อนได้
มำกขึ ้น ช่วยสร้ ำงผลกำไรให้ กบั บริ ษัทยำได้ เป็ นอย่ำงดี

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
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วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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