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หุ้นกู้ MINT

Minor International PCL.
Corporate Bond (ตลาดแรก)

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) หนึง่ ในผู้นำธุรกิจโรงแรมและร้ ำนอำหำร ทังใน
้
ไทยและต่ำงประเทศ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็ น 3 สำยธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรม , ร้ ำนอำหำร และ
จัดจำหน่ำยสินค้ ำแฟชัน่

▪ ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ ทยอยเข้ ำซื ้อหุ้นในเครื อ NH
Hotel (โรงแรมระดับ 4 ดำวขึ ้นไป ส่วนใหญ่อยูใ่ นโซนยุโรป)
ในสัดส่วน 94% แม้ จะใช้ เงินลงทุนสูงกว่ำ 8 หมื่นล้ ำนบำท
ท ำให้ บริ ษั ท ฯ ต้ องก่ อ หนี เ้ พิ่ ม และ มี ภ ำระต้ นทุ น ทำง
กำรเงินสูงขึน้ แต่แนวโน้ มรำยได้ ของบริ ษัทฯ จะเติ บโตใน
ระยะยำว และ เป็ นกำร Synergy ธุ ร กิ จ โรงแรม ให้
Worldwide ยิง่ ขึ ้น
▪ รำยได้ บริ ษัทฯ ปี 61 เพิ่มขึน้ 36% EBITDA เพิ่มขึน้ 28%
เทียบกับปี 60 มำจำกกำรรวมงบกำรเงินของ NH Hotel
ตั ้งแต่ไตรมำส 4 ปี 2561 ขณะที่ Interest Bearing Debt
to Equity เพิ่มขึ ้น เป็ น 1.53 เท่ำ จำกปี 2560 = 1.0 เท่ำ
▪ ควำมเสี่ยงที่สำคัญ ได้ แก่ 1) ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
(โดยเฉพำะ โซนยุโรป) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ บริ หำรควำม
เสี่ ย งโดยกระจำยกำรลงทุน ไปยัง หลำยภูมิภ ำคทั่ว โลก
2) ธุรกิจอำหำร มีกำรแข่งขันสูง และมีสำขำที่ ขำดทุ นใน
ออสเตรเลี ย และ สิงคโปร์ แต่ปัจจุบนั ได้ ปิดกิจกำรแล้ ว
โดยยังสำมำรถชดเชยกำรขำดทุนจำกสำขำที่มีกำไรในไทย
และ กำรขยำยตัวของสำขำในเมืองรองที่จีน
▪ กลุ่ม ผู้ถื อหุ้น หลัก คื อ บจ.ไมเนอร์ โฮลดิ ง้ (ไทย) ถื อ หุ้น
15.76%

51,152

Food

Fashion

อายุ

คำดว่ำ* 2 ปี , 3 ปี ,5 ปี ,10 ปี , 12 ปี และ 15 ปี

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )

คำดว่ำ* [2.61 – 2.76]% , [3.1]% , [3.6]% ,
[4.01 - 4.16]% , [4.25 – 4.40]% และ
[4.48 – 4.63]% ตำมลำดับ

สาหรั บเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถำบันและ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป

วงเงิน

ประมำณ 40,000 ล้ ำนบำท

จองซือ้

25 -27 มี.ค.2562

วันออกหุ้นกู้

29 มี.ค.2562

วัตถุประสงค์

ชำระคืนหนี ้เดิม / ใช้ ดำเนินงำน / ลงทุนขยำยกิจกำร

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

SCB, BBL,KBANK, KTB, BAY, Phatra

Company Rating

A/Stable (TRIS) (ณ 1 ก.พ. 2562)

Issue Rating

A/Stable (TRIS) (ณ 1 ก.พ. 2562)

ข้ อจากัดในการดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน

Interest Bearing Debt to Equity ไม่เกิน 1.75 เท่ำ
(ปี 61 = 1.53 เท่ำ)

อัตรากาไรสุทธิ

Interest Bearing Debt to Equity

*ช่วง 2 ปี , 10 ปี , 12 ปี , 15 ปี
อ้างอิ ง Gov.Bond ณ 6 มี.ค.2562
ช่วง 3 ปี และ 5 ปี กาหนดเป็ นช่วงค่าคงที่

74,938

(ล ้านบาท)

6%

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

รายได้

โครงสร้ างรายได้
Hotel

ประเภทของหุ้นกู้

11.57%

(จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน)

1.53x

1.22x
9.23%

55,001

30%

1.00x
6.86%

64%

2559

2560

2561

2559

2560

2561

2559

2560

2561

ที ่มา : www.set.or.th

▪ บริษัท เป็ นหนึง่ ในผู้นำธุรกิจโรงแรม และร้ ำนอำหำร มีแหล่งรำยได้ หลำกหลำย ทังจำกแบรนด์
้
ที่แข็งแกร่ งและทำเลที่ตงที
ั ้ ่ครอบคลุม ล่ำสุด
บริษัทฯ ใช้ เงินลงทุนสูง และก่อหนี ้เพิ่มขึ ้น จำกกำรซื ้อกิจกำร NH Hotel แต่จะส่งผลให้ ในระยะยำวบริษัทฯ มีผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่ ง
ยิ่งขึ ้น และ มีโอกำสเติบโตได้ ในอนำคต ล่ำสุด ตำมงบกำรเงินปี 2561 รำยได้ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น 35% EBITDA เพิ่มขึ ้น 28% เทียบกับปี ก่อน
▪ กำรออกหุ้นกู้ ครัง้ นี ้ เพื่อชำระหนี ้ที่จะครบกำหนด ซึง่ ไม่ทำให้ ภำระหนี ้สูงขึ ้น ตำมประมำณกำรมีกระแสเงิ นสดเพียงพอจ่ำยชำระดอกเบี ้ย
และหนี ้ที่จะครบกำหนดได้ ตลอดช่วงอำยุห้ นุ กู้ที่เสนอขำยของบริ ษัทฯ
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
จริยำ อินทรมำน
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iShares MSCI All Country Asia
ex Japan ETF

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม “สัดส่วนของกำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของ
สินทรัพย์อ้ำงอิง (iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF)” ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่ วนของ
ผลตอบแทนที่ได้ รับ เนื่องจากเป็ นการลงทุนในสินทรั พย์ อ้างอิงที่เป็ นสกุลเงิน USD
K = รำคำใช้ สิทธิ์
ตัวอย่ าง รำคำใช้ สิทธิ์หรื อรำคำต้ นทุน = 100 , PR = 50% ,
T = 115 , Rebate Rate = 1.50% , อำยุตรำสำร 1 ปี

T = รำคำเป้ำหมำยที่กำหนด
PR = สัดส่วนกำรมีสว่ นร่วมในผลตอบแทน

ผลตอบแทน (%)

T

K
5.00%
1.50%
90

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้น
กำรคำนวณ
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่ได้ รับ
ตำมอำยุตรำสำร

100

120

115

110

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 * (1.5%)
= 1.50%

ผู้ลงทุนได้ รับเงินต้ นคืน
100%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
5.00%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
1.50%

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง อ้ ำงอิงผลตอบแทนของดัชนีตลำดหุ้นในกลุม่ Asia ex japan ที่ได้ ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ ปั จจุบนั
Valuation อยู่ในระดับที่ไม่แพงทำให้ มีโอกำสปรับตัวเพิ่มขึ ้นในอนำคต แต่ยงั คงเห็น Upside ที่จำกัด เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจและ
กำรเมืองที่ยงั มีควำมไม่แน่นอน จึงแนะนำให้ ลงทุนได้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์มีกำรคุ้มครองเงินต้ นหำกตลำดปรับตัวเป็ นขำลงเป็ นกำร
ป้องกันกำรขำดทุนของนักลงทุน

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
ภำณุวฒ
ั น์ อิงคะสุวณิชย์
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SET 50 Index

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม “สัดส่วนของกำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของ
สินทรัพย์อ้ำงอิง (SET50 Index)” โดยผลิตภัณฑ์ มีการปกป้องคุ้มครองเงินต้ 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, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
BTSGIF
JASIF
WHART
TFFIF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/1/19

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
3.6
2.42
2.35
1.91
1.71

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

-1.32%
-1.68%
2.97%
8.77%
0.97%

ุ

ู ุ

4.3 / 5
2.8 / 5
4.5 / 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
นักวิ เคราะห์ ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBPLUS

0.54% 1.06% 2.02% 2.14%

n.a.

n.a.

n.a.

3.59%

เกณฑ์ มาตรฐาน

1.38% 1.12% 2.38% 3.93%

n.a.

n.a.

n.a.

3.28%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.27% 0.59% 0.81% 1.22%

n.a.

n.a.

n.a.

1.83%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.56% 1.12% 1.25% 1.35%

n.a.

n.a.

n.a.

1.14%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มีนำคม 2559
ขนาดเงินกองทุน
27,578 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 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

• เดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
เคลื่อนไหวในกรอบ 2.68 – 2.72% จำกธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง ส่งผลให้ ผลตอบแทนกำรลงทุน
ในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศ
กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะ WHART ที่ปรับตัวขึ ้นประมำณ 6.50%

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

5
18

March 2019
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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, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
BTSGIF
TLGF
JASIF
TFFIF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/1/19

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
2.61
2.02
1.86
1.66
1.38

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

-1.32%
-1.68%
1.05%
2.97%
0.97%

ุ

ู ุ

4.3 / 5
2.8 / 5
2.5 / 5
4.5 / 5
4.3 / 5

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

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิ เคราะห์ ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBMPLUSA

0.50% 0.88% 1.00% 0.21%

n.a.

n.a.

n.a.

1.34%

เกณฑ์ มาตรฐาน

1.43% 0.71% 0.55% 2.85%

n.a.

n.a.

n.a.

2.54%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.23% 0.49% 0.63% 1.17%

n.a.

n.a.

n.a.

1.05%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.54% 1.15% 1.44% 2.02%

n.a.

n.a.

n.a.

1.79%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 มกรำคม 2560
ขนาดเงินกองทุน
6,012 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 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

• เดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
เคลื่อนไหวในกรอบ 2.68 – 2.72% จำกธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง ส่งผลให้ ผลตอบแทนกำรลงทุน
ในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศ
กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ ้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
สภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนในปั จจุบนั
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 10 Holdings (% Market Value)*

Top 10 Holding

BNP Paribas Flexi US Mortgage
UBS Real Estate Selection
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน DIF
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน JASIF
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน BTSGIF
ผลการดาเนินงานรายปี

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

28.8
14.9
13.1
6.6
5.5

ทน

ทน

้า

้า

ทน

น าน …

น าน JASIF
้า

น าน DIF

UBS Real Estate Selection

BNP Paribas Flexi US Mortgage
0

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

5

10 15 20 25 30 35

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

UFIN-N

2.20% 2.86% 2.94% 3.55%

n.a.

n.a.

n.a.

3.57%

เกณฑ์ มาตรฐาน

2.16% 1.01% 1.19% 8.08%

n.a.

n.a.

n.a.

3.73%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

0.83% 1.43% 1.99% 2.90%

n.a.

n.a.

n.a.

3.17%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

1.51% 2.86% 3.72% 4.86%

n.a.

n.a.

n.a.

4.60%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

UBS Real Estate Fund Selection /BNP Flexi I US Mortgage
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 กันยำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,130 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหลักทรัพย์ในและต่ำงประเทศ โดย
ในปั จจุบนั ลงทุนในกลุม่ อสังหำริ มทรัพย์ต่ำงประเทศ ตรำ
สำรหนี ้สินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยในสหรัฐฯ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
และกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในประเทศ

• กลุม่ ตรำสำรที่ลงทุนในกองทุนอสังหำริ มทรัพย์ในเอเชี ย
โดยเฉพำะในสิงคโปร์ ปรับเพิ่มสูงขึ ้นจำกผลของกำรไม่ปรับเพิ่ม
ดอกเบี ้ยในสหรัฐฯ ทำให้ นกั ลงทุนในสิงคโปร์หนั กลับมำลงทุน
ในหลักทรัพย์กลุม่ ที่ให้ ผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลกันมำกขึ ้น
• ตรำสำรหนี ้สินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยในสหรัฐปรับดีขึ ้นเล็กน้ อยจำก
ตรำสำรกลุม่ ดังกล่ำวบำงส่วนเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว ซึง่
ไม่ได้ รับผลกระทบใดๆจำกกำรลดลงของดอกเบี ้ยสหรัฐฯ

• กลุม่ กองทุนของ UBS สร้ ำงผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่ได้ เป็ น
ผลลบกับกองทุน แต่ผลตอบแทนที่ได้ น้ อยกว่ำกำรลงทุนใน
กลุม่ หลักทรัพย์อื่นในช่วงเวลำนี ้
• กลุม่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ไทย สร้ ำงผลตอบแทนได้ ต่ำ
กว่ำหลักทรัพย์กลุม่ อื่น แม้ ผลตอบแทนยังคงเป็ นบวก

• ตลำดยังคงได้ รับอำนิสงค์จำกอัตรำดอกเบี ้ยโลกที่ทรงตัวในระดับ
ต่ำ ทำให้ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์น่ำสนใจลงทุน
• กองทุนมีควำมผันผวนน้ อยเมื่อเทียบกับกำรลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยง และสร้ ำงผลตอบแทนได้ ในยำมที่ตลำดไม่ผนั ผวนมำกนัก

• 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, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
PTT
DIF
AOT
CPNREIT
ADVANC

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/1/19

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
1.83
1.67
1.56
1.26
0.95

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

0.00%
-1.32%
-2.17%
0.93%
1.96%

ุ

ู ุ

4.2 / 5
4.3 / 5
3.7 / 5
2.7 / 5
4.3 / 5

เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก
เพิ่ม นา้ หนัก

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิ เคราะห์ ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBSMART2

1.06% -0.41% -0.49% -1.99% 2.53% 2.58%

n.a.

2.47%

เกณฑ์ มาตรฐาน

1.08% 0.62% 1.06% 1.09% 3.07% 3.10%

n.a.

3.26%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.55% 1.36% 2.03% 2.89% 2.18% 1.96%

n.a.

2.29%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.36% 0.92% 1.41% 1.90% 1.52% 1.54%

n.a.

1.73%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 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
1,782 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 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

• เดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
เคลื่อนไหวในกรอบ 2.68 – 2.72% จำกธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง ส่งผลให้ ผลตอบแทนกำรลงทุน
ในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศ
กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน และหุ้นกลุม่ ที่ได้
ประโยชน์จำกกำรบริ โภคภำยในประเทศยังคงปรับตัวเพิ่มขึน้

• PTT และ AOT หุ้นใน Top Holding ที่มีสดั ส่วน 1.83% และ
1.56% ตำมลำดับ ในเดือนที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลง -1.52%
และ -2.53% ตำมลำดับ จำกผลกระทบควำมผันผวนของรำคำ
มัน และปั ญหำผู้โดยสำรตกค้ ำงจำกกำรระงับเที่ยวบินที่ผ่ำน
น่ำนฟ้ ำประเทศอินเดียและปำกีสถำนที่เกิดควำมขัดแย้ งในช่วง
ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ

• 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 ในสภำวะตลำดที่ไม่แน่นอนในปั จจุบนั
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

แนะนำให้ “ซื ้อ” นโยบำยของกองทุนยังคงระมัดระวังกับสภำวะตลำดในปั จจุบนั โดยมีกำรให้ น ้ำหนักในส่วนหุ้นต่ำ
กว่ำน ้ำหนักของตลำด และมีกำรถือเงินสด และทองคำ ซึง่ CIO มองว่ำเป็ นแนวทำงที่เหมำะสมในสภำวะตลำด
ณ ปั จจุบนั ทำให้ เรำยังคงแนะนำให้ เป็ นกองทุนที่ควรถือเป็ นหลักในพอร์ ตกำรลงทุน (Core Portfolio)
สัดส่ วนของกองทุน SGAA ที่มีการลงทุน

ผลการดาเนินงานรายปี

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

Phatra SGAA

2.98% -1.13% -3.14% -5.12% 5.02%

-

-

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

3.28% -0.51% -2.67% -2.82% 6.14%

-

-

n.a.

ความผันผวนของการดาเนินงาน

4.33% 5.70% 5.53% 5.07% 4.49%

-

-

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

4.85% 6.22% 5.90% 5.38% 4.76%

-

-

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนในตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Moderate Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 สิงหำคม 2554
ขนาดเงินกองทุน
11,522 ล้ ำนบำท (31 มกรำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนเปิ ดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายที่จะ
นาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ
0 ถึงร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ในเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ตลำดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ ้นทัว่ โลก ทำให้ ETF ที่ลงทุนในหุ้นแต่ละ Region ที่
กองทุนถืออยู่ เช่น US, Europe และ EM ปรับตัวสูงขึ ้น
• ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ ที่กองทุนถืออยู่ มีกำรปรับตัวขึ ้นจำก
จุดต่ำสุดช่วง ธันวำคมที่ผ่ำนมำ และยังคงปรับตัวขันอย่
้ ำง
ต่อเนื่อง จำก Sentiment ของ FED ที่มีแนวโน้ มที่ผ่อนคลำย
มำกขึ ้น ส่งผลดีต่อตลำดตรำสำรหนี ้ทัว่ โลก

• รำคำทองคำปรับตัวลงเล็กน้ อยในเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ
เนื่องจำก สินทรัพย์เสี่ยงทัว่ โลกปรับตัวขึ ้น ทำนักลงทุนลดกำร
ถือครองทองคำลง

• กองทุนยังคงได้ รับ Sentiment เชิงบวกจำก FED ที่มีแนวโน้ มผ่อน
คลำยมำกขึ ้น ในปี 2019 ทำให้ สินทรัพย์เสี่ยงเช่นตรำสำรทุน และ
ตรำสำรหนี ้ ในภูมิภำคยังคงได้ รับประโยชน์ ทำให้ เรำยัง คงมุมมอง
ที่ ดี ใ นระยะ 6 เดื อ นข้ ำ งหน้ ำ แม้ จ ะผลก ำไรของบริ ษั ท จั ด กำร
อำจจะไม่ได้ มีแนวโน้ มสดใส เช่นในปี 2017-2018 ที่ผ่ำนมำ
• กองทุนยังคงเน้ นกำรลดนำ้ หนักในตรำสำรทุน ทำให้ แม้ เกิ ดควำม
ผวน กองทุนจะไม่ได้ รับผลกระทบรุนแรง

• ด้ วยหลัก กำรลงทุนในอดี ตตัง้ แต่มีก ำรจัดตัง้ กองทุน โดยมี กำร
กระจำยกำรลงทุนที่เหมำะสมไปในสินทรัพย์หลำยประเภท ทำให้
กองทุน ยังคงมี ผ ลตอบแทนที่ ดี ในระยะยำว (3 ปี ขึน้ ไป) แม้ ใ น
ระยะสัน้ จะได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ตึงเครี ยดด้ ำนนโยบำย
กำรค้ ำก็ตำม
• กองทุนมีกำรเคลื่อนไหวสัดส่วนกำรลงทุนแบบ Active และคำด
ว่ำในอนำคตจะเห็ นแนวโน้ มของกองทุนที่เน้ นกำรลดควำมเสี่ ยง
ขึ ้นเรื่ อย ๆ 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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SCBAEM

แนะนำให้ “ถือ” โดยกองทุนมีแนวโน้ มที่จะฟื น้ ตัวช้ ำเนื่องจำกกำรลดสัดส่วนกำรลงทุนในหุ้นของประเทศจีนและมี
กำรเพิ่มน ้ำหนักในประเทศอินเดีย ซึง่ อำจทำให้ กองทุนมีกำรปรับตัวขึ ้นช้ ำกว่ำตลำด แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำยังคงคิด
ว่ำกองทุนยังคงมีโอกำสปรับตัวสูงขึ ้นจำก Sentiment ตลำดที่ปรับตัวดีขึ ้นระยะสัน้
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SK HYNIX INC
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD
LOTTE CHEMICAL CORP
HDFC Bank LTD
WYNN MACAU LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 31/1/19

มกราคม 19

To : 28/2/19
7.72
7.3
4.69
4.34
4.04
3.41
3.25
3.13
2.58
2.52

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์
-2.95%
-2.28%
-5.28%
-2.13%
-3.91%
6.77%
6.33%
-0.12%
1.89%
3.20%

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

4.8 / 5
4.8 / 5
4.5 / 5
3.6 / 5
4.3 / 5
4.7 / 5
4.6 / 5
4.7 / 5
3.9 / 5
4.5 / 5

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค.62 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Asia Pacific Ex Japan
กองทุนหลักต่ างประเทศ
BGF Asian Growth Leader Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 กุมภำพันธ์ 2551
ขนาดเงินกองทุน
3,127.77 ล้ ำนบำท (1 มีนำคม 2562)
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

• หุ้นกลุม่ ท่องเที่ยว หุ้นกลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์ หุ้นกลุม่ พลังงำนที่รำคำ
ปรับตัวลงมำก่อนหน้ ำนี ้ เริ่ มฟื น้ ตัว เช่น Melco Resorts
(+6.77%) Lotte Chimical Corp (+6.33%) China
Petroleum & Chemical Corp. (+3.20%)

• กองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนในประเทศอิ นเดี ยในกลุ่มกำรเงิ นและ
อุตสำหกรรมรวมกันมำกกว่ำ 15% ปรับตัวขึ ้นน้ อยกว่ำภูมิภำค
• กองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนในประเทศเกำหลีโดยเฉพำะหุ้นกลุ่ ม
Electronics & Semi-conductors รำคำปรับตัวลดลงมำกและมี
แนวโน้ มผลประกอบกำรแย่ลงจำกกำรชะลอตัวในควำมต้ องกำรซื อ้
สินค้ ำ IT

• เมื่อวิเครำะห์ทำงมูลค่ำพื ้นฐำนของหุ้นที่กองทุนลงทุน จะพบว่ำ
รำคำตลำดได้ ป รั บตัวขึน้ มำมำกพอสมควรถึง แม้ ว่ำยังต่ ำ กว่ำ
มูลค่ำพื ้นฐำนที่ นักวิเครำะห์ ให้ รำคำเป้ำหมำยไว้ ทำให้ มีควำม
เสี่ยงในกำรปรับฐำนในระยะสัน้
• กองทุนลงทุนในภูมิภำคเอเชีย ซึ่งยังคงมีอัตรำกำรเติบ โตสูง แต่
ในปั จจุ บั น กองทุ น มี น ำ้ หนั ก กำรลงทุ น ในประเทศอิ น เดี ย
โดยเฉพำะในกลุม่ กำรเงินและอุตสำหกกรมซึง่ มีแนวโน้ มจะได้ รับ
ผลกระทบระยะสันจำกควำมตึ
้
งเครี ยดทำงภูมิรัฐศำสตร์

• 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
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
10
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

March 2019

SCBCHA

แนะนำให้ “ซื ้อ” เนื่องจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของทำงกำรจีนที่มีออกมำอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ
จีนให้ เติบโตได้ อย่ำงมีเสถียรภำพและผลกำรเจรจำเรื่ องสงครำมกำรค้ ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ มีแนวโน้ มดีขึ ้นจึง
แนะนำให้ ลงทุนในระยะสัน้
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ping An Insurance Group Co of China Ltd 6.79
Kweichow Moutai Co Ltd 3.41
China Merchants Bank Co Ltd 3
Industrial Bank Co Ltd 2.04
Midea Group Co Ltd 2.01
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 2
Bank of Communications Co Ltd 1.71
China Minsheng Banking Corp Ltd 1.47
Inner Mongolia Yili Industrail Group Co Ltd 1.46
CITIC Securities Co Ltd 1.43

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 31/1/19

มกราคม 19

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิเคราะห์

To : 28/2/19
11.16%
9.49%
8.66%
8.90%
9.76%
7.31%
2.40%
9.75%
11.83%
19.32%

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

4.9 / 5
4.8 / 5
4.3 / 5
4.1 / 5
4.7 / 5
4.2 / 5
3.5 / 5
3/5
4.7 / 5
4.1 / 5

ช่ วงราคาเป้ าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Greater China Equity
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 ธันวำคม 2558
ขนาดเงินกองทุน
1,788.35 ล้ ำนบำท (4 มีนำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90
กลยุทธ์ การลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำม
กองทุนหลัก (Passive Management)

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค.62 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

• หุ้นกลุม่ สินค้ ำจำเป็ น ปรับตัวขึ ้นนำโดย Kweichow Moutai
(+9.49%) ซึง่ คำดกำรณ์วำ่ กำไรจะเติบโตดีขึ ้นกว่ำปี ก่อน
• หุ้นกลุม่ กำรเงิน ปรับตัวขึ ้นนำโดย Ping An Insurance
(+11.16%) และหุ้นธนำคำรพำณิชย์ เช่น Industrial Bank
และ China Merchants (8.90% และ 8.66%)

• หลังจำกมำตรกำรกำรเพิ่มสภำพคล่องในตลำดเงินโดยกำรปรับ
ลด RRR ทำงกำรจีนจะมีมำตรกำรอื่นๆ ออกมำเพิ่มเติมเช่น กำร
ลดภำษีมลู ค่ำเพิ่มเพื่อกระตุ้นกำรบริ โภคภำยในประเทศ กำรเพิ่ม
กำรขำดดุลงบประมำณเพิ่มเติมจำก 2.6% เป็ น 2.8% ของ GDP
• ตลำดได้ รับปั จจัยบวกจำกเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศ หลัง MSCI
และ FTSE Russell ประกำศเพิ่มน ้ำหนักตลำดหุ้น A Share ในปี
นี ้

• Valuation ของตลำดหุ้นจีนอยูใ่ นระดับค่ำเฉลีย่ 5 ปี ย้ อนหลัง
ในขณะทีผลประกอบกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศจีน
ยังคงแข็งแกร่ง
• นโยบำย “Made in China 2025” ได้ ตงเป
ั ้ ้ ำครองตลำดใน 10
ภำคอุตสำหกรรม โดยเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตจำกเน้ นปริ มำณสู่
กำรผลิตที่เน้ นคุณภำพ มีกำรใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งในกำรผลิต
คำดกำรณ์วำ่ ในอีก 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ จะมีบริ ษัทจีนจำนวนหนึ่ง
พัฒนำเป็ นผู้นำทัว่ โลก
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
11
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

March 2019

SCBROBOA

CIO Office ยังคงแนะนำให้ “ถือ” โดย CIO Office มองว่ำรำคำหุ้นในกลุม่ หุน่ ยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม
(Industrial Robots) อำจมีควำมผันผวนบ้ ำงในระยะสัน้ เนื่องจำกสงครำมกำรค้ ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ อย่ำงไรก็
ตำม บริ ษัทในกลุม่ หุน่ ยนต์ยงั มีศกั ยภำพที่จะเติบโตได้ ระยะยำว เนื่องจำกบริ ษัทต่ำงๆ ในภำคกำรผลิตมีแนวโน้ มที่
จะลดต้ นทุนกำรผลิตโดยหันมำใช้ ห่นุ ยนต์เพิ่มมำกขึ ้น
Period Return

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
Thursday, February 28, 2019

From : 31/1/19

Fund Top Holding & Weight (%)

To : 28/2/19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Omron Corp 1.7
Intuitive Surgical Inc 1.5
iRobot Corp 1.5
ServiceNow Inc 1.4
FANUC Corp 1.2
Mitsubishi Electric Corp 1.2
Daifuku Co Ltd 1.1
ABB Ltd 1.1
Keyence Corp 1
DUERR 0.8

ผลการดาเนินงานรายปี

มุ มมองตลาด
คะแนนเฉลี่ย

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก

จากนักวิ เคราะห์

นักวิ เคราะห์ ในตลาด

7.98%
4.58%
39.28%
8.83%
0.44%
2.09%
0.37%
4.27%
16.24%
0.28%

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

3.1 / 5
4.2 / 5
3.7 / 5
4.6 / 5
2.3 / 5
3.9 / 5
4.4 / 5
3.8 / 5
4.4 / 5
3.9 / 5
% ต่อปี

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBROBOA

10.69% -0.13% -13.74% -23.35% n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน

6.32% -2.22% -7.93% -6.68%

n.a.

n.a.

n.a.

2.02

ความผันผวนของการดาเนินงาน

5.87% 12.08% 16.33% 20.25%

n.a.

n.a.

n.a.

18.24

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.05% 8.26% 10.07% 12.98%

n.a.

n.a.

n.a.

11.36

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

-4.02

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 บัญชีไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

• ในเดือน ก.พ. 2562 ที่ผ่ำนมำ หุ้นในกลุม่ อุตสำหกรรมผลิตหุ่นยนต์
เช่น iRobot, Keyence Corp, Service Now ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้กองทุนได้ มีกำรกระจำยกำรลงทุนไปใน
CS Global Robotics Equity Fund ในสัดส่วนประมำณ 30% ของ
NAV ทังหมด
้
โดยรำคำหุ้น iRobot ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นประมำณ
39% ในช่วงเดือน ก.พ. 2562

• รำคำหุ้นของ FANUC Corp (Japan) และ Daifuku (Japan) ซึง่
เป็ นหนึ่งใน Top holdings ของกองทุนมีรำคำแทบไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ ้นเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยรำยได้
ของ FANUC ในไตรมำสล่ำสุด (ต.ค.-ธ.ค. 2561) ลดลงประมำณ
19%YoY และกำไรลดลงประมำณ 6%YoY

• สงครำมกำรค้ ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ มีแนวโน้ มที่จะคลี่คลำยลง
ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทต่ำงๆ ในกลุม่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์นำ่ จะ
กลับมำเติบโตโดดเด่นอีกครัง้

• 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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SCBNK225

CIO Office ยังคงแนะนำให้ “ซื ้อ” โดยมองว่ำตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปนเริ
ุ่ ่ มส่งสัญญำณฟื น้ ตัว โดย GDP ญี่ปนใน
ุ่
4Q2018 กลับมำ +1.4%YoY และรัฐบำลยังมีแนวโน้ มออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบจำกกำร
ขึ ้นภำษี ช่วงปลำยปี นอกจำกนี ้ ค่ำเงินเยนค่อนข้ ำงอ่อนค่ำเทียบเงินสกุลหลัก รวมทังประเด็
้
นข้ อพิพำททำงกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศที่เริ่ มคลี่คลำยลงทำให้ กองทุนนี ้มีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ ำลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
Thursday, February 28, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FAST RETAILING CO.,LTD.
SOFTBANK GROUP CORP.
FANUC CORPORATION
KDDI CORPORATION
TOKYO ELECTRON LIMITED
TERUMO CORPORATION
FAMILYMART UNY HOLDINGS CO.,LTD.
KYOCERA CORPORATION
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.
SECOM CO.,LTD.

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 31/1/19

February 19

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
8.9
5.3
3.1
2.8
2.6
2.3
2.2
2.1
2.1
1.6

มุ มมองตลาด
คะแนนเฉลี่ย

4.68%
20.57%
0.44%
-1.27%
-3.10%
9.86%
-0.16%
0.44%
2.76%
5.70%

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

นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

3.4 / 5
4.9 / 5
2.3 / 5
4.1 / 5
4/5

เพิ่ม นา้ หนัก
เข้ า Top Holding

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBNK225

3.84% -4.82% -7.09% -8.50% 6.97%

7.96

n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน

3.66% -5.32% -8.06% -10.07% 5.65%

7.73

n.a.

8.49

ความผันผวนของการดาเนินงาน

4.54% 10.95% 13.36% 18.55% 18.33% 19.43% n.a.

19.48

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.66% 11.42% 13.99% 19.03% 19.61% 20.59% n.a.

20.61

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

8.24

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Japan Equity
กองทุนหลักต่ างประเทศ

Nikkei 225 Exchange Traded Fund (ETF)
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ตุลำคม 2556
ขนาดเงินกองทุน
1,152 ล้ ำนบำท ( 4 มี.ค. 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้
กลยุทธ์ การลงทุน

เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund) ได้ แก่ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)
ซึง่ เป็ นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริ หำรงำนภำยใต้
ควำมดูแลของ Nomura Asset Management Co., Ltd.

• ในเดือน ก.พ. 2562 ที่ผ่ำนมำ หุ้นในกลุม่ Nikkei 225 ที่มีกำร
ปรับตัวขึ ้นของรำคำสูง ได้ แก่ Softbank Group Corp. (9984) โดย
รำคำเพิ่มขึ ้นถึง 20%MoM เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรประกำศแผนกำร
ซื ้อหุ้นคืนซึง่ จะใช้ เงินสูงถึง 600,000 ล้ ำนเยน (ประมำณ 5.5
พันล้ ำนดอลลำร์ สรอ.)

• หุ้น Tokyo Electron Ltd. (8035) ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้ผลิต
Semiconductor รำยใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก มีรำคำปรับตัวลง
3%MoM เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำ เพรำะได้ รับ
ผลกระทบจำก sentiment เรื่ องสงครำมกำรค้ ำระหว่ำงจีนกับ
สหรัฐฯ ทำให้ ลกู ค้ ำของ บ. มีควำมต้ องกำรในกำรซื ้อสินค้ ำลดลง

• เศรษฐกิจญี่ปนมี
ุ่ แนวโน้ มกลับมำขยำยตัวดีขึ ้น หลัง GDP ใน
4Q2018 กลับมำขยำยตัวอยูท่ ี่ 1.4%YoY โดยได้ แรงหนุนจำกอุป
สงค์ภำยในประเทศ และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรขึ ้น VAT จำก 8% เป็ น 10% ใน ต.ค.นี ้
• แนวโน้ มกำรทยอยประกำศกำรเพิ่มกำรซื ้อหุ้นคืนของ บจ.ญี่ปนที
ุ่ ่
อำจเกิดขึ ้นในช่วงต่อไป ส่งผลดีต่อ Earning per share ของ
บริ ษัท ทำให้ รำคำหุ้นมีโอกำสปรับตัวสูงขึ ้น

• Valuation ของตลำดหุ้นญี่ปนอยู
ุ่ ใ่ นระดับต่ำเมื่อเที ยบกับค่ำเฉลี่ย
ในอดีต และต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับตลำดอื่น เช่น ดัชนี S&P500 ทำให้
ตลำดหุ้นญี่ปนยั
ุ่ งคงมีควำมน่ำสนใจ

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
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SCBSE

• CIO Office แนะนำ “ถือ” เนื่องจำก 1) คำดกำรณ์กำไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2019 ยังอยู่ในทิศทำงขำลง 2) ตลำด
หุ้นไทยถูกกดดันจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง 3) ค่ำเงินบำทที่เริ่ มอ่อนค่ำกดดันให้ นกั ลงทุนต่ำงชำติขำย
สุทธิในตลำดหุ้นไทย อย่ำงไรก็ตำมหำก SET Index อยู่ในระดับต่ำกว่ำ 1,630 จุด เป็ นจุดที่ควรเริ่ มทยอยสะสม

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
CPALL
BBL
PTT
AOT
KBANK

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return
From : 31/1/19

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
7.28
7.16
6.97
6.73
4.57

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

0.00%
-2.79%
0.00%
-2.17%
-1.25%

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

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.5 / 5
4.7 / 5
4.2 / 5
3.7 / 5
4.3 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBSE

4.25% -1.49% -1.32% -9.49% 12.03% 10.87% n.a.

11.06%

เกณฑ์ มาตรฐาน

5.00% -1.42% -2.39% -7.37% 11.50% 8.59%

n.a.

10.10%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

2.71% 6.43% 9.80% 13.54% 12.25% 12.85% n.a.

16.33%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

2.32% 5.62% 8.73% 12.02% 10.93% 11.81% n.a.

15.03%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity General
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 กุมภำพันธ์ 2561
ขนาดเงินกองทุน
3,174 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่มี
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุนหุ้นไทยจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ กองทุนอำจลงทุน
ในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพใน
กำรบริ หำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตำมดุลย
พินิจของผู้จดั กำรกองทุน

• GDP ไตรมำส 4/2561ขยำยตัว 3.7% ดีกว่ำตลำดคำดที่ 3.6%
จำกอุปสงค์ภำยในประเทศที่ขยำยตัวดีขึ ้น
• สหรัฐฯตัดสินใจเลื่อนเส้ นเวลำกำรปรับขึ ้นเพิ่มอัตรำภำษี นำเข้ ำ
สินค้ ำจีนออกไป จำกเดิมที่กำหนดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1
มี.ค. หลังจำกกำรเจรจำกำรค้ ำของทัง้ สองฝ่ ำยมีควำมคืบหน้ ำ
ขึ ้น

• กองทุน SCBSE ให้ ผลตอบแทน -0.11% น้ อยกว่ำ SET TRI +0.97%
• หุ้นไทยถูกขำยทำกำไรหลังจำกปรั บตัวขึน้ มำกกว่ำ 5% ตัง้ แต่ต้นปี
ประกอบกับกำรเมืองภำยในประเทศเริ่ มมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้
• BBL -2.79%, KBANK -1.25% รำคำหุ้นถูกกดดันจำกกำไรไตรมำส
4/2561 ที่แย่กว่ำตลำดคำดจำกค่ำใช้ จ่ำยที่สงู กว่ำที่ตลำดคำด
• AOT -2.17% สถำนกำรณ์ กำรเมืองอิ นเดีย -ปำกี สถำนที่ มีควำมตึ ง
เครี ยดส่งผลกระทบต่อหุ้นสำยกำรบินและกำรท่องเที่ยว

• คำดกำรณ์กำไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2019 ยังอยูใ่ นทิศทำงขำลง
• ตลำดหุ้นไทยถูกกดดันจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
• ค่ำเงิ นบำทที่เริ่ มอ่อนค่ำกดดันให้ นักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ใน
ตลำดหุ้นไทย

• Valuation อยู่ในโซนไม่แพง หุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2019
เท่ำกับ 14.9 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)
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• CIO Office แนะนำ “ถือ” เนื่องจำก 1) คำดกำรณ์กำไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2019 ยังอยู่ในทิศทำงขำลง 2) ตลำด
หุ้นไทยถูกกดดันจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง 3) ค่ำเงินบำทที่เริ่ มอ่อนค่ำกดดันให้ นกั ลงทุนต่ำงชำติขำย
สุทธิในตลำดหุ้นไทย อย่ำงไรก็ตำมหำก SET Index อยู่ในระดับต่ำกว่ำ 1,630 จุด เป็ นจุดที่ควรเริ่ มทยอยสะสม

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
PTT
AOT
CPALL
KBANK
ADVANC

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return
From : 31/1/19

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19
8.67
6.59
4.62
4.09
3.96

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

0.00%
-2.17%
0.00%
-1.25%
1.96%

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

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด
ุ

ู ุ

4.2 / 5
3.7 / 5
4.5 / 5
4.3 / 5
4.3 / 5

% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

YTD

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

1AMSET50-RU

n.a.

-1.05% -2.79%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

n.a.

-0.38% -1.63%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-6.05%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

n.a.

11.76% 12.97%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

12.68%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

n.a.

12.00% 14.00%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

-6.04%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity General
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกำยน 2546
ขนาดเงินกองทุน
664 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 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

• 1AMSET50 +0.57% มำกกว่ำ SET50TRI +0.53%
• GDP ไตรมำส 4/2561ขยำยตัว 3.7% ดีกว่ำตลำดคำดที่ 3.6%
จำกอุปสงค์ภำยในประเทศที่ขยำยตัวดีขึ ้น
• สหรัฐฯตัดสินใจเลื่อนเส้ นเวลำกำรปรับขึน้ เพิ่มอัตรำภำษี นำเข้ ำ
สินค้ ำจีนออกไป หลังจำกกำรเจรจำกำรค้ ำมีควำมคืบหน้ ำ
• ADVANC +1.96% นักลงทุนเข้ ำเก็งกำไรหลัง กสทช. เสนอขยำย
ระยะเวลำกำรชำระค่ำใบอนุญำตออกไป

• หุ้นไทยถูกขำยทำกำไรหลังจำกปรั บตัวขึน้ มำกกว่ำ 5% ตัง้ แต่ต้นปี
ประกอบกับกำรเมืองภำยในประเทศเริ่ มมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้
• KBANK -1.25% กำไรไตรมำส 4/2561 ที่ แย่กว่ำตลำดคำดจำก
ค่ำใช้ จ่ำยที่สงู กว่ำที่ตลำดคำด และรำยได้ ค่ำธรรมเนียมที่ ต่ำกว่ำคำด
• AOT -2.17% สถำนกำรณ์ กำรเมืองอิ นเดีย -ปำกี สถำนที่ มีควำมตึ ง
เครี ยดส่งผลกระทบต่อหุ้นสำยกำรบินและกำรท่องเที่ยว

• คำดกำรณ์กำไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2019 ยังอยูใ่ นทิศทำงขำลง
• ตลำดหุ้นไทยถูกกดดันจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
• ค่ำเงิ นบำทที่เริ่ มอ่อนค่ำกดดันให้ นักลงทุนต่ำงชำติ ขำยสุทธิ ใน
ตลำดหุ้นไทย

• Valuation อยู่ในโซนไม่แพง หุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2019
เท่ำกับ 14.9 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
15
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

March 2019

SCBENERGY

CIO Office แนะนำ “ซื ้อ” เนื่องจำก 1) กองทุนได้ รับประโยชน์จำกรำคำน ้ำมันโลกที่ปรับตัวเพิ่ม ขึ ้น 2) รำคำที่
ปรับตัวลงมำของหุ้นกลุม่ พลังงำนสะท้ อนผลกำรดำเนินงำนที่อ่อนแอในไตรมำส 4/2561ไปแล้ ว 3) ควำมคืบหน้ ำ
กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนส่งผลบวกต่อรำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์รวมไปถึงหุ้นกลุม่ พลังงำน

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

Period Return
From : 31/1/19

ผลการดาเนินงานรายปี

มกราคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 28/2/19

PTT 36.89
PTTEP 13
GULF 4.94
EA 4.72
TOP 3.91

1
2
3
4
5

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

% ตามช่วงเวลา
3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.2 / 5
4.2 / 5
3.2 / 5
3.9 / 5
4/5

0.00%
1.22%
4.02%
0.53%
0.35%

YTD

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBENERGY

6.50% -3.95% -2.07% -5.75% 22.40% 9.22%

เกณฑ์ มาตรฐาน

6.64% -3.95% -1.91% -5.58% 23.26% 10.34% n.a.

5.99%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

4.57% 8.98% 13.49% 19.33% 16.24% 18.61% n.a.

19.96%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

4.58% 9.06% 13.59% 19.47% 16.37% 18.68% n.a.

20.04%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

n.a.

4.63%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมดัชนี
ประเภทกองทุน (AIMC)
Energy
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 2 ครัง้
วันที่จดทะเบียนกองทุน
28 มิถุนำยน 2554
ขนาดเงินกองทุน
514 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่มี
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุน หุ้น ที่ เ ป็ นส่ว นประกอบของดัช นี ห มวดธุ ร กิ จ พลัง งำนและ
สำธำรณูปโภคของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปี
บัญ ชีไ ม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน
รวม โดยใช้ กลยุทธ์แบบ Optimization

• หุ้น กลุ่ม พลัง งำนได้ รับ ประโยชน์ จ ำกรำคำน ำ้ มัน โลกที่ ป รั บ ตัว
เพิ่มขึ ้น
• PTTEP +1.22% รำคำหุ้นตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นกำรตัดสิ นใจ
เข้ ำลงทุนขัน้ สุดท้ ำย (FID) โครงกำรโมซัมบิกแหล่งผลิต LNG
ขนำดใหญ่ซงึ่ คำดว่ำจะเกิดภำยในครึ่งปี แรก
• GULF +4.02% คำดกำไรไตรมำส 1/2562 ท ำจุด สูง สุด ใหม่
เนื่องจำกค่ำ Ft ที่สงู ขึ ้นและกำลังกำรผลิตใหม่ที่เข้ ำมำ

• ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองเป็ นปั จจัยกดดันตลำดหุ้นไทย
• ประธำนำธิ บ ดี โ ดนั ล ทรั ม ป์ แสดงควำมเห็ น ผ่ ำ นทวี ต เตอร์ ว่ ำ
“รำคำน ้ำมันกำลังพุง่ สูงเกินไป โอเปกกรุณำผ่อนคลำยรำคำน ้ำมัน
เพรำะโลกไม่สำมำรถรับมือกับรำคำนำ้ มันที่อยู่ในระดับสูงเกินไป
ได้ ” ส่งผลให้ รำคำน ้ำมันโลกปรับตัวลดลงเล็กน้ อยในช่ วงระหว่ำง
เดือนที่ผ่ำนมำ

• SCBENERGY ได้ ป ระโยชน์ จำกรำคำน ำ้ มัน โลกที่ มีแ นวโน้ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
• รำคำที่ ป รั บ ตั ว ลงมำของหุ้ นกลุ่ ม พลั ง งำนสะท้ อนผลกำร
ดำเนินงำนที่อ่อนแอในไตรมำส 4/2561 ไปแล้ ว
• ควำมคื บหน้ ำกำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรั ฐฯกับจีนส่งผลบวก
ต่อรำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์รวมไปถึงหุ้นกลุม่ พลังงำน

• ปั ญหำด้ ำ นกำรขนส่งในแหล่ง Permian จะเริ่ มคลี่คลำยลงตำม
กำหนดกำรก่อสร้ ำงท่อขนส่งที่ทยอยสร้ ำงเสร็ จตัง้ แต่ช่ วงครึ่ งปี หลัง
ดัง นัน้ ผู้ผ ลิ ตน ำ้ มัน ดิ บ จะกลับ มำเร่ ง ขุด เจำะน ำ้ มั น และส่ง ผลให้
ปริ มำณนำ้ มันดิ บสหรั ฐฯกลับมำเร่ งตัว เป็ นปั จจัยกดดั น Upside
ของรำคำน ้ำมันโลกและรำคำหุ้นกลุม่ พลังงำน

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
16
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

March 2019

PHATRA SM CAP

CIO Office ยังคงชอบแนวทำงกำรเลือกหุ้นของ Phatra SM Cap โดยเน้ นกำรเลือกหุ้นที่มีรำคำปรับตัวลงในช่วง
2018 แต่แนวโน้ มผลกำไรในอนำคตไม่ถกู ปรับตัวลง (No Earning Revised Down) ซึง่ ทำให้ ห้ นุ เหล่ำนี ้มีโอกำส
ปรับตัวเข้ ำสูร่ ำคำพื ้นฐำนได้ ในอนำคต และปั จจุบนั Valuation ของหุ้นเหล่ำนี ้ยังคงไม่แพงเมื่อเที่ยบกับในอดีต
สัดส่ วนของกองทุน PHATRA SM CAP ที่มีการลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
31 มกราคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
ERW
AMATA
OSP
SPALI
SYNEX

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 31/1/19

มกราคม 19

To
6.32
6.06
5.56
5.4
4.59

มุ ม มองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

: 28/2/19
2.07%
-3.56%
5.66%
1.55%
4.58%

ุ

ู ุ

4.7 / 5
4.3 / 5
4/5
4.6 / 5
5/5

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

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ ว งราคาเป้าหมายจาก
นักวิ เคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

PHATRA SM Cap

7.27% -7.37% -5.61% -17.56% n.a.

n.a.

n.a.

7.27%

เกณฑ์มาตรฐาน

5.00% -1.42% -2.39% -7.37%

n.a.

n.a.

n.a.

8.04%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

12.47% 15.58% 15.88% 15.38%

n.a.

n.a.

n.a.

13.57%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

7.85% 11.34% 12.40% 12.02%

n.a.

n.a.

n.a.

9.53%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity – Small to Mid cap
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,467.55 ล้ ำนบำท (28 กุมภำพันธ์ 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้ มการ
เจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• หุ้นขนำดกลำงและเล็กยังคงเป็ นหุ้นที่ Laggard ตลำดมำทังปี
้
2018 ในปี 2019 หุ้นเล็กที่มีพื ้นฐำนดีรำคำได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
จำกทังรำคำที
้
่ต่ำกว่ำปั จจัยพื ้นฐำน และจำกหุ้นบำงตัวที่
ประกำศผลประกอบกำรมำแล้ วดีกว่ำปี ก่อนหน้ ำ
• Top Holding ของกองทุนทัง้ 5 ตัวมีกำรปรับตัวขึ ้นมำอย่ำง
แข็งแกร่ง ได้ แก่ ERW AMATA OSP SPALI และ SYNEX

• AMATA ปรับตัวลงแรงเนื่องจำกประกำศผลประกอบกำรกำไร
ลดลงจำกปี 2560 จำก 1,409.5 ล้ ำนบำท มำอยูท่ ี่ 1,018.2
ล้ ำนบำท ทังๆ
้ ที่ในปี 2561 บริ ษัทมีกำรโอนที่ดินจำนวน
ใกล้ เคียงกันกับปี 2560 แต่ที่ดินที่มีกำรโอนมีมลู ค่ำต่ำ
• กลยุทธ์ของกองทุนเน้ นกำรลงทุนในบริ ษัทที่ไม่ได้ อยูใ่ น SET50
ดังนันกองทุ
้
นอำจมีควำมเสี่ยง รวมถึงควำมผันผวนที่ มำกกว่ำ

• กองทุนยังคงเน้ นกำรเลือกซื ้อหุ้นที่ได้ รับผลกระทบจำก Sentiment
ตลำดที่ แย่ เช่นกลุ่มอสังหำริ มทรั พย์ โดยเน้ นเลือกผู้ พัฒนำ ที่ มี
ภำระหนี ้ต่ำ และมีปริ มำณคงค้ ำงของ Inventory ต่ำ เช่น ศุภำลัย
ทำให้ เรำเชื่อว่ำกลุ่มนีจ้ ะสำมำรถปรับตัวเช้ ำสู่ปั จจัยพื ้นฐำนได้ ใน
ระยะสัน้ เนื่องจำกปั จจุบนั Valuation กลุม่ นี ้อยูใ่ นระดับที่ถกู มำก
• กองทุนยังคงหำโอกำสในหุ้นกลุม่ อุปโภคบริ โภค และกำรท่องเที่ยว
ที่ยงั คงเป็ น Theme กำรลงทุนหลักในประเทศ โดยกองทุนมีก ำร
ลงทุนในหุ้นที่ Valuation ที่ไม่แพงนัก ซึ่งสอดคล้ องกับมุมมองของ
CIO Office ในปั จจุบนั

• กองทุนมีกำรลงทุนโดยให้ ควำมสำคัญกับดัชนีชี ้วัด (Benchmark)
น้ อย ส่งผลให้ กำรลงทุนมี Diversification Effect ที่ทำให้ สำมำรถ
สร้ ำงผลตอบแทนที่ ไม่สอดคล้ องกับสภำวะตลำดได้ นอกจำกนี ้
กองทุนยังมีกำรรักษำวินยั ในกำรลงทุนที่ดีจำกตัวอย่ำงที่ผ่ำนมำ
• หลังกำรกำรเลือกลงทุนโดยเน้ นกำรทำ Pure Bottom-up โดยเน้ น
เลือกหุ้นจำกปั จจัยพื ้นฐำน และกำร Visit บริ ษัท รวมถึงกำรทำบท
วิเครำะห์ภำยในที่ชดั เจน ทำให้ CIO Office เชื่อว่ำหำกมีกำรถือ
ลงทุนระยะยำวกับกองทุนนี ้ จะสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีใน
พอร์ ตกำรลงทุน
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
17
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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