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หุ้นกู้ CPFTH

May 2019

CPF (Thailand) PCL.
Corporate Bond (ตลาดแรก)

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร ประกอบธุรกิจเกษตร
อุตสำหกรรม และ อำหำรครบวงจรในประเทศไทย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็ น 3 สำยธุรกิจ ได้ แก่
ธุรกิจอำหำรสัตว์ (Feed) , ธุรกิจเลี ้ยงสัตว์ (Farm) และ ธุรกิจอำหำร (Food)

▪ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) คือกลุ่มกิจกำรที่ดำเนิ นธุรกิจ
ในประเทศไทยของเครื อ เจริ ญโภคภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นผู้น ำใน
ธุ ร กิ จ เกษตร อุ ต สำหกรรมและอำหำรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศ (สัดส่วนรำยได้ คดิ เป็ น 28% ของรำยได้ รวม CPF )
▪ ธุรกิจที่สร้ ำงรำยได้ มำกที่สดุ คือ เลี ้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร) 49%
▪ ตลอด 3 ปี ที่ผ่ำนมำ รำยได้ เติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2560
มีรำยได้ รวมกว่ำ 1.45 แสนล้ ำนบำท แต่มีกำไรลดลงจำก
ภำวะสุกรล้ นตลำด ทั ้งนี ้ ปั จจุบนั รำคำสุกรและไก่ ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นแล้ ว ขณะที่ ต้ นทุนอำหำรสัตว์ ต่ำลง ส่งผลให้ กำไร
ของบริษัท มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
▪ บริ ษัทฯ พึ่งพำเงินกู้จำกธนำคำรและหุ้นกู้เป็ นหลัก และ
สำมำรถควบคุมกำรก่อหนี ้ให้ ไม่เกินกว่ำ Bond Covenant
(Net Interest Bearing Debt to Equity ไม่เกิน 2 เท่ำ )
โดยหำกขำดสภำพคล่ อ งจะมี ก ำรสนับ สนุน เงิ น ทุน จำก
บริษัทฯ แม่
▪ ควำมเสี่ ย งที่ ส ำคัญ รำคำวัต ถุดิบ อำหำรสัต ว์ เนื อ้ สัต ว์
ผันผวนได้ ตำมฤดูกำล และ อำจเกิดโรคระบำด หรื อ ปั จจัย
ทำงธรรมชำติที่ควบคุมไม่ได้ แต่ด้วยประสบกำรณ์ใ นธุรกิจ
ทำให้ บริษัทฯ สำมำรถแก้ ไขปั ญหำได้
▪ ผู้ ถื อ หุ้ นหลั ก คื อ บมจ.เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ อ ำหำร ถื อ หุ้ น
99.98%

โครงสร้ างรายได้
Food
26%

ประเภทของหุ้นกู้

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ

(ประมำณ) 4 ปี , 6 ปี ,8 ปี ,10 ปี , 12 ปี

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )

อ้างอิ ง Gov.Bond ณ 2 พ.ค.2562

(ประมำณ) [2.93 – 3.23]% , [3.32 – 3.67]% ,
[3.57 - 3.97]% , [3.85 - 4.20]% และ
[4.13 – 4.43]% ตำมลำดับ

สาหรั บเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่

วงเงิน

ประมำณ 10,000 ล้ ำนบำท

จองซือ้

27 – 29 พ.ค.2562

วันออกหุ้นกู้

30 พ.ค.2562

วัตถุประสงค์

ดำเนินกิจกำร /ชำระคืนเงินกู้ยืม/ให้ ก้ แู ก่บริ ษัทในกลุ่ม

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

SCB, KTB, GSB, KTB

Company Rating

A+/Stable (TRIS) (ณ. 8 พ.ค.2562)

Issue Rating

A+/Stable (TRIS) (ณ. 8 พ.ค.2562)

ข้ อจากัดในการดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน

Net Interest Bearing Debt to Equity ไม่เกิน 2 เท่ำ
(ปี 60 = 1.44 เท่ำ)

(จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน)

Interest Bearing Debt to Equity

กาไรสุทธิ
(ล ้านบาท)

(เท่า)
1.72

Feed
25%

1.64

5,775

1.44
Farm
49%

2,419
324
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2558

2559

2560

ทีม่ า : SEC และ Company ณ 7 พ.ค. 2562

▪ บริษัทฯ อยู่ในกลุม่ CPF มีฐำนะกำรเงินแข็งแกร่ ง รำยได้ รวม 1.45 แสนล้ ำนบำท และเติบโตต่อเนื่อง ตำมกำรเจริญเติบโตของประเทศและ
กำรขยำยตัวของประชำกร เนื่องจำก สินค้ ำของบริ ษัทฯ เป็ นสินค้ ำพื ้นฐำนที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรยังชีพ โดยบริ ษัทฯ มีควำมได้ เปรี ยบจำก
กำรเป็ นผู้ผลิตไก่และสุกรรำยใหญ่ที่สดุ ของประเทศ สำมำรถพัฒนำสำยพันธุ์ได้ เอง และ ครอบคลุมทังอุ
้ ตสำหกรรมต้ นน ้ำ จนถึง ปลำยน ้ำ
▪ ตำมประมำณกำรมีกระแสเงินสดเพียงพอจ่ำยชำระดอกเบี ้ยและหนี ้ที่จะครบกำหนดได้ ตลอดช่วงอำยุห้ นุ กู้ที่เสนอขำยของบริ ษัทฯ โดยมี
แหล่งชำระคืนจำก Cashflow from Operating และเงินทุนจำกบริ ษัทฯ แม่
“การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”
*รำยละเอียดหุ้นกู้อำจเปลีย่ นแปลง โปรดติดตำมประกำศกำรเสนอขำยอีกครัง้ จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
จริยำ อินทรมำน
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หุ้นกู้ BTSG

May 2019

BTS Group Holding PCL.
Corporate Bond (ตลาดแรก)

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ (1) ธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ำบีทีเอสและรถโดยสำรด่วนพิเศษบีอำร์ ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณำ และธุรกิจ
บริ กำรด้ ำนดิจิตลั (3) ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริ กำร

▪ บริ ษัทฯ ดำเนินงำนในธุรกิจทัง้ ระบบขนส่งมวลชน (BTS,
BRT) ธุรกิจสื่อโฆษณำ (VGI, MACO) อสังหำริ มทรัพย์
(U-City) และธุรกิจบริกำร (Rabbit) นอกจำกนี ้ยังมีกำรถือ
หุ้นในกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนระบบขนส่งมวลชนทำง
รำงบีทีเอสโกรท (BTSGIF) สัดส่วน 33.33%
▪ รำยได้ หลัก มำจำกระบบขนส่ ง มวลชน และ มี แ นวโน้ ม
เติบ โตจำกกำรรั บรู้ รำยได้ กำรก่อ สร้ ำงโครงกำรรถไฟฟ้ ำ
สำยสีชมพู และ สี เหลือง รวมถึง รำยได้ เพิ่มจำกกำรเปิ ด
ให้ บริกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียว เมื่อ ธ.ค.61
▪ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ข้ อได้ เปรี ย บจำกกำรเป็ นธุ ร กิ จ ผู ก ข ำด
สัมปทำนระบบขนส่งวมวลชนกับกทม. เป็ นระยะเวลำ 30
ปี และมี ผ้ ูใช้ บริ กำรเพิ่ มขึน้ อย่ำงต่ อเนื่ อง จำกกำรขยำย
เส้ นทำงเดินรถสำยสี ต่ำง ๆ อีกทัง้ ยังสำมำรถปรับขึ น้ ค่ำ
โดยสำรได้ ตำมสัญญำสัมปทำน
▪ ควำมเสี่ ย งที่ ส ำคัญ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง มวลชนใช้ เ งิ น ลงทุน สู ง
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ำรก่ อ หนี ส้ ูง แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ควบคุ ม
สัดส่วนกำรก่อหนี ้ได้ ไม่เกินกว่ำ Covenant และสำมำรถหำ
แหล่งเงินทุนได้ หลำกหลำย เช่น เพิ่มทุน , ออก Warrant,
ออกหุ้นกู้, กู้ยืมจำกธนำคำร และขำยสิน ทรั พ ย์เข้ ำกอง
BTSGIF
▪ ผู้ถือหุ้นหลัก คือ นำยคีรี กำญจนพำสน์ ถือหุ้น 24.4%

โครงสร้ างรายได้

รายได้
(ล้ ำนบำท)

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ประมำณ) 2 ปี , 3 ปี , 5 ปี , 7 ปี และ 10 ปี

ประเภทของหุ้นกู้
อายุ
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )

สาหรั บเสนอขาย

(ประมำณ) [2.52 – 2.67]%, [2.84 – 2.94]%,
[3.22 – 3.37]%, [3.55 – 3.70]% และ
[3.86 – 4.01]% (จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดื อน)
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำยใหญ่

วงเงิน

ประมำณ 5,000 ล้ ำนบำท

จองซือ้

21 – 23 พ.ค.2562

วันออกหุ้นกู้

24 พ.ค.2562

วัตถุประสงค์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

เพื่อใช้ ชำระคืนหนี ้เดิมจำกกำรลงทุนในโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสำยสีเหลือง
SCB และ BBL

Company Rating

A/Stable (TRIS) (ณ. 31 ส.ค.2561)

Issue Rating

A/Stable (TRIS) (ณ. 31 ส.ค.2561)

ข้ อจากัดในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิน

Net Interest Bearing Debt to Equity ไม่เกิน 2.5 เท่ำ

อ้างอิ ง Gov.Bond ณ 2 พ.ค.2562

(3Q2018 = 0.74 เท่ำ)

Interest Bearing Debt to Equity

กาไรสุทธิ
(ล้ ำนบำท)

(เท่ำ)

ทีม่ า : SEC และ Company ณ 7 พ.ค. 2562

▪ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบขนส่งมวลชนรำยใหญ่ของประเทศ ผลกำรดำเนินงำนดี ฐำนะกำรเงินแข็งแกร่ ง และธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
▪ ครัง้ นี ้ BTSG ออก Green Bond ภำยใต้ Framework ที่เป็ น International Standard เพื่อใช้ ใน Green Projects ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่
Clean Transportation และ โครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่รองรับ เช่น Electric Mass Transit , Electric Feeder Transit , Rail Platform ฯลฯ
▪ ตำมประมำณกำรมีกระแสเงินสดเพียงพอจ่ำยชำระดอกเบี ้ยและหนี ้ที่จะครบกำหนดได้ ตลอดช่วงอำยุห้ นุ กู้ที่เสนอขำยของบริ ษัทฯ
“การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”
*รำยละเอียดหุ้นกู้อำจเปลีย่ นแปลง โปรดติดตำมประกำศกำรเสนอขำยอีกครัง้ จำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
จริยำ อินทรมำน / เมสรี ยุทธณรงค์
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May 2019

SET 50 Index

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม “สัดส่วนของกำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของ
สินทรัพย์อ้ำงอิง (SET50 Index)” โดยผลิตภัณฑ์ มีการคุ้มครองเงินต้ 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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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:่
อาทิตย์ , มีนาคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
BTSGIF
JASIF
WHART
TLGF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/3/19

มีนาคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19
2.8
1.64
1.6
1.55
1.28

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

1.92%
1.65%
-0.97%
-2.88%
1.92%

ุ

ู ุ

4.4 / 5
2.5 / 5
4.6 / 5
5/5
2.5 / 5

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

% 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

2.40% 2.40% 2.68% 3.59% 4.16%

n.a.

n.a.

4.02%

เกณฑ์ มาตรฐาน

4.28% 4.28% 4.05% 6.31% 3.97%

n.a.

n.a.

4.07%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.51% 0.51% 0.82% 1.25% 1.80%

n.a.

n.a.

1.80%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.72% 0.72% 1.31% 1.46% 1.17%

n.a.

n.a.

1.16%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มีนำคม 2559
ขนาดเงินกองทุน
39,780 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 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

• เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
เคลื่อนไหวอยูท่ ี่ระดับ 2.50% จำกกำรที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
(เฟด) ส่งสัญญำณจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยในปี 2019 ส่งผล
ให้ ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศ
รวมถึงกองทุนอสังหำริ มทรัพย์(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น

• JASIF รำคำปรับลด -0.97% เมื่อเทียบผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้
ต้ นปี (YTD) ที่ 1.51%
• WHART รำคำปรับลด -2.88% จำกกำรขำยทำกำไร เนื่องจำก
รำคำปรับตัวขึ ้นมำสูงตังแต่
้ ต้นปี โดยผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้
ต้ นปี (YTD) ที่ 21.62%

• 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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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:่
อาทิตย์ , มีนาคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
DIF
TLGF
TFFIF
LHHOTEL
BTSGIF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/3/19

มีนาคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19
2.54
1.94
1.41
1.26
1.23

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

1.92%
1.92%
0.00%
2.16%
1.65%

ุ

ู ุ

4.4 / 5
2.5 / 5
4.5 / 5
5/5
2.5 / 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

SCBMPLUSA

2.03% 2.03% 2.03% 1.67%

n.a.

n.a.

n.a.

1.96%

เกณฑ์ มาตรฐาน

4.23% 4.23% 3.37% 6.21%

n.a.

n.a.

n.a.

3.67%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

0.43% 0.43% 0.66% 1.16%

n.a.

n.a.

n.a.

1.05%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.73% 0.73% 1.46% 1.87%

n.a.

n.a.

n.a.

1.77%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 มกรำคม 2560
ขนาดเงินกองทุน
7,342 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 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

• เดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
เคลื่อนไหวอยูท่ ี่ระดับ 2.50% จำกกำรที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
(เฟด) ส่งสัญญำณจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบำยในปี 2019 ส่งผล
ให้ ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ในและต่ำงประเทศ
รวมถึงกองทุนอสังหำริ มทรัพย์(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น

• ตรำสำรหนี ้และกองทุนอสังหำริ มทรัพย์ฯ มีผลกำรดำเนินงำนเป็ 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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กองทุนเน้ นลงทุนให้ มีรำยได้ จำกกำรลงทุนระหว่ำงทำงแก่นกั ลงทุน เพื่อเป็ นทำงเลือกในสภำวะที่ ตลำดตรำสำรหนี ้
ถดถอย ด้ วยกำรกระจำยควำมเสี่ยงกำรลงทุนในหลำยประเภทสินทรัพย์ทวั่ โลก โดยกำรจ่ำยผลตอบแทนในรู ป
Auto redemption ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ แนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 1 ปี

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที่
31 มีนาคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

Period Return

ผลตอบแทนจากการลงทุน

1.8
1.7
1.4
1.1
1.1

มุ มมองตลาด
คะแนนเฉลี่ย
จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19

AXA
Goldcorp Inc
Vodafone Group PLC
BASF SE
ING Groep NV

1
2
3
4
5

%

From : 31/3/19
5.86%
-2.19%
1.57%
10.62%
5.30%

ุ

ู ุ

4.7 / 5
3.4 / 5
4.2 / 5
3.7 / 5
4.2 / 5

% 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

SCBGPLUS

6.41% 6.41% 0.00% 2.73% 2.49%

n.a.

n.a.

3.57%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.62% 1.62% 3.66% 4.63% 4.37%

n.a.

n.a.

4.68%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

DWS Invest Multi Opportunities Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่จ่ำย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 กุมภำพันธ์ 2559
ขนาดเงินกองทุน
6,690 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรื อตรำสำรกึ่ง
หนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งทุน และ/หรื อเงินฝำก ตลอดจน
กองทุนตรำสำรทุน กองทุนผสม กองทุนตรำสำรหนี ้และ
กองทุนตลำดเงิน โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่ำงประเทศ

• กำรฟื น้ ตัวของตลำดหุ้นในฝั่ งยุโรป
ในฤดูของกำรประกำศงบ
กำรเงิน โดยกลุม่ ธนำคำรยุโรปสำมำรถรำยงำนผลประกอบกำรได้
ดีกว่ำคำด โดย UBS และ Credit Suisse ต่ำงรำยงำนผล
ประกอบกำร เหนือควำมคำดหมำยของนักวิเครำะห์
• กลุม่ อุตสำหกรรมปรับตัวดีขึ ้น จำกยอดซื ้อรถยนต์ของประเทศจีนที่
เริ่ มกลับมำ ซึง่ ส่งผลให้ Supply Chain ของกลุม่ อุตสำหกรรมใน
ยุโรปทังหมดปรั
้
บตัวดีขึ ้น

• กำรลงทุนบริ ษัทเหมืองทองคำ GoldCorp ซึง่ เป็ น Proxy ของ
กำรลงทุนในทองคำ underperform กำรลงทุนทองคำโดยตรง

• เรำมองว่ำกลุม่ ธนำคำร และประกันในยุโรปยังคงมี Valuation ที่
น่ำสนใจ กอปรกับกำรบริ โภคในประเทศ ที่จะได้ รับกำรสนับสนุน
จำกกำรท่องเที่ยว ที่เริ่ มกลับมำเติบโตอีกครัง้ จะส่งผลให้ ห้ นุ กลุม่
Consumer จะมีกำรเติบโตที่ดีอีกครัง้ หนึ่ง
• อย่ำงไรก็ตำมควำมไม่แน่นนอนทำงกำรเมืองอำจเป็ นปั จจัย
กดดันรำคำในระยะสันในบำงช่
้
วงเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ช่วงเวลำ Brexit และอำจมีควำมเสี่ยงของด้ ำนกำรค้ ำระหว่ำง
สหรัฐฯ กับยุโรปด้ ำนกำรนำเข้ ำรถยนต์

• ยุโรปจะเผชิญกับควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
2019 และ 2020 ทำให้ อำจมีปัจจัยกดดันในบำงครัง้
• Valuation ในกลุม่ ธนำคำรยุโรปยังคงสำมำรถลงทุนได้ และมีแนวโน้ ม
กำรเจริ ญเติบโตที่ดีได้ ในระยะยำว

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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SCBAPLUSA

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภำพ เน้ นให้ มีรำยได้ จำกกำรลงทุนระหว่ำงทำง(Income-oriented) ให้ แก่นกั
ลงทุน เป้ำหมำยเงินปั นผลจ่ำยประมำณ 4.7% ต่อปี เพื่อเป็ นทำงเลือกในสภำวะที่ตลำดมีควำมไม่แน่นอนหรื อมี
ควำมผันผวนสูง ด้ วยกำรจัดสรรกำรลงทุนแบบยืดหยุ่นระหว่ำงตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้ในภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ แนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 1 ปี
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที่
31 มีนาคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

Period Return

ผลตอบแทนจากการลงทุน

มุ มมองตลาด
คะแนนเฉลี่ย
จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19

Taiwan Semiconductor 3
Samsung Electronics 2
Power Grid Corporation 1.7
China Life Insurance 1.6
BBL 1.6

1
2
3
4
5

%

From : 31/3/19
5.50%
2.69%
-5.81%
6.99%
-1.93%

ุ

ู ุ

4.4 / 5
4.8 / 5
4.6 / 5
3.6 / 5
4.8 / 5

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิ เคราะห์ ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตังแต่
้ จดั ตัง้

SCBAPLUSA

7.31% 7.31% 2.44% 0.59%

n.a.

n.a.

n.a.

0.20%

เกณฑ์ มาตรฐาน

3.98% 3.98% -0.49% -2.15%

n.a.

n.a.

n.a.

-3.50%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

2.91% 2.91% 5.75% 7.79%

n.a.

n.a.

n.a.

7.81%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

1.58% 1.58% 4.69% 6.25%

n.a.

n.a.

n.a.

6.41%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

JPMorgan Asia Pacific Income Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่จ่ำย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 ธันวำคม 2560
ขนาดเงินกองทุน
289 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรื อตรำสำรกึ่ง
หนี ้กึ่งทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งทุน และ/หรื อเงินฝำก ตลอดจน
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น ซึง่ มีที่ตงหรื
ั ้ อมีธุรกิจหลักอยูใ่ น
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก(ยกเว้ น ประเทศญี่ปน)
ุ่

• เดือนที่ผ่ำนมำหุ้นที่กองทุนลงทุนปรับตัวลงน้ อยกว่ำดัชนี MSCI
Asia ex Japan และนักลงทุนกลับมำเน้ นลงทุนในหุ้นที่สร้ ำง
รำยได้ สม่ำเสมอและมีควำมผันผวนที่ต่ำกว่ำตลำด เนื่องจำก US
10 Yrs. Govt. Bond yield เคลื่อนไหวอยูท่ ี่ระดับ 2.50% จำกกำร
ที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ(เฟด)
ส่งสัญญำณจะไม่ขึ ้นดอกเบี ้ย
นโยบำยในปี 2019

• รำคำทังหุ
้ ้ นและตรำสำรหนี ้ มีควำมผันผวนตำมกระแสข่ำวกำรเจรจำ
กำรค้ ำสหรัฐฯ-จีน
• นักลงทุนขำยทำกำไรในหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ ้นสูงตัง้ แต่ต้นปี
เช่น
Power Grid Corporation ซึง่ เป็ นหุ้นใน Top Holding

• มองว่ำกำรลงทุนในระยะสัน้ ยังคงมีควำมผันผวน ทังจำกควำม
้
ไม่ชดั เจนในกำรเจรจำกำรค้ ำสหรัฐฯ-จีน
ปั ญหำกำรเมืองใน
ภูมิภำคยุโรป
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสำคัญทัว่ โลก แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนที่มี
ควำมผันผวนสูง ให้ เน้ นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมผันผวนต่ำ
และสร้ ำงรำยได้ จำกกำรลงทุนระหว่ำงทำง

• CIO Office ยังคงมองว่ำกำรลงทุนในระยะยำวยังมีควำมเสี่ยงที่
จะเข้ ำสูภ่ ำวะ Late Cycle จึงให้ เน้ นกำรลงทุนในสินทรัพย์
ประเภท Defensive หรื อ Income-oriented เช่น กำรลงทุนในหุ้น
และตรำสำรหนี ้ที่มีคณ
ุ ภำพ สร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว ทำให้
กองทุนสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนอย่ำงคงที่สม่ำเสมอ ในสภำวะ
ตลำดที่มีควำมไม่แน่นอนในปั 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 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

5.98% 5.98% 4.95% 7.87%

n.a.

n.a.

n.a.

4.82%

เกณฑ์มาตรฐาน

8.28% 8.28% 6.38% 15.65%

n.a.

n.a.

n.a.

5.87%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

1.45% 1.45% 2.11% 3.02%

n.a.

n.a.

n.a.

3.17%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

2.18% 2.18% 3.82% 4.82%

n.a.

n.a.

n.a.

4.59%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 มี.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
2,039 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหลักทรัพย์ในและต่ำงประเทศ โดย
ในปั จจุบนั ลงทุนในกลุม่ อสังหำริ มทรัพย์ต่ำงประเทศ ตรำ
สำรหนี ้สินเชื่อที่อยูอ่ ำศัยในสหรัฐฯ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
และกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในประเทศ

• จำกมุมมองด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ยสหรัฐฯ ยังไม่ปรับขึ ้น ทำให้
สินทรัพย์กลุม่ อสังหำริ มทรัพย์สว่ นใหญ่ปรับเพิ่มขึ ้นในเกือบทุก
ประเภทสินทรัพย์

• ในรำยหุ้นบำงตัวอำจมีผลกระทบบ้ ำง เช่น JASIF รำคำปรับลด 0.97% เมื่อเทียบผลกำรดำเนินงำนตังแต่
้ ต้นปี (YTD) ที่ 1.51%

• อัตรำดอกเบี ้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ
ทำให้ กำรลงทุนในกลุม่
อสังหำริ มทรัพย์น่ำสนใจมำกขึ ้น ประกอบกับกองทุนนี ้กระจำย
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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PHATRA SG-AA

ยังคงแนะนำให้ “ซื ้อ” โดยนโยบำยของกองทุนยังคงระมัดระวังกับสภำวะตลำดในปั จจุบนั โดยมีกำรให้ น ้ำหนักกำร
ถือครองตรำสำรทุน (Equity) ต่ำกว่ำน ้ำหนักของตลำด ซึง่ CIO Office มองว่ำเป็ นแนวทำงที่เหมำะสมในสภำวะ
ตลำดในปั จจุบนั ที่ยงั คงมีควำมผันผวน ทำให้ เรำยังคงแนะนำให้ เป็ นกองทุนที่ควรถือเป็ น Core Portfolio
หลักทรั พย์ ท่มี ีมูลค่ าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)

11.34%

ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) (SXXPIEX GY)

3.39%

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

3.26%

SPDR GOLD SHARES (GLD SP)

3.06%

iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM US)

2.98%

ผลการดาเนินงานรายปี

% ตามช่ วงเวลา

% ต่ อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

PHATRA SG-AA

5.45%

5.45%

-1.84%

-0.19%

4.43%

n.a.

n.a.

3.58%

เกณฑ์มาตรฐาน

6.21%

6.21%

-0.54%

2.40%

5.39%

n.a.

n.a.

4.01%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

3.64%

3.64%

5.45%

4.81%

4.41%

n.a.

n.a.

4.85%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

3.98%

3.98%

5.85%

5.09%

4.64%

n.a.

n.a.

5.25%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนในตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Moderate Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 สิงหำคม 2554
ขนาดเงินกองทุน
11,494 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนเปิ ดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เป็ นกองทุนที่มนี โยบายที่จะ
นาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ
0 ถึงร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ดัชนีตลำดหุ้นโลก MSCI AllCountry World Equity ยังคงมีกำรปรับตัวขึ ้น เป็ นผลมำจำก
ตัวเลขสำคัญทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมำค่อนข้ ำงดี ,
ภำพรวม Earnings ของบริ ษัทจดทะเบียนในไตรมำสที่
1/2019 ในตลำดหุ้นสหรัฐที่ดีกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ รวมทัง้
รำคำน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นระดับหนึ่ง
• ควำมคืบหน้ ำในกำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำง สหรัฐฯ-จีน ออกมำ
ในทิศทำงที่ดีขึ ้น ซึง่ จะส่งผลบวกกับสินทรัพย์ทำงกำรเงินเกือบ
ทุกประเภท

• ในเดือนเมษำยน รำคำทองคำมีกำรปรับตัวลดลงเล็กน้ อย

• นโยบำยทำงกำรเงินของธนำคำรกลำงสำคัญ ยังคงนโยบำย
กำรเงินแบบผ่อนคลำยและรวมทังมำตรกำรกำรกระตุ
้
้ นเศรษฐกิจ
ซึง่ จะส่งผลบวกกับตลำดทุนในปี นี ้ ในส่วนของประเด็นสำคัญ
ระยะสัน้ เช่น US-China trade war, Brexit คำดว่ำจะเริ่ มเห็น
ควำมชัดเจนมำกขึ ้น
• กองทุนยังคงลดสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนประเภทตรำสำรทุน ซึง่
จะช่วยลดควำมผันผวนในระยะสัน้

• นโยบำยของกองทุนมีกำรกระจำยกำรลงทุนลงในสินทรัพย์
หลำกหลำยประเภททัว่ โลก และยังมีกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนไห้
เหมำะสมกับสภำวะของตลำด ทำไห้ CIO Office ยังคงเชื่อมัน่ ว่ำ
กองทุนจะยังคงสร้ ำงผลตอบแทนได้ ดีในระยะยำว
• แม้ World Bank มีกำรปรับลดตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
หลำยประเทศทัว่ โลกลงเล็กน้ อย ถือเป็ นสัญญำณกำรชะลอตัวทำง
เศรษฐกิจ แต่ยงั เชื่อว่ำเศรษฐกิจยังไม่ได้ เข้ ำสูภ่ ำวะถดถอย
(recession)

ประกอบกับตลำดหลังทรัพย์หลักทัว่ โลกมีกำรปรับตัวขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลไห้ นกั ลงทุนลดกำรถือครองทองคำลง และ
โยกย้ ำยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงซึง่ คำดว่ำจะได้
ผลตอบแทนที่สงู กว่ำ
• ตลำดหุ้นไทยยังคงเคลือ่ นไหวในกรอบแคบๆ และมีกำรเติบโต
ต่ำกว่ำภูมิภำคอื่น เนื่องจำกยังคงมีปัจจัยทำงกำรเมืองกดดัน
อยูใ่ นประเด็นเรื่ องกำรจัดตังรั้ ฐบำล

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
10
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
16
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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KF-INCOME

• CIO Office แนะนำ “ซื ้อ” กองทุนกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ ตรำสำรทุนและ REITs ทัว่ โลก (ประมำณ
56% ในสหรัฐฯ) โดยผู้จดั กำรกองทุนเน้ นกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ให้ เหมำะสมกับ
สภำวะตลำด นอกจำกนี ้อัตรำดอกเบี ้ยทัว่ โลกที่อยู่ในระดับต่ำ กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกั บจีนที่คืบหน้ ำ
และเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เริ่ มฟื น้ ตัวเป็ นปั จจัยสนับสนุนต่อกำรลงทุนในกองทุน KF-INCOME
สัดส่ วนของกองทุน KF-INCOME ที่มีการลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
อาทิตย์ , มีนาคม 31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
Coca-Cola
Pfizer
Merck
Roche
Novartis

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

Period Return
From : 31/3/19

มีนาคม 19

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19
0.7
0.6
0.6
0.6
0.4

มุ มมองตลาด

เปรียบเทียบ นน.

4.69%
-4.38%
-5.36%
-2.10%
-1.72%

เพิ่ม นา้ หนัก

ลด นา้ หนัก

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

3.8 / 5
3.9 / 5
4.6 / 5
3.8 / 5
3.9 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

KF-INCOME

6.30% 6.30% 0.99% 3.06% 2.85%

n.a.

n.a.

3.15%

เกณฑ์ มาตรฐาน

6.34% 6.34% -0.21% 8.37% 5.10%

n.a.

n.a.

5.16%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

2.99% 2.66% 4.49% 3.92% 4.62%

n.a.

n.a.

6.03%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

5.62% 5.62% 6.71% 5.97% 5.41%

n.a.

n.a.

6.14%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact Sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
**ผลตอบแทนที่มีอำยุเกินหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
JPMorgan Funds – Global Income Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ธันวำคม 2557
ขนาดเงินกองทุน
2,429 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลีย่ รอบปี บัญชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 80 ของ
NAV - กองทุนหลักมีนโยบำยเน้ นลงทุนตรำสำรหนี ้ ตรำสำรทุ น
และหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พย์
(REITs) ซึ่งมีผ้ ูออกหลักทรั พย์ ที่จัดตัง้ อยู่ในประเทศต่ำงๆรวมถึง
ประเทศในตลำดเกิดใหม่

• ตลำดหุ้นทัว่ โลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น หลังจำกผลประกอบกำร
ของบริ ษัทจดทะเบียนไตรมำส 1 ส่วนใหญ่ (โดยเฉพำะในสหรัฐฯ)
ออกมำดีกว่ำนักวิเครำะห์คำด
• ตรำสำรหนี ้ประเภท High Yield ปรับตัวเพิ่มขึ ้น หลังเศรษฐกิจโลก
เริ่ มมีสญ
ั ญำณฟื น้ ตัว บวกกับรำคำน ้ำมันตลำดโลกปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ส่งผลดีต่อกลุม่ อุตสำหกรรมพลังงำน

• หุ้นกลุ่ม Healthcare ปรับตัวลดลง หลังจำกวุฒิสมำชิ กเบอร์ นี แซน
เดอร์ ส นำเสนอร่ ำงกฎหมำย “Medicare for All” หรื อประกันสุขภำพ
ถ้ วนหน้ ำ ทำให้ ตลำดเกิดควำมวิตกกังวลว่ำอำจส่งผลกระทบต่ อบริ ษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ ำนสุขภำพและประกันสุขภำพ โดย PFIZER -4.38%,
MERCK -5.36%, ROCHE -2.10%, NOVARTIS -1.72%

• นโยบำยกำรเงิ นที่ ผ่อนคลำยขึน้ ของธนำคำรกลำงหลักทั่ว โลก
กำรเจรจำกำรค้ ำที่ มี ควำมคื บ หน้ ำ ระหว่ำงสหรั ฐฯกับจี น และ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่ มฟื น้ ตัว เป็ นปั จจัยบวกต่อสินทรั พย์เสี่ยงอย่ำง
ตรำสำรทุน และตรำสำรหนี ้ประเภท High Yield
• อัตรำดอกเบีย้ ทั่วโลกที่ อยู่ในระดับต่ ำ เป็ นบวกต่ อ ตรำสำรหนี ้
และ REITs
• อย่ำ งไรก็ ต ำม รำคำของสิ น ทรั พย์ ที่ป รั บ เพิ่ ม ขึน้ ค่ อ นข้ ำ งมำก
ตังแต่
้ ต้นปี ทำให้ ตลำดน่ำจะมีควำมผันผวนมำกขึ ้น

• เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงปลำยของรอบวัฏจักร (Late Cycle) ส่งผล
ให้ กำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีควำมผันผวนค่อนข้ ำงสูง
• กองทุนกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ ตรำสำรทุนและ REITs ทั่ว
โลก โดยผู้จั ด กำรกองทุ น เน้ นปรั บ สัด ส่ ว นกำรลงทุ น ในสิ น ทรั พย์
ประเภทต่ำงๆ ให้ เหมำะกับสภำวะตลำดในช่วงนัน้ ๆ ทำให้ ควำมเสี่ยง
ของกองทุนอยู่ในระดับที่ ไม่สูงมำกและเหมำะสำหรับนักลงทุนเน้ น
กำรถือครองระยะกลำงถึงยำว
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
11
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
16
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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PHATRA SM CAP

CIO Office แนะนำ “ซื ้อ” ภำยใต้ ปัจจัยต่ำงประเทศที่สนับสนุนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง จำก FED ส่งสัญญำณ
ใช้ นโยบำยกำรเงินผ่อนคลำยมำกขึ ้น และ มำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศ และกำรท่องเที่ยวจำก
ภำครัฐฯ ภำยใต้ กำรเมืองที่ชดั เจน เป็ นประโยชน์สำหรับกำรลงทุนมำกขึ ้น
สัดส่ วนของกองทุน PHATRA SM CAP ที่มีการลงทุน
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
31 มีนาคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

ผลการดาเนินงานรายปี

เปรียบเทียบ นน.

มีนาคม 19

มุ มมองตลาด
คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19

OSP 6.33
AMATA 6.29
ERW 6.03
SPALI 5.8
AP 5.1

1
2
3
4
5

Period Return
From : 31/3/19
11.82%
6.16%
-1.42%
16.93%
12.06%

ุ

ู ุ

4/5
4.4 / 5
4.8 / 5
4.5 / 5
4.6 / 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 วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

PHATRA SM CAP

8.53% 8.53% -12.71% -7.51%

n.a.

n.a.

n.a.

7.31%

เกณฑ์ มาตรฐาน

5.79% 5.79% -5.46% -4.79%

n.a.

n.a.

n.a.

7.83%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

11.29% 11.29% 5.12% 14.97%

n.a.

n.a.

n.a.

13.37%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

8.34% 8.34% 11.60% 11.87%

n.a.

n.a.

n.a.

9.45%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity – Small - Mid cap
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,392 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 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

• หุ้ นกลุ่ ม พั ฒ นำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น ถื อ ครองประมำณ
19.13% ทัง้ SPALI และ AP รำคำปรับขึ ้น15.10% และ 11.27%
ตำมลำดับ จำกคำดกำรณ์มำตรกำรกระตุ้นภำคอสังหำริ มทรั พย์
ของกระทรวงกำรคลัง
• หุ้น OSP ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ 11.82% จำกกำรคำดกำรณ์ ถึ ง ผล
ประกอบกำรที่น่ำจะเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ ง ส่วนหุ้น AMATA ปรับ
เพิ่มขึ ้น 5.6% จำกผลประกอบกำรที่น่ำจะดีขึ ้นในนี ้

• กำรส่งออกของไทยในไตรมำสที่ 1 ออกมำแย่กว่ำที่คำด ส่งผลให้ อำจจะ
มีกำรปรับลดประมำณกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลงได้ อีก
• ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองยังคงกดดันภำพรวมของตลำด

• มีโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ “Sell in May” โดยเกิดขึ ้น 13 ครัง้ จำก
20 ครัง้ หลังสุด
• ทิศทำงกำรเมืองที่ ยังไม่ชัดเจนยังคงกดดัน Upside ของหุ้นไทย
จนกว่ำจะมีควำมชัดเจนเรื่ องกำรจัดตังรั้ ฐบำล
• คำดกำรณ์ กำไรบริ ษัท (ขนำดกลำงขนำดเล็ก ) ปี 2562 ยังอยู่ใ น
ทิศทำงขำลง
• กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนมีควำมคืบหน้ ำขึ ้น
• ธนำคำรกลำงทัว่ โลกยังคงมีควำมพยำยำมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

• กองทุ น น่ ำ จะได้ ประโยชน์ จ ำกกำรคั ด เลื อ กหุ้ นที่ จ ะลงทุ น (Stock
Selection) เน้ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงที่ต่ำกว่ำตรำสำรทุนทั่ว ไปในหุ้น
ขนำดกลำงขนำดเล็ก ที่มีอัตรำกำรเติบโตกำไรสูง มูลค่ำ พื ้นฐำนไม่แพง
และรำคำอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู มำกนัก

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
12
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
16
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

May 2019

SCBLEQ

CIO Office แนะนำ “ซื ้อ” จำกมุมมองต่ำงประเทศที่กลับมำมัน่ ใจกำรลงทุนในหุ้นโดยเฉพำะประเทศพัฒนำแล้ ว
ซึง่ กองทุนนี ้ลงทุนในประเทศพัฒนำแล้ วมำกกว่ำ 80% ขณะที่เป็ นกองทุนที่เลือกหุ้นที่มีควำมผันผวนต่ำเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์หำกตลำดหุ้นโลกเกิดควำมผันผวนขึ ้นอีกครัง้

ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

% ต่ อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

SCBLEQ

10.98% 10.98% -2.75% 4.10%

n.a.

n.a.

n.a.

6.90%

เกณฑ์ มาตรฐาน

11.04% 11.04% -4.54% 2.61%

n.a.

n.a.

n.a.

6.38%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

4.47% 4.47% 9.81% 11.17%

n.a.

n.a.

n.a.

9.61%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

5.28% 5.28% 10.38% 11.90%

n.a.

n.a.

n.a.

10.32%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 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
1,829 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนหลักมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนที่โดยพื ้นฐำนมีควำม
ผันผวนคำดกำรณ์และควำมเสี่ยงขำลงคำดกำรณ์ที่ต่ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของตลำดโดยรวม

• ตลำดหุ้นปรั บเพิ่ม มำตัง้ แต่ต้น ปี หลังจำกแรงเทขำยในไตรมำส
สุด ท้ ำ ยของปี ที่ แ ล้ ว จำกแนวโน้ ม ที่ ดี ขึน้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งของกำร
เจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน
• กลุ่มเทคโนโลยี ปรั บขึน้ มำกสำหรั บกองทุนนี น้ ำโดยบริ ษัท เช่น
Microsoft และ Nice ที่ ผ ลประกอบกำรออกมำดี ส่ ว นกลุ่ ม
Communication services ผลประกอบกำรออกมำดีขึ ้นและเป็ น
ธุรกิจที่มีควำมผันผวนต่ำ

• กลุ่มธุรกิจHealth Care ได้ รับผลกระทบจำกข่ำว Medical for All ทำให้
รำคำมีควำมผันผวนและปรับตัวลดลงเล็กน้ อย

• ภำวะตลำดที่ นัก ลงทุ น กลับ เข้ ำ มำลงทุ น ในหุ้ นโดยเฉพำะหุ้ น
ประเภทผันผวนน้ อยกับวัฏจักรเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นกำรปรั บ
เพิ่มของหุ้นต่อได้ อีกระยะหนึ่ง

• กลยุทธ์ กำรเลือกหุ้นที่เน้ นหุ้นคุณภำพดีที่มีอัตรำควำมผันผวนที่ต่ำกว่ำ
ตลำดจะช่วยให้ กองทุนสำมำรถรั บมือหำกตลำดหุ้นมีกำรปรั บฐำนใน
ระยะสันประกอบกั
้
บหุ้นที่ลงทุนเป็ นกลุ่มหุ้นขนำดใหญ่ที่ มีปัจจัยพื ้นฐำน
ดีทำให้ สำมำรถเลือกลงทุนได้ ในระยะยำว

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
13
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
16
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

May 2019

SCBROBOA

CIO Office ยังคงแนะนำให้ “ขำย” โดยบริ ษัทผู้ผลิตหุน่ ยนต์เพื่ออุตสำหกรรม ได้ มีกำรทยอยประกำศผลประกอบ
กำรณ์ออกมำ และส่วนใหญ่ออกมำต่ำกว่ำที่นกั วิเครำะห์คำดกำรณ์ แม้ ว่ำก่อนหน้ ำนี ้นักวิเครำะห์จะมีกำรปรับลด
ประมำณกำรณ์มำแล้ วค่อนข้ ำงมำกแล้ วก็ตำม ซึง่ ส่วนทำงกับรำคำที่ปรับตัวขึ ้นมำอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ เรำมีควำม
กังวลว่ำในช่วงระยะสัน-กลำง
้
กองทุนอำจมีกำรปรับฐำนลงได้
31 มีนาคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
KEYENCE CORP
DUERR AG
PTC INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
DAIFUKU CO LTD
GEA Group AG
HEXAGON AB
IDEXX LABS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลตอบแทนจากการลงทุน

From : 31/3/19

มีนาคม 19

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19
1.03
0.99
0.99
0.98
0.94
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

11.21%
-10.51%
0.22%
15.22%
-1.86%
16.93%
17.71%
6.48%
6.80%
3.76%

ุ

ู ุ

4.1 / 5
4.1 / 5
4.4 / 5
4.2 / 5
4.2 / 5
4.3 / 5
4.5 / 5
2.7 / 5
3.7 / 5
4.3 / 5

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

% ตามช่ วงเวลา
YTD 3 เดือน 6 เดือน

ช่ วงราคาเป้าหมายจาก
นักวิเคราะห์ในตลาด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตังแต่
้ จัดตัง้

SCBROBOA

17.34% 17.34% -8.48% -12.90% n.a.

n.a.

n.a.

0.03%

เกณฑ์มาตรฐาน

11.64% 11.64% -3.67% 4.65%

n.a.

n.a.

n.a.

5.05%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

8.17% 8.17% 16.68% 19.22%

n.a.

n.a.

n.a.

17.87%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

5.25% 5.25% 10.37% 11.90%

n.a.

n.a.

n.a.

11.10%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

•
•

เดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ กลุม่ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ทวั่ โลก ได้ ปรับตัวขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำก Sentiment สงครำมกำรค้ ำที่ปรับตัวดีขึ ้น
กลุม่ ผู้ผลิตหุ่นยนต์จำกประเทศญีปนปรั
ุ่ บตัวขึ ้นได้ ดีหลังจำก
ปรับตัวลงค่อนข้ ำงแรงในปลำยปี ที่แล้ ว เช่น Mitsubishi Heavy
industry, Daifuku, Keyence

• ผลประกอบกำรณ์สำหรับไตรมำส ได้ มีกำรทยอยรำยงำนออกมำ
จำกกลุม่ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ขนำดใหญ่ และส่วนใหญ่ออกมำต่ำกว่ำ
คำดกำรณ์ และส่วนใหญ่ผ้ บู ริ หำรมีกำรคำดกำรณ์ผลกำไร
สำหรับปี 2019-2020 ต่ำลง เช่น Fanuc ผู้ผลิตหุน่ยนต์ขนำด
ใหญ่ของญี่ปนุ่ ได้ มีกำรรำยงำน Operating profit ต่ำกว่ำ
คำดกำรณ์ 43% และ Guide ประมำณกำรณ์ผลกำไรลดลง
จนถึง 2020 ทำให้ เรำมองว่ำระยะสันกลุ
้ ม่ Robo จะได้ รับแรง
กกดดันจำก พื ้นฐำนของกลุม่ ที่แย่ลง

•

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ETF ของกำรลงทุนหุ้นกลุม่ Robotics
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
5 กันยำยน 2560
ขนาดเงินกองทุน
10,540 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน

ลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรื อตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน
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

Intuitive Surgical ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผำ่ นตัดที่มีสว่ นแบ่งตลำดสูง
ที่สดุ ในโลกของนประเทศสหรัฐอเมริ กำ มีกำรปรับตัวลง จำกแรง
ขำยทำกำไร เนื่องจำก Valuation ของบริ ษัทค่อนข้ ำงแพงในช่วงที่
ผ่ำนมำ

• CIO Office ยังคงเชื่อในศักยภำพของกลุม่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์
(Robotics) แม้ วำ่ จะถูกกดดันจำกปั จจัยระยะสัน้ จำกเรื่ องสงครำม
ทำงกำรค้ ำ และ กำรลงทุนภำคเอกชนที่ชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง
• กลุม่ Robo ยังคงเป็ น Structural trend ที่ถกู นำมำใช้ สนับสนุน และ
ทดแทนแรงงำนสูงอำยุ และ แรงงำนที่ค่ำแรงสูงในประเทศที่พฒ
ั นำ
แล้ ว รวมถึง นำมำประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มควำมแม่นยำ ในวงกำรแพทย์
และกำรประกอบรถยนต์ไฟฟ้ ำ และ แบตไฟฟ้ ำที่เน้ นควำมแม่นยำ
ทำให้ ยงั คงเป็ นอุตสำหกรรมหลักที่เรำยังคงมองน่ำสนใจ
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SCBGHC

แนะนำให้ “ซื ้อ” จำกกำรที่เป็ นหุ้นกลุม่ Defensive นอกจำกนี ้ หุ้นกลุม่ นี ้ยังมี Valuation ทีถ่ กู กว่ำดัชนี S&P500
รวมถึงรำคำปรับลดลงมำอยู่ในระดับที่น่ำสนใจจำกเรื่ อง Medicare

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
31 มีนาคม 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

ผลการดาเนินงานรายปี

เปรียบเทียบ นน.

มีนาคม 19

มุ มมองตลาด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จากนักวิ เคราะห์

To : 30/4/19

Merck 4.4
Novartis 3.5
Takeda Phamaceutical 3.2
Abbott Laboratories 3
AstraZeneca 2.8
UnitedHealth Group 2.7
Anthem 2.7
Thermo Fisher Scientific 2.7
AbbVie 2.6
Humana 2.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Period Return
From : 31/3/19
-5.36%
-1.72%
-9.05%
-0.48%
-6.67%
-5.74%
-8.35%
1.36%
-1.49%
-3.98%

ุ

ู ุ

4.6 / 5
3.9 / 5
4.9 / 5
4.5 / 5
4/5
4.9 / 5
4.7 / 5
4.6 / 5
3.3 / 5
4.5 / 5

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

13.59% 13.59% -3.75% 12.18% 9.67

n.a.

n.a.

-1.51%

เกณฑ์มาตรฐาน

8.75% 8.75% -2.47% 11.95% 9.48

n.a.

n.a.

1.47%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

7.69% 7.69% 14.03% 16.03% 15.19

n.a.

n.a.

16.80%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

6.00% 6.00% 11.20% 13.02% 11.7

n.a.

n.a.

14.03%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 29 มี.ค. 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
1,327 ล้ ำนบำท (30 เมษำยน 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทัว่ โลกที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิต ได้ แก่ บริษัทเกี่ยวข้ องกับกับการ
วิจยั พัฒนา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้ องสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มี
ศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิ บตั ร
หรือความได้ เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ

• Merck มีกำรลงทุนเพิ่มใน Research and Development ทำ
ให้ คำดกำรณ์วำ่ ในอนำคตบริ ษัทจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ
• ภำยหลังที่ Glivec generics ของ Novartis ที่ฉดุ รัง้ กำรเติบโต
ของบริ ษัทก่อนหน้ ำนี ้ บริ ษัทมีแนวโน้ มกำรเติบโตที่ดีของ
Innovative Medicare

• ประเด็นเรื่ อง Medicare กดดันทำให้ รำคำปรับตัวลงมำแรง
ช่วงหนึ่ง กดดันรำคำหุ้นกลุม่ นี ้ทัง้ Merck, Novartis, Takeda
และ AstraZeneca PLC

• หุ้นกลุม่ นี ้เป็ นหุ้นที่มีพื ้นฐำนดี และรำคำยังปรั บขึ ้นมำไม่มำกนัก
• ภำพควำมเชื่อมัน่ เศรษฐกิจที่ฟืน้ กลับมำ ส่งผลให้ นั กลงทุนยังคง
เพิ่ม กำรลงทุนในหุ้นโดยรวม และทำให้ ห้ ุนกลุ่ม ยำ ได้ รั บควำม
สนใจ ในฐำนะที่มีโอกำสสร้ ำงผลประกอบกำรที่สงู ขึ ้น

• เป็ นกลุ่ม Defensive ซึ่ ง มัก จะ Outperform เมื่ อ เศรษฐกิ จ
ขยำยตัวชะลอลง สอดคล้ องกับปั จจุบนั ซึ่งอยู่ในช่วงปลำยวัฏจักร
เศรษฐกิจ (Late Cycle)
• อุต สำหกรรมยำรั ก ษำโรคยัง เป็ นที่ ต้ อ งกำรของผู้ บริ โ ภค และ
ผลิตภัณฑ์ยำใหม่ๆที่ออกมำสำมำรถรักษำโรคที่มีควำมซับซ้ อนได้
มำกขึ ้น ช่วยสร้ ำงผลกำไรให้ กบั บริ ษัทยำได้ เป็ นอย่ำงดี
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