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หุ้นกู้ TBEV
Thai Beverage PCL.

Corporate Bond (ตลาดแรก)
อำยุ 2 ปี 21 วัน และ 5 ปี

อำยุ 10 ปี

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ผลิตเครื่ องดื่มชันน
้ ำในประเทศไทย และยังเป็ น
ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สดุ รำยหนึง่ ในเอเชียด้ วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็ น 4 สำยธุรกิจ ได้ แก่ สุรำ เบียร์
เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอำหำร

▪ รำยได้ ของบริ ษั ท ฯ 87.2% มำจำกเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ คือ สุรำและเบียร์ กำไรของบริ ษั ทมำ
จำกสุรำถึง 89.3%
▪ รำยได้ ในปี 2561 เพิ่ ม ขึ น้ 20.9% จำกกำรรั บ รู้
รำยได้ ของกิจกำรที่ บริ ษัทฯ เข้ ำซื อ้ ได้ แก่ กิจกำร
เบียร์ “Sabeco” ที่ประเทศเวียดนำม, สุรำ “Grand
Royal” ที่ประเทศพม่ำ และ “KFC” ในไทย ซึ่งกำร
ขยำยกิจกำรใน 3 ดี ลนี ้ ทำให้ Interest Bearing
Debt to Equity เพิ่มจำกปี 2560 ที่ 0.31 เท่ำ เป็ น
1.65 เท่ำในปี 2561
▪ เนื่ อ งจำกเศรษฐกิ จ ในประเทศชะลอตั ว และปี
2560 เป็ นปี ที่ มี ฐ ำนสูง จำกกำรที่ รัฐ บำลขึ น้ ภำษี
สรรพสำมิ ต ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยจึ ง Stock สิ น ค้ ำ
เพิ่มขึ ้น ทำให้ EBITDA ลดลง 19.8%
▪ กลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก คื อ The Central Depository
(Pte) Limited ถื อหุ้น 49% และบริ ษั ท สิริวนำ
จำกัด ถือหุ้น 45.27%

ประเภทของหุ้นกู้

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ

คำดว่ำ* 2 ปี 21 วัน , 5 ปี และ 10 ปี

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
*อ้ างอิง Gov.Bond ณ 4 ก.พ.2562

คำดว่ำ [3.00]% , [3.50]% และ [4.00]%*
(จ่ำยดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน)

สาหรั บเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่

วงเงิน

ประมำณ 40,000 ลบ.

จองซือ้

26-28 ก.พ. 2562

วันออกหุ้นกู้

1 มี.ค.2562

วัตถุประสงค์

ชำระคืนหนี ้เดิม/ ใช้ เป็ นเงินลงทุน/ เงินทุนหมุนเวียน

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

SCB, BBL,KBANK, KTB, BAY,SCBT, Phatra, CIMBT

Company Rating

AA/Stable (TRIS) (ณ. 10 ม.ค.2562)

Issue Rating

AA/Stable (TRIS) (ณ. 10 ม.ค.2562)

ที่มำ เอกสำรกำร Road show ของบริ ษัทฯ มกรำคม 2562

โครงสร้ างรายได้

(จาแนกตามประเภทธุรกิจ)

อัตรากาไรสุทธิ

(จาแนกตามประเภทธุรกิจ)

อัตรากาไรสุทธิ

Net IBD to Equity

• บริ ษัทฯ เป็ นผู้นำในธุรกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย มีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำนำน มีระบบกำรกระจำยสินค้ ำที่ดี ฐำนะกำรเงินมัน่ คง
รำยได้ เพิ่มขึ ้นมำอยู่ที่ 229,695 MB (เพิ่มขึ ้น 20.9%) และมีกำไรสุทธิกว่ำ 20,726 MB
• ปั จจุบนั ขยำยกิจกำรไปลงทุนในประเทศกลุม่ อำเซียน ทำให้ มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น และเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยง นอกจำกนี ้ยังมีกำรกระจำยไปยัง
ธุรกิจอื่นนอกจำกเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ธุรกิจอำหำร (KFC) อีกด้ วย
• 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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Shark Fin
iShares MSCI All Country Asia
ex Japan ETF

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม
“สัดส่วนของกำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้ำงอิง (iShares MSCI All Country Asia
ex Japan ETF)” โดยผลิตภัณฑ์มีกำรปกป้องคุ้มครองเงินต้ น 100% หำกถือครองจนครบกำหนด
K = รำคำใช้ สิทธิ์
T = รำคำเป้ำหมำยที่กำหนด
PR = สัดส่วนกำรมีสว่ นร่วมในผลตอบแทน
ตัวอย่ าง รำคำใช้ สิทธิ์หรื อรำคำต้ นทุน = 100 , PR = 50% ,
T = 115 , Rebate Rate = 1.50% , อำยุตรำสำร 1 ปี
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%

v

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 ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเฉพำะส่วนของผลตอบแทนที่ได้ รับ เนื่องจำกเป็ นกำร
ลงทุนในสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เป็ นสกุลเงิน USD
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
ภำณุวฒ
ั น์ อิงคะสุวณิชย์
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Shark Fin
SET50

หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงคุ้มครองเงินต้ นออกโดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำยผลตอบแทนตำม “สัดส่วนของ
กำรมีสว่ นร่ วมกับผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้ำงอิง (SET50 Index)” โดยผลิตภัณฑ์มีกำรปกป้อง
คุ้มครองเงินต้ น 100% หำกถือครองจนครบกำหนด
K = รำคำใช้ สิทธิ์
T = รำคำเป้ำหมำยที่กำหนด
PR = สัดส่วนกำรมีสว่ นร่วมในผลตอบแทน

ตัวอย่ าง รำคำใช้ สิทธิ์หรื อรำคำต้ นทุน = 100 , PR = 50% ,
T = 115 , Rebate Rate = 1.80% , อำยุตรำสำร 1 ปี
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 * (1.80%)
= 1.80%

ผู้ลงทุนได้ รับเงินต้ นคืน
100%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
5.00%

ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทน
1.80%

v

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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CIMB-PRINCIPAL
iFIXED

CIO Office คงคำแนะนำ “ซื ้อ” เนื่องจำก 1) กองทุนลงทุนในตรำสำรหนี ้อำยุเฉลี่ย 1.65 ปี ช่วยลดควำมเสี่ยงกรณี
อัตรำดอกเบี ้ยตลำดปรับตัวสูงขึ ้น 2) กองทุนกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ภำคเอกชนที่มีอนั ดับ ควำมน่ำเชื่อถื อ
ในระดับ Investment Grade ประมำณ 50% ช่วยเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ ตให้ สงู ขึ ้น
บั เี งิน ากออม
ทรัพย์ .

ชือ่ ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Credit Rating %ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี ้ยแปรผันตามอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อในปี งบประมาณ พ.ศ.2554
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี ้เงินกู้โครงการ ในปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 ครัง้ ที่ 1

n.a.

9.50%

n.a.

5.47%

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.51/14/61

n.a.

4.61%

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี /2560

n.a.

4.09%

พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/61

n.a.

2.95%

ผลการดาเนินงานรายปี

พันธบัตร
รั วิสาหกิจ
.

หุ้นกู้ธ นาคาร
.

พันธบัตร
รั บาล
.

พั นธบัตร
BOT ,
0.0794

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

หุ้นกู้บริ ทั
.

พั นธบัตร
BOT ระยะ
สัน้ 0.2089

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

CIMB-PRINCIPAL iFIXED

1.35% 0.57% 0.69% 1.36% 1.78% 2.68%

n.a.

2.68%

เกณฑ์ มาตรฐาน

2.43% 1.65% 1.98% 2.44% 2.36% 3.07%

n.a.

3.16%

ความผันผวนของการดาเนินงาน

0.28% 0.29% 0.28% 0.28% 0.50% 0.71%

n.a.

0.70%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

0.77% 1.08% 0.96% 0.77% 0.76% 0.74%

n.a.

0.53%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
ประเภทกองทุน (AIMC)
Mid Term General Bond
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ธันวำคม 2555
ขนาดเงินกองทุน
3,271 ล้ ำนบำท (31 ธ.ค. 2561)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ

ป้องกันควำมเสี่ยงเต็มจำนวน
กลยุทธ์ การลงทุน

เน้ นลงทุนในตรำสำรหนี ้ทั ้งในและต่ำงประเทศ (ต่ำงประเทศไม่เกิน
79% ของ NAV) ที่อ อกโดยภำครั ฐ บำล ภำครั ฐ วิส ำหกิ จและ
ภำคเอกชน รวมถึงตรำสำรที่ได้ รับอนุญำตจำก ก.ล.ต สำหรับส่วนที่
ลงทุนต่ำงประเทศผู้จดั กำรกองทุนจะทำกำรป้องกันควำมเสี่ ยงเต็ม
จำนวน (Fully Hedged)

• เศรษฐกิ จไทยส่งสัญญำณชะลอตัวโดยเฉพำะภำคกำรส่ง ออก
ตำมเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มขยำยตัวลดลง ประกอบกับอัต รำ
เงิ น เฟ้ อทั่ ว ไปที่ ยัง คงอยู่ใ นระดับ ต่ ำ ส่ง ผลให้ นัก ลงทุน มองว่ ำ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิ นไทย (กนง.) ไม่มีควำมจำเป็ นใน
กำรเร่ งขึ ้นอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำย ส่งผลให้ อัตรำผลตอบแทนตรำ
สำรหนี ้ไทยอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี ปรับตัวลดลงประมำณ -5 ถึง 0 basis
point (รำคำตรำสำรหนี ้ไทยปรับตัวเพิ่มขึ ้น)

• นักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิในตลำดตรำสำรหนี ้ไทย เนื่องจำกตลำด
กลับเข้ ำสู่ภำวะ Risk-On (นักลงทุนกล้ ำลงทุนในสินทรั พย์ เสี่ยง)
หลังจำกกำหนดกำรเลือกตัง้ ไทยมีควำมชัดเจน กำรเจรจำกำรค้ ำ
ระหว่ำ งสหรั ฐ ฯกับ จี น มี ค วำมคื บ หน้ ำ และเฟดเริ่ ม ส่ง สัญ ญำณ
ชะลอกำรขึน้ อัตรำดอกเบีย้ นโยบำย ทำให้ นักลงทุนต่ำงชำติ ขำย
สินทรั พย์เสี่ยงต่ำอย่ำงตลำดตรำสำรหนีไ้ ปลงทุนในตลำดหุ้นที่ มี
ควำมเสี่ยงสูงกว่ำ

• เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้ มชะลอตัวลดแรงกดดันต่อ กนง. ในกำร
ขึ ้นอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยไทย
• อั ต รำเงิ น เฟ้ อทั่ ว ไปไทยที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ ส่ ง ผลให้ อั ต รำ
ผลตอบแทนที่ แท้ จริ งของตรำสำรหนี ไ้ ทยอยู่สูงกว่ำประเทศอื่ น
โดยเปรี ยบเทียบ

• กนง. น่ำจะขึ ้นอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยไทยอย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ในช่วง
ครึ่ งหลังของปี นี ้ เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ ำนเสถียรภำพระบบกำรเงิ น
และสร้ ำงขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินนโยบำยกำรเงิน (policy
space) สำหรับอนำคต

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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กองทุนเริ่ มสร้ ำงผลตอบแทนสูงขึน้ จำกรำคำพันธบัตรที่ปรั บตัวดีขึ ้นตำมทิศทำงของดอกเบี ย้ ของสหรั ฐฯที่ลดลง
อย่ำงไรก็ตำมดอกเบี ้ยอำยุ 10 ปี มีแนวโน้ มผันผวน ประกอบกับกองทุนลงทุนในกลุ่มหน่วยลงทุนของสินเชื่อที่อยู่
อำศัย ที่รำคำปรับตัวขึ ้นมำค่อนข้ ำงแพง จึงแนะนำให้ ขำยทำกำไร
Top 10 Holdings (% Market Value)*
U.S. TREATURY NOTE
U.S. TREATURY NOTE
U.S. TREATURY NOTE
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
U.S. TREATURY NOTE
U.S. TREATURY NOTE
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
FNMA TBA 4.0% NOV 20YR
FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
U.S. TREATURY NOTE
ผลตอบแทนจากการลงทุน

3.2
3.0
2.6
2.5
2.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.9
% ตามช่วงเวลา
YTD

% ต่อปี

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

SCBINCA

-0.97% -0.33% -0.34%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-0.97%

เกณฑ์มาตรฐาน

3.85% 1.75% 0.53%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.85%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.96% 1.12% 1.47%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.78%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

3.42% 1.74% 2.46%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.10%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
PIMCO GIS Income Fund (Inst Class: Accumulation)
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 กุมภำพันธ์ 2561
ขนาดเงินกองทุน
2,948 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน

กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝำกและ/หรื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนในต่ำงประเทศที่มีนโยบำยลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่ำว

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 และ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

• กองทุนได้ อำนิสงค์โดยรวมจำกดอกเบี ้ยที่ปรับลดลงอย่ำง
รวดเร็ ว เนื่องจำกกำรหยุดกำรขึ ้นดอกเบี ้ยของธนำคำรกลำง
สหรัฐฯ
• เงินลงทุนสกุลเงินของตุรกี และบรำซิล แข็งค่ำกลับขึ ้นมำจำก
กำรอ่อนค่ำของค่ำเงินสหรัฐฯ

• ส่วนต่ำงของ Credit ยังคงกว้ ำงออก เนื่องจำกกำรปรับลดลงอย่ำง
รวดเร็ วของดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบำล ไม่ได้ ทำให้ ดอกเบี ย้ ของหุ้นกู้
เอกชนปรับลดลงตำม

• ดอกเบี ย้ ช่ ว งอำยุ 10 ปี ลดลงมำรวดเร็ ว เกิ น และคำดว่ ำ จะ
ปรับตัวสูงขึ ้นอีกครัง้ จำกปริ มำณ Supply ของพันธบัตรรัฐบำล
สหรั ฐที่ สงู และปั ญหำเพดำนหนี ส้ ินของสหรัฐที่อำจเกิ ดปั ญหำ
ขึ ้นในช่วงกลำงปี นี ้

• กลยุทธ์ กำรลงทุนของกองทุน ปรับอำยุเฉลี่ยกำรลงทุน สวนทำง
กับกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี ้ย เพื่อสร้ ำงโอกำสทำกำไรใน
บำงหมวดสินทรัพย์ได้ ดี
• แต่ กำรลงทุนในกลุ่มหน่ วยลงทุนของสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ ำศัย ที่ รำคำ
ปรับตัวขึน้ มำสูงมำก ขณะที่มีสภำพคล่องในตลำดที่ต่ ำ อำจเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงต่อควำมผันผวนด้ ำนรำคำ

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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กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ได้ แก่ ตรำสำรหนี ้ กองทุนอสังหำริ มทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน ที่มีควำมมัน่ คง และสำมำรถสร้ ำงกระแสเงินสดในระยะยำว โดยไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรทุน
ขณะที่ กองทุนมีโอกำสขำดทุนต่ำ หำกมีกำรถือครองเกิน 1ปี และมีโอกำสรับผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับ 2.5
– 5.5% ต่อปี และแนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 6 เดือน

Top 5 Fixed Income Holdings (% Market Value)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
UNION NATIONAL BANK
บจก.นา้ ตาลมิตรผล
BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT

ผลตอบแทนจากการลงทุน

18.49
5.09
5.01
4.79
4.68

Top 5 Equity Holdings (% Market Value)

DIF
JASIF
BTSGIF
WHART
TFFIF

3.61
2.77
2.54
1.98
1.77

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

SCBPLUS

2.09% 0.27% 1.85% 2.09%

n.a.

n.a.

n.a.

3.51%

เกณฑ์มาตรฐาน

3.00% -0.23% 1.45% 3.00%

n.a.

n.a.

n.a.

2.90%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.27% 0.61% 0.79% 1.27%

n.a.

n.a.

n.a.

1.58%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

1.23% 1.03% 1.12% 1.23%

n.a.

n.a.

n.a.

1.10%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มีนำคม 2559
ขนาดเงินกองทุน
20,719 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
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

• ในช่วงเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
ปรับตัวลง จำก Fed ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง และยัง
รักษำสภำพคล่องในระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน ตรำสำรหนี ้รัฐบำลและกระทรวงกำรคลังในประเทศ ตรำ
สำรหนี ้ต่ำงประเทศ รวมทังกองทุ
้
นอสังหำริ มทรัพย์(REITs)
และกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนปรับตัวเพิ่มขึ ้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 แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนและเน้ น
ลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ และสินทรัพย์ที่มี
ควำมผันผวนต่ำ

• 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) ทีีสำมำรถสร้
่
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 1ปี และมีโอกำสรับผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับ 2.0
– 4.0% ต่อปี และแนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 6 เดือน

Top 5 Fixed Income Holdings (% Market Value)

Allianz Global Investors
BEA UNION INVESTMENT MANGAEMENT

MASHREQ BANK
UNION NATIONAL BANK
รัฐบาล / กระทรวงการคลัง
ผลตอบแทนจากการลงทุน

10.23
8.49
8.04
7.50
5.36

Top 5 Equity Holdings (% Market Value)

DIF
BTSGIF
TLGF
JASIF
TFFIF

2.40
1.94
1.87
1.79
1.31

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

SCBMPLUS

-0.14% 0.00% 0.86% -0.14%

n.a.

n.a.

n.a.

1.14%

เกณฑ์มาตรฐาน

0.79% -0.86% 0.11% 0.79%

n.a.

n.a.

n.a.

1.91%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.24% 0.47% 0.62% 1.24%

n.a.

n.a.

n.a.

1.06%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

2.02% 1.19% 1.39% 2.02%

n.a.

n.a.

n.a.

1.78%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 มกรำคม 2560
ขนาดเงินกองทุน
6,613 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
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

• ในช่วงเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
ปรับตัวลง จำก Fed ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง และยัง
รักษำสภำพคล่องในระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน ตรำสำรหนี ้รัฐบำลและกระทรวงกำรคลังในประเทศ ตรำ
สำรหนี ้ต่ำงประเทศ รวมทังกองทุ
้
นอสังหำริ มทรัพย์(REITs)
และกองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำนปรับตัวเพิ่มขึ ้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 แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนและเน้ น
ลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ และสินทรัพย์ที่มี
ควำมผันผวนต่ำ

• 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) ทีีสำมำรถสร้
่
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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SCBSMART2

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ได้ แก่ ตรำสำรหนี ้ในประเทศประมำณ 75%กองทุนอสังหำริ มทรัพย์
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน และตรำสำรทุนในประเทศที่มีควำมมัน่ คงสูง สัดส่วนประมำณ 25% และ
สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนคงที่สม่ำเสมอ กองทุนมีโอกำสขำดทุนต่ำมำก หำกมีกำรถือครองเกิน 1ปี และมีโอกำส
รับผลตอบแทนที่คำดหวังในระดับ 3 – 4% ต่อปี และแนะนำลงทุนอย่ำงน้ อย 1 ปี

Top 5 Fixed Income Holdings (% Market Value)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร
บมจ.ซีพีเอฟ
บจก.โตโยต้ าลีสซิง่
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1.68
1.61
1.37
1.23
0.90

Top 5 Equity Holdings (% Market Value)

PTT
DIF
AOT
CPNREIT
ADVANC

1.68
1.61
1.37
1.23
0.90

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBSMART2

-2.29% -2.65% -0.21% -2.29% 2.24% 2.37%

n.a.

2.33%

เกณฑ์ มาตรฐาน

0.76% -1.24% 1.23% 0.76% 2.87% 2.91%

n.a.

3.13%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

2.87% 1.64% 2.10% 2.87% 2.20% 1.98%

n.a.

2.30%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

1.88% 1.13% 1.47% 1.88% 1.58% 1.58%

n.a.

1.74%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*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
1,320 ล้ ำนบำท (31 มกรำคม 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

• ในช่วงเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ US 10 Yrs. Govt. Bond yield
ปรับตัวลง จำก Fed ส่งสัญญำณขึ ้นดอกเบี ้ยช้ ำลง และยัง
รักษำสภำพคล่องในระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน
ตรำสำรหนี ้รัฐบำลและกระทรวงกำรคลังในประเทศ
รวมทังกองทุ
้
นอสังหำริ มทรัพย์(REITs) กองทุนรวมโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนและตรำสำรทุนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้น

• ADVANC ตรำสำรทุนใน Top Holding ที่มีสดั ส่วน 0.9% ใน
เดือนที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลง -0.5%
• กลุม่ Banking และ Financial Service ในเดือนที่ผ่ำนมำ
ปรับตัวลงโดยเฉลี่ย -2% กดดันให้ ผลตอบแทนกองทุนลดลง

• มองว่ำกำรลงทุนในระยะสัน้ ยังคงมีควำมผันผวน ทังจำกควำม
้
ไม่ชดั เจนในกำรเจรจำกำรค้ ำจีน-สหรัฐฯ
ปั ญหำกำรเมืองใน
ภูมิภำคยุโรป
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสำคัญทัว่ โลก
รวมไปถึงควำมคืบหน้ ำกำรเลือกตังใน
้
ประเทศไทย แนะนำหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในตรำสำรทุนและเน้ น
ลงทุนในตรำสำรหนี ้หรื อเงินฝำกในประเทศ และสินทรัพย์ที่มี
ควำมผันผวนต่ำ

• 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

9
18

February 2019

UOBSMG

กองทุนมีควำมยืดหยุ่นในกำรผสมสัดส่วนกำรลงทุนในหุ้นและตรำสำรหนี ้ โดยปั จจุบนั เลือกลงทุนในหุ้นสัดส่วน
75% และอยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับประโยชน์จำกกำรเลือกตัง้ ช่วยสร้ ำงผลตอบแทนให้ ได้ ในช่วงเวลำนี ้

Top 6 Holdings (% Market Value)*
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี
หุ้น บมจ. กัลฟ์
หุ้น บมจ. ศรี สวัสดิ์
หุ้น บมจ. พลังงานบริ สทุ ธิ์
หุ้น บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
หุ้น บมจ. แพลน บี
ผลตอบแทนจากการลงทุน

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Aggressive Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

16.2
7.7
4.7
4.0
4.0
3.7
% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

UOBSMG

3.01% -6.58% -8.94% -18.01% 6.48% 5.95% 16.49% 11.01%

เกณฑ์ มาตรฐาน

2.64% 0.11% -0.28% -2.91% 6.76% 5.94% 10.69%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

2.56% 7.39% 9.60% 11.16% 10.81% 11.14% 16.28% 21.89%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

1.09% 2.77% 4.35% 6.03% 5.65% 5.80% 8.06%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

n.a.
n.a.

ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 กุมภำพันธ์ 2543
ขนาดเงินกองทุน
1,261 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค.2561)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
เน้ นลงทุนในตรำสำรทุนที่มีแนวโน้ มและปั จจัยพื ้นฐำนดี
โดยที่ผ้ จู ดั กำรกองทุนจะปรับกลยุทธ์กำรบริ หำรกองทุนให้
เหมำะสมกับสถำนะกำรณ์ในแต่ละช่วง

• หุ้นกลุม่ ที่ได้ ประโยชน์จำกกำรประกำศกำรเลือกตัง้ เช่น บมจ.
แพลน บี และกลุม่ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น ขณะที่
เงินทุนจำกต่ำงชำติไหลเข้ ำมำลงทุนในหุ้นไทยขนำดใหญ่ ช่วย
เพิ่มผลตอบแทนให้ ห้ นุ กลุม่ พลังงำนเช่นกัน

• หุ้นกลุม่ ธนำคำร และโรงพยำบำลได้ รับผลกระทบจำกกำรประกำศ
ผลประกอบกำรและข่ำวด้ ำนกำรจำกัดรำคำค่ำบริ กำรของ
โรงพยำบำล

• ตลำดหุ้ นไทยมี Upside ค่ อ นข้ ำ งจ ำกัด หลัง ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้
+4.99% ในเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ
• เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ มชะลอลงตำมกำรส่ ง ออกและกำร
ท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกที่เติบโตน้ อยลง
• คำดกำรณ์กำไรบริ ษัทจดทะเบียนปี 2019 ยังอยูใ่ นทิศทำงขำลง

• Valuation อยู่ในโซนไม่แพง หุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2019
เท่ำกับ 14.6 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)
• กำรเป็ นกองผสม ช่วยลดควำมผันผวนของกองทุนในระยะยำวลงได้

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
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Phatra SGAA

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

Top 5 Holdings (% Market Value)*
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ISHARES STOXX EUROPE 600
JUPITER DYNAMIC Bond
SPDR GOLD Shares
กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
ผลการดาเนินงานรายปี

12.0
3.6
3.3
3.1
2.9

% ตามช่วงเวลา
YTD

3 เดือน 6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

Phatra SG-AA

-6.30% -6.92% -3.44% -6.31% 3.55%

N/A

N/A

2.46%

เกณฑ์มาตรฐาน

-4.54% -6.60% -2.99% -4.55% 5.09%

N/A

N/A

2.74%

การผันผวนของการดาเนินงาน

4.95% 6.46% 5.46% 4.95% 4.56%

N/A

N/A

4.91%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

5.26% 6.93% 5.79% 5.26% 4.94%

N/A

N/A

5.31%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนในตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Moderate Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 สิงหำคม 2554
ขนาดเงินกองทุน
11,245.30 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลพินิจ
กลยุทธ์ การลงทุน
กองทุนเปิ ดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายนา
เงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตังแต่
้ ร้อยละ
0 ถึงร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ส่วนของตรำสำรทุนที่กองทุนถืออยูใ่ นทุกภูมิภำคมีกำรปรับตัว
เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ทำให้ กองทุนสำมำรถสร้ ำงผล
ประกอบกำรได้ ดีในเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ
• ส่วนของตรำสำรหนี ้ได้ รับแรงหนุนจำกกำรที่ผลกำรประชุม
FED ในเดือนมกรำคม ออกมำในเชิงผ่อนคลำยนโยบำยทำง
กำรเงิน ทำให้ ตรำสำรหนี ้ทังในและต่
้
ำงประเทศ ได้ รับ
ผลประโยชน์จำกส่วนนี ้โดยตรง

• ตลำดหุ้นโลกและตลำดตรำสำรหนี ้ปรับตัวดีขึ ้นทำให้ ไม่มี
สินทรัพย์ที่ดึงผลประกอบกำรของกองทุน

• กองทุนยังคงได้ รับ Sentiment เชิงบวกจำก FED ที่มีแนวโน้ มผ่อน
คลำยมำกขึ ้น ในปี 2019 ทำให้ สินทรั พย์เสี่ยงเช่นตรำสำรทุนใน
ภูมิภำคยังคงได้ รับประโยชน์จำก รวมถึงตรำสำรหนีท้ ั่ว โลกเช่นกัน
ทำให้ เรำยังคงมุมมองที่ดีในระยะ 6 เดือนข้ ำงหน้ ำ แม้ ผลกำไรของ
บริ ษัทจัดกำร อำจจะไม่ได้ มีแนวโน้ มสดใส เช่นในปี 2017-2018 ที่
ผ่ำนมำ

• ด้ วยหลัก กำรลงทุนในอดี ตตัง้ แต่มีก ำรจัดตัง้ กองทุน โดยมี กำร
กระจำยกำรลงทุนในสินทรัพย์หลำยประเภท ทำให้ กองทุนยังคงมี
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว (3 ปี ขึ ้นไป) แม้ ในระยะสัน้ จะได้ รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ตึงเครี ยดด้ ำนนโยบำยกำรค้ ำก็ตำม
• กองทุนมีกำรเคลื่อนไหวสัดส่วนกำรลงทุนแบบ Active และคำด
ว่ำในอนำคตจะเห็ นแนวโน้ มของกองทุนที่เน้ นกำรลดควำมเสี่ ยง
ขึ ้นเรื่ อย ๆ ทำให้ CIO ยังคงมีมมุ มองที่ดีต่อก่องทุน
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
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SCBSE

CIO Office ปรับคำแนะนำจำก “ถือ” เป็ น “ซื ้อ” เนื่องจำก 1) กำรเมืองไทยมีควำมชัดเจนมำกขึ ้นหลัง ประกำศวัน
เลือกตังแน่
้ นอน 2) มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำนถื อว่ำสมเหตุสมผล โดยหุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2019
เท่ำกับ 14.7 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ) 3) นักลงทุนต่ำงชำติเริ่ มกลับมำซื ้อสุทธิในตลำดหุ้น
ไทยตังแต่
้ ต้นปี 2562 ที่ผ่ำนมำ

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
จันทร์ , ธันวำคม 31, 2018
Fund Top Holding & Weight (%)
BBL
PTT
AOT
CPALL
GULF

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/12/18

ธันวาคม 18

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จำกนักวิ เครำะห์

To : 31/1/19
7.03
6.87
5.48
4.92
4.36

มุ มมองตลำด

เปรียบเทียบ นน.

5.91%
5.43%
7.39%
13.09%
6.75%

เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.7 / 5
4.1 / 5
3.7 / 5
4.5 / 5
3.2 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิเครำะห์ในตลำด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBSE

-8.60% -10.24% 0.07% -8.60% 10.07% 9.55%

n.a

เกณฑ์ มาตรฐาน

-8.06% -10.63% -0.81% -8.06% 10.13% 7.14%

n.a

9.51%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

13.81% 7.63% 10.04% 13.81% 12.39% 13.24% n.a

16.40%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

12.05% 6.84% 9.13% 12.05% 11.40% 12.23% n.a

15.10%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

10.59%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity General
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 กุมภำพันธ์ 2561
ขนาดเงินกองทุน
3,032 ล้ ำนบำท (31 มกรำคม 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

• กำหนดกำรวันเลือกตังที
้ ่ชดั เจน กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำ งสหรัฐฯ
กับจี นที่มีควำมคื บหน้ ำ และท่ำที ของเฟดที่ ส่งสัญ ญำณชะลอ
กำรปรับขึ ้นอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำย ส่งผลเชิงบวกต่อตลำดหุ้น
• CPALL +13.09% นักลงทุนมองว่ำกำไรไตรมำส 4 มีแนวโน้ มฟื น้
ตัวต่อเนื่องและทำจุดสูงสุดใหม่
• AOT+7.39%ข ำ น รั บ เ ชิ ง บ ว ก ห ลั ง จ ำ ก ร ำ ย ง ำ น ตั ว เ ล ข
นักท่องเที่ยว เดือนธันวำคม นักท่องเที่ยวจีนขยำยตัวครัง้ แรกใน
รอบ 6 เดือน

• กองทุน SCBSE ให้ ผลตอบแทน +4.25% น้ อยกว่ำ SET TRI +4.99%
• ก ำไรสุ ท ธิ ก ลุ่ ม ธนำคำรพำณิ ช ย์ อ อกมำแย่ ก ว่ ำ ที่ ต ลำดคำด จำก
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรด ำเนิ น งำนที่ ม ำกกว่ ำ ตลำดคำด และรำยได้ ที่ มิ ใ ช่
ดอกเบี ้ยที่ต่ำกว่ำตลำดคำด
• กลุม่ กำรแพทย์ถกู กดดัน หลังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกลำงว่ ำด้ วย
รำคำสินค้ ำและบริ กำร (กกร.)มีผลออกมำว่ำให้ เพิ่มยำและเวชภั ณฑ์
และบริ กำรทำงกำรแพทย์เป็ นสินค้ ำและบริ กำรควบคุม

• กำรเมื อ งไทยมี ค วำมชัด เจนมำกขึน้ หลัง ประกำศวัน เลื อ กตั ง้
แน่นอน
• มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำนถือว่ำสมเหตุสมผล โดยหุ้นไทยซื ้อขำย
Forward PER ปี 2019 เท่ำกับ 14.7 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี
ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)
• นักลงทุนต่ำงชำติเริ่ มกลับมำซื ้อสุทธิในตลำดหุ้นไทยตังแต่
้ ต้นปี

• เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ชะลอลงตำมภำคกำรส่ง ออก ซึ่ง ได้ รั บ
ผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง
• กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนที่ยงั ยืดเยื ้อ เป็ นปั จจัยลบกับ
ตลำดหุ้นทัว่ โลกรวมถึงตลำดหุ้นไทย

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
12
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1AMSET50

CIO Office ปรับคำแนะนำจำก “ถือ” เป็ น “ซื ้อ” เนื่องจำก 1) กำรเมืองไทยมีควำมชัดเจนมำกขึ ้นหลัง ประกำศวัน
เลือกตังแน่
้ นอน 2) มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำนถื อว่ำสมเหตุสมผล โดยหุ้นไทยซื ้อขำย Forward PER ปี 2019
เท่ำกับ 14.7 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ) 3) นักลงทุนต่ำงชำติเริ่ มกลับมำซื ้อสุทธิในตลำดหุ้น
ไทยตังแต่
้ ต้นปี

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
จันทร์ , ธันวำคม 31, 2018
Fund Top Holding & Weight (%)
PTT
AOT
KBANK
CPALL
BDMS

1
2
3
4
5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return

เปรียบเทียบ นน.

From : 31/12/18

ธันวาคม 18

To : 31/1/19
8.22
6.22
3.96
3.92
3.92

มุ มมองตลำด

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จำกนักวิ เครำะห์
5.43%
7.39%
8.11%
13.09%
-4.84%

ลด นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
ลด นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิเครำะห์ในตลำด
ุ

ู ุ

4.1 / 5
3.7 / 5
4.3 / 5
4.5 / 5
4.4 / 5

% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

YTD

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

1AMSET50

n.a

-9.51%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

-9.69%

เกณฑ์ มาตรฐาน

n.a

-9.50%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

-10.49%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

n.a

14.58%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

13.03%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

n.a

16.00%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

14.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity General
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกำยน 2546
ขนาดเงินกองทุน
476 ล้ ำนบำท (31 มกรำคม 2562)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่มี
กลยุทธ์ การลงทุน

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

• กำหนดกำรวันเลือกตัง้ ที่ชัดเจน กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯ
กับจีนที่มีควำมคืบหน้ ำ และท่ำทีของเฟดที่สง่ สัญญำณชะลอกำร
ปรับขึ ้นอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำย ส่งผลเชิงบวกต่อตลำดหุ้นไทย
• CPALL +13.09% นักลงทุนมองว่ำกำไรไตรมำส 4 มีแนวโน้ มฟื ้น
ตัวต่อเนื่องและทำจุดสูงสุดใหม่
• KBANK +8.11% แม้ วำ่ กำไรสุทธิ ต่ำกว่ำคำด แต่นักลงทุนมองว่ำ
รำคำหุ้นถูก และน่ำจะปรับตัวขึ ้นจำกรำยได้ ดอกเบี ้ยที่ ดีขึ ้นในปี นี ้

• กองทุน 1AMSET50 ให้ ผลตอบแทน +4.05% น้ อยกว่ำ SET50
TRI +4.13%
• BDMS -4.84% (กองทุนลงทุนในสัดส่วน 3.92%) หลังจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำร (กกร.)
มีผลออกมำว่ำให้ เพิ่มยำและเวชภัณฑ์ และบริ กำรทำงกำรแพทย์
เป็ นสินค้ ำและบริ กำรควบคุม

• กำรเมื อ งไทยมี ค วำมชัด เจนมำกขึน้ หลัง ประกำศวัน เลื อ กตั ง้
แน่นอน
• มูลค่ำตำมปั จจัยพื ้นฐำนถือว่ำสมเหตุสมผล โดยหุ้นไทยซื ้อขำย
Forward PER ปี 2019 เท่ำกับ 14.7 เท่ำ (ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 5 ปี
ย้ อนหลังที่ 15.3 เท่ำ)
• นักลงทุนต่ำงชำติเริ่ มกลับมำซื ้อสุทธิในตลำดหุ้นไทยตังแต่
้ ต้นปี

• เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ชะลอลงตำมภำคกำรส่ง ออก ซึ่ง ได้ รั บ
ผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง
• กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีนที่ยงั ยืดเยื ้อ เป็ นปั จจัยลบกับ
ตลำดหุ้นทัว่ โลกรวมถึงตลำดหุ้นไทย

ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
13
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

February 2019

Phatra SM Cap

CIO ยังคงชอบแนวทำงกำรเลือกหุ้นของ Phatra SM-Cap โดยเน้ นกำรเลือกหุ้นที่มีรำคำปรับตัวลงในช่วง 2018
แต่แนวโน้ มผลกำไรในอนำคตไม่ถกู ปรับตัวลง ( No Earning Revised Down) ซึง่ ทำให้ ห้ นุ เหล่ำนี ้มีโอกำสปรับตัว
เข้ ำสูร่ ำคำพื ้นฐำนได้ ในอนำคต และปั จจุบนั Valuation ของหุ้นเหล่ำนี ้ยังคงไม่แพงเมื่อเที่ยบกับในอดีต
สัดส่ วนของกองทุน Phatra SM-Cap ที่มีการลงทุน
31 ธันวำคม 2018
Fund Top Holding & Weight (%)
ERW
AMATA
SPALI
MACO
OSP

1
2
3
4
5

ผลการดาเนินงานรายปี

From : 31/12/18

คะแนนเฉลี่ย
กับ Fact Sheet เดือนก่อน จำกนักวิ เครำะห์

To : 31/1/19
6.14
6.12
5.39
4.61
4.58

15.08%
9.22%
6.04%
2.63%
8.16%

เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.8 / 5
4.4 / 5
4.6 / 5
5/5
3.9 / 5

เพิ่ม นำ้ หนัก

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิ เครำะห์ในตลำด

ธันวาคม 18

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

Phatra SM Cap

-22.47% -19.57% -5.29% -22.53%

-

-

-

4.09%

เกณฑ์มาตรฐาน

-8.08% -10.63% -0.81% -8.10%

-

-

-

5.93%

การผันผวนของการดาเนินงาน

15.02% 17.47% 16.71% 15.02%

-

-

-

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

12.05% 13.91% 13.06% 12.05%

-

-

-

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
ประเภทกองทุน (AIMC)
Equity – Small to Mid cap
กองทุนหลักต่ างประเทศ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกำยน 2559
ขนาดเงินกองทุน
1,385.80 ล้ ำนบำท
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 โดยตลอดทังเดื
้ อนมกรำคม 2019 เรำได้ เห็นหุ้นเล็กที่มี
พื ้นฐำนที่ดีปรับตัวสูงขึ ้นกลับขึ ้นมำ
• Top Holding ของกองทุนทัง้ 5 ตัวมีกำรปรับตัวขึ ้นมำอย่ำง
แข็งแกร่ง ได้ แก่ โรงแรมเอรำวัณ, อมตะ, โอสถสภำ, ศุภำลัย
และ มำสเตอร์ แอด

• กลุม่ พลังงำน โดยกองทุนยังมีกำรลงทุนในกลุม่ โรงงกลัน่ ขนำด
กลำง ที่ยงั คงได้ รับผลกระทบจำก Margin กำรกลัน่ ที่ยงั คงอยู่
ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในอดีต แต่อย่ำงไรก็ตำมก็มีกำร
ปรับตัวขึ ้นจำกจุดต่ำสุดในช่วงเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ

• 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 และกำรท่ องเที่ยว
ที่ยงั คงเป็ น Theme กำรลงทุนหลักในประเทศ โดยกองทุนมีก ำร
ลงทุนในกลุม่ ผู้ผลิตโฆษณำ และหุ้นโรงแรม ที่ยงั คงเห็ น Valuation
ที่ไม่แพงนัก ซึง่ สอดคล้ องกับมุมมองของ CIO ในปั จจุบนั

• ที่ผ่ำนมำกองทุนมีกำรลงทุนโดยไม่สน Benchmark ทำให้ กำร
ลงทุนมี Diversification Effect ทำให้ สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่
ไม่สอดคล้ องกับสภำวะตลำดได้
• หลังกำรกำรเลือกลงทุนโดยเน้ นกำรทำ Pure Bottom-up โดยเน้ น
เลือกหุ้นจำกปั จจัยพื ้นฐำน และกำร Visit บริ ษัท รวมถึกำรทำบท
วิเครำะห์ภำยในที่ชดั เจน ทำให้ CIO เชื่อว่ำหำกมีกำรถือลงทุน
ระยะยำวกับกองทุนนี ้ จะสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีในพอร์ ต
กำรลงทุน
ศรชัย สุเนต์ตำ, CFA / รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ, CFA
14
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ

February 2019

SCBAEM

แนะนำให้ “ถือ” และแนะนำให้ ลงทุนใน Shark Fin Notes มำกกว่ำ แม้ ว่ำกองทุนมีแนวโน้ มที่จะฟื น้ ตัว เนื่องจำก
สัดส่วนกำรลงทุนในหุ้นของประเทศจีนที่มีบรรยำกำศที่ดีขึ ้นจำกแนวโน้ มข่ำวดีของผลกำรเจรจำกำรค้ ำ

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
31 ธันวำคม 2018
Fund Top Holding & Weight (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NETEASE INC
LARSEN & TOUBRO LTD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Bank Central Asia TBK PT
SK HYNIX INC
HDFC Bank LTD
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
China Unicom Hong Kong Ltd
INDUSIND BANK LTD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/12/18

ธันวาคม 18

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จำกนักวิ เครำะห์

To : 31/1/19
6.28
4.74
4.46
4.03
4.02
3.48
3.36
3.24
2.85
2.81

มุ มมองตลำด

เปรียบเทียบ นน.

-2.00%
7.04%
-8.57%
2.22%
8.37%
22.15%
-1.97%
1.02%
7.06%
-5.86%

เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เพิ่ม นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding
ลด นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding
ลด นำ้ หนัก
ลด นำ้ หนัก
เข้ ำ Top Holding

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.2 / 5
4.6 / 5
4.7 / 5
4.7 / 5
3.9 / 5
4.5 / 5
4.7 / 5
4.5 / 5
4.6 / 5
4.5 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิ เครำะห์ ในตลำด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBAEM

-22.49% -6.60% -15.20% -22.49% 5.13% -0.14% 7.80%

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

-16.78% -9.05% -12.41% -16.78% 4.16% 2.40% 7.33%

n.a.

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

18.47% 11.05% 13.67% 18.47% 15.15% 14.82% 17.07%

n.a.

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

15.77% 9.84% 11.61% 15.77% 13.50% 13.20% 16.27%

n.a.

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Asia Pacific Ex Japan
กองทุนหลักต่ างประเทศ
BGF Asian Growth Leader Fund
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 กุมภำพันธ์ 2551
ขนาดเงินกองทุน
2,979.44 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
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 สินค้ ำฟุ่ มเฟื อย หุ้นกลุม่ ไอที รวมถึงหุ้นกลุม่ พลังงำน
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 18.09%, 14.88% และ 11.88% ตำมลำดับ
• หุ้นหลำยตัวที่รำคำปรับตัวลงมำก่อนหน้ ำนี ้ เริ่ มฟื น้ ตัว เช่น
NetEase (+7.04%) รวมถึงหุ้นที่ได้ รับผลกระทบจำกสงครำม
กำรค้ ำเช่น SK HYNIX (+22.15%) ก็ปรับตัวขึ ้นรับข่ำวกำร
คลี่คลำยของสงครำมกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน

• กองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนในประเทศอิ นเดี ยสูงถึง 20% ซึ่งเป็ น
ประเทศที่ปรับตัวขึ ้นน้ อยกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค
• หุ้น Defensive เช่น หุ้นกลุ่ม Utilities ปรับตัวลดลง 6.64% นำโดย
บริ ษัทสัญชำติอินเดีย NTPC ปรับตัวลงแรง 7.99%

• แม้ ว่ำ กองทุน จะมี ก ำรกระจำยกำรลงทุน ในหลำยประเทศทั่ว
เอเชีย กองทุนยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้ องเผชิญกับ ควำมผันผวน
จำกผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ ำที่นำโดยสหรัฐฯ ต่อไป จึงควร
ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ ชิดต่อไป
• เมื่อมองบนมูลค่ำพื ้นฐำนของหุ้นที่กองถือ จะมีมลู ค่ำที่น่ำสนใจ
เนื่ องจำกมูลค่ำพืน้ ฐำนเที ยบได้ กับปี 2016 แต่ยงั ต้ องรอควำม
ชัดเจนเรื่ องสงครำมกำรค้ ำต่อไป

• กองทุน ลงทุนในภูมิ ภ ำคเอเชี ย ซึ่ง ยังเป็ นภูมิภ ำคที่ มี อัต รำกำร
เติ บโตสูง เพียงแต่ในปั จจุบนั กองทุนได้ รับผลกระทบจำกปั จจัย
ระยะสันเท่
้ ำนัน้
• ผู้จัดกำรกองทุนพยำยำมใช้ ควำมสำมำรถในกำรคัดเลือกหุ้ นเข้ ำ
พอร์ ต ซึ่งในช่วง 2 ปี หลังสุด ทำผลตอบแทนได้ แพ้ ดัชนี ชีว้ ดั มำ
โดยตลอด จึงยังไม่ได้ แนะนำให้ ลงทุนเพิ่มในกองนี ้

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
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SCBCHA

แนะนำให้ “ถือ” แม้ ตวั เลขเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลง แต่มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของทำงกำรจีนจะช่วย
สนับสนุนให้ เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตได้ อย่ำงมีเสถียรภำพในระดับ 6% และกำรเจรจำเรื่ องสงครำมกำรค้ ำระหว่ำง
จีนกับสหรัฐฯ มีแนวโน้ มดีขึ ้น ที่ผ่ำนมำกองทุนปรับตัวขึ ้นมำพอสมควรแล้ ว แนะนำให้ รอจังหวะกำรทยอยขำย

Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
31 ธันวำคม 2018
Fund Top Holding & Weight (%)
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
Kweichow Moutai Co Ltd
Industrial Bank Co Ltd
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Midea Group Co Ltd
China Minsheng Banking Corp Ltd
Bank of Communications Co Ltd
Agricultural Bank of China Ltd
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Period Return
From : 31/12/18

ธันวาคม 18

คะแนนเฉลี่ย

กับ Fact Sheet เดือนก่อน จำกนักวิ เครำะห์

To : 31/1/19
7.3
3.11
2.88
2.04
1.92
1.89
1.81
1.66
1.48
1.47

มุ มมองตลำด

เปรียบเทียบ นน.

12.26%
15.91%
16.88%
9.77%
16.98%
18.10%
3.84%
7.94%
3.33%
11.94%

เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding
เข้ ำ Top Holding

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

4.9 / 5
4.4 / 5
4.9 / 5
4/5
4.2 / 5
4.7 / 5
3/5
3.4 / 5
4.1 / 5
4.7 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิ เครำะห์ ในตลำด

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตั ้งแต่จดั ตั ้ง

SCBCHA

-28.04% -13.48% -15.77% -28.04% -10.43% n.a.

n.a.

เกณฑ์ มาตรฐาน

-25.52% -12.42% -14.48% -25.52% 7.32%

n.a.

n.a.

-3.51%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

24.01% 14.13% 18.17% 24.01% 21.11%

n.a.

n.a.

32.50%

ความผันผวนของเกณฑ์ มาตรฐาน

21.72% 12.91% 16.92% 21.72% 19.14%

n.a.

n.a.

25.66%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

-6.62%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Greater China Equity
กองทุนหลักต่ างประเทศ
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 ธันวำคม 2558
ขนาดเงินกองทุน
1,868 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90
กลยุทธ์ การลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำม
กองทุนหลัก (Passive Management)

• หุ้นกลุม่ สินค้ ำจำเป็ น ปรับตัวขึ ้น 11.64% นำโดยบริ ษัท
Kweichow Moutai (+16.88) ซึง่ คำดกำรณ์ว่ำกำไรจะเติบโตดี
ขึ ้นกว่ำปี ก่อน นอกจำกนี ้
• หุ้นกลุม่ กำรเงิน ปรับขึ ้น 9.22% โดยหุ้นที่มสี ดั ส่วนสูงที่สดุ คือ
Ping An Insurance (+12.88) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นแรง รวมถึงกลุม่
อสังหำริ มทรัพย์ (+10.59%) ก็ปรับตัวขึ ้นเช่นเดียวกัน

• หุ้น Defensive เช่น หุ้นกลุม่ Healthcare รวมถึง กลุม่ Utilities
ปรับตัวลดลง 1.31% และ 1.13% ตำมลำดับ โดยหุ้น Kangmei ที่
อยูใ่ นกลุม่ Healthcare ปรับตัวลง 36.59% จำกกำรที่ผล
ประกอบกำรไม่เป็ นอย่ำงที่คำดกำรณ์

• PBoC ได้ ปรับลด Required Reserve Ratio (RRR) ลง 1%
และเพิ่มกำรปล่อยสินเชื่อให้ กบั ภำคธุรกิจขนำดเล็ก นอกจำกนี ้
ยังได้ กำหนดค่ำกลำงของหยวนให้ แข็งค่ำทำให้ เงินทุนไหลเข้ ำ
• ตลำดอำจได้ รับปั จจัยบวกจำกเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศ หลัง
MSCI และ FTSE Russell ประกำศเพิ่มน ้ำหนักตลำดหุ้น A
Share ในปี นี ้
• Valuation ของตลำดหุ้นจีนอยูใ่ นระดับน่ำสนใจ หลัง Forward
P/E ของดัชนีห้ นุ จีน A-Share ลดลงกว่ำ 25% นับตังแต่
้ ปี 2018

• 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
16
กิติกร ติวำพร / ธนกฤต ศริ นกิติภทั ร, CFP / ธนิต เผ่ำจินดำ
18
วิรัตน์ วิทยำศรีธำดำ, CFA / วีระยุทธ ศรีกลั ยำณวัจน์ / วีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ
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SCBROBOA

เรำยังคงแนะนำให้ “ถือ” โดย CIO มองว่ำรำคำหุ้นในกลุม่ หุน่ ยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม (Industrial Robot) ได้
ผ่ำนจุดต่ำสุดไปแล้ ว โดยรำคำอำจผันผวนบ้ ำงในระยะสันเนื
้ ่องจำกกำรเจรจำกำรค้ ำของจีนและสหรั ฐยังไม่จบลง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทกลุม่ หุน่ ยนต์ยงั มีศกั ยภำพที่จะเติบโตได้ ระยะยำว เนื่องจำกบริ ษัทต่ำงๆ ภำคกำรผลิตมี
แนวโน้ มที่จะมุ่งเน้ นกำรลดต้ นทุนกำรผลิตโดยหันมำใช้ หนุ่ ยนต์เพิ่มมำกขึ ้น
Holding ตาม Fund Fact Sheet วันที:่
2562
พฤหั31
สบดีมกรำคม
, มกรำคม
31, 2019
Fund Top Holding & Weight (%)

Period Return

ผลตอบแทนจากการลงทุน

1.67
1.53
1.49
1.4
1.25
1.16
1.09
1.07
1.03
0.84

11.25%
9.34%
7.22%
23.57%
10.14%
12.25%
8.37%
1.39%
0.32%
16.87%

3 เดือน 6 เดือน

ุ

ู ุ

3.1 / 5
4.2 / 5
4/5
4.6 / 5
2.5 / 5
3.9 / 5
4.4 / 5
4/5
4.4 / 5
4.1 / 5

% ตามช่วงเวลา
YTD

ช่ วงรำคำเป้ำหมำยจำก
นักวิเครำะห์ในตลำด

คะแนนเฉลี่ย
จำกนักวิเครำะห์

To : 31/1/19

Omron Corp
Intuitive Surgical Inc
iRobot Corp
ServiceNow Inc
FANUC Corp
Mitsubishi Electric Corp
Daifuku Co Ltd
ABB Ltd
Keyence Corp
DUERR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มุ มมองตลำด

From : 31/12/18

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี ตังแต่
้ จดั ตัง้

SCBROBOA

-24.25% -22.00% -20.66% -24.25%

n.a.

n.a.

n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน

-9.38% -13.72% -10.52% -9.38%

n.a.

n.a.

n.a.

-2.49%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

19.80% 14.15% 15.49% 19.80%

n.a.

n.a.

n.a.

18.04%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

12.46% 8.69% 9.34% 12.46%

n.a.

n.a.

n.a.

11.15%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ที่มำ ข้ อมูลจำก Fund Fact sheet ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ไม่ได้ เป็ นกำรยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

-11.42%

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ
ประเภทกองทุน (AIMC)
Foreign Investment Allocation
กองทุนหลักต่ างประเทศ

ETF ของกำรลงทุนหุ้นกลุม่ Robotics
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนกองทุน
5 กันยำยน 2560
ขนาดเงินกองทุน
8,705.61 ล้ ำนบำท (28 ธ.ค. 2561)
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

• ในเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่ำนมำ กลุม่ อุตสำหกรรมผลิตหุ่นยนต์ทวั่ โลก
ทังในญี
้
่ปนและสหรั
ุ่
ฐ เช่น Omron, Intuitive Surgical, iRobot,
FANUC, Daifuku ได้ มีกำรปรับตัวขึ ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
กองทุนได้ มีกำรกระจำยกำรลงทุนไปใน CS Global Robotics
Equity Fund ทำให้ กองทุนมีสดั ส่วนกำรถือ Omron เพิ่มขึ ้นเป็ น
1.67% ซึง่ รำคำหุ้นได้ เพิ่มขึ ้น 15% ในช่วง ม.ค. 2562

• Keyence เป็ นหนึ่งใน Top holdings ของกองทุนยังคง laggard
เมื่อเทียบกับบริ ษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน เนื่องจำกผล
ประกอบกำรต่ำกว่ำที่นกั วิเครำะห์คำดกำรณ์ไว้ และกำรเติ บโตของ
กำไรสุทธิอำจเติบโตลดลงเนื่องจำกบริ ษัทมีฐำนกำไรสุทธิที่สงู

• FANUC และ ABB ยังคงเป็ นผู้ผลิตรำยใหญ่ที่มีสว่ นแบ่ง
กำรตลำดมำกที่สดุ ในสหรัฐและจีนตำมลำดับ ซึง่ นักวิเครำะห์ยงั
มองว่ำบริ ษัทเหล่ำนี ้ยังมีโอกำสที่จะเติบโตได้ แต่ผลกระทบจำก
Trade War ที่เกิดขึ ้นอำจทำให้ ยอดขำยของบริ ษัทเหล่ำนี ้ลดลง
ในช่วง 2-3 เดือนข้ ำงหน้ ำ ซึง่ ทำง CIO มองว่ำหำกสงครำม
กำรค้ ำคลี่คลำยลง บริ ษัทในกลุม่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์จะกลับมำ
โดดเด่นอีกครัง้

• CIO ยังคงเชื่อในศักยภำพของกลุม่ ROBO และเห็นว่ำควรมีไว้ ใน
พอร์ ตกำรลงทุนระยะยำว เพรำะหุ่นยนต์เริ่ มเข้ ำมำมีบทบำทใน
ชีวิตประจำวันมำกขึ ้นและบริ ษัทเหล่ำนี ้ยังมีศกั ยภำพที่จะเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่วำ่ จะเป็ นในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตหรื อกำร
บริ กำร นอกจำกนี ้ประเทศญี่ปนก
ุ่ ำลังเข้ ำสูส่ งั คมสูงอำยุและมี
นโยบำยที่จะใช้ ห่นุ ยนต์มำทดแทนกำลังกำรผลิตในส่วนนีอ้ ีกด้ วย

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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