ข่ าวประชาสัมพันธ์

บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุน ASP-INDIA
มองหุ้นอินเดียมีโอกาสเติบโตสูงจากภาคบริโภค IPO ตัง้ แต่ วันนี ้ - 2 พ.ย. 61
บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี ้ (ASP-INDIA) คว้ าโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากหุ้นอินเดีย เชื่อการพลังประชากรหนุนภาคบริโภคดันเศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนื่อง เสนอขายครัง้
แรก (IPO) ตัง้ แต่ วันนี ้ - 2 พ.ย. 2561 ลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า ประเทศอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการมีประชากรจานวนมาก
ก่อให้ เกิดการขยายตัวของภาคบริ โภค ซึง่ จะส่งผลให้ ตลาดหุ้นอินเดียมีโอกาสเติบโตและสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่
น่าสนใจในระยะยาว ให้ แก่ผ้ ลู งทุน บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอขายกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี ้
(ASP-INDIA) เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผ้ ทู ี่สนใจกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นประเทศอินเดีย โดยกองทุนดังกล่าวเป็ น
กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน ระดับความเสีย่ ง 6 มีนโยบายเน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึง่ โดยผู้จดั การกองทุนเป็ นคนในประเทศอินเดีย มี
ประสบการณ์ในการบริ หารจัดการกองทุนมาถึง 18 ปี และมีการป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ1 ทังนี
้ ้ กองทุน ASP-INDIA มี
มูลค่าโครงการ 3,000 ล้ านบาท กาหนดเสนอขายครัง้ แรก (IPO) ตังแต่
้ วนั นี ้ - 2 พ.ย. 2561 ลงทุนขันต
้ ่า 5,000 บาท
ภายหลัง IPO ทุกวันทาการซื ้อขายของกองทุน2 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ จนถึง 15.00 น.
นายรัชต์ กล่าวต่อว่า เรามองว่า เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้ มศักยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการขับเคลือ่ นโดย
พลังประชากร รวมถึงภาคบริ การและอุตสาหกรรม โดยเห็นได้ จากการอันดับ GDP โลก ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า เศรษฐกิจ
อินเดียแข็งแกร่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มว่าในปี 2030 GDP ของอินเดียจะขึ ้นไปอยูอ่ นั ดับ 3 ของโลก (Source:
Bloomberg as of 31 August 2018, *Standard Chartered Research Estimate, **Reserve Bank of India) โดยมี
ปั จจัยที่สนับสนุนการเติบโต 3 ปัจจัย ได้ แก่
1. การขยายตัวของทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีศกั ยภาพ ในปั จจุบนั ประเทศอินเดียมีจานวนประชากรมากเป็ นอันดับ 2
ของโลก และคาดว่าจะเป็ นอันดับ 1 ในปี 2024 รวมถึงในปี 2020 ประชากรอินเดียจะมีอายุเฉลีย่ ตา่ ที่สดุ ในโลก
ซึง่ กว่า 63% จากประชากรทังหมดเป็
้
นประชากรวัยทางาน (Source: UN World Population Prospects 2017,
CIA, Bloomberg as of 6 August 2018) แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน นอกจากนี ้
ประเทศอินเดียยังมีการพัฒนาการทางด้ านการศึกษาที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้ อนจากจานวนประชากรอินเดียที่
มีทกั ษะในการอ่านและเขียนเพิม่ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มสี ดั ส่วนแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือเพิม่ สูงขึน้ รวมถึง
ระดับความยากจนที่ลดลงมากในช่วงที่ผา่ นมา

2. การที่ประชากรมีรายได้ ตอ่ หัวสูงขึ ้น นาขึ ้นไปสูก่ ารจับจ่ายใช้ สอยที่มากขึ ้น โดยในทศวรรษที่ผา่ นมาประชากร
อินเดียมีรายได้ ที่สงู ขึ ้น เฉลีย่ ปี ละ 6.90% (Source: ieconomics) ส่งผลให้ มีกาลังซื ้อที่สงู ขึ ้น และมีการจับจ่ายใช้
สอยทีม่ ากขึ ้นตามไปด้ วย หนุนให้ ภาคบริ โภคมีการขยายตัว โดยในปั จจุบนั การบริ โภคส่วนใหญ่ในประเทศ
อินเดียมาจากสินค้ าที่เป็ นปัจจัย 4 เช่น อาหาร ที่อยู่ อาศัย การเดินทาง
3. มีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลทีเ่ ป็ นรูปธรรม อาทิเช่น การสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาล สะท้ อนให้
เห็นถึงการให้ ความสาคัญต่อการดูแลประชากรให้ มีสขุ ภาพทีด่ ี เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอินเดีย
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงระบบภาษี ส่งผลให้ สนิ ค้ าบางประเภทราคาตา่ ลง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์ อีกทัง้
สนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการและนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศหันมาลงทุนในประเทศอินเดียตามนโยบาย Made
in India โดยได้ มีการปรับลดข้ อกาหนดเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆลง เพื่อให้ การลงทุนในอินเดียง่ายขึ ้น เช่น การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ต้องรอการอนุมตั ิจากรัฐบาลอินเดีย
จะเห็นได้ วา่ ปั จจัยข้ างต้ น ส่งผลดีตอ่ ทิศทางในการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นถึงการโอกาส
เติบโตของกลุม่ ธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรที่เป็ นกาลังสาคัญที่จะช่วยขับเคลือ่ นให้
ประเทศก้ าวไปข้ างหน้ า ประกอบกับมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย ที่แสดงถึง อัตราการเติบโตของบริ ษัทจดทะเบียน
ในประเทศอินเดียซึง่ อยูใ่ นระดับสูงประมาณ 20% ต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (Source : Bloomberg as of 31 August
2018) และมีอตั ราการเติบโตของกาไรสูงที่สดุ ในบรรดาประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย (Source : Bloomberg as of
31 August 2018) ด้ วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ เรามองว่าอินเดียเป็ นประเทศที่มศี กั ยภาพสูงในการเติบโตในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ตลาดยังคงมีความผันผวนจากการเก็งกาไรระยะสันของผู
้
้ ลงทุนรายย่อยจึงเหมาะเป็ นทางเลือก
สาหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของตลาดหุ้นในต่างประเทศได้ สงู และพร้ อมสาหรับการลงทุนในระยะยาวเพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่นา่ สนใจจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียในอนาคต
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-INDIA ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
และขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทาง www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
1
กองทุน ASP-INDIA มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งสาหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุน จะทาการป้องกันความ
เสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมดในอั
้
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน 2 วันทา
การซื ้อขายของกองทุน หมายถึง วันทาการปกติของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด, บริ ษัทจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน (ถ้ ามี)

