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เวียดนามแนวโน้ มเศรษฐกิจโต บลจ. แอสเซท พลัส
ส่ งกองทุน ASP-VIETRMF เน้ นสะสมระยะยาว ก่ อนเกษียณ
IPO ตัง้ แต่ วันนี ้ - 17 ก.ย. นี ้
บลจ. แอสเซท พลัส จัดพอร์ ตลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสะสมเงินก่ อนเกษียณ ส่ งกองทุนเปิ ด
แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ (ASP-VIETRMF) มั่นใจเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้ มโตดีและมี
ศักยภาพ นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุน และการสะสมเงินในระยะยาวก่ อนเกษียณ เริ่มเสนอขาย
ครัง้ แรก (IPO) ตัง้ แต่ วันนี ้ - 17 ก.ย. 2561 ลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
(บลจ. แอสเซท พลัส) เปิ ดเผยว่า ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศที่นา่ สนใจสาหรับนักลงทุนทังใน
้ และต่างประเทศ
เนื่องจาก พื ้นฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม โดยปั จจุบนั มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ าสูเ่ วียดนามเป็ นอันดับ
ต้ น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ ตลาดหุ้นเวียดนามเติบโตขึ ้นอย่างมาก และมีบริ ษัทจดทะเบียนใหม่ ๆ เกิดขึ ้นมากมาย
ในช่วงที่ผา่ นมา ด้ วยปั จจัยทังหมดนี
้
้ เราเล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุน จึงจัดตังกองทุ
้
นเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท
เพื่อการเลี ้ยงชีพ (ASP-VIETRMF) เป็ นกองทุนตราสารทุนระดับความเสีย่ ง 6 มีนโยบายเน้ นการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต โดย
ผสมผสานทังการลงทุ
้
นในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผ่านการคัดเลือกหุ้นรายตัวโดยผู้จดั การกองทุน บลจ. แอสเซท พลัส
การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม ETF ที่เน้ นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึง่ เหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และคาดหวังได้ รับผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีนโยบายป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน1 ทังนี
้ ้ กองทุน ASP-VIETRMF มีมลู ค่าโครงการ 1,000
ล้ านบาท กาหนดเสนอขายครัง้ แรก (IPO)ตังแต่
้ วนั นี ้ - 17 กันยายน 2561 ลงทุนขันต
้ ่า 5,000 บาท ภายหลัง IPO กองทุนจะ
เปิ ดให้ ซื ้อทุกวันทาการ และขายคืนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทุกวันพุธ หากตรงกับวันหยุดจะเลือ่ นเป็ นวันทาการถัดไปภายใน
สัปดาห์นนั ้
นายรัชต์ กล่าวต่อว่า เราจัดตังกองทุ
้
นนี ้ขึ ้นมา เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ ออมเงินระยะยาว และยังได้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
โดยเรามองว่าการลงทุนในประเทศเวียดนามนัน้ เหมาะสมกับการลงทุนเพื่อการออมในระยะยาว เนื่องจากเรามองว่า
ประเทศเวียดนามยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโตได้ อกี มากในอนาคตจากปั จจัยหลัก 3 ปั จจัย ได้ แก่
1. ศักยภาพของประชากรในเวียดนาม พร้ อมทีจ่ ะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยประชากรในประเทศ
เวียดนามส่วนใหญ่ เป็ นประชากรในวัยทางาน ประกอบกับปั จจุบนั ทีเ่ วียดนามมีอตั ราการว่างงานต่า ประชากร
ส่วนใหญ่มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ การบริ โภคภายในประเทศปรับตัวไปในทางทีด่ ี ซึง่ เป็ นอีกหนึง่
ปั จจัยหลัก ในการส่งเสริ ม การยกระดับจากประเทศด้ อยพัฒนาสูป่ ระเทศกาลังพัฒนา
2. มีการลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ ามาในประเทศอย่างสม่าเสมอ เนือ่ งจากเวียดนามได้ ลงนามในข้ อตกลงการค้ าเสรี
(FTA) กับประเทศต่าง ๆ กระตุ้นให้ นกั ลงทุนต่างชาติ ต้ องการที่จะเข้ ามาใช้ เวียดนามเป็ นตลาดและฐานส่งออก
มากขึ ้น ซึง่ คาดว่าในอนาคต เวียดนามจะสร้ างสัญญานี ้กับทางฝั่งยุโรปเช่นกัน

3. การสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ แก่ นโยบายการเงินที่ผอ่ นคลายโดยการปรับลดอัตราดอกเบี ้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
การบริ หารค่าเงินด่องเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในช่วงที่เกิดการอ่อนค่าลงของสกุลเงิน
ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นการส่งออก และการเพิ่มทุนสารองระหว่างประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และเพื่อไม่ให้ ความผันผวนจากภายนอกเข้ ามาสร้ างผลกระทบต่อธุรกิจเวียดนาม อีกทังเรื
้ ่ องข้ อตกลงทางการค้ า
ที่เอือ้ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จ เช่น ข้ อตกลงกับ กลุ่มเศรษฐกิ จพิ เศษ APEC, TPP, RCEP,และ ASEAN
รวมถึงนโยบายที่สง่ เสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การผ่อนปรน สิทธิในการเป็ นเจ้ าของบริ ษัทจดทะเบียน
ของชาวต่างชาติ (Foreign Ownership) จากเดิมที่ไม่เกิ น 49% เป็ น 100% ซึ่งปั จจัยเหล่า นี ้จะช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเวียดนามให้ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ ผลักดันตลาดหุ้นเวียดนามให้ เติบโตต่อไปด้ วย นายรัชต์
กล่าว
แม้ วา่ ตอนนี ้ตลาดเวียดนามจะผันผวนอย่างมาก จากปั จจัยรบกวนภายนอกประเทศระยะสันถึ
้ งระยะกลาง อาทิเช่น
สงครามทางการค้ า จะเห็นว่าตลาดเวียดนามปรับตัวขึ ้นต่อเนื่อง อย่างก้ าวกระโดดมาถึง 6 เท่า จาก ปี 2556 (ทีม่ า: Credit
Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ 27 พ.ย. 2560) ประกอบกับผลการ
ดาเนินการเฉลีย่ ดัชนี 18% ต่อปี (ทีม่ า: Bloomberg, ณ 21 ธ.ค. 2560) แสดงถึงพื ้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการ
ผลักดันของรัฐบาล เพื่อพัฒนาตลาดหุ้น จาก Frontier Market สู่ Emerging Market ภายในปี 2020 ด้ วยแล้ ว ช่วยให้
ตลาดมีแนวโน้ มการขยายตัวในอนาคต เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด Frontier Market
เหมาะกับนักลงทุนที่มคี วามเข้ าใจในการลงทุน และสามารถยอมรับความเสีย่ งสูงได้
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-VIETRMF ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
ศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทาง www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.
แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคูม่ ือการ
ลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน” *การได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุน RMF-LTF เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกาหนด ทังนี
้ ้ หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรื อต้ องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับ พร้ อมชาระเงินเพิม่ หรื อเบี ้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร 1กองทุน ASP-VIETRMF
มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน
เนื่องจากกองทุนมิได้ ปอ้ งกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้ รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

