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บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุน ASP-EVOCHINA
คว้ าโอกาส ลุ้นจีนเติบโต จากการวิวัฒนาการเข้ าสู่ยุคใหม่ IPO ตัง้ แต่ วันนี-้ 2 พ.ย. 61
บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่ นั ไชน่ า อิควิตี ้ (ASP-EVOCHINA) คว้ าโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากหุ้นจีน เชื่อการวิวัฒน์ หนุนแนวโน้ มเศรษฐกิจเติบโตในอนาคต 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 ประเทศจีนกาลังก้ าวเข้ าสูย่ คุ เศรษฐกิจใหม่ สะท้ อนให้ เห็นจากการวิวฒ
ั น์ทางภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิเช่น การ
เติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเขตความร่วมมืออุตสาหกรรมการบริ การสมัยใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า Greater Bay Area
รวมถึงการสนับสนุนจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึง่ เป็ นแรงผลักดันให้ เศรษฐกิจประเทศจีนเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์สงู ในช่วง
ที่ผา่ นมา และมีแนวโน้ มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต บลจ. แอสเซท พลัส จัดตังกองทุ
้
นเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูชนั่
ไชน่า อิควิตี ้ (ASP-EVOCHINA) เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผ้ ทู ี่สนใจกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นประเทศจีน โดยกองทุน
ดังกล่าวเป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสีย่ ง 6 มีนโยบายเน้ นการลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อมีธุรกิจหลักในประเทศจีนที่เชื่อว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตสูง โดยสามารถผสมผสานทังการลงทุ
้
นในตลาดหุ้นจีน
โดยตรง ผ่านการคัดเลือกหุ้นรายตัวของผู้จดั การกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศและ ลงทุนในกองทุน ETF ที่เน้ นลงทุนในตลาดหุ้นจีน มีการป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศตามความเหมาะสมซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน1 ทังนี
้ ้ กองทุน ASP-EVOCHINA มีมลู ค่า
โครงการ 3,000 ล้ านบาท กาหนดเสนอขายครัง้ แรก (IPO) ตังแต่
้ วนั นี ้-2 พฤศจิกายน 2561 ลงทุนขันต
้ ่า 5,000 บาท
ภายหลัง IPO ทุกวันทาการซื ้อขายของกองทุน2 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ จนถึง 15.30 น.
นายรัชต์ กล่าวต่อว่า เรามองว่าจีนกาลังวิวฒ
ั นาการเข้ าสูย่ คุ เศรษฐกิจใหม่ จากการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาล ซึง่
ประกอบไปด้ วย 2 เป้าหมายหลัก คือ การผลักดันให้ ประเทศจีนก้ าวขึ ้นเป็ นผู้นานวัตกรรม และการเปลีย่ นผ่านภาคธุรกิจ
จากประเทศอุตสาหกรรมการผลิต สูภ่ าคงานภาคบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่ม จากเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลให้ ความสาคัญกับ
การลงทุนทางด้ านเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนสนับสนุนด้ านการวิจยั และพัฒนาเป็ นเงินกว่า 255 พันล้ านดอลลร์ สหรัฐ ซึง่
คิดเป็ น 55.98% ของ GDP ประเทศไทย (Source: National Bureau of Statistics of China 2018,) จากการสนับสนุน
ดังกล่าว จะเห็นได้ วา่ มีจานวนนักศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจยั ของประเทศจีนมากเป็ นอันดับ 1
ของโลก อีกทังยั
้ งมีจานวนการยืน่ จดสิทธิบตั รและจานวนการตีพมิ พ์เอกสารทางด้ านการวิจยั ในปี 2018 มากที่สดุ ในโลก
จากผลการสนับสนุนดังกล่าว จีนเริ่ มก้ าวเข้ ามาเป็ นผู้มอี ิทธิพลในด้ านเทคโนโลยี โดยในช่วงที่ผา่ นมามีบริษัทเทคโนโลยี
ของจีนหลายบริ ษัท ก้ าวขึ ้นสูก่ ารเป็ นบริ ษัทชันน
้ าของโลก นอกจากนันจี
้ นยังมีบริ ษัท Start-up เกิดขึ ้นอีกมากมาย โดยในปี

2018 มีบริ ษัท Start-up สัญชาติจีน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อที่เรี ยกว่า”Unicorn” เกิดขึ ้นกว่า 17
บริ ษัท ซึง่ มากเป็ นอันดับ 2 รองจาก สหรัฐอเมริกา (Source: https://www.cbinsights.com/research-unicorncompanies) นอกจากการให้ ความสาคัญทางด้ านนวัตกรรมแล้ ว รัฐบาลยังมีนโยบายผลักดันแบรนด์ Made in China ให้
เป็ นที่ยอมรับจากทัว่ โลก ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของจีน จากการเป็ นประเทศอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต หันมาให้ ความสาคัญกับการสร้ าง Brand เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ า โดยมุง่ เน้ นการเปลีย่ นผ่านจากประเทศที่
เป็ นเมืองแห่งการเลียนแบบเป็ นเมืองแห่งการพัฒนาที่มีสนิ ค้ าและบริ การของตนเอง รัฐบาลจีนมุง่ เน้ นที่จะพัฒนานวัตกรรม
ตาม Roadmap “Made In China 2025” ซึง่ เป็ นการปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตของจีนใหม่อย่าง
สิ ้นเชิง จากการผลิตที่เน้ นปริ มาณสูก่ ารผลิตที่เน้ นคุณภาพ กระตุ้นให้ เกิดงานด้ านการบริ การที่เน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ม เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ซึง่ การดาเนินนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ ภาคแรงงานมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ประชากรส่วน
ใหญ่มีรายได้ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขึ ้น รวมถึงมีกาลังซื ้อที่มากขึ ้น ซึง่ เป็ นแรงหนุนให้ ภาคการอุปโภคบริ โภคให้ เติบโต
สะท้ อนให้ เห็น ถึงการจ้ างงานทีม่ ากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั โดยผลผลิตจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาล สะท้ อนให้ เห็นใน
พัฒนาการของเขตพิเศษเศรษฐกิจใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า “Greater Bay Area” ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงเมืองสาคัญในสามเหลีย่ ม
ปากแม่น ้าเพิร์ล ควบรวมฮ่องกง มาเก๊ า และมลฑลกวางตุ้ง ประกอบไปด้ วย 11 เมืองสาคัญ ที่จะเป็ นย่านศูนย์การค้ าและ
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่สาคัญ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษนัน้ มีสว่ นทาให้ เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ ้นอย่างมาก โดยมีผลทาให้ ขนาด
GDP ของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ขยายตัว คิดเป็ น 10.87% ของ GDP ประเทศจีน ซึง่ สูงที่สดุ ในบรรดา 31 มณฑล
ของจีน (ข้ อมูล ปี 2017) ทังนี
้ ้จากการพัฒนาดังกล่าว ประกอบกับข้ อมูลพื ้นฐานของตลาดหุ้นจีนอยูใ่ นระดับที่นา่ สนใจเมื่อ
เทียบกับอัตราการเติบโต (Source: Bloomberg as of 25 Sep 2018) ส่งผลให้ เราเชื่อว่า ประเทศจีนมีโอกาสที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต จากการวิวฒ
ั นาการเข้ าสูย่ คุ ใหม่ ถึงแม้ วา่ เศรษฐกิจจีนอยูใ่ นภาวะชะลอตัว ประกอบกับการถูกกีด
กันทางการค้ าของสหรัฐ รัฐบาลจีนก็มเี ครื่ องมือด้ านนโยบายจานวนมาก ที่จะนามาใช้ เพื่อสนับสนุนให้ บรรลุเป้าหมาย การ
เป็ นผู้นาทางด้ านเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ตลาดยังคงมีความผันผวนจากการเก็งกาไรระยะสันของผู
้
้ ลงทุนรายย่อยจึงเหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่
สามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นในต่างประเทศได้ สงู และพร้ อมสาหรั บการลงทุนในระยะยาวเพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่นา่ สนใจจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-EVOCHINA 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 และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
1

กองทุน ASP-EVOCHINA สาหรับการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสีย่ งด้ าน

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็ นต้ น
เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลีย่ น 2 วันทาการซื ้อขายของกองทุน หมายถึง วันทาการปกติของบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด, บริ ษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน (ถ้ า
มี)

