บลจ. แอสเซท พลัส เปิ ดมุมมองเศรษฐกิจโลก ปี 2019
พร้ อมประเดิมต้ นปี คลอดกองทุน ASP-AAA เป็ นทางเลือกในการลงทุนทุกสภาวะให้ แก่ ผ้ ูลงทุน เพื่อ
สร้ างโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
บลจ.แอสเซท พลัส มองเทรนด์ ท่ จี ะเกิดขึน้ ในปี นี ้ 2019 พร้ อมประเดิม คลอดกองทุน ASP-AAA เป็ นทางเลือกเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการลงทุนทุกสภาวะให้ แก่ ผ้ ลู งทุน โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ต่าง ๆ ทั่วโลก ปรั บพอร์ ตอย่ างยืดหยุ่น
เน้ นรักษาระดับความผันผวนระยะสัน้ ให้ อยู่ในระดับต่ากว่ าความผันผวนระยะยาว เสนอขายครัง้ แรก (IPO) 21 - 31
มกราคม นี ้ ลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท พร้ อมปรับกลยุทธ์ บริษัท ชูการลงทุนแนวใหม่ พร้ อมรับการเติบโตในระยะยาว
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอส
เซท พลัส) ตลาดทุนมีการปรับตัวลดลงจากเดิมค่อนข้ างมาก แต่พื ้นฐานของตลาดโดยรวมยังแข็งแกร่ง ในจังหวะนี ้ผมมองว่า
น่าจะเป็ นโอกาสทีเ่ หมาะสมแก่ผ้ ลู งทุน ในการเข้ าซื ้อเพิ่มเติม จากบทวิเคราะห์พบว่าในอดีตที่ผา่ นมา หากลงทุนในช่วงที่นกั
ลงทุนในตลาดส่วนใหญ่มีความกังวลสูง (Panic) และผู้ลงทุนมีกรอบการลงทุนที่ยาวเพียงพอ มักจะเป็ นช่วงทีส่ ามารถทา
กาไรได้ ดี อย่างไรก็ตามสาหรับในปี 2019 ตลาดยังคงมีทศิ ทางทีไ่ ม่ชดั เจนเช่นนี ้ ผมจึงอยากจะมาแชร์ ข้อมูลการคาดการณ์
ทางด้ านเศรษฐกิจ 10 เรื่ อง ทีค่ าดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุน และเป็ นตัวช่วยตัดสินใจในการลงทุน ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. แม้ วา่ เศรษฐกิจโลกตอนนี ้ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ขยายตัว เมื่อเทียบกับทิศทางเดิมในช่วงปี 2017 ผมมองว่า Fed จะมีการชะลอ
การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย เพือ่ สนับสนุนให้ เศรษฐกิจโดยรวมไปต่อได้ เนื่องจากเริ่ มเห็นสัญญาณการชะลอตัวในภาพรวม
2.ค่าเงินดอลลาร์ มีแนวโน้ มอ่อนค่า เนื่องจากมีการปรับตัวขึ ้นสูงไปแล้ วในปี 2018 ประกอบกับ Fed มีทิศทางชะลอการขึ ้น
ดอกเบี ้ย เศรษฐกิจสหรัฐอ่อนตัวลง และการลงทุนในสหรัฐเริ่ มมีความน่าสนใจลดน้ อยลง อีกทังปั
้ จจัยหนุนเรื่ องการส่งเงินกลับ
ประเทศเริ่ มหมดไป
3.ราคาน ้ามันจะยังคงผันผวนและไม่มีทิศทางแน่นอน โดยได้ รับปัจจัยลบจากภาพเศรษฐกิจทัว่ โลกที่มีการชะลอตัว รวมถึงการ
หันมาใช้ พลังงานทางเลือกทีม่ ากขึ ้น อาทิเช่น การใช้ รถพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้ รถทีเ่ ติมน ้ามัน แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าราคา
จะไม่ปรับตัวลงอย่างชัดเจน เนื่องจาก OPEC ได้ มีแผนการลดอัตราการผลิตเพื่อรักษาสมดุลราคาน ้ามัน
4.ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับมามีความน่าสนใจอีกครัง้ หลังจากปี ที่แล้ วนัน้ ตลาดมีการปรับตัวลงค่อนข้ างมาก
จนกระทัง่ ใกล้ เคียงจุดต่าสุด ทาให้ มลู ค่าพื ้นฐานมีความน่าสนใจ ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ มีแนวโน้ มปรับตัวอ่อนค่าลง การ
ลงทุนในสหรัฐ หรื อตลาดที่พฒ
ั นาแล้ วมีความน่าสนใจน้ อยลงเมือ่ เทียบกับตลาดเกิดใหม่ อีกทังปั
้ จจัยเรื่ องราคาน ้ามันที่เริ่ มทรง
ตัว ทาให้ ผลกระทบของตลาดเกิดใหม่ตอ่ ราคาน ้ามันลดน้ อยลง โดยผมคาดว่าจะมีเม็ดเงินจานวนมากไหลเข้ ากลับสูต่ ลาด
Emerging Market
5. ในปี 2019 นี ้ การอัดฉีดสภาพคล่องในระบบ (QE) ลดน้ อยลง ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกได้ รับผลกระทบจากการปรับตัวลด
น้ อยลงของ easy money ธนาคารกลางทัว่ โลกทัง้ อเมริ กา ยุโรป ญี่ปนุ่ เริ่ มมีแนวโน้ มถอนเงินที่เคยอัดฉีดเพิม่ เติมในระบบออก
ซึง่ ในอดีตที่ผา่ นมาสภาพคล่องเป็ นตัวที่ชว่ ยพยุงตลาดทังตลาดตราสารหนี
้
้และตลาดทุนให้ สามารถปรับตัวขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามหากเงินอัดฉีดในระบบถูกปรับลดลงไป การลงทุนในปี 2019 นัน้ คงต้ องมีการระมัดระวังมากขึ ้น

Asset Plus Integrated Marketing Communication: ศุภกัญญา (ปุ้ย) โทร. 099 249 6269, 0 2672 1050 พีรเดช (พี) โทร. 0 2672 1019

6.ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันสู
้ งกว่าในระยะยาว อาจจะไม่ได้ บง่ บอกว่าภาวะของภาพเศรษฐกิจอยูใ่ นสภาวะชะลอตัวเสมอ
ไป ในอดีตที่ผา่ นมาหากเกิดเหตุการณ์ผลตอบแทนพันธบัตรดังกล่าว มักจะเป็ นตัวสัญญาณบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่กาลังถดถอย
อย่างไรก็ตามสาหรับปี นี ้ผมมองว่ามันอาจไม่ได้ บง่ บอกว่าภาวะเศรษฐกิจจะเข้ าสูก่ ารถดถอย เนื่องจากการมีสภาพคล่อง
ส่วนเกิน จากการอัดฉีด QE ทัว่ โลก ทาให้ เกิดการกดดันผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว ซึง่ เป็ นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นใน
อดีตที่ผา่ นมา
7. ผลลัพธ์จากการทาสงครามทางการค้ าของจีนกับสหรัฐอาจก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญของห่วงโซ่การผลิต ซึง่
สะท้ อนได้ จากภาพรวมระยะสันที
้ ่เริ่ มมีการย้ ายฐานการผลิตจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียน ที่มคี า่ แรงค่อนข้ างถูก ผมมองว่าใน
ระยะแรกนันเป็
้ นการย้ ายการ Repackaging โดยในระยะกลางถึงยาวน่าจะมีการย้ ายฐานการผลิตให้ เห็นสาหรับบริ ษัทใหญ่ ๆ
ที่ได้ รับผลกระทบจากสงครามทางการค้ า
8. สาหรับธีมการลงทุนในปี นี ้นัน้ หุ้นกลุม่ ที่อยูใ่ นกระแส Disrupt ยังมีโอกาสเติบโตได้ ดี เนื่องจากกลุม่ ธุรกิจที่เข้ ามา Disrupt
ธุรกิจเดิม ๆ ยังคงเป็ นที่จบั ตาและมีอตั ราการเติบโตสูง ยกตัวอย่างเช่น หุ้นในกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับCloud Service ซึง่ เข้ ามา
เปลีย่ นการดาเนินธุรกิจแบบเก่าให้ เป็ นรูปแบบใหม่ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจสะดวกต่อการบริ หารจัดการ โดย
อัตราการเติบโตของ Cloud Service ยังคงเติบโตอย่างก้ าวกระโดดถึงร้ อยละ17 ต่อปี
9. สาหรับในด้ านเทคโนโลยีที่นา่ สนใจ ในปี นี ้อาจจะมีการเริ่ มใช้ สัญญานอินเตอร์ เน็ต 5G ซึง่ มีความเร็วมากกว่าเดิมถึง 1,000
เท่า โดยผู้นาด้ าน Smart Phone อย่าง Samsung และ Huawei เองก็มีแผนที่จะเปิ ดตัว Smart Phone รุ่นใหม่ที่รองรับ 5G
ผมเชื่อว่าหากมีการปรับใช้ 5G แล้ วนัน้ จะสามารถปลดล็อคข้ อจากัดหลาย ๆ อย่างอาจมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ ้นที่
สามารถทาผ่านมือถือได้ ซึง่ เผยให้ เห็นโอกาสในการลงทุนในอีกหลายมิตมิ ากขึ ้นสาหรับนักลงทุน
10. นอกจากนันแม้
้ วา่ ในปี ที่ผา่ นมากระแสการใช้ หนุ่ ยนต์ในงานด้ านต่าง ๆ มีการชะลอตัว เนื่องจากภาพเศรษฐกิจทีม่ กี าร
ชะลอตัว แต่ผมเชื่อว่าในอนาคต ด้ วยอัตราการพัฒนาของนวัตกรรมที่คอ่ นข้ างสูง ผมมองว่าธุรกิจบางประเภทจะถูก Disrupt
โดยหุน่ ยนต์ ซึง่ ได้ แก่ การทาฟาร์ ม งานก่อสร้ าง และ งานที่ไม่ต้องใช้ ทกั ษะของแรงงานมาก ซึง่ ยังคงเป็ นปัจจัยหนุนให้ กลุม่
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ยงั คงน่าสนใจสาหรับการลงทุนระยะยาว
สรุปทิศทางการลงทุนในปี นี ้นัน้ ผมแนะนาว่าสาหรับตลาดทุนในประเทศพัฒนาแล้ วนัน้ ควรเน้ นลงทุนโดยการเลือกลงทุนในหุ้น
รายตัว ในธีมทีม่ ีความน่าสนใจ อาทิเช่น กลุม่ ที่อยูใ่ นกระแส Disruptive โดยเน้ นเลือกลงทุนในหุ้นทีม่ ีพื ้นฐานแข็งแกร่ง ส่วน
สาหรับตลาดทุนใน Emerging Market เน้ นลงทุนในกลุม่ ประเทศที่คาดว่าได้ รับประโยชน์จากสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึ ้นใน
อนาคตยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย ได้ รับอานิสงค์บวกจากปัจจัยดังกล่าวมากที่สดุ เนื่องจากมีระบบเศรษฐกิจที่ขบั เคลือ่ น
ด้ วยภาคบริ โภคภายในประเทศเป็ นหลัก ประกอบกับมีภมู ิค้ มุ กันจากสงครามการค้ าสหรัฐและจีนทีย่ งั คงมีความไม่แน่นอน อีก
ทังยั
้ งได้ ประโยชน์จากท่าทีการชะลอการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐ ที่สง่ ผลให้ คา่ เงินรูปีของอินเดียกลับตัวดีขึ ้น อีกหนึง่
ประเทศที่มีความน่าสนใจคือประเทศจีน ผมมองว่าจะมีโอกาสที่เติบโตในระยะยาว แม้ วา่ เศรษฐกิจจีนอยูใ่ นภาวะชะลอตัว
เนื่องจากการตกลงทางการค้ าทีย่ งั ไม่ชดั เจนกับสหรัฐ แต่รัฐบาลจีนก็มเี ครื่ องมือด้ านนโยบายจานวนมาก ที่จะนามาใช้ เพื่อ
สนับสนุนกลับมาเติบโตในอนาคต ประกอบกับการปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ าทาให้ มลู ค่าพื ้นฐานของจีนตา่ มาก สาหรับ
ประเทศสุดท้ ายคือ เวียดนาม ที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในเรื่ องการย้ ายฐานผลิตเนื่องจากมีคา่ แรงในการจ้ างงานที่ยงั ถูกและ
มีแรงงงานทีม่ ีความสามารถเมือ่ เทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน อีกทังยั
้ งมีประเด็นสงครามการค้ าเข้ ามาเป็ นตัวกระตุ้นให้ จีนย้ าย
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ฐานการผลิตเกิดเร็ วขึ ้น ซึง่ เวียดนามน่าจะได้ รับผลประโยชน์ไม่วา่ เหตุการณ์จะออกมาในแง่ใดก็เป็ นอีกปั จจัยทีช่ ่วยส่งผลให้
ตลาดเวียดนามสามารถขยายตัวได้ ดีในอนาคต
สาหรับกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA) มุง่ เน้ นสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนในการ
ลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนในทุกสภาวะ มีกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ทัว่ โลก โดยมีการปรับเปลีย่ นน ้าหนักการลงทุนตาม
สัญญาณจากตัวชี ้วัดทางการลงทุนในด้ านต่าง ๆ ทังนี
้ ้ยังมีครื่ องมือที่ใช้ ในการควบคุมความผันผวนให้ อยูภ่ ายใต้ กรอบที่
กาหนด เพื่อสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ ง โดยสัดส่วนพอร์ ตที่ดีที่สดุ อยูท่ ี่ 60 (ตราสารหนี ้) : 40
(ตราสารทุน และตราสารทางเลือก) ภายใต้ กรอบของหลักการ Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization สาหรับ
สินทรัพย์ที่มีความเสีย่ งตา่ จะเน้ นลงทุนในประเทศไทยเป็ นหลัก อาทิ เช่น การลงทุนในตราสารหนี ้ไทย เนื่องจากเรามองว่า
จานวน Trading Activities ของตลาดตราสารหนี ้ของไทยอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยังตา่ กว่าตลาดของประเทศพัฒนาแล้ ว
ส่งผลให้ มีความผันผวนของราคาที่ต่ากว่า สาหรับสินทรัพย์ที่มคี วามเสีย่ งสูง จะมีการกระจายลงทุนในหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่
เราให้ น ้าหนักการลงทุนไปที่ตราสารภายในประเทศ เนื่องจากเราเชื่อว่าสามารถสร้ างโอกาสจากข้ อได้ เปรี ยบของการเข้ าถึง
ข้ อมูลที่มากกว่า ทังนี
้ ้การลงทุนในตราสารต่างๆ มีการปรับสัดส่วนโดยใช้ เครื่ องมือพยากรณ์ทางเศรษฐกิจที่ชว่ ยในการจับ
จังหวะการลงทุนเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาด เพื่อให้ นกั ลงทุนไม่พลาดโอกาสการลงทุน นอกจากนี ้ บลจ. แอสเซท พลัส
ยังคานึงถึง ความสาคัญด้ านการถูกผลกระทบจากการขาดทุนสะสม จึงได้ มีการนาเครื่ องมือ Risk Budgeting Model มาช่วย
ควบคุมความผันผวนให้ อยูใ่ นระดับที่กาหนดไว้ ประมาณ 4%-5% เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการลงทุนที่ผิดจังหวะ ส่งผลให้ นกั
ลงทุนสามารถลงทุนได้ ทกุ สภาวะการณ์ โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมผสม ทีม่ ีความเสีย่ งระดับ5 จะลงทุนในตราสารหนี ้
ของบริ ษัทเอกชนชันน
้ าในประเทศ ลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลกผ่าน ETF ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/RIET ในประเทศ
เป็ นหลัก รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและสินทรัพย์ทางเลือก ที่ถกู คัดเลือกโดยผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้กองทุนมีนโยบาย
ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน1 โดยกองทุน ASP-AAA มีมลู ค่าโครงการ 3,000 ล้ าน
บาท กาหนดเสนอขายครัง้ แรก (IPO) 21 - 31 มกราคม 2562 ลงทุนขันต
้ ่า 5,000 บาท ภายหลัง IPO ทุกวันทาการซื ้อขายของ
กองทุน2 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ จนถึง 15.30 น.
กองทุน ASP-AAA ยังเอื ้อต่อผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง โดยสามารถซื ้อ-ขายได้ ทกุ วันทาการ ทังยั
้ งเพิม่ ทางเลือกในการ
รับผลตอบแทน 2 ลักษณะผ่านหน่วยลงทุน 2 รูปแบบ กล่าวคือหน่วยลงทุนชนิด ASP-AAA-R ซึง่ จะจ่ายผลตอบแทนคืนเป็ น
รายเดือนผ่านการรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (Auto redemption) สูงสุดถึง 12 ครัง้ ต่อปี * ในขณะที่หน่วยลงทุนชนิด ASP-AAA-A จะ
สะสมผลตอบแทนไว้ ในกองทุนเพื่อ สร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ลงทุนจะขายคืน ทังนี
้ ้
สาหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี
สาหรับปี นี ้ เรามีการปรับกลยุทธ์และขยายรูปแบบการลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กบั นักลงทุน โดย บลจ. แอสเซท พลัส มุง่ เน้ น
ไปที่การสร้ างบริ ษัทให้ เป็ น Innovation House เนื่องจากเรามีบคุ ลากรที่เชี่ยวชาญ ในการค้ นหาแนวการลงทุนรูปแบบใหม่ ให้
สอดคล้ องกับเทรนการลงทุนในอนาคต รวมถึงเสาะหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ที่จะช่วยสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ แก่ผ้ ู
ลงทุน และพร้ อมรองรับการเติบโตในระยะยาว นายรัชต์กล่าว
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“ด้ านการกระจายสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) สาหรับผู้ลงทุนที่รับความเสีย่ งได้ ปานกลาง อาจเลือกลงทุนในหุ้น
ต่างประเทศ 30 หุ้นไทย 10 ตราสารหนี ้ 50 และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น น ้ามัน ทองคา หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ประมาณ 10
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้ องอาศัยการจับจังหวะลงทุน (Timing) เป็ นกลยุทธ์สาคัญทีจ่ ะสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่ สนใจ
ท่ามกลางตลาดที่มคี วามผันผวนสูงในปี นี ้” นายรัชต์กล่าวในที่สดุ ”
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
1

กองทุน ASP-AAA ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ปอ้ งกันความ
เสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเต็มจานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเต็มจานวน 2 วันทาการซื ้อขาย
ของกองทุน หมายถึง วันทาการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด, บริ ษัทจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน (ถ้ ามี), *อัตราการรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ขึ ้นอยู่
กับดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยผู้ลงทุนจะต้ องแจ้ งความจานงในการรับผลตอบแทนผ่าน Auto
Redemption ตังแต่
้ ครัง้ แรกที่ลงทุน
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