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บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทนุ ASP-VIET ประเดมิปี 61 
มองหุ้นเวียดนามโอกาสเตบิโตสูง  IPO 16-26 ม.ค. นี ้

 

บลจ. แอสเซท พลัส  ส่งกองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) สร้างโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากหุ้นเวียดนาม เชื่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงดันตลาดเติบโตต่อเน่ือง เสนอขายครัง้
แรก 16-26 ม.ค. 2561 ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท 
 

นายรัชต์  โสดสถติย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด (บลจ. แอสเซท 
พลัส) เปิดเผยวา่ จากศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนาม
มีโอกาสเติบโตและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทนุ บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอ
ขายกองทุนเปิดแอสเซทพลสั เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) เพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผู้ที่สนใจกระจายการลงทนุไป
ยงัตลาดหุ้นประเทศเวยีดนาม โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือมีธุรกิจหลกัในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพ
ในการเติบโตในอนาคต โดยสามารถผสมผสานทัง้การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผ่านการคดัเลอืกหุ้น
รายตัวของผู้จัดการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส  การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและการ
ลงทุนในกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลพนิิจของผู้จัดการกองทุน1 ทัง้นี ้ กองทุน ASP-VIET มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ก าหนดเสนอขายครัง้
แรก (IPO) 16-26 มกราคม 2561 ลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท ภายหลัง IPO กองทุนจะเปิดให้ซือ้-ขายได้ทุกวันที่ 25 
(ที่เป็นวันท าการ) ของทุกเดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องส่งค าสั่งขายหรือค าสั่งซือ้พร้อมช าระเงนิล่วงหน้า2 

 
“การปฎิรูปประเทศไปสูร่ะบบสงัคมนิยมแบบกลไกตลาด (Market Socialism) ท าให้เอือ้ตอ่การลงทนุมากขึน้ ทัง้ยงัมีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา GDP มีอัตราเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 5 – 7%       

และนักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโต 6-7% ในอกี 2 – 3 ปีข้างหน้า  (ทีม่า: Bloomberg  ณ 

31 ธ.ค. 2560)  ด้านศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวคาดการณ์ว่าขนาดเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตประมาณ 

5-6% จนถงึปี 2030 (ทีม่า: PWC, The long view: how will the global economic order change by 2050, as of 

February 2017)   ทัง้นี ้บลจ. แอสเซท พลัส มองว่าเวียดนามยงัคงมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู โดยมี

ปัจจัยขับเคลื่อน 3 ประการ ได้แก่ 1) โครงสร้างประชากรที่สะท้อนโอกาสเติบโตทางเศรษฐกจิ ดงัจะเห็นได้จาก

ประชากรที่ส่วนใหญ่มีอายุน้อยและพร้อมเป็นก าลังในภาคแรงงานเพื่อส าหรับรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซึง่

สวนทางกบัประเทศตา่งๆ ท่ีกลายเป็นสงัคมผู้สงูวยั ไมเ่พียงเทา่นัน้ อัตราการจ้างงานในเมอืงของเวียดนามยงัมี

แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึน้สะท้อนทศิทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศก าลังพัฒนา ซึง่จะชว่ย

ยกระดับคุณภาพชีวติและรายได้ให้สงูขึน้ในอนาคตรวมถงึสะท้อนโอกาสเตบิโตของภาคการบริโภค

ภายในประเทศ   2) เม็ดเงนิลงทุนจากต่างชาติยงัคงมีมูลค่าสงูและมีแนวโน้มเติบโตขึน้อย่างสม ่าเสมอสะท้อนชดั

ถึงความสนใจของนกัลงทนุตา่งชาติตอ่ประเทศเวียดนาม ซึง่ปัจจุบันเกาหลีและญ่ีปุ่น เป็นผู้ลงทุนหลกั และคาดว่าใน



 

 
 

อนาคตอาจมีประเทศในยุโรปเข้ามาลงทุนมากขึน้จากอานิสงส์จากการท าสัญญา FTA กับสหภาพยุโรป และ   

3) เสถยีรภาพทางการเมอืงและนโยบายภาครัฐเอือ้ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาว ทัง้

นโยบายการเงนิและการคลงัที่ผ่อนคลาย  ทุนส ารองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองสะท้อนถงึสถานะทาง

การเงินท่ีมัน่คงขึน้และชว่ยรักษาเสถยีรภาพของค่าเงนิ  สามารถควบคมุอตัราเงนิเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายและลดลง

ต่อเน่ืองใน 5 ปีที่ผ่านมาสะท้อนถงึความมีประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงนิ ไมเ่พยีงเทา่นัน้ ยงัเปิดการค้า

เสรีกับหลายประเทศและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ซึง่เหล่านีจ้ะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้

ขยายตัวอย่างมีเสถยีรภาพและผลักดันตลาดหุ้นเวียดนามให้เตบิโตตอ่ไปด้วย” นายรัชต์กลา่ว 

ด้านความน่าสนใจของตลาดหุ้นในเวียดนาม นายรัชต์กลา่ววา่ นับจากปีพ.ศ. 2556 ตลาดหุ้นดังกล่าวมกีาร

เติบโตเพิ่มขึน้ 6 เท่า (ทีม่า: Credit Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ 

27 พ.ย. 2560)  และนับตัง้แต่ปี 2556-2560 ดัชนีหุ้นเวียดนาม (VN30) มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยที่ 18% ต่อปี 

(ทีม่า: Bloomberg, ณ 21 ธ.ค. 2560) ซึ่งถอืว่ามีความน่าสนใจ และหากผนวกกับความพยายามของภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดหุ้นเวียดนามจากปัจจุบนัที่อยู่ใน Frontier Market ให้เข้าสู่  Emerging Market 

ภายในปี 2020 ด้วยแล้ว เชื่อว่าจะยิ่งส่งเสริมการขยายตวัของตลาดและส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม

มากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดยงัคงมีความผันผวนจากการเก็งก าไรระยะสัน้ของผู้ลงทุนรายย่อย จงึ

เหมาะเป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของตลาดหุ้นในต่างประเทศได้สูงและพร้อมส าหรับ     

การลงทุนในระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเวยีดนามในอนาคต 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทนุในกองทุน ASP-VIET ได้ด้วยเงินลงทนุขัน้ต ่าครัง้แรกเพยีง 5,000 บาท สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
และขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลสั ติดตอ่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศกึษาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th   หรือติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั  
 
ผู้ลงทุน “โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
1 กองทนุ ASP-VIET มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเฉพาะสว่นที่ลงทนุในต่างประเทศตามดลุพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ  เนื่องจากกองทนุมิได้ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน  ผู้ลงทนุจงึอาจขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก   2 สามารถซือ้-ขายได้ทกุวนัที่ 25 ของทกุเดือน หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อน
เป็นวนัท าการถดัไปโดยผู้ลงทนุต้องสง่ค าสัง่ซือ้พร้อมช าระเงิน หรือสง่ค าสัง่ขายระหวา่งวนัที่ 15 – 19 ในวนัท าการของทกุเดือน 


