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บลจ. แอสเซท พลัส เผยผลงานปี 59 โตกว่า 15%
กางแผนปี 60 มุ่งตอบโจทย์ผู้ลงทุนต่อเนื่อง
บลจ. แอสเซท พลัส ปลื้ม AUM ปี 59 เติบโตกว่า 15% เหนือ 43,500 ล้านบาท เตรียมลุยนาเสนอ
กองทุนใหม่มุ่งตอบโจทย์ผู้ลงทุนต่อเนื่อง พร้อมงัดกลยุทธ์ดันโอกาสรับผลตอบแทนกองทุนหุ้น
สู่แนวหน้าแม้ตลาดผันผวน ล่าสุดส่ง “กองทุนเปิด ASP-DPLUS” ประเดิมตลาดปี 60 ชวนผู้ลงทุน
AI ลุยตราสารหนี้ระยะสั้นในต่างประเทศ ชูจุดเด่นโอกาสรับผลตอบแทนสูงท่ามกลางสภาวะ
ดอกเบี้ ยต่ าและกระแสเงินไหลออกจากเงินฝาก สภาพคล่องสูง ซื้อ -ขายได้ ทุก วันทาการ
Hedge ทั้งจานวน เสนอขายครั้งแรก 16 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิดเผยว่า ในปี 2560 บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมุ่งนาเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ลงทุน สอดรับกับระดับความเสี่ยงที่รับได้และสอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยด้านธุรกิจกองทุนรวมจะมุ่งเน้น
ไปที่การจัดตั้งกองทุนใหม่ในกลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงและให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักลงทุนที่ยังคงต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดึงดูดใจท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยใน
ประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่า ผนวกกับการบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะกองทุนรวมหุ้นทั้งใน
และต่างประเทศให้มีโอกาสรับผลตอบแทนอยู่ในระดับแนวหน้า ของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเตรียมรุกขยาย
ช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านทางธนาคารพาณิชย์ และขยายพันธมิตรผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ วางเป้าหมายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ(AUM) ปี 2560 ที่
ประมาณ 55,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25% จาก AUM ณ สิ้นปี 2559
“ความส าเร็ จ ของ บลจ. แอสเซท พลั ส ในปี ที่ ผ่า นมา เกิ ด จากผู้ ล งทุ น มอบความไว้ วางใจให้ บ ริห ารกองทุ น
โดยเฉพาะในกลุ่มกองทุน AI ซึ่งสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เฉพาะธุรกิจกองทุนรวมของบริษัทในปี 2559 เติบโตได้ถึง 18% เหนือกว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมซึ่ง
เติบโตที่ 14% สำหรับแผนธุรกิ จในปี 2560 บลจ. แอสเซท พลั ส ตั้งเป้ าหมายในการเติบโตไว้ที่ 25% โดย
มี AUM เพิ่ ม ขึ้ น แตะ 55,000 ล้ า นบาท และจะยั ง คงมุ่ ง น าเสนอทางเลื อ กในการลงทุ น ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ลงทุนเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการบริหารกองทุนที่มี อยู่เดิมซึ่งกระจายไปในหลากหลาย
สินทรัพย์ลงทุน และครบถ้วนทั้งเชิงรุก (Active) และเชิงรับ (Passive) อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนรวมหุ้นทั้งในและต่างประเทศที่มีเป้ำหมำยในกำรปรับกลยุทธ์
การบริหารจัดการให้โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ทั้งยังจะขยายฐานลูกค้า
บนฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่คือ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน) และประสานความร่วมมือกับ
พันธมิตรด้านช่องทางการขายต่างๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนาช่อง
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ทางการลงทุนออนไลน์ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลงทุนของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุเป้ำหมำยในปี 2560 ได้ในที่สุด” นายรัชต์กล่าว
สาหรับมุมมองด้านการลงทุน นายรัชต์กล่าวว่า ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกในปีนี้ยังเผชิญความผันผวนและมีปัจจัย
ที่ต้องติดตามใกล้ชิด โดยบริษัทมีมุมมองเป็นบวกต่อตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและยังจะได้ประโยชน์จาก
นโยบายการเงินที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสที่นายกรัฐมนตรีอาเบะอาจได้รับการยอมรับให้ดารง
ตาแหน่งต่อไปทาให้นโยบายเศรษฐกิจสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดหุ้น สหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถเติบโต
ต่อไปได้โดยมีแรงหนุนจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ สาหรับตลาดจีนเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ตามเป้าหมาย
โดยการดาเนินนโยบายอย่างเข้มงวดของทางการจีนจะช่วยคลายความกังวลเรื่องภาวะฟองสบู่และไม่เกิด Hard Landing
อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาผลกระทบจากนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ว่าจะส่งผลต่อจีนมากน้อยเพียงใด ขณะที่
ตลาดหุ้นยุโรปแม้เศรษฐกิจจะยังได้อานิสงส์จากมาตรการ QE แต่ยังต้องจับตาผลกระทบจากการเลือกตั้งในหลาย
ประเทศที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ สาหรับตลาดหุ้นไทย คาดการณ์ SET Index ปลายปีที่ 1,680 จุด โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ยังคงได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะเดียวกันทิศทางดอกเบี้ยนโยบายจะยังทรงตัวในระดับต่า
ต่อไปเพื่อเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ CLMV หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่มีแบรนด์ แข็งแกร่ง
เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ แนะน าผู้ ล งทุ น ที่ รั บ ความเสี่ ย งได้ สู ง เลื อ กกระจายสิ น ทรั พ ย์
ลงทุน (Asset Allocation) โดยอาจเลือกลงทุนใน หุ้นไทย 40% หุ้นต่างประเทศ 10% ตราสารหนี้ 40% และ
สินทรัพย์ทางเลือก เช่น น้ามัน ทองคา หรืออสังหาริมทรัพย์ ประมาณ10%”
“ในด้ำนของทิศทางดอกเบี้ยในประเทศนั้น แม้อัตรำเงินเฟ้อในประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่ด้วยเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้
อย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจส่งผลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ใ น
ระดับต่าต่อไป ประกอบกับทิศทำงกำรขยำยตัวของสินเชื่อมี แนวโน้มลดลง ทำให้เชื่อว่ำ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์จะทรงตัวต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อยที่คาดหวังโอกาส
ได้ รั บ ผลตอบแทน ที่ น่ า สนใจกว่ า เงิ น ฝากและกองทุ น ตลาดเงิ น ทั่ ว ไป แต่ ยั ง คงต้ อ งการสภาพคล่ อ งสู ง
บลจ. แอสเซท พลัส จะ เสนอขำย กองทุนเปิด ASP-DPLUS ซึ่งเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ อายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน สภาพคล่องสูง ซื้อ-ขายได้ทุกวัน
ทาการ กรณีขายคืนจะได้รับเงินในวันทาการถัดไป (T+1) พร้อมนโยบำยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจานวน โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่ 16 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ นี้ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะลงทุน
ในตราสารหนี้ ระยะสั้นและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชั้นนาในกลุ่ม ประเทศตะวันออกกลาง จีนและตุรกี
ร่วมด้วยบริษัทเอกชนในไทย ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำ ด้วยควำมเชี่ยวชำญในกำรเฟ้นหำตรำสำรของบริษัท ผนวกกับขนำดของ
กองทุนดังกล่ำวที่ไม่ใหญ่เกินไปนักจะเอื้ อต่อสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตรำสำรหนี้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและสำมำรถสร้ำงโอกำส
รับผลตอบแทนที่น่ำสนใจยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนได้” นายรัชต์กล่าว
สาหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ASP-DPLUS) เป็นกองทุนรวม
ตราสารหนี้สาหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้
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ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน 4.5 มีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน สภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทาการ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนใน
เงินฝากของธนาคารกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ธนาคาร Emirates NDB, First Gulf Bank, ADCB, Commercial Bank
และ QND ซึ่งได้รับการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+, A+, A+, A+ และ B- ตามลาดับ พร้อมด้วยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศจีน เช่น Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank
และ Agricultural Bank of China ซึ่งล้วนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A นอกจากนี้คาดว่าจะลงทุนใน
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศตุรกี อาทิ YapiKredi และ Ziraat Bankasi ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ
BBB ร่วมด้วย Turkiye Bankasi, Garanti Bank และ AKBANK ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ BBB- ส่วนที่เหลือคาดว่าจะลงทุนใน
ตราสารหนี้เอกชนในประเทศและพันธบัตรรัฐบาลไทย
“สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตุรกี ซึง่ ผู้ลงทุนอำจมีควำมกังวลถึงผลกระทบจำกปัญหำก่อกำรร้ำยและ
ปัญหำกำรเมืองนั้น บลจ. แอสเซท พลัส มีกระบวนพิจำรณำคัดเลือกและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของตรำสำรและประเทศที่
ลงทุนอย่ำงรอบคอบ และมองว่ำหำกพิจำรณำในแง่ปจั จัยทำงเศรษฐกิจ ตุรกีมีเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตได้ดี โดยมีขนำด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก กำรเติบโตของ GDP และรำยได้ต่อหัวของประชำกรสูงกว่ำไทยรำว 2 เท่ำ ระดับ
ของหนี้สำธำรณะ หนี้ภำคครัวเรือน และระดับหนี้เสียของธนำคำรพำณิชย์ก็ยังอยู่ในระดับต่ำมำก อีกทั้งธนำคำรที่เลือก
ลงทุนยังคงมีผลประกอบกำรที่ดแี ละมีสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง จึงเชื่อว่ำจะเป็นโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่
น่ำสนใจให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่ม AI ต่อไปได้” นายรัชต์กล่าวในที่สุด
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่าครัง้ แรก 500,000 บาท และครั้งต่อไป
5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.assetfund.co.th
*ตราสารทีก่ องทุน ASP-DPLUS คาดว่าจะลงทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนเพื่อความ
เหมาะสมตามสภาวะตลาดและสภาวะการลงทุนในขณะนั้น
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บลจ. แอสเซท พลัส
พีรเดช (พี) โทร. 0 2672 1000 ต่อ 1019 อีเมล: peradej_th@assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund (ASP-DPLUS)
(กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืน เงินต้น
และดอกเบี้ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ )

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO): 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 60
รายละเอียดกองทุน ASP-DPLUS

ความเสีย่ งระดับ: 4.5
อายุโครงการ
ประเภทกองทุน
ขนาดกองทุน
นโยบายการลงทุน

การจ่ายเงินปันผล

ไม่กาหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมตราสารหนี้
10,000,000,000 บาท
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดย กองทุนอาจจะ
พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผูล้ งทุนประเภทใด
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และ
ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้

การซือ้ หน่วยลงทุน
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ต่าในการซือ้
การชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน

เสนอขายครัง้ แรก 16 ม.ค. – 1 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลาเปิดทาการจนถึง 15.30 น.
500,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จากัด
- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)
- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร)
- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใช้แบบฟอร์มชาระเงินของธนาคาร)
กาหนดชาระเงินสาหรับ IPO เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 1 ก.พ. 60, เช็ค: ภายในวันที่ 31 ม.ค. 60

การขายคืนหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ระยะเวลาการชาระเงิน

ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ - 15.30น.
วันทาการขายคืน ทุกวันทาการซื้อขาย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่คานวณNAV (ปัจจุบันภายใน1 วันทาการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)
KBANK: รับเงินคืนในวันทาการถัดไป (T+1) ก่อนเที่ยง
BBL:
รับเงินคืนในวันทาการถัดไป (T+1) หลัง 14.30 น.
ธนาคารอื่นๆ: เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

กองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
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หรือทั้งจานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงงก่ก่อนตัดดสิสินนใจลงทุ
ใจลงทุนน””

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund (ASP-DPLUS)
(กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืน เงินต้น
และดอกเบี้ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ )

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (IPO): 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 60
ความเสีย่ งระดับ: 4.5

ASP-DPLUS กองทุนทีต่ อบโจทย์ในสภาวะดอกเบีย้ ต่า
•
•
•

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก กองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในอุตสาหกรรม
เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศที่มีผลตอบแทนดี มีสภาพคล่องสูง
กองทุนเน้นลงทุนระยะสั้นจึงมีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทาการ และรับเงินค่าขายคืนได้ในวันทาการถัดไป

ปรัชญาการลงทุนของกองทุน*
เน้นการลงทุนระยะสั้น
อายุตราสารเฉลี่ยประมาณ 3-6* เดือน เน้นลงทุนใน
เงินฝากและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องดี

การวิเคราะห์เครดิตด้วยปัจจัยพืน้ ฐาน
เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และมีแนวโน้ม
ของผลประกอบการที่ดี มีกระแสเงินสดที่สม่าเสมอ
เพียงพอต่อการชาระหนี้

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า
โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการเฟ้นหา
ตราสารหนี้ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ง ในและต่า งประเทศ
ด้วย Universe ที่กว้างกว่า สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สภาพคล่องสูง
สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทาการ และสามารถ
รับเงินขายคืนได้ในวันทาการถัดไป (T+1)

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประมาณการสัดส่วนตราสารของพอร์ตการลงทุน**
เงินฝากต่างประเทศ
•

ตราสารหนีภ้ าคเอกชนในประเทศ
สัดส่วนการลงทุน 40%** เน้นลงทุนธนาคารชั้นนาในต่างประเทศเพิ่ม •
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนบริษัทชั้นนาในประเทศเพิ่ม
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
•

พันธบัตรรัฐบาลไทย
สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนบริษัทชั้นนาในต่างประเทศเพิ่ม
โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ในประเทศ

•

สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องและสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน

**ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ตัวอย่างธนาคารต่างประเทศทีก่ องทุนคาดว่าจะลงทุน***
ประเทศ ตุรกี
BBB-

BBB

BBB

BBB-

BBB-

ประเทศจีน
A

A

ธนาคารใน
ตะวันออกกลาง

AA-

A+

A

A+

A

A+

A+

***ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ที่มา: Credit rating โดย FITCH Rating (International scale) ณ วันที่ 6 ม.ค. 2560
หมายเหตุ:
1) ตราสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร
2) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมดในอัตรามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ (fully hedge)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
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สถานการณ์ดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ”

