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บลจ. แอสเซท พลัส ส่ งกองทุน ASP-VIET ประเดิมปี 61
มองหุ้นเวียดนามโอกาสเติบโตสูง IPO 16-26 ม.ค. นี ้
บลจ. แอสเซท พลั ส ส่ ง กองทุ น เปิ ดแอสเซทพลั ส เวี ย ดนาม โกรท ฟั น ด์ (ASP-VIET) สร้ างโอกาสรั บ
ผลตอบแทนจากหุ้นเวียดนาม เชื่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงดันตลาดเติบโตต่ อเนื่อง เสนอขายครั ง้
แรก 16-26 ม.ค. 2561 ลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า จากศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ซึ่งจะส่ งผลให้ ตลาดหุ้นเวียดนาม
มีโอกาสเติบโตและสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวให้ แก่ผ้ ลู งทุน บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอ
ขายกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ (ASP-VIET) เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผ้ ทู ี่สนใจกระจายการลงทุนไป
ยังตลาดหุ้นประเทศเวียดนาม โดยกองทุนดังกล่ าวเป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 มีนโยบายเน้ นการ
ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ ามีศักยภาพ
ในการเติบโตในอนาคต โดยสามารถผสมผสานทัง้ การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผ่ านการคัดเลือกหุ้น
รายตัวของผู้จัดการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส การลงทุนผ่ านหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศและการ
ลงทุนในกองทุน ETF ที่เน้ นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน1 ทังนี
้ ้ กองทุน ASP-VIET มีมูลค่ าโครงการ 2,000 ล้ านบาท กาหนดเสนอขายครัง้
แรก (IPO) 16-26 มกราคม 2561 ลงทุนขัน้ ต่า 5,000 บาท ภายหลัง IPO กองทุนจะเปิ ดให้ ซอื ้ -ขายได้ ทุกวันที่ 25
(ที่เป็ นวันทาการ) ของทุกเดือน โดยผู้ลงทุนจะต้ องส่ งคาสั่งขายหรือคาสั่งซือ้ พร้ อมชาระเงินล่ วงหน้ า2
“การปฎิรูปประเทศไปสูร่ ะบบสังคมนิยมแบบกลไกตลาด (Market Socialism) ทาให้ เอื ้อต่อการลงทุนมากขึ ้น ทังยั
้ งมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วในทศวรรษที่ผ่านมา GDP มีอัตราเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณปี ละ 5 – 7%
และนักวิเคราะห์ คาดว่ าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้ มเติบโต 6-7% ในอีก 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า (ทีม่ า: Bloomberg ณ
31 ธ.ค. 2560) ด้ านศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวคาดการณ์ ว่าขนาดเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตประมาณ
5-6% จนถึงปี 2030 (ทีม่ า: PWC, The long view: how will the global economic order change by 2050, as of
February 2017) ทังนี
้ ้ บลจ. แอสเซท พลัส มองว่ าเวียดนามยังคงมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยมี
ปั จจัยขับเคลื่อน 3 ประการ ได้ แก่ 1) โครงสร้ างประชากรที่สะท้ อนโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ จาก
ประชากรที่ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยและพร้ อมเป็ นกาลังในภาคแรงงานเพื่อสาหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึง่
สวนทางกับประเทศต่างๆ ที่กลายเป็ นสังคมผู้สงู วัย ไม่เพียงเท่านัน้ อัตราการจ้ างงานในเมืองของเวียดนามยังมี
แนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึน้ สะท้ อนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศด้ อยพัฒนาสู่ประเทศกาลังพัฒนา ซึง่ จะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ ให้ สงู ขึน้ ในอนาคตรวมถึงสะท้ อนโอกาสเติบโตของภาคการบริโภค
ภายในประเทศ 2) เม็ดเงินลงทุนจากต่ างชาติยงั คงมีมลู ค่ าสูงและมีแนวโน้ มเติบโตขึน้ อย่ างสม่าเสมอสะท้ อนชัด
ถึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติตอ่ ประเทศเวียดนาม ซึง่ ปั จจุบันเกาหลีและญี่ปุ่น เป็ นผู้ลงทุนหลัก และคาดว่ าใน

อนาคตอาจมีประเทศในยุโรปเข้ ามาลงทุนมากขึน้ จากอานิสงส์ จากการทาสัญญา FTA กับสหภาพยุโรป และ
3) เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายภาครัฐเอือ้ ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาว ทัง้
นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย ทุนสารองระหว่ างประเทศที่เพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่องสะท้ อนถึงสถานะทาง
การเงินที่มนั่ คงขึ ้นและช่วยรักษาเสถียรภาพของค่ าเงิน สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้ อให้ อยู่ในเป้ าหมายและลดลง
ต่ อเนื่องใน 5 ปี ที่ผ่านมาสะท้ อนถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงิน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังเปิ ดการค้ า
เสรีกับหลายประเทศและส่ งเสริมการลงทุนจากต่ างชาติ ซึง่ เหล่ านีจ้ ะช่ วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้
ขยายตัวอย่ างมีเสถียรภาพและผลักดันตลาดหุ้นเวียดนามให้ เติบโตต่อไปด้ วย” นายรัชต์กล่าว
ด้ านความน่ าสนใจของตลาดหุ้นในเวียดนาม นายรัชต์กล่าวว่า นับจากปี พ.ศ. 2556 ตลาดหุ้นดังกล่ าวมีการ
เติบโตเพิ่มขึน้ 6 เท่ า (ทีม่ า: Credit Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy , Bloomberg, ณ
27 พ.ย. 2560) และนับตัง้ แต่ ปี 2556-2560 ดัชนีห้ นุ เวียดนาม (VN30) มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยที่ 18% ต่ อปี
(ทีม่ า: Bloomberg, ณ 21 ธ.ค. 2560) ซึ่งถือว่ ามีความน่ าสนใจ และหากผนวกกับความพยายามของภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้ องในการพัฒนาตลาดหุ้นเวียดนามจากปั จจุบนั ที่อยู่ใน Frontier Market ให้ เข้ าสู่ Emerging Market
ภายในปี 2020 ด้ วยแล้ ว เชื่อว่ าจะยิ่งส่ งเสริมการขยายตัวของตลาดและส่ งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม
มากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบันตลาดยังคงมีความผันผวนจากการเก็งกาไรระยะสัน้ ของผู้ลงทุนรายย่ อย จึง
เหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของตลาดหุ้นในต่ างประเทศได้ สูงและพร้ อมสาหรับ
การลงทุนในระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามในอนาคต
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-VIET ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
และขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายได้ ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทาง www.assetfund.co.th หรื อติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส
ผู้ลงทุน “โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน”
1
กองทุน ASP-VIET มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จดั การ
กองทุน เนื่องจากกองทุนมิได้ ปอ้ งกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา
2
แลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก สามารถซื ้อ-ขายได้ ทกุ วันที่ 25 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อน
เป็ นวันทาการถัดไปโดยผู้ลงทุนต้ องส่งคาสัง่ ซื ้อพร้ อมชาระเงิน หรื อส่งคาสัง่ ขายระหว่างวันที่ 15 – 19 ในวันทาการของทุกเดือน

