ข่ าวประชาสัมพันธ์
บลจ. แอสเซท พลัส เพิ่มทุน ASP-VIET อีก 2,000 ล้ านบาท
แนะจับจังหวะตลาดย่ อตัวทยอยเข้ าลงทุน
เชื่อศักยภาพเศรษฐกิจเวียดนาม ดันตลาดหุ้นเติบโตต่ อเนื่อง
บลจ. แอสเซท พลัส มองตลาดหุ้นเวียดนามโอกาสเติบโตสูง ล่ าสุด ก.ล.ต. อนุมตั ิเพิ่มทุนกองทุน ASP-VIET
อีก 2,000 ล้ านบาท หลังกระแสตอบรับช่ วง IPO ล้ น พร้ อมเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ครัง้ ใหม่ 15-19 ก.พ. นี ้ ลงทุนขัน้ ต่า
เพียง 5,000 บาท
นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (บลจ. แอสเซท
พลัส) เปิ ดเผยว่า จากกระแสตอบรับอย่างดียิ่งของผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ (ASP-VIET)
ทีไ่ ด้ เสนอขายครัง้ แรกไปเมื่อ 16-26 ม.ค. ที่ผา่ นมาจนสามารถระดมทุนได้ เต็มมูลค่าโครงการ 2,217.61 ล้ านบาทนัน้
ล่าสุดบลจ. แอสเซท พลัส ได้ ย่ นื ขอจดทะเบียนเพิ่มทุนกองทุน ASP-VIET ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้ รับการอนุมัติให้ เพิ่มมูลค่ าโครงการอีก 2,000 ล้ านบาท รวม
มูลค่ าโครงการทัง้ สิน้ 4,217.61 ล้ านบาท เพื่อรองรับความต้ องการลงทุนของผู้ท่ สี นใจลงทุนเพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนสูงในระยะยาวจากศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนามในอนาคต โดยจะ
เปิ ดรับคาสั่งซือ้ ล่ วงหน้ าในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทุนขัน้ ต่าเพียง 5,000 บาท
นายรัชต์ กล่าวต่อไปว่า เวียดนามยังคงมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยได้ อานิสงส์ จากปั จจัย
ขับเคลื่อนหลายด้ าน ทังโครงสร้
้
างประชากรวัยทางาน อัตราการจ้ างงานและรายได้ ท่ มี ีแนวโน้ มสูงขึน้ สะท้ อน
โอกาสเติบโตของภาคการบริโภคภายในประเทศ เม็ดเงินลงทุนจากต่ างชาติยงั คงมีมูลค่ าสูงและมีแนวโน้ ม
เติบโตขึน้ อย่ างสม่าเสมอสะท้ อนชัดถึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติตอ่ ประเทศเวียดนาม ขณะเดียวกันเสถียรภาพ
ทางการเมืองและนโยบายภาครัฐเอือ้ ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาว ทังนโยบายการเงิ
้
น
และการคลังที่ผ่อนคลาย ทุนสารองระหว่ างประเทศที่เพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่องสะท้ อนถึงสถานะทางการเงินที่มนั่ คง
ขึ ้นและช่วยรักษาเสถียรภาพของค่ าเงิน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังเปิ ดการค้ าเสรีกับหลายประเทศและส่ งเสริมการลงทุน
จากต่ างชาติ ซึง่ เหล่ านีจ้ ะช่ วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้ ขยายตัวอย่ างมีเสถียรภาพและผลักดันตลาดหุ้น
เวียดนามให้ เติบโต
“ด้ านความน่ าสนใจของตลาดหุ้นในเวียดนาม Market Cap ของตลาด Ho Chi Min Stock Exchange เติบโต
เพิ่มขึน้ 6 เท่ านับจากปี พ.ศ. 2556 (ทีม่ า: Credit Suisse : Asia Pacific / Vietnam, Equity Research Strategy ,
Bloomberg, ณ 27 พ.ย. 2560) ขณะเดียวกันตัง้ แต่ ปี 2556-2560 ดัชนีห้ นุ เวียดนาม (VN30) มีผลการดาเนินงาน
เฉลี่ยที่ 18% ต่ อปี (ทีม่ า: Bloomberg, ณ 31 ธ.ค. 2560) และใน 1 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีดงั กล่ าวเติบโตขึน้ ถึง
11.19% (Bloomberg, 31 ม.ค. 2561) ถือว่ 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 จึงเป็ นโอกาสสาหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นต่ างประเทศจะจับจังหวะ
ที่ตลาดหุ้นเวียดนามย่ อตัวลงเพื่อทยอยเข้ าสะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบนั ตลาดยังคงมีความผันผวนจาก
การเก็งกาไรระยะสันของผู
้
้ ลงทุนรายย่อย จึงเหมาะเป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของตลาดหุ้นใน
ต่างประเทศได้ สงู และพร้ อมสาหรับการลงทุนในระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่นา่ สนใจจากศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนามในอนาคต” นายรัชต์กล่าวในที่สดุ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟั นด์ (ASP-VIET) เป็ นทางเลือกแก่ผ้ ทู ี่สนใจกระจายการลงทุนไปยังตลาด
หุ้นประเทศเวียดนามโดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสีย่ ง 6 มีนโยบายเน้ นการลงทุนในตราสารทุน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต
โดย
สามารถผสมผสานทังการลงทุ
้
นในตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรงผ่านการคัดเลือกหุ้นรายตัวของผู้จดั การกองทุน บลจ.แอส
เซท พลัส การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ การลงทุนในกองทุน ETF ที่เน้ นลงทุนในตลาดหุ้น
เวียดนาม มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน1
ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-VIET ได้ ด้วยเงินลงทุนขันต
้ ่าครัง้ แรกเพียง 5,000 บาท ทังนี
้ ้ สามารถซื ้อ-ขายได้
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็ นวันทาการถัดไปโดยผู้ลงทุนต้ องส่งคาสัง่ ซื ้อพร้ อมชาระเงิน หรื อส่งคาสัง่
ขายระหว่างวันที่ 15 – 19 ในวันทาการของทุกเดือน สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม 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-VIET มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จดั การ
กองทุน เนื่องจากกองทุนมิได้ ปอ้ งกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

